MIRALL TRENCAT
RESUM PER CAPÍTOLS
PRIMERA PART.
Fets cronològics: 30 anys
1: Una joia de valor
Teresa i Nicolau Rovira estan casats. Ella és jove i ell es vell. Nicolau li
compra una joia molt bonica que ella la ven per pagar diners al seu fill
que va tindre amb Miquel Masdéu (Jesús Masdéu). El nen es quedarà
vivint amb el pare i ella l’apadrinarà
2: Bàrbara
Salvador Valldaura coneix una violinista de Viena i s’enamora. Joaquim
Berguedà, la hi presenta. Valldaura i ella acaben festejant. Al cap d’uns
dies, ella s’acabarà suïcidant, ofegada
3: Salvador Valldaura i Teresa Goday
Rafael i la seva dona, Eulàlia, familiars d’en Quim Berguedà fan que
Salvador Valldaura i Teresa Goday es coneguin. Ell marxa a Paris, 6
mesos, i li deixarà violetes cada per a cada dia (tal i com havia fet
amb Bàrbara). S’acabaran casant tot i que sembla que ella no n’estigui
molt enamorada.
4: Una torre a Sant Gervasi
La parella prova de viure a Paris però a ella no li agrada; quan esperen
una criatura, decideixen tornar a Barcelona. Abans de marxar, Salvador
Valldaura havia comprat a un dels millors notaris de Barcelona, Amadeu
Riera, una torre a St. Gervasi i es queden a viure allà. La filla fou una
nena: Sofia
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5: Tempesta de primavera
Hi ha un tempesta, Teresa i les minyones es posen totes juntes
perquètenen por
6: Joaquim Bergadà a Barcelona
Quim Berguedà arriba a Barcelona i es queda a casa dels Valldaura. A la
Teresa no li cau gaire bé perquè diu que la seva filla, la Sofia té ulls de
japonesa. Salvador i Quim van a la finca de Vilafranca dels Valldaura i, un
altre dia, vanal teatre: arriben tard per culpa del Quim
7: El nen Jesús Masdéu
El dia de Sta. Teresa, el fill de Miquel Masdéu, Jesús Masdéu, va a
felicitar a la seva padrina (en realitat, mare). Porta un ram de flors i
marxa amb unes dolços que li dona la Teresa.
8: Abelles i glicines
La Teresa i l’Eulàlia queden per parlar al jardí de casa la Teresa. Parlen
de les minyones i dels marits. Abans d’anar-se’n, na Teresa dóna a la
seva amiga un ram de roses color carn (l’esqueix de les quals, les hi havia
donat Riera quan van comprar la casa)
9: Neteja d'armaris
Aquest capítol és un capítol conte. Parla d’Armanda (una minyona jove
que serà fidel a la família Valldaura). Explica les seves primeres feines i la
seva relació amb les altres minyones
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10: Eladi Farriols
El pare d’Eladi Farriols parla amb el l’oncle d’Eladi (el seu germà) i li
busquen una feina. Treballarà a una botiga de roba, junt amb el seu
oncle, i amb un posat molt respectuós i un gran somriure, rebrà a les
clientes més predilectes. L’Eladi es fixa amb la Sofia (la filla d’una de les
clientes més recurrents: Teresa). Teresa el convida a sopar algun dia a
casa seva i així va prenent contacte amb la seva filla. Sofia és molt seca i
no sembla que estigui realment enamorada del’Eladi. Després d’anar
molts diumenges a sopar, l’Eladi i la Sofia es prometen; però Salvador
Valldaura morirà aquell hivern (això afectarà molt a Sofia). La parella
decideix endarrerir el casament i Eladi s’enamora de Pilar.
11: Pare i filla
Aquest capítol parla de la relació Sofia -Salvador Valldaura (el seu pare).
Sofia s’estimava molt al seu pare. Ell li explica els noms dels ocells; el
pare era l’home més fort de l’Ateneu; la sofia no estimava gaire la seva
mare i el seu pare li promet que quan ellmori, tot allò que era seu li
deixarà en herència. Quan Valldaura mor, malgrat Sofia es va quedar
molt rica, es va quedar amb un gran sentiment de rabia perquè no li
havia deixat la casa.
12: Lady Godiva
Pilar representa el paper de Lady Godiva (canta damunt d’un cavall).
Eladi, com tots els homes de Barcelona, s’enamora d’ella. Ella es quedà
embarassada.
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13: El pintor Masdéu
Jesús Masdéu continua visitant a Teresa. Es dedica a pintar quadres (és
aprenent d’un pintor). El pare de Jesús es fanaler.
14:Bodes de Sofia
Sofia i Eladi es casen. Es fa una festa i la parella s’escapa a mitja festa.
Van a la torre i quan ella es canvia, li demana a Eladi que li faci un petó
al peu (símbol inferioritat), ell al final no li féu. Com a venjança, li explica
a Sofia que té una filla. Fan l’amor i, després, ella va a passejar pel jardí.
15: Naixements
Neix Maria, filla de Pilar. Eladi i Armanda comencen a tenir
relacions sexuals. Ramon, després de molts esforços, neix (Sofia pateix
molt). La parella d’afillen laMaria (amb la condició que no torni a veure a
la seva mare), a les amistats diuen que és una orfe d’accident de tràfic
d’uns parents llunyans. Després, Sofia espera a una nena però neix un
nen malaltís anomenat Jaume.
16: Les minyones a l'estiu
Les minyones, durant l’estiu, es banyen a l’exterior amb una manguera.
La més maca és Olivia.
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17: Els nens
Els nens de la casa són: Jaume, Maria i Ramon. Jaume i Ramon són els
fills naturals de Teresa i Eladi, i la Maria l’han afillada:
Jaume:
Noi malaltís queintenta seguir el ritme dels seus germans però ells no
volen quejugui amb ells (el pessiguen i li fan mal, el molesten i li fan la
vida impossible). Com que és malaltís, el doctor li recomana que no
estudiï i que jugui al jardí. A ell li agrada molt el món del jardí: veu les
papallones blanques que naixen a l’interior de les soques dels arbres, els
camins que fan les babes dels cargols...Guarda unes llaunes sota del
seu llit (que posteriorment la Maria i en Ramon li copiaran) on hi
guarda insectes.Té una relació molt estreta amb la seva àvia (Teresa) ell
se la estima molt i ella sap que és un noi malaltís. L’àvia el consola quan
els seus germans el molesten i li deixa tocar les plomes del gerro i li
dona vi per a veure. Li explica tots els secrets a l’àvia (tant dels seus
germans com de les minyones). Fa un barquet amb fusta i el deixa a
l’estany
Ramon i Maria:
El Ramon es el que més mana dels nens i té una forta relació amb la seva
germana (ja es comença a intuir que podrien estar enamorats).
El Ramon no es porta gaire bé amb la seva àvia.
El Ramon i la seva germana desobeeixen als grans, pujant a la teulada.
La Maria imita molt els moviments de la seva mare (tot i que té uns
moviments predefinits molt semblants als del seu pare).
Després d’un dissortat joc de nens, la Maria i el Jaume fereixen de
mort a en Jaume i quedà bocaterrosa estirat flotant al llac.
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18: Una tórtora a la finestra
Troben a en Jaume mort al llac. La seva avia, li dona una ploma perquè
l’acompanyi fins als núvols. A més, una tórtora apareix a la finestra, igual
que ho va fer amb la mort de Salvador Valldaura. Al final del capítol,
Teresa i Armanda, descobreixen que la causa de la mort no era l’aigua
sinó que una marca que tenia darrera al coll
SEGONA PART
Fets no cronològics: 30 anys

1: El notari Riera
Teresa Goday i el notari Riera havien mantingut un amor secret i tenien
relacions. Al cap d’uns anys, torna a la torre perquè la Sra. Valldaura vol
fer testament: deixarà la torre a Maria. El notari Riera sempre té,damunt
de la taula del seu despatx, un gerro amb una rosa que serà el seu
símbol.
2: Temps passat
El notari Riera recorda el temps passat amb Teresa i es planteja si
havia estat amb la Teresa l’home que hauria volgut ser -i que no havia
pogut ser -o havia estat el notari famós i respectable?
3: El professor de piano
Els nens tenen un professor de Piano molt respectable (coneixia un
músic reconegut). Els nens no el respecten i ell ho explica a la Sra.
Valldaura. Li diu que: 1. Ell si no hagués tingut l’accident amb el tramvia
seria un concertista (un reconegut músic és amic seu). 2. La Maria
s’assembla a Lady Godiva (la qual cosa, Teresa desmenteix i es guarda la
foto que li ensenya el professor).
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4: Eladi amb una minyona
Eladi va a una casa (preparada per tenir relacions sexuals) i
convoca a una minyona (Eliza). Eladi li demana a la minyona que li
deixés fer un petó al peu. Ella refusa. S’enfada i marxa.
5: Les arracades d'Armanda
Eladi regala unes arracades a Armanda, a cap més minyona no li fa cap
regal. Ella és la seva preferida i les vol dur per fer enveja a la Rosa i
perquè la Sofia li digués que eren molt boniques. Armanda deixa de fer
de cuinera per ser la dona de confiança de Teresa.
6: Eulàlia i Quim Bergadà
Eulàlia es queda viuda després que uns treballadors de la fàbrica del seu
marit el matessin. Per buscar companyia o recordar el seu marit,
s’ajunta amb el Quim (Joaquim Berguedà). No se sap quina relació duen
però ell busca en ella el seu germà i ella busca en ell el seu marit. Eulàlia
troba a faltar Barcelona (ja que han anat a viure a París) i quan és a
Barcelona res era el que ella recordava (tot és diferent) i troba a faltar a
en Quim.
7: Sofia
Aquest capítol parla de Sofia i la seva relació amb la Maria (la filla que
més estima). Té uns ulls de “japoneseta” i duu vestits bonics
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8: La senyoreta Rosa
Informen a la Sra. Rosa que ja no lo volen com a minyona (ja no
els fa falta). Ella es deprimeix (trobaria a faltar la torre, mai havia
cridat l’atenció de l’Eladi i s’allunyaria del cotxer). Abans de marxar, així
mateix, informaria al senyor Eladi que la Maria i en Ramon potser
s’estimaven més que germans.
9: Eladi va a buscar els fills
Eladi està al cotxe amb el cotxer i vol anar a buscar els seus fills a casa
d’uns amics pel que la Sra. Rosa li havia dit. S’ho passa malament: es
mareja, té gana... Al final escriu una carta perquè vinguin ells ja que “està
malalt” (no és cert)
10: Ramon i Maria
Ramon i Maria estan a casa uns amics a la vora del mar. Ja són grans i la
Maria és molt guapa. Hi ha un altre noi quees diu Màrius que en
Ramon li té molta enveja ja que sembla que ells i la Maria estiguin
enamorats. En Màrius és com en Jaume “una bola de pus” que es posa
entre entre ell i la Maria. És un personatge prim (qui sap si un hipotètic
Jaume crescut?)
11: Ramon se'n va de casa
Eladi explica als seus fills que són germans. Aquest capítol està explicat
des del punt de vista d’en Ramon. Ell, després que li expliquin la veritat,
va veure la seva germana però ella no en vol saber res. Després, recorre
per tota la casa pels llocs on abans, la seva germana i ell havien viscut
experiències junts.
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12: Maria escoltà a la porta
La Maria i el Ramon, s’havien estimat i s’havien besat. Ella sent el Ramon
que, des de darrera de la porta el reclama però ella no en vol saber res.
En Ramon marxa de casa i va a casa la Marina (companya d’estudis filla
del germà del notari Riera)
13: Eladi Farriols i el notari Riera
Eladi va al despatx del notari Riera i li explica elque ha passat. Li dona un
taló perquè la marina li doni al seu fill (Ramon). L’Eladi no vol que en
Ramon sàpiga que el seu pare l’ajuda
14: Maria
Maria està sola a casa, no té cap dels seus dos germans. Una nit puja al
terrat per a suïcidar-se. Abans de fer-ho, però, recorda la seva infantesa
amb els seus germans.
15: El llorer
Una de les minyones va a buscar una fulla de llorer, veu sang i ho
informa a les altres. Totes juntes pugen al tercer pis per a veure que
passa. Veuen a la Maria morta clavada a la branca trencada del llorer.
16: Adéu, Maria
Es fa l’enterrament de la Maria. Tant l’Eladi com la Sofia estan molt
tristos. L’Armandarecorda un dia que la Maria li va demanar que li parlés
de vostè. La Sofia cremà (purifica) les cartes que guardava d’amor de
Lluís Roca.
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17: La llosa
L’Eladi ja no té el deliri que tenia abans en vers a les minyones. Ara,
s’interessa pels llibres de Proust; els té ben endreçats i no deixa que
ningú entri a netejar el despatx. Troba un llibreta del Sr. Valldaura que
parla de la torre i la seva relació amb Teresa. La crema (símbol de
destrucció però també purificació). Com que l’amor d’ell cap a Maria
eraper recordar a Bàrbara i la mort d’ella li havia matat la joventut, fa fer
una llosa (“Maria”) per posar a la vora del llorer.
18: Unes altres minyones
A la casa, hi ha unes altres minyones. L’Armanda les ha de vigilar perquè
no sempre fan bé la feina. Una d’elles descobreix que, quan es ruixen
amb aigua tot nues, l’Eladi les espia des de la caseta de fusta; i,
aleshores, ensenyen els pits per molestar a Sofia.
19: Eladi Farriols de cos present
Eladi Farriols mor. Armanda i Masdéu estan amb el seu cos fent-li
companyia. Armanda sospita que Eladi es podria haver suïcidat per una
ampolleta que sempre estava plena i, abans de morir, es buidà. Armanda
li ho diu a la Sofia però ella, encara que no hi deixa de pensar, diu que
llenci l’ampolleta. Masdéu es queda sol amb el cos d’Eladi i el comença a
dibuixar. Sofia arriba i parlen de la bellesa d’Eladi.
20: Sofia
Sofia es fa fer la manicura i la Consol (dona de manicura) li troba una
piga allà on l’Eladi li havia fregat la galta el dia del seu casament
21:Somnis
Teresa té un somni molt estrany en què tot ho veu blau i pot dominar el
temps. Ho comenta a Armanda i aquesta li explica del somni que ella
sempre té: Un àngel en forma d’Eladi li surt del melic i la porta fins a la
lluna
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1: Un matí
L’Armanda desperta i renta a la Teresa. La Teresa es queda mirant el
jardí perquè es pensa que li vol dir alguna cosa. Jesús Masdéu ha vingut
a dir que en Miquel Masdéu ha mort
2: Joventut
La Teresa recorda la seva aventura amb en Miquel Masdéu. El va
conèixer quan ell feia de fanaler i se li va caure una fotografia d’ell vestit
de militar. Es van anar coneixent (ella ajudava a una peixateria de
mercat) i van fer l’amor; tot i que l’havien de fer al carrer. La Teresa va
demanar a la seva tia Adela que li deixés casa seva i ella va acceptar. La
mare de la Teresa la va descobrir, ella es va quedar embarassada i va
descobrir que en Miquel tenia família. Un dia, en Miquel li dona un sabó
en formade cor de color lila. Ella pareix i tira el sabó per la pica.
3: Mort de Teresa
Teresa està a punt de morir. Ella ho sap i pateix molt. El seu metge és fill
del metge de tota la vida (és bo però no tant). Abans de morir explica
que tragué la perla de Valldaura quan va morir. Recorda els seus amors i
mor
4: Les habitacions tancades
Sofia es queda sense cap familiar. Decideix d’anar a París a fer noves
amistats: Quim i Eulàlia. Demana a Armanda que obri totes les
habitacions dels seus familiars morts. Nota una presència. Fontanills
entra i li diu a Sofia que s’han de fer unes reparacions d’uns pisos que
tenia, ells diu que es facin totes. Se’ns informa que pot haver començat
la guerra civil

MIRALL TRENCAT
RESUM PER CAPÍTOLS
TERCERA PART
Fets cronològics: ? anys
5: Torni aviat, senyoreta Sofia
Sofia i Miquela (una minyona) es preparen per passar la forntera amb
el cotxe d’en Marcel (que les durà). Es cusen les joies a l’interior de la
Roba. L’Armanda es queda sola a la torre i s’obra una botella de
champagne. Va resseguint tota la casa amb un mirall davant seu, cau, se
li trenca i diu:
“Les miques de mirall, desnivellades ¿reflecteixen les coses tal com
eren? I de cop a cada mica de mirall veié anys de la seva vida viscuda en
aquella casa”. Nota una presència; el fantasma de Maria?
6: La torre
Armanda es trasllada a l’habitació de l’Eladi i enterra les peces de plata al
jardí. Una militars han ocupat la casa i diuen que ara, la torre era de tots.
Com que Masdéu era un dels generals, li procura un pis i no toca les
habitacions dels familiars. Armanda es casa -sense estimar-amb un dels
militars (el més lleig de tots)
7: El notari, molt vell, surt a passejar
El notari Riera es prepara per anar a passejar. Recorda el seu amor
amb Teresa i va a veure la torre per últim cop (ja que ha sentit que la
Sofia la tirarà al terra). Veua una dona tirar una cosa al jardí però li cau
fora.
8: Els homes de la conductora
Arriben els homes de la conductora (representen els qui destrueixen el
món de la torre). Velen rams de flors al terra del jardí; fotografies de la
família i un d’ells arrenca la llosa de la Maria per casa seva.
9: El fantasma de Maria
El fantasma de Maria parla i demana als homes de la constructora que
no s’emportin les seves coses (entre elles la llosa). Fa coses per
espantar-los i se’n recorda del seu germà
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10: Sofia i els homes de la conductora
La Sofia parla amb els homes de la conductora. Els diu que tot allò no cal
que s’ho emportin, sinó que ho cremaran. En Ramon i la seva mare
parlen, ella diu que l’havia buscat molt i ell li explica que s’havia casat.
Arriba Armanda. Ella reconeix a en Ramon i li explica la seva vida quan
ells no estaven a la torre. La Sofia li dóna a en Ramon un gran xec.
11: Ramon
Explica que en Ramon estava en una família pobra però que ara, amb el
xec, ja aniria més tranquil. Pensa en la Marina (companya d’estudis).
12: Armanda
Armanda entra al jardí de la torre, deixa unes flora a la tomba de Maria i
explica alguns records. Tot està fosc. Explica el record de quan el Notari
va anar a dinar amb Teresa i Valldaura: el dinar, el post-dinar,la
relació Teresa-Notari... Nota una presència i resa perquè es quedi en
pau, en aquell moment sembla que Teresa ja es quedi en pau. Els rosers
que havia anat a buscar estaven morts
13: La rata
Una rata passeja per la casa i explica com la finca està feta malbé. Es
troba amb els homes de la constructora, l’espanten i marxa. Després,
aquests homes calen foc a la casa i ella fuig. Dies més tard, se la troben
morta a la soca d’un arbre./final simbòlic important/

