
4 

 

 

LA DONA I LA VIDA QUOTIDIANA A 
L’ÚLTIM PATRIARCA DE NAJAT EL 

HACHMI 
 

Influència de Mercè Rodoreda i Víctor Català 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudònim: Xiuxiueig 



2 
 

Índex 

Justificació de l’elecció del tema ............................................................................................... 3 

1. Introducció. ........................................................................................................................... 4 

1.1 El paper de la dona i la cultura a la literatura ................................................................. 4 

1.2 Seguint l’empremta de Najat El Hachmi: El recorregut d’aquest treball. ....................... 5 

2. Vida i obra de les autores ...................................................................................................... 8 

2.1 Najat El Hachmi ............................................................................................................... 8 

2.2 Víctor Català .................................................................................................................... 9 

2.3 Mercè Rodoreda .............................................................................................................. 9 

3. Anàlisi del paper de la dona a L’últim patriarca .................................................................. 10 

3.1 Sinopsi de les tres novel·les........................................................................................... 10 

3.2 Graella comparativa dels personatges femenins protagonistes ................................... 11 

3.3 Influència de Mercè Rodoreda i Víctor Català .............................................................. 13 

3.3.1 Evidències ............................................................................................................... 13 

3.3.2 Sororitat: fraternitat entre dones .......................................................................... 16 

3.3.3 Vida quotidiana: la feina a la llar ............................................................................ 23 

3.3.4 Sexe i amor ............................................................................................................. 32 

3.3.5 Blocs de personatges .............................................................................................. 45 

3.4 Diferències i semblances entre el tractament de la dona en l’obra de Najat El Hachmi i 

les obres de Mercè Rodoreda i Víctor Català ...................................................................... 50 

4. Conclusions.......................................................................................................................... 59 

5. Bibliografia .......................................................................................................................... 63 

5.1 Novel·les ........................................................................................................................ 63 

5.2 Obres i articles sobre les autores .................................................................................. 63 

6. Annexos ............................................................................................................................... 66 

 

 



4 

Justificació de l’elecció del tema 

He decidit escollir el tema, que heu llegit com a títol i subtítol, per fer el meu treball de recerca, 

per diversos motius. Primerament tenia clar que volia tractar un tema relacionat amb la llengua 

o bé la literatura ja que això és el que vull estudiar quan vagi a la universitat. A més a més, soc 

l’única persona del meu curs que cursa el batxillerat humanístic i em va semblar una bona opció 

decantar-me cap a un tema enfocat totalment a les lletres. 

Per decidir si fer llengua i literatura em vaig deixar aconsellar per la meva tutora i també per 

alguns familiars que són professors d’universitat. Alhora vaig pensar en el que m’agrada fer i, 

com que gaudeixo molt llegint, vaig decidir decantar-me cap a la literatura. 

Llavors vaig decidir enfocar-me cap a les obres de Najat El Hachmi perquè m’havia informat i 

sabia que ella s’havia inspirat en obres d’escriptores catalanes reconegudes com Víctor Català 

(pseudònim de l’escriptora Caterina Albert) i Mercè Rodoreda. Vaig pensar que els personatges 

de les seves novel·les tindrien una certa semblança entre ells o estarien influïts per aquestes 

autores. Per això després vaig decidir que compararia els personatges femenins d’una de les 

obres d’El Hachmi amb els d’una de les obres de Víctor Català i Mercè Rodoreda, veient-ne la 

seva influència en l’obra d’El Hachmi. Vaig decidir triar exclusivament les dones ja que crec que 

aquestes es mereixen un reconeixement i que sovint poden quedar en segon pla quan hi ha la 

presència d’un personatge masculí. A més a més, així he pogut, primerament, fer una petita 

introducció de la presència de la dona a la literatura i el seu paper ja que sovint sembla que és 

menys important que el dels homes. 

Vaig decidir que em llegiria les novel·les de Najat El Hachmi per ordre cronològic ja que, tot i que 

no estan relacionades unes amb les altres, vaig pensar que seria el més lògic. No obstant això, 

després d’haver-me llegit la primera novel·la, L’últim patriarca, vaig adonar-me que ja tenia 

nombrosos personatges femenins per poder analitzar i comparar perquè, curiosament, tot i que 

el protagonista de la novel·la és un personatge masculí (especialment a la primera part), tot el 

seu entorn és femení incloent-hi la veu narrativa (que esdevé també protagonista a la segona 

part). Per això vaig creure que tan sols amb aquesta novel·la en tindria prou. 

Finalment vaig haver d’escollir les obres de les autores catalanes mencionades i vaig decantar-

me per les seves obres més conegudes i de més èxit ja que vaig pensar que havien estat, 

principalment, les que havien influït Najat El Hachmi durant la creació de les seves obres. 

Inicialment vaig escollir una obra de Víctor Català, Solitud, i dues obres de Mercè Rodoreda, La 

plaça del Diamant i Mirall trencat, però, al final, vaig centrar-me en Solitud i La plaça del Diamant, 

les més mencionades a l’obra L’últim patriarca. 
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1. Introducció.  

1.1 El paper de la dona i la cultura a la literatura 

En els darrers anys, les figures femenines han anat guanyant terreny en un món dominat 

principalment per homes. És una realitat veure que les dones són l’esperança de la nostra 

societat, ja que gràcies a elles podem veure que l’avanç respecte els nostres avantpassats és 

possible si ens fixem en l’evolució de la integració d’aquestes. Això ens fa creure i confiar que 

podem seguir creixent i millorant tot i que encara queda molt camí per recórrer. 

Trobo important tractar en especial el cas de la dona en la literatura perquè la dona gairebé 

sempre ha quedat en segon pla respecte l’home i això és injust i gens igualitari. Per això trobo 

que es mereix un cert reconeixement. Precisament són dones les autores de les novel·les que 

he analitzat i també en són les protagonistes d’aquestes novel·les, que van lluitar i també encara 

ara perquè les dones siguin tan importants com els homes i perquè tothom s’adoni que les dones 

tenim moltes coses per dir en aquest món.  

Podríem dir que el paper de la dona en la literatura és important. Les autores que he analitzat 

han deixat un gran llegat en la literatura catalana i alguna encara ho continua fent. És difícil posar 

un adjectiu per caracteritzar aquestes escriptores tot i que sens dubte podria ser el de valentes, 

feministes i lluitadores. És així perquè la seva literatura és reivindicativa. Ens parla, 

indirectament, a través de novel·les, de les accions que marquen una dona per sempre, les coses 

que li han estat privades pel simple fet de ser dona, entre moltes d’altres coses.  

Aquestes escriptores han lluitat i han expressat la seva opinió i la de moltes persones per 

aconseguir un canvi. Aquest és el cas de Najat El Hachmi, l’autora de L’últim patriarca, la novel·la 

central del meu treball de recerca. És una dona que des de petita ha lluitat per la igualtat i també 

per demostrar al món, o ja tan sols a si mateixa, que si t’esforces per aconseguir un objectiu, 

l’acabes assolint. Per això ella ha reivindicat amb cada novel·la el poder de la dona en la nostra 

societat i a més a més fent referència, entre d’altres coses, a les dones immigrants que encara 

han tingut més dificultats. Precisament aquestes tenen un paper fonamental a la novel·la L’últim 

patriarca, una excel·lent lectura que et fa reflexionar i et deixa de tot menys indiferent. 

Les dues altres escriptores, Mercè Rodoreda i Víctor Català1, també són un referent en la 

literatura catalana. Han deixat la seva marca personal en diverses obres però les més destacades 

de les quals són La plaça del Diamant i Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda, i Solitud, de Víctor 

                                                           
1 Al llarg del treball utilitzaré el pseudònim de Víctor Català per parlar de Caterina Albert ja que és el que 
va utilitzar per signar la novel·la Solitud i per tant em basaré en aquest criteri. 
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Català. Les seves obres estan repletes de consciència feminista i no només per això, sinó també 

per la qualitat de les seves obres, se les recordarà. D’elles dues també cal tenir en compte 

l’època en què van viure perquè en aquells moments la dona encara estava menys reconeguda 

que avui dia. Per això, tot i que ens és impossible, se’ls hauria d’agrair l’esforç que van fer per 

poder donar a conèixer una realitat ignorada per la societat: les dones són tan importants com 

els homes i sovint aquesta evidència és oblidada. Així que trobo molt important, per donar pas 

al treball de recerca, fer un reconeixement a aquestes dues escriptores que van revolucionar la 

literatura de l’època i que juntament amb altres escriptores, entre elles Najat El Hachmi i d’altres 

figures importants com és el cas de Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig, van iniciar una batalla 

pel reconeixement que es mereixen les dones. Tal i com m’ha explicat El Hachmi a l’entrevista 

el que ella defensa, més que reivindicar la dona, és la lluita constant contra tot el que vol tractar-

la d’inferior. És interessant veure com ho explica El Hachmi, dient que al capdavall es tracta 

d’una qüestió de justícia: “és injust que siguem discriminades i oprimides i hem d’identificar tots 

els mecanismes que condicionen la nostra existència”, m’ha explicat. 

1.2 Seguint l’empremta de Najat El Hachmi: El recorregut d’aquest treball. 

Najat El Hachmi va arribar a Vic procedent del Marroc quan tenia vuit anys i des de llavors fins a 

l’actualitat ens ha deixat un repertori literari molt elaborat i treballat, que ha tingut un gran 

impacte i que li ha fet guanyar premis, com el Premi Ramon Llull, l’any 2008, amb la seva primera 

novel·la, L’últim patriarca. Podem dir que va ser llavors quan es va produir el seu creixement 

com a escriptora i quan va aconseguir el reconeixement que té actualment. Per això pel treball 

he volgut parlar amb ella i he tingut la sort de poder-la entrevistar. Això ha permès que el treball 

tingués el punt de vista de l’autora de la novel·la tractada i el contrast de tot el que he analitzat 

amb el que ella m’ha explicat, recolzant-me també en les altres entrevistes. Com comentava la 

vaig poder entrevistar i una de les preguntes que vaig trobar importants per fer era com havia 

canviat la seva mirada des que va publicar aquesta novel·la, que va ser un èxit, fins a l’actualitat. 

Ella m’ha fet entendre que aquest canvi es produeix amb el mateix pas del temps i de la vida i 

que sí que és veritat que fa uns anys utilitzava un to més punyent que ha anat deixant enrere, 

ara prefereix coure les novel·les a foc lent. 

Tot el que escric em porta a entendre d’una manera més profunda el lloc en el 

que m’ha tocat néixer d’una manera àmplia, tinc la sensació d’haver anat 

ampliant aquesta mirada.2 

                                                           
2 Entrevista a Najat El Hachmi (annex 5). 
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Però parlant dels seus inicis no ens situem en la publicació de la seva primera novel·la sinó a 

l’Escola Balmes on va començar a aprendre. Allà hi va tenir la seva primera mestra, Maria Mercè 

Piazuelo, que he pogut entrevistar i que m’ha afirmat que ja llavors Najat El Hachmi tenia molta 

predisposició i interès per aprendre. Dedicava temps a les lectures i feia escrits perquè li 

agradava. De fet la pròpia El Hachmi m’ha corroborat que va decidir que volia ser escriptora 

quan tenia aproximadament dotze anys i, per tant, cursava 6è d’EGB (corresponent al 6è de 

primària actual) a l’Escola Balmes. 

Recordo que a 6è d’EGB la que era la nostra mestra de català, la Mercè Piazuelo, 

ens va demanar una redacció i jo vaig escriure un conte policíac (...) la Mercè 

va mecanografiar el text i el va penjar al passadís de l’escola, cosa que em va 

fer molta il·lusió. (...) vaig anar escrivint sobre coses que tenien més a veure 

amb la meva realitat. I vaig descobrir que era una eina molt poderosa. Llavors 

no n’era conscient, però per escrit estava explicant coses que era impossible 

que pogués dir en veu alta. 3 

Aquí ja va descobrir, tal i com diu ella, que l’escriptura era una eina molt poderosa. També, la 

mateixa Maria Mercè Piazuelo m’ha confirmat que parlaven de Mercè Rodoreda i Víctor Català 

i, per tant, llavors ja les va començar a conèixer. No obstant va ser a secundària, a l’Institut Jaume 

Callís, quan va interessar-se de debò per la literatura catalana. El seu professor era Enric Martín, 

que també he entrevistat, i que segons ella diu a una entrevista, li va ensenyar tot el que calia 

per interpretar textos i escriure’n. Enric Martín m’ha fet veure que els unia un vincle per la 

literatura ja que compartien la passió i les ganes d’aprendre. M’ha agradat una anècdota que 

m’ha explicat en relació a la passió de Najat El Hachmi per l’escriptura. 

L’he sentit explicar més d’una vegada aquesta anècdota: un dia, segons ella, va 

venir a confessar-me que volia ser escriptora i a demanar-me què havia de fer. 

I jo vaig contestar-li: “Vols ser escriptora? Doncs escriu”. (...) Demostra que el 

somni de convertir-se en escriptora ve de lluny.4 

També en aquell institut hi treballava Carme Rubio, que també he entrevistat, que no va ser 

professora directament de Najat El Hachmi, però hi va tenir molt contacte i encara més quan 

amb 17 anys va guanyar el concurs literari Antoni Pous, amb un relat que deixava veure la 

influència de Rodoreda. A partir d’aquí Najat El Hachmi va acabar els estudis secundaris i va 

estudiar Filologia Àrab a Barcelona, i llavors va començar a publicar obres, fins encara a dia 

d’avui, començant per un assaig molt basat en la seva pròpia experiència i seguint amb quatre 

                                                           
3 Entrevista a Najat El Hachmi (annex 5). 
4 Entrevista a Enric Martín (annex 4). 
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novel·les, una de les quals he analitzat (L’últim patriarca), i finalitzant, de moment, amb un 

assaig feminista i reivindicatiu. Des que va guanyar el premi ja va crear un gran rebombori i una 

gran expectació que va provocar que moltes persones es comencessin a fixar en ella, com ho va 

fer Núria Codina, que fa un temps va fer la tesi sobre ella. Ella mateixa, també entrevistada, em 

va dir que quan va guanyar el premi de narrativa, ella també estudiava secundària i es va 

interessar en El Hachmi i va començar a fer-ne el seguiment literari. Núria Codina m’ha explicat 

que li han interessat molt les seves obres pels aspectes temàtics però també els recursos 

estilístics, que a més a més recorden les dues escriptores catalanes. 

Per això he volgut dedicar el meu treball de recerca a analitzar aquesta influència d’escriptores 

catalanes partint de la lectura de les obres de les escriptores (L’últim patriarca, Solitud, La plaça 

del Diamant), de les entrevistes, dels articles documentats al final del treball i també d’una 

conferència que va fer Najat El Hachmi sobre la seva última obra i a la qual vaig poder assistir,5 i 

on va esmentar algunes frases que he volgut citar. 

Feminisme és qüestionar aquelles decisions que ens afecten pel simple fet de 

ser dones. 

Ens han inculcat uns valors on tenim les de perdre pel simple fet de ser dones. 

Prendre consciència feminista et porta a la confrontació i el patiment 

Qüestionar si els teus pensaments, creences son teves o fruit d’allò que t’han 

imposat.6 

He de confessar que vaig trobar molt interessant tot el que va explicar Najat El Hachmi en relació 

al seu últim assaig que vol reivindicar la dona i que m’ha fet veure tot el camí que queda per fer. 

Abans de continuar amb el treball he volgut explicar-vos, de forma resumida, què hi trobareu, 

començant pel segon i següent apartat. Aquest correspon a una breu biografia de les autores 

Najat El Hachmi, Víctor Català, i Mercè Rodoreda, que servirà perquè conegueu una mica la seva 

història. Llavors continuarem amb la sinopsi de les tres obres perquè entengueu de què tracten 

quan us en parli més endavant. A continuació, trobareu una graella comparativa dels 

personatges femenins protagonistes de les tres obres (L’últim patriarca, Solitud, La plaça del 

Diamant) que us serà útil com a resum de les característiques més importants i que cal tenir en 

compte quan us llegiu el següent apartat del treball. Seria com una petita introducció abans 

d’entrar en matèria, al pròxim apartat, tractant ja els temes importants del treball i observant la 

influència de les autores a partir de les evidències, la sororitat, la vida quotidiana, el sexe i l’amor 

                                                           
5 Vegeu notícia “Passen el mateix que vaig passar jo” (annex 6). 
6 Cites de la conferència de Najat El Hachmi a Vic (annex 6). 
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i els blocs de personatges. Al final també dedico un subapartat a parlar de les diferències 

culturals de les tres obres, que m’ha semblat un factor a tenir en compte. Tot aquest gran apartat 

és la part important del treball i on he esbrinat i arribat a conclusions que en el següent apartat 

he exposat. Seguidament hi ha una bibliografia dividida en les novel·les de les autores i les obres 

o articles que parlen sobre elles. Per tancar el treball hi ha els annexos que inclouen les 

entrevistes, també alguns articles importants que calia incloure i per últim el conte que va 

escriure Najat El Hachmi amb 17 anys i que va ser premiat amb el Premi Antoni Pous de literatura. 

2. Vida i obra de les autores 

2.1 Najat El Hachmi 

Najat El Hachmi és una escriptora catalana d’origen marroquí. Va néixer al Marroc, a Nador, al 

1979 i quan tenia vuit anys es va traslladar a viure a la ciutat de Vic amb la seva mare i els seus 

germans. A Vic va rebre l’ensenyament primari i secundari i amb 17 anys va guanyar el Premi 

Antoni Pous amb l’escrit “La pluja damunt l’argila, entre brots de menta”7. Va estudiar filologia 

àrab a la Universitat de Barcelona. Des dels 12 anys es va dedicar a escriure i actualment ja 

compta amb una àmplia trajectòria literària formada per set obres, la primera i l’última de les 

quals són assajos mentre que la resta són novel·les. D’aquestes, però, una ha destacat i ha estat 

traduïda a deu llengües diferents. Es tracta de la novel·la L’últim patriarca, guanyadora del Premi 

Ramon Llull de novel·la l’any 2008. A banda de les seves obres també ha escrit articles als diaris, 

ha publicat petites narracions... La seva literatura està basada en l’experiència, i, per bé que no 

és autobiogràfica, és evident que la seva experiència migratòria i el seu bagatge cultural són un 

afegit que dona més poder i força a les obres. Aquestes tenen com a protagonista una dona a 

cavall de dues cultures, la del país d’origen i la del país d’acollida, que evoluciona al llarg de 

l’obra. Najat El Hachmi té un posicionament reivindicatiu i crític que queda reflectit en les seves 

obres com també la seva posició feminista sobretot a l’última obra, Sempre han parlat per 

nosaltres. Actualment, resideix a Barcelona enfocada en la seva literatura. 

La seva producció actual consta de les següents obres (novel·les i assaigs): 

 2004: Jo també soc catalana.  

 2008: L'últim patriarca.  

 2011: La caçadora de cossos.  

 2015: La filla estrangera.  

 2018: Mare de llet i mel. 

 2019: Sempre han parlat per nosaltres. 

                                                           
7 Vegeu escrit (annex 7). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/2008
https://ca.wikipedia.org/wiki/2011
https://ca.wikipedia.org/wiki/2015
https://ca.wikipedia.org/wiki/2018
https://ca.wikipedia.org/wiki/2019
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2.2 Víctor Català  

Víctor Català, pseudònim del nom Caterina Albert, va ser una escriptora catalana nascuda a 

l’Escala el 1869. Era més coneguda pel seu pseudònim (Víctor Català), que a l’inici de la seva 

carrera literària li permetia amagar que era una dona, perquè fins i tot en cercles havien 

considerat incoherent que una dona hagués escrit un monòleg considerat molt dur, La 

infanticida. És l’autora de Solitud, una de les obres literàries cabdals del Modernisme però també 

de moltes altres obres més. Va demostrar interès a cultivar els gènere teatral i poètic però va 

agafar gran domini del gènere narratiu.  

Dividim les seves obres en les diferents etapes històriques que va viure l’autora: Modernisme, 

segona etapa (1907 fins a la Guerra Civil) i postguerra. Només esmentaré les novel·les: 

 1905: Solitud (Modernisme) 

 1926: Un film (3.000 metres) (Segona etapa) 

2.3 Mercè Rodoreda 

Mercè Rodoreda va ser una escriptora catalana nascuda a Barcelona el 1908. És considerada la 

novel·lista contemporània més influent i important de la postguerra. Les seves obres engloben 

tots els gèneres literaris: poesia, teatre, conte i, sobretot, novel·la. Entre les seves obres destaca 

La plaça del Diamant, traduïda a més de vint idiomes. El seu treball va ser reconegut en 

nombrosos premis, entre ells el Premi Ramon Llull de novel·la per l’obra El carrer de les Camèlies, 

el Premi Lletra d’Or per la seva gran obra Mirall trencat i, finalment, el premi que engloba tota 

la seva trajectòria literària, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 

La seva producció, per tant, és molt extensa però només esmentaré les seves novel·les ja que és 

el que uneix les tres autores analitzades. Són les següents: 

 1932: Sóc una dona honrada? 

 1934: Del que hom no pot fugir 

 1934: Un dia de la vida d’un home 

 1936: Crim 

 1938: Aloma 

 1962: La plaça del Diamant 

 1966: El carrer de les Camèlies 

 1967: Jardí vora el mar 

 1974: Mirall trencat 

 1980: Quanta, quanta guerra... 

 1986: La mort i la primavera 

 1991: Isabel i Maria  
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3. Anàlisi del paper de la dona a L’últim patriarca 

3.1 Sinopsi de les tres novel·les 

La novel·la central del meu treball de recerca és L’últim patriarca. Aquesta obra de Najat El 

Hachmi ens explica una història d’imposició, rebel·lió i llibertat. La trama està dividida en dues 

parts principals: la primera part està centrada en la vida de Mimoun, que quan neix és l’únic fill 

mascle de la família dels Driouch i que esdevindrà l’últim patriarca, i la segona part ens narra la 

vida de la filla de Mimoun i les rebel·lions contra la imposició paterna. En ambdues parts de la 

trama, la narradora és la filla d’en Mimoun, que explica la primera part, en alguns casos, com si 

imaginés el que devia passar en determinades circumstàncies. 

La segona novel·la que apareix al meu treball és Solitud, de Víctor Català. Aquesta obra amb la 

veu narrativa focalitzada sobretot en la protagonista, la Mila, ens explica la història de 

creixement personal d’aquest personatge en un àmbit rural que engega a través un procés 

d’autoconeixement que la portarà a trobar en la solitud la força per trencar amb la rutina i el 

món que la rodeja. Al final de l’obra, però, la Mila troba el coratge suficient per abandonar 

l’ermita sola, deixant enrere el seu marit. 

La tercera i última novel·la que analitzo és La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. Aquesta 

novel·la de postguerra ens narra la vida de la Natàlia (Colometa), explicada per ella mateixa. La 

novel·la abasta dues èpoques molt importants: la proclamació de la República, on l’ambient 

també era més alegre i esperançador, i l’altra, la Guerra Civil Espanyola, una època trista i tràgica 

que va destruir el país. Al llarg de la novel·la també se’ns mostra el creixement personal de la 

Natàlia amb el pas del temps, ja que comença sent una noia innocent i, a partir de les 

experiències que la vida li aporta, es converteix en una persona adulta i madura. Això ho 

demostra al final de l’obra recuperant la seva identitat, el nom Natàlia i deixant enrere el 

sobrenom que li havia atribuït el seu primer marit, Colometa.
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3.2 Graella comparativa dels personatges femenins protagonistes 

Personatges Protagonista de L’últim patriarca (Najat 

El Hachmi) (No esmenta el seu nom en 

cap moment de la novel·la) 

Mila (Solitud, Víctor Català) Natàlia (Colometa) (La plaça del Diamant, 

Mercè Rodoreda) 

 

 

 

Aspectes 

sexuals 

Utilitza l’únic que té, la seva sexualitat, 

com a arma per venjar-se del seu pare 

tenint relacions sexuals amb el seu 

oncle, que ja era una figura odiada pel 

pare.  

Li costa parlar de sexe però tot i així 

n’aconsegueix parlar amb una mestra, 

que esdevindrà la seva confident i amiga. 

No té una vida sexual activa amb el seu home. 

És violada, segurament encara verge, per 

l’Ànima al final de la novel·la. 

No sabem si queda embarassada. 

Tot i que sempre sent un gran desig de tenir 

fills no n’arriba a tenir durant la trama. 

Sent atracció sexual i afecte per l’Arnau i creu 

que seria l’home ideal tot i que s’adona que 

és un amor impossible. 

Es casa amb en Quimet, amb qui té relacions 

no plaents (sovint doloroses) i dos fills: 

l’Antoni i la Rita. 

Quan en Quimet mor es casa amb l’Antoni, 

amb qui no té cap mena de contacte sexual 

perquè ell no pot tenir fills a causa de la 

guerra (té lesions als genitals per una ferida 

de la guerra) però amb qui és feliç.  

 

 

Entorn familiar 

La protagonista té la figura materna però 

queda amagada i ofuscada per la figura 

paterna. 

Creix amb un pare que li prohibeix fer 

moltes coses per la religió tot i que ell és 

el primer a incomplir-la. 

És òrfena, segurament des de fa molts anys. 

No parla mai de la mare ni el pare. 

Tampoc parla de germans o germanes; per 

tant entenem que no en té. 

Hi manca la figura de la mare, la qual cosa 

porta la protagonista a un sentiment de 

solitud i aïllament i al principi viu amb el seu 

pare, que està casat amb una altra dona. 

Tampoc té germans o germanes que la 

puguin aconsellar o ajudar. 

Característiques 

físiques 

Gairebé no apareixen i es coneix més pel 

seu caràcter per l’aspecte físic tot i que 

altres personatges diuen que és 

atractiva. 

No se’n saben gaires coses. És una dona jove, 

bonica, atractiva i que agrada. 

Tampoc se’ns descriu gaire més enllà de 

saber que és una noia jove. Segons diuen 

altres personatges és atractiva.  
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Característiques 

psicològiques 

Sempre és reprimida pel pare i li agafa 

cert rancor que acabarà traient amb una 

venjança que no tan sols comença amb 

el detonant sinó que són moltes accions 

que fan la protagonista més forta i 

decidida a alliberar-se d’aquesta cadena 

que la lliga a un món on no vol viure. És 

una protagonista forta, lluitadora i 

decidida a canviar el seu destí. 

Comença la història amb un sentiment de 

solitud, sempre present durant la novel·la, 

acompanyat d’inseguretats. Acaba la novel·la 

encara enfortint més aquest lligam amb la 

solitud però trencant amb les inseguretats i 

agafant força quan decideix abandonar el seu 

marit, alliberant per complet les seves pors i 

transformant-se en una nova Mila. 

Pateix una pobresa extrema per la mort del 

seu marit i es planteja la possibilitat de matar 

els seus fills i després suïcidar-se perquè no 

els pot assegurar una bona vida tot i que ho 

impedeix l’adroguer (l’Antoni). A partir de 

llavors l’Antoni l’ajuda a recuperar-se i arriba 

a ser molt feliç tot i no tenir-hi contacte 

sexual. 

Ella comença a recuperar la seva identitat de 

Natàlia i va deixant enrere la Colometa. 

 

Altres 

És només protagonista a la segona part 

de la novel·la tot i que és la narradora de 

tota la història. Tot i això el seu nom no 

és mencionat en cap moment del relat. 

La protagonista al final de l’obra es presenta 

com una dona nova que tanca un cicle i en 

comença un altre. Per això es diu que Solitud 

és una obra cíclica, ja que comença amb la 

pujada a la muntanya de la Mila i acaba amb 

el seu descens, que a part de ser reals són 

simbòlics. 

Els coloms són el símbol de la novel·la i 

també conformen el sobrenom de Natàlia 

(Colometa), a qui, però, no agradaven gens 

aquests animals. 
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3.3 Influència de Mercè Rodoreda i Víctor Català 

3.3.1 Evidències 

En un primer moment cal tenir en compte que Najat El Hachmi és una de les autores de literatura 

catalana més important del moment. Les seves obres han tingut repercussió i alguna, fins i tot, 

com és L’últim patriarca, ha guanyat el premi Ramon Llull i ha estat traduïda a diferents llengües. 

El Hachmi ha escrit les seves obres seguint el fil de les autores anteriors i que també han volgut 

donar importància a la dona en el context literari. D’aquesta influència en parlen molts articles, 

que evidencien aquesta relació entre les escriptores. 

La mare de la protagonista és l’única figura femenina que envolta el patriarca 

que (...) a vegades es rebel·la contra les seves lleis. En els moments on es 

demostra tanta valentia, la protagonista admira la mare “per ser més que una 

Mila, més que una Colometa, per ser de debò.”8 

(...) utilitza un llenguatge col·loquial de to altament poètic que en certs aspectes 

evoca la Colometa, la narradora de La plaça del Diamant.9 

La novel·la d’El Hachmi està profundament influïda per l’obra de Mercè 

Rodoreda.10 

Per tant, autors com Pere Calders, Quim Monzó, Salvador Espriu, Mercè 

Rodoreda, Tísner o Caterina Albert.11 

(...) en la segona part actuen sovint com a correlat de les situacions viscudes 

per la protagonista: La casa de Mango Street, Solitud, La plaça del Diamant 

(...)12 

Però no és només aquesta la relació amb Mercè Rodoreda i Víctor Català que li atribueixen els 

articles sinó que és ella mateixa la que reconeix haver estat influenciada per les autores i, a més 

a més, no se n’amaga. El Hachmi ha deixat clara aquesta relació en diverses ocasions quan ha 

mencionat els personatges de les obres Solitud i La plaça del Diamant en la seva obra L’últim 

patriarca.  

Una Mila amb mocador i cinturó de cordill on aviat va penjar les vores del vestit 

perquè no li fessin nosa.13 

                                                           
8 Codina Solà, Núria, “Najat El Hachmi i la literatura transcultural a Catalunya”, p. 178. 
9 Codina Solà, Núria, “Najat El Hachmi i la literatura transcultural a Catalunya”, p. 179. 
10 Codina Solà, Núria, “Najat El Hachmi i la literatura transcultural a Catalunya”, p. 179. 
11 Codina Solà, Núria, “Najat El Hachmi i la literatura transcultural a Catalunya”, p. 179. 
12 Isarch i Borja, Antoni, “Sobre L’últim patriarca”, p. 131-132. 
13 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 170. 
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La Mila no tenia ni l’Ànima per fer-li costat, la Mila no tenia ningú per primera 

vegada a la vida en un lloc tan lluny de tot.14 

Fins que el pare va dir a la Mila sense Ànima, anem i la va agafar pel braç.15 

La mare a vegades semblava la Colometa en comptes de la Mila (...)16 

(...) era la Mila que s’havia afartat de netejar capelles i relíquies, la Colometa 

que fugia de tot per trobar-se.17 

(...) vaig admirar la mare per ser més que una Mila, més que una Colometa, per 

ser de debò.18 

La veu narrativa no només ha fet referència als personatges sinó que també s’ha referit a 

elements característics de cadascuna de les novel·les com són els coloms a la novel·la de La plaça 

del Diamant. 

Va dir que es quedava a la planta baixa on havíem viscut fins llavors, pel preu i 

perquè hi havia el seu colomar. La mare a vegades semblava la Colometa (...) 

de tant com havia netejat els excrements secs de damunt els taulons de fusta 

sota les teules d’uralita.19 

Fins i tot dins la novel·la L’últim patriarca, la veu narrativa fa referència a l’autora Mercè 

Rodoreda, reafirmant encara més la influència rebuda per aquesta autora. 

Jo no era Mercè Rodoreda, però havia d’acabar amb l’ordre que ja feia temps 

que em perseguia.20 

A més a més, encara n’estic més convençuda després d’haver entrevistat Núria Codina, que ha 

fet la tesi sobre Najat El Hachmi, perquè m’ha explicat clarament que la influència és totalment 

visible, com ja hem vist, per les referències intertextuals a personatges però que també pel seu 

estil i temàtica. 

Penso que fins i tot l’estil de les seves novel·les (la llengua quotidiana i poètica) 

recorda l’escriptura parlada de les narradores femenines de la Rodoreda, tot i 

que en el cas d’El Hachmi solen ser menys ingènues (...) parlen de la soledat, el 

malestar i les crisis d’identitats femenines.21 

                                                           
14 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 177. 
15 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 179. 
16 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 199. 
17 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 222. 
18 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 223. 
19 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 199. 
20 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 331. 
21 Entrevista a Núria Codina (annex 3). 
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També en l’entrevista amb Carme Rubio he pogut entendre i veure com Najat El Hachmi té com 

a principal referent la literatura catalana i els seus autors, i això augmenta encara més les 

probabilitats o podríem dir directament que reafirma la influència de Mercè Rodoreda i Víctor 

Català, dues grans autores de la literatura catalana. 

Realment, una de les coses més impactants, que més gràcia fan, és que les seves 

lectures, que els autors que més venera siguin autors catalans. I això, clar, 

també és com molt de Vic i de la comarca. Si hagués estat a Barcelona potser 

hagués estat diferent.22 

Carme Rubio també em va fer veure que aquesta influència és evident fins i tot per la pròpia 

Najat, que en cap moment ha intentat amagar-la. 

No només no se n’amaga sinó que són el seu univers literari de referència i això 

per molts de nosaltres és com un model perquè a lo millor sí que hi ha molts 

autors que admiren Víctor Català o Mercè Rodoreda però no ho diuen i en canvi 

ella ho deia plenament.23 

També Enric Martín em va explicar que durant el curs que la va tenir d’alumna, a 3r de BUP (que 

correspon a l’actual 1r de batxillerat), el programa era molt ampli i no hi havia prou temps per 

parlar de Mercè Rodoreda i Víctor Català. No obstant això, em va assegurar que sí que van parlar 

de Rodoreda i d’un conte seu titulat “La sang”, que va trasbalsar Najat El Hachmi. Potser per 

això, el conte que va escriure amb 17 anys té certa influència de Rodoreda quan parla de la sang, 

com em va explicar Enric Martín i, per tant, evidencia un cop més aquesta influència. 

Quan llegeixis “La pluja damunt l’argila, entre brots de menta”, veuràs que la 

secció V comença amb una referència a la sang femenina: “La sang, mare, la 

sang”. Crec haver parlat amb la Najat alguna vegada que es tractava d’un 

rastre, d’una influència d’aquell conte de Rodoreda.24 

El mateix Enric Martín afirmava que Najat El Hachmi devia haver treballat Víctor Català el 

següent curs i, tot i que no recordava haver-ne parlat tant, assegurava que era molt possible que 

també li interessés aquesta autora. 

Comparteix amb Rodoreda la complexitat dels personatges femenins i la 

capacitat per expressar els temes i el caràcter del personatges a través de 

                                                           
22 Entrevista a Carme Rubio (annex 1). 
23 Entrevista a Carme Rubio (annex 1). 
24 Entrevista a Enric Martín (annex 4). 



16 
 

símbols, de petits detalls i objectes que es carreguen de significat 

transcendent.25 

Sigui com sigui era gairebé una evidència que Najat El Hachmi seria escriptora perquè, tal i com 

em va explicar Enric Martín, després de llegir el conte que va escriure amb 17 anys va adonar-se 

que era massa bona per no sortir-se’n, per restar en silenci. Altre cop, a més a més, fent 

referència a Mercè Rodoreda. 

Un relat madur, valent (tractava un tema tabú dins la cultura magribí: la pèrdua 

de la virginitat), escrit en un estil poètic que feia pensar en la prosa de Mercè 

Rodoreda. El text deixava molt clar que allà hi havia una escriptora.26 

A banda de totes aquestes evidències, he pogut preguntar a la pròpia Najat El Hachmi sobre 

aquesta influència de Rodoreda i Català. 

La Rodoreda la vaig llegir i rellegir molts cops durant molts anys i alguns dels 

seus personatges, com la Colometa o Aloma, són gairebé arquetípics. Sobretot 

la Colometa i la Mila de la Víctor crec que també. En realitat no tenim tants 

personatges femenins amb aquesta potència i a mi em van ser molt útils.27 

Per tant, el que em va dir demostra que li va ser útil la lectura d’aquestes escriptores i que per 

això els seus personatges presenten característiques semblants. 

D’acord amb el que hem vist són nombroses les evidències que demostren amb certesa que 

Najat El Hachmi s’ha vist influïda per Víctor Català i Mercè Rodoreda. Però ara veurem de quina 

manera i per quins motius ha fet evident aquesta influència i no se n’ha amagat. 

A banda de les nombroses evidències que es veuen a primer cop d’ull, també m’he fixat en els 

personatges, ambients i situacions de cadascuna de les obres per descobrir aquelles relacions 

que no estan tan a la vista del lector però que es poden detectar si se’n fa una lectura i una 

anàlisi atentes. 

3.3.2 Sororitat: fraternitat entre dones 

El primer aspecte que he decidit tractar ha sigut el de la fraternitat entre les dones coneguda 

també com a sororitat. En les tres obres podem veure com les protagonistes o els personatges 

femenins, en general, troben suport en altres personatges, algunes més que d’altres, per 

aconseguir superar els problemes i tirar endavant. Aquest vincle d’amistat que s’estableix entre 

les dones fa que no hi hagi un sentiment tan viu de solitud o incomprensió dels homes ja que 

                                                           
25 Entrevista a Enric Martín (annex 4). 
26 Entrevista a Enric Martín (annex 4). 
27 Entrevista a Najat El Hachmi (annex 5). 
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entre les dones les vivències són més semblants i s’entenen millor entre elles. Cal destacar, 

també, que en les obres analitzades no apareix mai el tema contrari, és a dir, la rivalitat entre 

dones. Sí que és cert que podem trobar present la misogínia, el rebuig i odi vers les dones, però 

no entre elles. També es pot correspondre a la sensació de sentir-se inferior que els homes o 

que una altra dona. 

En el cas de L’últim patriarca, aquesta amistat entre dones la podem veure en la protagonista 

de la segona part. Ella estableix un vincle amb noies de la seva edat de Catalunya amb les quals 

comparteix les seves vivències i preocupacions tot i que a vegades se sent incompresa. Aquesta 

sensació es dona perquè ella, a diferència de les protagonistes de les altres dues novel·les, a part 

del fet de ser dona, també porta una altra càrrega com és la de la seva cultura. El fet d’haver 

hagut d’emigrar d’un país amb una cultura totalment diferent i arribar a un lloc on tenen altres 

concepcions o segons quines situacions, que ja mencionaré més endavant, no succeeixen, també 

comporta que a vegades la protagonista no pugui veure’s identificada amb les experiències de 

les seves amistats. Això passa sobretot durant l’escola; en canvi, durant l’estada de la 

protagonista a l’institut, estableix un fort vincle amb dues altres noies autòctones. Ella diu que 

no entén com es van fer amigues però que li van fer la vida d’institut més fàcil i menys angoixant 

i que van combinar-se a la perfecció. Aquest tema de la càrrega cultural l’ampliaré més endavant. 

Les vaig conèixer a elles dues i no se sap per què ens vam fer amigues. (...) Hi 

havia força coses que ens unien (...) Però vam esdevenir imprescindibles les unes 

per a les altres, el triangle perfecte.28 

Segons la veu narrativa entre elles sí que es comprenen, perquè, encara que les diferenciïn els 

trets culturals, comparteixen situacions semblants o moments viscuts com explica la narradora 

en aquest fragment de l’obra. 

Però per damunt de totes les coses que no teníem, el que ens unia era el que 

teníem. Totes tres havíem presenciat fenòmens extraordinaris com plats o gots 

voladors, històries que si les expliques a algú que no ho ha viscut mai no et 

creuria.29 

D’altra banda, amb qui estableix un vincle i una connexió també molt important és amb la seva 

mestra. De fet, la narradora la considera una amiga ja que l’ajudava a superar els problemes i 

l’aconsellava en les situacions més difícils. Podríem dir que feia una mica el paper de “mare” 

però des d’una altra perspectiva. Observem que la mare de la protagonista la intenta ajudar i, 

                                                           
28 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 273. 
29 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 274. 
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moltes vegades, protegir del seu marit, però queda molt ofuscada per la figura patriarcal que 

aquest representa. En canvi, la mestra pot opinar i donar consells a la narradora perquè ella ho 

viu des de lluny, i no hi està involucrada; per això, sovint, veu més clarament les preocupacions 

de la noia. Podríem dir que va ser la seva principal ajuda i el seu principal suport durant el seu 

creixement. De fet El Hachmi em va confirmar quan li vaig preguntar si hi havia persones que 

havien estat referents per a ella i em va confessar que les mestres hi van tenir un gran paper. 

Pel que fa a persones reals, les meves mestres eren un model alternatiu al de 

les dones de la meva família.30 

Tot i que la narradora no ho diu explícitament31, és molt probable que la mestra (de la narradora) 

potser s’assemblés a una mestra, en aquest cas de l’autora, Maria Mercè Piazuelo, que he 

entrevistat, ja que en dues entrevistes la mateixa Najat afirma que li va marcar molt i va 

esdevenir molt important per a ella. La mateixa Najat m’ho ha dit indirectament però a la vegada 

deixant clar que la seva intenció era escriure una novel·la i no pas copiar la realitat fil per randa. 

En realitat tots els escriptors fem servir persones reals (...) literàriament parlant 

això no té cap importància, crec que és una informació que no aporta res a la 

lectura més enllà de que pugui donar una certa sensació de versemblança. 

Aquesta versemblança l’hauria de tenir el text per ell mateix, s’hauria 

d’aguantar tot sol sense necessitat de saber si un personatge està basat en algú 

real o no.32 

Amb el cas de la mestra, per tant, s’establiria un vincle entre la ficció i la realitat i que podria 

passar desapercebut per algú que no coneix una mica la vida escolar de Najat El Hachmi. Sigui 

com sigui a la novel·la es pot apreciar el vincle que tenen la filla d’en Mimoun i la mestra. 

Sort en tenia, d’aquella amiga que era mestra i amb qui podia parlar de l’amor 

i coses així, però amb qui no vaig parlar d’altres temes que em van semblar 

massa greus.33 

D’altra banda, la narradora no només es refugia en la mestra sinó  també en els llibres i la lectura, 

que esdevenen els seus amics, la seva via d’escapatòria dels problemes amb el seu pare. Veiem 

al llarg de la novel·la que la protagonista s’interessa molt per la lectura i li agrada aprendre. 

                                                           
30 Entrevista a Najat El Hachmi (annex 5). 
31 Cal distingir entre autora i narradora ja que seria un error identificar en una obra de ficció ambdues 
com una mateixa figura. Sí que és cert que els personatges ficticis poden reflectir aspectes de l’autora, 
però sempre mantenint una distància entre la realitat i la ficció. 
32 Entrevista a Najat El Hachmi (annex 5). 
33 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 253. 



19 
 

Aquest aspecte de refugiar-se en la llengua és el que ha destacat Najat quan li he preguntat per 

els aspectes de L’últim patriarca que eren més biogràfics. 

Hi ha molts fets concrets que són biogràfics i d’altres que no però potser en el 

que em sento més identificada és en el poder subversiu que hi té la llengua i la 

literatura.34 

També ha volgut mencionar el fet de voler escapar d’un entorn opressor i de la necessitat de 

llibertat. Per tant, tal i com li passa a la narradora de L’últim patriarca, Najat també ha utilitzat 

l’eina d’escriure des que va arribar de petita a Vic fins a l’actualitat. Ella va anar a l’Escola Balmes 

i la seva primera professora, Maria Mercè Piazuelo, em va explicar que tenia molta predisposició 

a aprendre i li agradava molt la lectura o l’escriptura de textos, com també veure el seu progrés. 

Diu que això la feia implicar-s’hi encara més. 

Provava de fer textos més enllà del que se li demanava. Recordo que volia 

escriure una novel·la i el resultat era senzill però coherent, lògic, ben tramat, 

amb els coneixements i l’argument propis de l’edat, però amb la idea evident 

de voler fer alguna cosa important.35 

També em va parlar dels autors i autores que treballaven i que eren més aviat limitats ja que es 

dedicaven sobretot a treballar la gramàtica, els recursos literaris... però que dins dels principals 

autors que van treballar hi entrarien Mercè Rodoreda i Víctor Català perquè eren unes autores 

que ella estimava i que probablement per això devien treballar més.  

Per altra banda, no només la protagonista és la que troba consol en noves amistats sinó que la 

seva mare també estableix un vincle amb la seva veïna, a qui explica tota mena de preocupacions 

sobretot relacionades amb l’actitud del seu home Mimoun, el pare de la protagonista, que es 

comporta de manera opressora i sovint agressiva cap a ella o també cap als seus fills 

protagonitzant moments d’ira cap a ells i els quals han estat protegits per la mare.  

El pare les fa, aquestes coses. Si s’enfada et llança la primera cosa que té a mà 

i aquella nit va ser sobtadament que va agafar un ganivet de damunt la taula i 

el va llançar contra mi. Jo no el vaig veure venir, però la mare sí va fer una mena 

de placatge per protegir-me i alhora no rebre ella.36 

                                                           
34 Entrevista a Najat El Hachmi (annex 5). 
35 Entrevista a Maria Mercè Piazuelo (annex 2). 
36 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 202. 
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Per tant la mare de la protagonista necessita explicar els seus problemes i aconseguir 

sobrepassar-los el millor possible. La seva veïna s’acaba convertint en una amistat perquè ella i 

la seva família venien del mateix poble que la família d’en Mimoun.  

Al número seixanta-set, unes cases més avall de la nostra, hi va anar a parar 

una família que venia del mateix poble que nosaltres.37 

El fet que l’única amistat sigui la seva veïna, la Soumisha, també es deu al seu marit, que li 

prohibeix sortir de casa i la té tancada com si fos una esclava, fent feines de casa i cuidant els 

fills i quan ell no hi és tampoc gosa sortir per por que el seu marit, en Mimoun, faci alguna 

bestiesa. Això ho intenta canviar la seva filla, la narradora, però s’adona que el seu pare té la 

seva mare domesticada i lligada. Per això aquesta acaba sent aconsellada i consolada per la veïna 

a través d’una finestra dia rere dia.  

No era que la mare visités la veïna, no, però la part del darrere d’ambdós pisos 

era prou a prop per poder-se parlar de les finestres estant. Les tardes eren més 

lleugeres amb totes dues explicant-se històries i trobant antecedents comuns 

de coneguts o familiars (...). 

La Soumisha, a part d’aconsellar i ajudar la mare de la narradora, també l’animava a sortir de 

casa i posar fi amb la situació que la tenia lligada a casa. Ella deia que així no es podia viure i 

intentava convèncer-la sense cap èxit. 

La Soumisha sempre intentava convèncer la mare que no era aquella la situació 

que havia de viure.38  

La mare de la protagonista vivia sota una por constant i una incertesa de no saber què faria el 

seu home i per això també evitava explicar-li la seva relació amb la Soumisha perquè, tot i que 

no li hauria prohibit parlar-hi, ella volia evitar conflictes innecessaris i preferia seguir amagant la 

seva amistat amb la veïna. 

Quan la mare sentia la clau dins el pany, deia marxo que ja ve i feia veure que 

no hi havia parlat mai, amb la Soumisha. El pare no havia dit mai que no hi 

pogués parlar, però valia més no fer-li saber massa coses.39 

Si seguim analitzant l’aspecte de les relacions d’amistat entre dones ara, però, a la novel·la, 

Solitud, ens adonarem que aquestes no són tan presents com amb la resta d’obres. En primer 

lloc aquest fet és degut al significat general de la novel·la que vol aconseguir mostrar aquest 

                                                           
37 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 212. 
38 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 214. 
39 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 213. 
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sentiment de solitud durant tota la trama i per tant les possibilitats que la protagonista faci 

esment d’alguna seva amistat disminueixen. Tenint en compte això tenim una escassa presència 

de relacions d’amistats en aquesta novel·la ja que sovint la protagonista està aïllada. El fet 

d’aquest aïllament i d’aquesta solitud encara es remarca més en veure que la Mila viu en una 

ermita. Això deixa en evidència la intenció de l’autora a l’hora d’escriure la novel·la i de voler 

deixar clar que el seu objectiu era que el lector percebés el sentiment de solitud de la Mila.  

Tot i això, la Mila també podríem considerar que estableix amistat amb l’única veïna, la Marieta, 

una dona que viu en una masia propera a l’ermita, que no està gens sola perquè viu 

acompanyada del seu marit i molts fills, que de tant en tant la va a visitar a dalt l’ermita o li porta 

el seu fill petit (en Baldiret) perquè sap que li agrada molt tenir-lo per allà. De fet podríem dir 

que li “deixa” el seu fill perquè li faci companyia perquè la Mila no té fills i a l’ermita està molt 

sola. Per això en Baldiret passarà a viure amb la Mila. 

Era una dona alta i magra, la jove; (...) i a més a més el didatge de vuit fills, 

l’havien marfida i fet perdre el llustre de bell jovent. A poc de conèixer-la, la 

Mila s’atreví a fer-hi un gran prec. –Escolteu, Marieta: ¿què en feu de tants de 

fills al vostre volt? Així mateix ne tenim més dels que heu de menester per a les 

feines del mas... Per contra jo no en tinc cap, i tant com me’n convindrien en 

aquell desterrament! ¿Què vos seria a vós a deixar-me en Baldiret per sempre? 

Fa una companyia allà dalt...!40 

Aquest és l’únic personatge que treu una mica la protagonista d’aquesta sensació d’estar sola 

en aquest món i, tot i això, cap al final de l’obra, aquest personatge li gira l’esquena i l’acusa 

d’un acte que ella no ha comès ni en té coneixença.  

—Marieta, vos tenia per altra gent, a vós i als vostres... però heu pensat de mi 

unes coses, que no tenen perdó de Déu! (...) Tingueu-ho ben present, i quedi jo 

ací ara mateix si dic mentida! Mai ho he estat la barjaula del pastor, ho sentiu, 

Marieta? Mai ho he estat; i de lo que tingués o no tingués, ell sap què se’n va 

fer, que nosaltres n’estem tan nets d’aquestes coses, com la Verge Maria de 

pecat.41 

Per tant tot i que la relació entre la Mila i la Marieta podria haver estat, igual com la Natàlia i la 

senyora Enriqueta, una relació de mare-filla, i més perquè en els dos casos la noia jove és òrfena, 

en el cas de Solitud aquesta relació comença bé, però no prospera i al final fins i tot la Marieta li 

gira l’esquena. Aquí veiem que la seva relació no té les mateixes arrels que la de la Natàlia i la 

                                                           
40 Català, Víctor, Solitud, p. 136. 
41 Català, Víctor, Solitud, p. 330. 
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senyora Enriqueta, ja que quan la Mila deixa l’ermita i se’n va sola, en cap moment pensa en la 

Marieta ni en una amistat perduda. 

Per últim, si ens fixem en la novel·la La plaça del Diamant, la Natàlia també rep ajut extern per 

aconseguir superar les dificultats que troba amb el marit i amb els fills. El principal personatge 

amb qui pot comptar la Natàlia és la senyora Enriqueta, una dona ja gran, que se’ns mostra com 

el principal pilar de suport durant la seva vida i a qui sovint recorre la protagonista a demanar 

consell o ajut perquè li cuidi els fills i fins i tot l’ajuda a trobar feina quan ho necessita. La Natàlia 

ens descriu la senyora Enriqueta com una persona treballadora i amable que sempre ha estat al 

seu costat per ajudar-la. Segons la seva descripció és bondadosa i cuida d’ella durant tota la 

trama. 

La senyora Enriqueta, que vivia de vendre castanyes i moniatos a la cantonada 

de l’Smart a l’hivern i cacauets i xufles per les festes majors a l’estiu, sempre em 

donava bons consells. (...) Era alta, amb boca de rap i amb nas de paperina.42 

Aquest personatge es fa present durant bona part de l’obra i, tot i que passa desapercebut 

durant la trama, ja que destaquen més les actituds del seu marit o els problemes d’ella mateixa, 

si l’eliminessis de la novel·la, notaries que la Natàlia tindria un buit dins seu i tot penjaria d’un fil 

o simplement no s’aguantaria per enlloc. Això es deu al fet que la senyora Enriqueta no només 

és una consellera sinó també una amiga i fins i tot una segona mare, ja que recordem que la 

seva és morta. La senyora Enriqueta l’ha ajudada en els pitjors moments i l’ha aconsellat a l’hora 

de prendre decisions importants. També l’ha ajudada en la labor de cuidar els fills quan, per 

exemple, la Natàlia havia de treballar de minyona perquè, si no, no podien pagar el menjar, el 

lloguer...  

La senyora Enriqueta m’havia vingut a buscar els nens i se’ls havia enduts a 

casa seva perquè uns coneguts li havien regalat unes quantes llaunes de 

confitura d’albercoc i els faria berenar.43 

Vaig anar a casa la senyora Enriqueta a explicar l’entrevista que havia tingut 

amb els amos que havia de tenir. (...) La senyora Enriqueta em va dir que ella 

em guardaria els nens, que se’ls enduria a la cantonada de l’Smart i que els 

asseuria en una cadireta al costat de la d’ella.44 

                                                           
42 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 56. 
43 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 144. 
44 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 109. 
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Un altre cas d’aquest vincle entre dones el trobem també en la relació entre la Natàlia i la Julieta, 

una amiga de la protagonista que, a diferència de la senyora Enriqueta, no està tan present 

durant la trama tot i que aparegui just a l’inici de la novel·la, en el primer capítol.  

La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que: (...) 45 

Només apareix en escasses ocasions que podríem dir que són tres perquè un cop es casa amb 

en Quimet, a l’inici de la novel·la, la Natàlia, hi perd el contacte. Tot i això, en aquestes ocasions 

on es troben les dues dones la Julieta ajuda la protagonista però mantenint una relació d’amiga 

a amiga i no tan aconselladora. Hem de considerar i veure molt clar que la relació de la Natàlia i 

la senyora Enriqueta és molt diferent a la de la protagonista i la Julieta. En el primer cas la relació 

és gairebé de mare i filla, perquè la senyora Enriqueta és una dona que sempre l’ha ajudada i ha 

cobert l’absència de la figura materna de la protagonista, que tant troba a faltar la Natàlia. Per 

això podríem dir que el vincle que s’estableix entre aquests dos personatges és superior i molt 

més fort que el de la Natàlia amb la Julieta ja que elles tan sols són amigues i, per tant, un vincle 

matern és superior i més important, sobretot en aquest cas, que un vincle d’amistat. Aquest 

personatge apareix a l’inici de la novel·la, com ja he dit, un cop la Natàlia ha tingut el seu primer 

fill, l’Antoni, i per últim quan s’emporta aquest, durant la guerra, a una colònia de nens refugiats.  

La Julieta em va venir a veure i em va portar un mocador de seda pel coll, blanc, 

amb marietes escampades. I una paperina de bombons. Va dir que la gent 

només pensa en la criatura i ningú es recorda de la mare.46 

I vaig dir que el deixava, i amb la Julieta vam començar a caminar cap a la porta 

i aleshores el nen se’m va tirar a sobre com una serp desesperada (...) La Julieta 

ja afluixava, i jo, dura. (...) La Julieta va dir que ella no hauria pogut fer-ho.47 

3.3.3 Vida quotidiana: la feina a la llar 

El segon punt que he volgut analitzar és les situacions del dia a dia i les relacions entre els 

personatges en les tres novel·les per veure si realment hi ha aspectes que es poden relacionar o 

són situacions totalment diferents les unes de les altres. Dins aquest bloc entraran les qüestions 

de diferències culturals perquè és una clara distinció de les protagonistes. 

En primer lloc, cal tenir en compte que és probable que el dia a dia de la vida de les protagonistes 

tingui aspectes diferents a causa de les diferències culturals. En el cas de la novel·la central del 

meu treball de recerca, L’últim patriarca, podem veure que la narradora, a part del fet de ser 

                                                           
45 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 43. 
46 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 87. 
47 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 152. 
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dona i la discriminació que pateix per culpa d’això, és més controlada i restringida que la resta 

per culpa de la religió i la cultura on ha nascut però també la interpretació que en fa el seu pare, 

d’aquesta religió. A aquest tema, de la diferència cultural, hi dedicaré un apartat més endavant. 

Mimoun no devia saber què volia dir decent i va continuar insistint dia sí dia 

també. Va, dona, diria, si això és un costum musulmà (...) ella li deia que no i 

que no i que ell no resava, ni llegia l’alcorà, i que l’únic precepte islàmic que 

volia complir era el de follar-la per allà.48 

Per comparar aspectes de la vida quotidiana, com l’escola, la feina a la llar cal tenir en compte 

l’edat de les protagonistes. És important aquest matís perquè si volem fixar-nos en l’etapa de 

les dones a l’escola ens adonarem que només la podem analitzar a L’últim patriarca, perquè 

l’edat de la narradora, al principi de la trama, és inferior a la de la Natàlia i la Mila. Aquestes 

dues dones no les veiem parlar mai de la seva etapa escolar, però en el cas de la Natàlia sabem 

que sap llegir, sumar, restar, multiplicar... perquè treballa a la pastisseria abans de casar-se, i 

després com a dona de fer feines. En el cas de la Mila, sembla ser que potser era analfabeta però 

no ho afirma en cap moment. El que sabem segur és que treballava com a ermitana i que, com 

a mínim, havia de saber comptar una mica perquè havia de cobrar consumicions de possibles 

vianants que entraven a l’ermita per beure o menjar alguna cosa. 

La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que, abans de rifar la 

toia, rifarien cafeteres;49 

—¡No vull que treballis més per aquest pastisser!50 

—Sé pas, ermitana, si vos agradarà la nostra minestra... 51 

No obstant això, la narradora de L’últim patriarca sí que passa per una etapa escolar i per 

l’institut on desenvolupa amistats i arriba a un creixement i maduresa, però hi comença sent 

una nena.  

Quan ja havíem marxat cap a l’escola, repetia la mateixa rutina.52 

Al principi l’institut va ser un espai d’angoixa, que tot funcionés tan diferent (...) 

Les vaig conèixer a elles dues i no se sap per què ens vam fer amigues.53 

                                                           
48 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 90. 
49 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 43. 
50 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 52. 
51 Català, Víctor, Solitud, p. 82. 
52 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 208. 
53 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 273. 
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Per això, hem de tenir en compte que les altres dues ja eren més adultes que la narradora però 

que estaven unides perquè a totes els faltava aconseguir fer un creixement personal i trobar-se 

a elles mateixes, per decidir quina era la seva identitat i què volien fer amb la seva vida. 

Un cop comentat aquest tema ja entraríem a parlar de la vida quotidiana, és a dir, del dia a dia 

i les relacions que s’estableixen entre les protagonistes i la resta de personatges en les tres 

novel·les.  

En L’últim patriarca trobem un aspecte central que condiciona tota la vida diària i pràcticament 

tota la novel·la com és la situació patriarcal. Aquest fet només es troba en aquesta novel·la 

perquè en les altres les protagonistes, la Mila i la Natàlia, no depenen del seu pare. De fet la Mila 

sembla que és òrfena des de ben petita ja que no parla mai dels pares i, pel que fa a la Natàlia, 

sabem que queda òrfena de mare i el seu pare es torna a casar amb una altra dona, la qual cosa 

esdevindrà probablement el motiu de la pèrdua o la falta de relació amb el seu pare, que serà 

absent en la seva vida i en la novel·la. Tornant a L’últim patriarca, la relació de patriarcat del 

pare, en Mimoun, sobre la filla i l’actitud controladora o que la priva de fe certes coses creant 

un lligam imaginari també es podria relacionar amb la Mila i el seu marit o bé la Natàlia i el seu 

marit. La comparació no és exacta, és a dir, en el cas d’en Mimoun és molt més fort el lligam i el 

control que té sobre la seva filla que no pas el que tenen els marits amb les protagonistes ja que 

podríem dir que és més una actitud de desinterès en el cas del marit de la Mila o de possessió 

en el cas del marit de la Natàlia. A més a més, en el cas de L’últim patriarca l’actitud d’en Mimoun 

cap a la seva filla no ha estat sempre controladora sinó que comença quan ella té la menstruació 

per primera vegada i per tant es considera que ja és adulta. Aleshores l’actitud del pare canvia 

cap a repressora i controladora fins a prohibir-li les colònies ja que fins llavors per a ell ella era 

la seva nena.  

Jo ja ho tenia tot a punt quan el pare va dir tu no hi vas. Així sense més. Tu no 

vas a les colònies i s’ha acabat (...)54 

Era la sang que ho havia espatllat tot. La sang de fer-te dona que fa que tots 

estiguin més per tu (...)55 

Aquesta prohibició no es produeix tan sols en la novel·la ja que també l’autora, Najat El Hachmi, 

va afirmar durant una conferència que quan era més petita també li havien prohibit anar de 

colònies després d’haver reunit molts diners i tan sols havien deixat anar-hi al seu germà perquè 

ella era una noia. D’aquest aspecte en parlaré més endavant ja que en les tres novel·les veiem 

                                                           
54 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 263. 
55 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 264. 
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clars abusos del poder per part dels homes o simplement un tracte diferent cap a les dones 

simplement perquè són dones. 

Un dels aspectes de la vida quotidiana que podem comentar és la feina a la llar ja que totes les 

protagonistes han de fer-la perquè és el que els pertoca com a dones a la societat on viuen. 

Totes són víctimes del masclisme normalitzat en l’època que succeeix i en el cas de L’últim 

patriarca s’hi afegeix la càrrega cultural. Aquesta mentalitat masclista queda molt evident a 

L’últim patriarca quan el pare de la protagonista, en Mimoun, encara és un nen i està envoltat 

de germanes que s’ocupen d’ell i de tot perquè des de petites se’ls ensenya que aquest és el seu 

lloc. 

Ell es va quedar tancat mentre les noies acabaven de deixar-ho tot enllestit, 

desgranaven pèsols, pelaven patates, anaven a buscar les gallines per entrar-

les a dins del cobert, recollien la roba estesa damunt dels arbustos que 

envoltaven la casa (...)56 

I no són només les germanes d’en Mimoun que fan les feines sinó també la seva mare, que a 

més a més havia de supervisar la feina de les filles per assegurar-se que feien el que tocava. La 

tasca de les dones era essencial perquè la casa es mantingués en condicions però a més a més 

es veia com una cosa òbvia. 

L’àvia havia apedaçat pantalons de Mimoun i havia sargit mitjons (...). Havia 

resat davant la porta oberta de la seva habitació, havia encès els quinqués de 

tota la casa i havia supervisat la feina de les nenes a la cuina. Havia reescalfat 

el pa damunt les brases al mig del pati.57 

No obstant això, la narradora de L’últim patriarca no s’endinsa tant en aquest món perquè és 

molt més petita i jove que la resta de dones que l’envolten i ja té la seva mare que s’encarrega 

d’aquesta feina. Sí que hi participa, en aquestes tasques, ja que arriba un punt de la novel·la que 

li és impossible no fer-ho però trobo que cal destacar que no ho fa tan sovint com la resta de les 

protagonistes. Això sí, trobo interessant analitzar el tema de la llar a L’últim patriarca fixant-nos 

en el personatge de la mare de la narradora perquè ella és un clar exemple d’aquesta societat 

masclista opressora. Ella havia estat educada i havia crescut pensant que la seva única feina era 

la criança dels fills i les tasques domèstiques i sempre amb aquesta idea en ment perquè 

treballar, sortir al bar... era cosa d’homes. De fet aquí a Catalunya també era vist així, la casa era 

el lloc de les dones i l’exterior el dels homes. Tot i això podem trobar diferències com per 

                                                           
56 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 44. 
57 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 45. 
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exemple a l’hora de comprar el menjar; les dones catalanes podien sortir per fer la compra, com 

ho fa la Mila o la Natàlia, però al Marroc la tradició deia que els homes també eren els que 

anaven a comprar. Per tant les dones no sortien. Per això, la mare de la narradora té aquesta 

mentalitat des de ben petita i, un cop casada amb en Mimoun, li és molt difícil estar-se els set 

dies a la cambra sense feinejar ni endreçar perquè ella havia estat educada per ser una dona 

com cal i encarregar-se de la casa. 

Però a la mare li havien ensenyat de ser una bona esposa i una bona nora per 

a la mestressa de la que ja era la seva nova llar. Per això li devia costar molt 

d’estar-se tota una setmana a la seva cambra.58 

La mare no és que no se les cregués, aquestes coses, però estava massa 

acostumada a feinejar des que sortia el sol fins al capvespre.59 

Però no és només abans de tenir criatures quan la mare de la narradora sent aquesta obligació 

sinó que, després, encara creix més aquesta sensació de pertànyer a la casa fent feines 

domèstiques i també protegint els seus fills de les enrabiades del seu marit. A més a més el seu 

marit també li deixa força clar que aquell és el seu lloc i que fora al carrer hi ha gent perillosa i 

cruel i per això tan sols la deixa anar a comprar tot i que aviat se n’ocuparà la protagonista. Per 

tant la seva llibertat queda reduïda a un nivell minúscul, fins i tot podríem dir que no en té gota, 

de llibertat. La seva rutina està marcada per la feina i la cura dels infants tal i com diu un fragment 

molt descriptiu del tou de feina que tenia la mare. 

Ens llevava, ens donava la roba neta per posar-nos abans de la dutxa i es 

queixava que encara ens féssim pipí al llit. (...) Quan ja havíem marxat cap a 

l’escola, repetia la mateixa rutina: endreçar el menjador començant per la taula 

(...), escombrar, fregar, rentar plats i endreçar la cuina. Posar i treure 

rentadores, estendre roba, fer el dinar, fer pa i coure’l.60  

En canvi, la figura de la mare de la narradora totalment dominada pel marit la podríem comparar 

amb un altre personatge com és la veïna, la Soumisha. Aquesta, a diferència de la mare, no es 

preocupa tant de les feines de la llar sinó que fa altres coses durant el dia a dia com socialitzar-

se i relacionar-se amb l’entorn, sortir a comprar... Això, segons la narradora, fa que sigui més 

feliç perquè quan ens relacionem ens sentim millor. Això es deu al fet de ser éssers socials com 

deia el filòsof Aristòtil: “Som éssers socials”. De fet ell afirmava que sense socialitzar o viure en 

                                                           
58 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 108. 
59 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p.109-110. 
60 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 207-208. 
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comunitat no es pot ser feliç. Potser per aquest motiu la narradora veu que la veïna s’ho passa 

més bé i que està més alliberada que no pas la seva mare i la considera més feliç. 

La Soumisha era diferent, però no pas més llesta que la mare, potser més feliç. 

Feia les feines de la casa com sabia, però no s’hi matava gaire (...) La Soumisha 

era diferent perquè anava a plaça a comprar, visitava altres dones que havien 

vingut de la província d’on veníem nosaltres, buscava teles per fer-se caftans el 

dia que marxés allà baix i viatjava cada any.61 

Potser perquè era tal i com l’havien criat, la mare de la narradora esperava que la seva filla 

creixés també amb aquesta mentalitat sabent que el que havia de fer és convertir-se en una 

bona esposa. No obstant això, la narradora creix durant els primers anys en un país diferent, que 

inclou altres cultures, altres persones, les seves amigues i la mestra i a més a més accedeix a 

l’escola i té curiositat i ganes d’aprendre, com la pròpia Najat El Hachmi. La narradora prefereix 

estudiar que fer tasques domèstiques perquè vol conèixer i saber. Quan la seva mare li parla de 

les tasques de la llar perquè comenci a saber quin és el seu paper dins la societat com a dona, 

ella respon amb desinterès, no perquè no vulgui aprendre’n sinó perquè prefereix estudiar i 

pensa que ja li arribarà el moment de fer-les i que per tant no cal que comenci tan aviat perquè 

sinó es passarà tota la vida fent feines de la llar.  

Llavors va venir l’època en què la mare devia veure que se li acabava el temps 

per fer de mi una bona esposa i una bona dona (de fer feines, pensava jo) i volia 

que cada dia dediqués una estona a fer alguna cosa més pròpia d’aquest rol 

que no pas llegir llibres (...) Jo no hi tenia cap interès, no perquè no volgués 

aprendre de fer totes aquelles coses que tard o d’hora m’anirien bé, però és que 

un dia vaig pensar que si començava tan d’hora, em passaria la vida fregant, 

planxant, etc.62 

La narradora protagonitzarà un creixement rebel i una necessitat d’alliberar-se d’aquesta 

imposició d’una mentalitat que a ella no li agrada. No vol que li diguin que el seu destí està 

marcat, que ha de ser així perquè sempre ho ha estat i les tradicions continuen. No, ella vol 

poder escollir el seu camí. Vol ser lliure. Per aquest motiu, decidirà emancipar-se per poder 

alliberar-se de les cadenes del seu pare que la controla, sobretot des que té la regla, com ella 

mateixa afirma. 

                                                           
61 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 213. 
62 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 256. 
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Era la sang que ho havia espatllat tot. La sang de fer-te dona que fa que estiguin 

més per tu. 63 

No obstant això, s’adonarà que l’única manera de poder independitzar-se, per aconseguir la 

llibertat i poder abandonar la casa, és lligant-se altre cop a algú, aquest cop com a esposa. Al 

principi ja no n’estava segura de casar-se però el seu xicot la va convèncer dient-li que era l’amor 

de la seva vida i mil paraules més que al cap i a la fi només són paraules perquè les paraules per 

si soles no valen per res. Això farà que s’adoni, al cap de poc temps de casar-se, que ha estat un 

error perquè el paper que feia el pare el passarà a fer el marit i el que inicialment havia volgut 

impedir, quedar-se a casa fent feines, es veurà obligada a fer. 

Jo és que no seré una esposa de les que es queden a casa a netejar i cuinar, vull 

treballar, vull sortir, les feines de casa han de ser compartides. Cap problema.64 

Si no et pots dignar a fer-lo, ni a rentar els plats, ni a fer cap feina de casa, com 

a mínim ajuda’m a saber què vols per sopar.65 

Per tant ens adonem que la narradora de L’últim patriarca és reticent a l’hora de dedicar-se a 

les feines domèstiques perquè ella no vol convertir-se en una esclava sinó que vol adquirir 

coneixements i estudiar per poder treballar i no pas passar-se tota la vida com la seva mare. 

Per altra banda, ara analitzaré aquest mateix aspecte, la feina a la llar per part de la dona, en la 

novel·la Solitud, per veure com també és un factor present però a més a més normalitzat i 

assumit per una societat masclista. 

A Solitud, la protagonista, la Mila, també s’ha d’encarregar de les feines domèstiques i de la cura 

de la llar, però en aquest cas de l’ermita ja que ella i el seu home són ermitans. No obstant el 

seu home no fa pas res de labor domèstica i més d’una vegada queda molt clar que n’és molt, 

de mandrós, el seu home i que quan es tracta de netejar la llar no se’n vol ocupar. 

Aquella gran neteja que anunciava la seva dona i que inquietava son humor 

reposat de mandrós66 

—M’ajudessis, Matias! Hi ha tanta de cosa, que jo sola mai més acabaré...!— 

havia pregat a n’el seu home (...) Però en Matias s’esgarrapà suaument el 

clatell i, tot embullant-se, insinuà que justament aquell dia el Rector li havia 

encomanat que l’anés a veure...67 

                                                           
63 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 264. 
64 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 294. 
65 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 324. 
66 Català, Víctor, Solitud, p. 113. 
67 Català, Víctor, Solitud, p. 118. 
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Per això ella s’ha d’encarregar de netejar tot el refugi quan hi arriben ja que feia temps que algú 

no feia una bona neteja d’aquell lloc. És important aquest tema en aquest llibre perquè Víctor 

Català dedica tot un capítol a parlar de la neteja de l’ermita. Trobem diversos fragments en 

aquest capítol que descriuen el tou de feina que va tenir la Mila a l’hora de netejar l’ermita 

perquè, com havia dit el pastor, feia molt temps que ningú es dedicava a aquesta labor, ja que 

l’ermitana anterior, segons el pastor, sempre ho tenia tot brut. En canvi la Mila hi dedicava 

moltes hores, a netejar i, a més a més, ho havia de fer ella sola perquè ningú l’ajudava. Això li 

provocava desconcert i una mica d’angoixa per la gran feinada que se li presentava al davant 

però alhora una necessitat de treure tota aquella brutícia que s’havia anat acumulant al llarg 

dels anys. La Mila també sent satisfacció d’haver acomplert, un cop feta la neteja. 68 

La Mila passà deu o dotze dies en plena ubriaguesa de dona: netejava. (...) no 

parava de quan eixia el sol fins que era nit negra. Ho havia trobat tot com una 

establa.69 

La febre de la neteja l’havia presa tan follament, que sentia una excitació 

voluptuosa, entregant-se de ple a n’aquell gran tragí revolucionari.70 

La Mila quasi bé tenia acabat el gran arranjament de l’ermita (...) Es podia 

escorcollar tot de cap a cap sense trobar-hi una llepada de pols.71 

Però no només la Mila s’encarregava de les feines de neteja i cura de l’ermita sinó que també 

s’encarregava del menjar ja que el seu marit mai li proveïa el que ella demanava i per això se 

n’havia d’encarregar ella. Per poder cuinar havia d’anar al poble de Murons a comprar perquè 

era el poble que quedava més a prop de l’ermita on vivien, aïllada de qualsevol lloc.  

Anant i venint de Murons, qual camí l’obligà a prendre la maladressa d’en 

Matias, que mai duia res a to, la Mila proveí el rebost.72 

Per tant la Mila també s’ha d’ocupar de les feines domèstiques perquè, si no, ningú més ho fa 

però és que a més a més tampoc té altres coses millors a fer allà a l’ermita, perduda entre les 

muntanyes. Durant la novel·la veiem que es dedica o bé a rondar els voltants de l’ermita i visitar 

l’entorn o bé anar al poble i per tant les feines de la llar, al cap i a la fi, la mantenen ocupada. 

                                                           
68 Aquesta neteja també es pot interpretar com una activitat substituta de l’activitat sexual, com es fa a 
«El temps de la història de Solitud, de Víctor Català» ja que a més a més, un cop feta, la Mila es troba en 
un estat que recorda el de després d’activitat sexual intensa. 
69 Català, Víctor, Solitud, p. 111. 
70 Català, Víctor, Solitud, p. 113. 
71 Català, Víctor, Solitud, p. 134. 
72 Català, Víctor, Solitud, p. 134. 
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Algun cop també havia anat al mas de Sant Ponç, on va conèixer la Marieta, la mare d’en Baldiret 

i amb qui va establir un vincle d’amistat. 

Per últim, si ens fixem en la Natàlia de La plaça del Diamant, veurem que també participa a les 

feines de la llar activament ja que el seu marit està fora la major part del temps o només pensa 

en els coloms. Per això la Natàlia s’ha d’encarregar de mantenir la casa en condicions i a més a 

més cuidar els seus dos fills, l’Antoni i la Rita. Fins i tot quan veu que en Quimet anava malament 

a la feina però ell deia ho arreglaria, no se’n refia i decideix buscar feina. 

I la feina es girava d’esquena i tots plegats teníem molta gana (...) i un dia em 

vaig decidir a buscar feina per treballar només els dematins.73 

Al final la Natàlia troba una feina que tracta d’ocupar-se de les feines domèstiques en una altra 

casa per aconseguir alguna cosa per poder-se alimentar i sobretot per poder alimentar els seus 

fills. Per tant quan està a casa té cura dels fills i de les feines de la llar però quan no hi està, 

perquè se’n va a treballar, també es passa l’estona fent feines domèstiques per assegurar-se 

poder tenir menjar a la taula. 

M’hi vaig presentar sola i tremolant (...) a casa dels senyors on la senyora 

Enriqueta em va dir que anés, perquè necessitaven una dona de fer feines els 

dematins.74 

Com molt bé diu la narradora de L’últim patriarca durant la novel·la, la Natàlia o, com 

l’anomenava el seu marit, la Colometa, es feia uns farts de netejar la llar i sobretot tot allò 

relacionat amb els coloms del seu home i que ell deia que eren una bona inversió perquè 

portarien molts diners, però que al final van acabar suposant un mal de cap i una ruïna per a la 

protagonista.  

La mare a vegades semblava la Colometa en comptes de la Mila, de tant com 

havia netejat els excrements secs de damunt els taulons de fusta sota les teules 

d’uralita.75 

Em matava netejant els coloms. Tota jo feia pudor de colom.76 

La Natàlia no és l’únic personatge que acabarà arruïnant-se sinó que a la novel·la Solitud, la Mila, 

també s’arruïnarà amb la festa de Sant Ponç, a la qual dedica molts diners per la compra de 

menjar, lloguer de material, entre d’altres coses. 

                                                           
73 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 101. 
74 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 102. 
75 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 199. 
76 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 120. 
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Tot nos ho han trencat! (...) Ara tenim fosa la caseta de l’oncle, tenim fosos tots 

els estalvis.77 

Podríem dir que aquest aspecte canvia en la vida de la Natàlia quan queda vídua, ja que en 

Quimet mor a la guerra, i s’envolta de molta misèria fins al punt d’intentar-se suïcidar i matar 

els seus fills. No obstant això, l’Antoni, l’adroguer, ho impedeix i l’ajuda a remuntar i a sortir de 

la misèria. Cal dir que la guerra havia afectat a la botiga de l’adroguer, però que seguia tenint 

guanys per poder menjar i donar unes sobres a la Natàlia, que mica en mica va anar sortint del 

pou on es trobava. A més a més la relació de la Natàlia i l’Antoni va prosperar i aquest li va 

demanar de casar-se perquè en ella havia trobat una família feta i en volia formar part. L’Antoni 

la respectarà molt més que el seu antic marit, en Quimet, i tot i que no hi tindrà cap tipus de 

relació sexual, ni amorosa, ni mínimament física78, com ara carícies, la Natàlia se sent més 

alleugerida i estimada per aquest segon marit i no li és cap problema el fet de no tenir relacions 

sexuals; de fet, és un alleugeriment perquè amb el primer marit no eren satisfactòries. I a això 

s’hi afegeix la recuperació de la seva identitat, que havia perdut feia temps. Aquest respecte i 

amor del segon marit també es veurà reflectit en les feines domèstiques ja que la Natàlia no 

anirà tan atabalada per culpa d’elles i de fet passarà de treballar de dona de fer feines a tenir-

ne una ella i a viure envoltada d’amor i tranquil·litat. 

L’endemà mateix de casats, l’Antoni em va dir que no em volia veure ni cinc 

minuts més netejant, que busqués dona de fer feines pels dematins i per les 

tardes i que si volia minyons, minyona. Que no s’havia casat per fer-me rentar 

la roba sinó que s’havia casat per tenir una família.79 

La botiga no era com abans de la guerra, però era una bona botiga.80 

3.3.4 Sexe i amor 

Un altre punt que vull analitzar al meu treball és el punt de vista del sexe a cada novel·la. Trobo 

molt important aquest punt ja que en totes les novel·les el sexe apareix en la trama de la història 

i la condiciona. També parlaré de la relació del sexe i l’amor ja que en alguns casos els sentiments 

són uns però les accions són unes altres i he decidit analitzar el perquè. 

Començaré amb L’últim patriarca. Aquesta novel·la està repleta d’escenes sexuals o 

comportaments sexuals com també d’abusos i maltractaments físics i psicològics. Si ens fixem 

                                                           
77 Català, Víctor, Solitud, p. 206-207. 
78L’Antoni havia quedat ferit de la guerra i era “inútil del mig”, com deia ell i per tant no podia tenir fills. 
Per això volia la Natàlia com a esposa, perquè ella ja tenia una família feta, la família que ell sempre havia 
volgut tenir. 
79 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 180-181 
80 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p.172. 
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en aquest aspecte, veiem que és una novel·la molt complexa i que hem d’analitzar punt per punt. 

Per una banda tenim el pare de la narradora, en Mimoun, que des de sempre ha anat darrere 

les dones i ho segueix fent quan està casat i amb fills. Aquest personatge fa ús de la religió a la 

seva manera i només pensa en ell mateix i en les seves necessitats o desitjos quan es tracta del 

sexe. Acusa la seva dona d’haver-li estat infidel i que la narradora no és filla seva quan ell és el 

primer de ficar-se al llit amb una altra dona i encara justificant-ho com si ho veiés del tot normal.  

En Mimoun té aquest problema des de petit. No se sap controlar, és molt violent i, fins i tot, de 

petit, mata un germà més petit. A mesura que es fa gran, aquest descontrol s’accentua. Queda 

evident també que té algun problema psíquic que empitjora la situació. Cada vegada té més 

rampells que fan que hi hagi el perill que ho engegui tot a rodar o que tiri la casa a terra o, fins i 

tot, que faci mal als seus propis fills.  

El pare encara va agafar un got i va dir aparta’t, que es nota que no és filla 

meva, aparta’t que la mataré.81 

El pare de la protagonista té una actitud agressiva cap als fills i cap a la dona, a qui prohibeix de 

pràcticament tot. Fins i tot podríem dir que en Mimoun prohibeix a la seva dona viure. Aquest 

és el principal problema d’aquest personatge, l’actitud masclista i reprimidora que té i que 

l’acaba portant a la pròpia autodestrucció, i a més a més aquest problema psíquic que 

comentava abans i que podria correspondre a una malaltia mental. També hi ha un aspecte 

important que cal ressaltar. Aquest personatge no és només un personatge inventat que ens 

queda llunyà i amb el que no trobem similituds, sinó que representa la figura de qualsevol 

masclista controlador i abusador que podem trobar encara avui dia, al segle vint-i-u. Això fa que 

la novel·la tingui un toc més realista i que quan estem llegint les situacions ens puguem 

identificar amb els successos explicats. 

No hem canviat tant com a societat i tot i que sembla que estem molt evolucionats respecte els 

nostres avantpassats, la violència d’home a dona segueix molt present i, si no, que ho diguin a 

totes les dones que han estat assassinades per les seves parelles o exparelles o simplement 

aquelles que han estat o estan en una relació controlada, reprimida i que pateixen abusos 

constantment. Aquestes actituds són injustes i inacceptables i encara més en una societat on es 

creu haver canviat i evolucionat. Aquest rebuig cap a aquestes actituds també el té la filla d’en 

Mimoun, la narradora de la història. Ella sembla l’única que no té una bena als ulls i que no troba 
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just que la seva mare no surti ni els relacioni amb dones del país perquè tingui por del seu marit 

i, tot i que intenta fer-la sortir de casa, no ho aconsegueix.  

Jo deia a la mare, au, va anem a mercat, que ell no hi és (...) Ella que no, que 

no, que ell no hi és però ho sap gairebé tot. Allà vaig començar a entendre fins 

a quin punt estava domesticada i que potser aquell lligam ja era per a tota la 

vida.82 

Però el que no es podia imaginar la narradora és que la por que la seva mare passava no era 

imaginària. De fet, la seva mare coneixia molt bé el seu pare, sabia amb quin home s’havia casat, 

com també sabia el que havia de fer i el que no, perquè ell no li ho deia explícitament però la 

mare ho havia de saber. Havia de tenir clar quan ell l’estava posant a prova per saber si la tenia 

controlada i per això la mare no tenia un cercle social d’amigues. En això consistia que estigués 

“domesticada”. Inconscientment la mare actuava d’una manera o altra sempre pensant en com 

podria reaccionar el seu marit perquè ell tenia molts defectes i un d’aquests és que era 

imprevisible. Mai sabies com actuaria ni si tindria un brot de ràbia. Per això la mare intentava 

evitar situacions conflictives amb ell, no només pel seu benestar sinó també pel del seus fills, 

encara que per fer-ho hagués de sacrificar la seva vida social i viure una vida miserable. 

Ell li deia surt, que aquí els homes no són com allà baix (...) però ella sabia que 

allò era una prova per veure si tornava a ser la dona domesticada d’abans o 

només ho feia veure.83 

La narradora és la que acabarà trencant amb el patriarcat de la família i la primera que intentarà 

alliberar-se d’un destí gens prometedor. Aquesta actitud ja la demostra diverses vegades 

encarant-se amb el seu pare perquè està farta de la seva actitud repressora. A més a més al 

principi la portava a tot arreu perquè era petita però quan li ve la regla ja la considera dona i ja 

no vol que s’acosti als homes perquè diu que la mirarien d’una altra manera perquè ell ja sap 

“com va això”. Precisament ell és un dels que ho fa, de mirar les dones per seduir-les. La 

narradora vol tallar qualsevol relació amb el seu pare quan se’n va a viure en un pis amb el seu 

marit, que al final acabarà adoptant el rol del seu pare. Ella veurà que s’ha d’encarregar de les 

feines de la llar, de fer el menjar, netejar i a més a més estudiar així que li costa combinar-s’ho 

tot perquè el seu marit no l’ajuda. Aquesta situació és com un got d’aigua freda per la 

protagonista ja que la porta a una realitat molt cruel amb les dones, sobretot les immigrants, 

perquè les reprimeix i les humilia. Aquest és un dels moments claus on a la narradora li cau la 

bena dels ulls però no és ni el primer ni l’últim. Ella no triga a adonar-se que si es queda amb el 

                                                           
82 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 237. 
83 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 188. 
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pare mai tindrà el poder de decidir ni serà mai lliure i si es queda amb el marit, que al final veiem 

que no dura gaire, tampoc. Perquè la narradora veu el problema que envolta la societat, veu 

que el seu pare és abusiu amb la dona, amb ella mateixa, veu que les dones no són tractades 

igual i veu que tot plegat és una injustícia. Aquestes injustícies les va acumulant durant tota la 

novel·la fins que al final és quan explota i decideix venjar-se del seu pare, que l’ha estat 

condicionant tota la vida. La millor manera que troba per venjar-se d’ell és tenint una relació 

sexual amb un oncle seu84, el que, suposadament segons en Mimoun, s’havia embolicat amb la 

seva dona i a qui li tenia un rancor i fàstic. Això va fer que s’accentués encara més la venjança i 

que fos més dur el trencament familiar. A més a més la narradora deixa en evidència que gaudeix 

de la situació ja no només per venjança sinó també perquè el seu oncle l’excita i sent plaer quan 

està amb ell. Això provoca que el moment sigui encara més tens amb el pare a l’altra banda de 

la porta, a només uns metres de distància. 

Vaig tornar-hi quan em va fer mal i el dolor no se sabia on s’acabava o on era 

que continuava el plaer. M’hauria volgut morir, del mal, i encara em vaig tornar 

a escórrer. Va ser allà mateix, en aquell mateix moment, que van trucar al 

timbre i al videoporter va aparèixer la cara del pare.85 

El moment de revelació màxim de la filla és aquest, just al final de la novel·la, demostrant que 

pot acabar amb el patriarcat que feia temps que regnava i que a més a més ho pot fer venjant-

se cruelment per tot el que ha hagut de suportar durant el seu creixement. L’acció no només és 

una acció, sinó que és una reivindicació, una crida al poder de la dona que ha quedat ofuscat i 

un crit a la llibertat personal d’ella però també de totes les dones. 

Un pare que ja no tornaria a ser patriarca (...) una traïció tan fonda no l’hauria 

imaginada ni ell i encara menys venint d’una filla tan estimada.86 

En relació a aquest aspecte del sexe i l’amor vull destacar la resposta que em va fer El Hachmi a 

una pregunta de l’entrevista en la qual li demanava sobre la presència del sexe i l’amor femení 

en altres obres. La seva resposta em va semblar que reflectia una perspectiva molt important. 

Crec que són temes que formen part de la vida mateixa, que pesen molt en la 

vida de les dones encara ara i no només si procedeixes d’una altra cultura. Que 

                                                           
84 Aquest acte es podria entendre com un incest, perquè la protagonista té relacions sexuals amb el germà 
del seu pare. No obstant això, era freqüent a la societat marroquina casar-se amb oncles, com també ho 
era aquí a Catalunya fa anys, ja que per exemple Mercè Rodoreda es va casar amb un germà de la seva 
mare. Tot i això a Solitud i a La plaça del Diamant aquest tipus de comportaments no apareixen; en canvi 
a Mirall trencat sí, amb l’enamorament d’en Ramon i la Maria, dos germanastres biològics que no saben 
que ho són. 
85 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 331-332. 
86 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 332. 
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les escriptores de les que he begut en parlessin suposa un avantatge molt gran 

perquè algunes d’aquestes qüestions han estat generalment menystingudes 

pels escriptors homes. Bé, l’amor i el sexe no, però sempre els han explicat des 

del seu punt de vista. Fins i tot quan s’han posat en la pell de personatges 

femenins hi havia alguna cosa que grinyolava. Jo crec que el tipus de malestar 

que provoquen aquests temes en les dones és diferent de com són viscuts pels 

homes, entre altres coses perquè nosaltres partim d’una posició de 

subordinades.  

Segueixo analitzant el tema del sexe, ara però de la novel·la Solitud. La protagonista d’aquesta 

obra, la Mila, no té una vida sexual activa. De fet durant la narració de la història el narrador 

deixa clar que la Mila no ha tingut mai vida sexual. El seu home no se’n preocupa pas, d’aquests 

temes, tot i que ella hi pensa sovint, potser no tant en el sexe en si, sinó en el tema dels fills que 

li agradaria tenir. De fet el més a prop que està a tenir un fill és quan demana a la Marieta, que 

té vuit fills, si li deixaria en Baldiret perquè ella no té fills i li aniria bé algú que li fes companyia 

a la muntanya.  

¿Què vos seria a vós deixar-me en Baldiret per sempre? Fa una companyia allà 

dalt...! (...) La jove transigí de seguida, conformant-se amb deixar-li una 

passada.87 

No obstant això, quan després li explica al gandul del seu marit, en Matias, que “tindran un nen” 

l’home queda sorprès per la qual cosa podem deduir que la Mila i el seu marit no tenen relacions 

sexuals i quan la Mila li explica la història queda alleugerit. Aquesta indiferència no li agrada a la 

Mila i precisament per això potser es fixa en el pastor, en Gaietà, perquè la deixava de qualsevol 

manera menys indiferent. Des d’un bon principi en Gaietà li provoca una sensació de caliu que 

fa que s’adapti més ràpidament a la vida rural. De fet és precisament ell que la fa sentir com a 

casa, còmoda i a gust, en comptes de provocar-li una sensació d’inquietud, perquè al cap i a la 

fi és un desconegut. 

En la personeta del pastor desconegut hi sentia com un caliu de família, grat i 

retornador.88 

Gràcies al pastor la Mila va aconseguir canviar el pensament i canviar de perspectiva respecte 

l’ermita, que primer veia com una cosa molt llunyana però que va acabar sentint com la seva 

llar, on fins i tot va recordar la seva joventut, gens esmentada durant la resta de la història. 

                                                           
87 Català, Víctor, Solitud, p. 136-137. 
88 Català, Víctor, Solitud, p. 91. 
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La Mila s’hi trobava com a casa seva (...) li acudien els records més tendrívols 

de la seva jovenesa. 89 

També cal dir que la Mila no només es trobava a gust envoltada del pastor sinó que sentia 

atracció cap a la seva figura. Des de bon començament, crea un vincle especial amb ell en una 

relació més d’amistat o de pare a filla però més endavant i després de la decepció pel fet que no 

podia tenir una relació amb l’Arnau, imagina com hauria estat la seva vida si el seu marit no 

hagués estat en Matias sinó el pastor. Això potser és perquè en la figura del pastor hi troba tot 

allò que el seu home no té o no li dona, la sensació de família, el caràcter agradable i amable...  

Pensà quina ventura hauria estat la seva si hagués trobat en son camí a n’aquell 

home abans que a l’altre.90 

El que és cert és que el pastor acaba esdevenint una persona important a la vida de la Mila que 

farà la seva vida a la muntanya més agradable i lleugera. Tot i això, la seva il·lusió no dura per 

sempre ja que un dia descobreix, o de fet, el mateix pastor li diu, que el gener vinent farà 

seixanta-quatre anys i això és com un got d’aigua freda per a la Mila, que estava convençuda 

que la seva edat rondava la quarantena i havia imaginat fantasies que, en saber l’edat, mai es 

complirien. De fet podríem dir que des d’un principi idealitza la figura del pastor perquè 

necessita tenir el suport d’algú però acaba descobrint una veritat dolorosa, quan sap la seva 

edat, que destrueix qualsevol bri d’esperança que tenia. 

La Mila li posà uns quaranta anys.91 

Pel gener vinent, si em toqui pas abans el cop de creu, ne fai seixanta-quatre.92 

A banda de l’edat, quan llegim la novel·la ens adonem que el pastor no ha superat encara la 

mort de la seva dona i per tant no està preparat per a cap relació, i encara menys amb algú molt 

més jove que ell, perquè l’edat era molt important en aquella època.  

El pastor no l’havia volguda mai a n’ella amb voler d’home a dona. I ara ho 

reparava bé. (...) havia estat la sola recordança de l’altra dona, de la dona 

seva.93 

També sembla que un cop descobreix quina edat té el pastor, la Mila s’adona que ha estat mirant 

un home que no era un possible amant i l'ha estat idealitzant. Quan sap la veritat, li cau la bena 

dels ulls, com també li passa a la narradora de L’últim patriarca quan s’adona que el seu marit 

                                                           
89 Català, Víctor, Solitud, p. 236. 
90 Català, Víctor, Solitud, p. 282. 
91 Català, Víctor, Solitud, p. 82. 
92 Català, Víctor, Solitud, p. 299. 
93 Català, Víctor, Solitud, p. 347. 
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no és la solució que es pensava que era. Després la Mila comença a veure que estava cega davant 

una figura que li havia obert les portes de casa seva i l’havia rebuda amb els braços oberts i amb 

qui havia pensat que podria tenir alguna oportunitat amorosa. No obstant això, no serà així sinó 

que a banda de la decepció que es va endur la Mila en saber l’edat del pastor, també va haver 

de patir la pèrdua d’aquest en un suposat accident a la muntanya, que en realitat no va ser un 

accident. La Mila queda desconcertada i destrossada davant aquesta notícia que no acaba 

d’encaixar.  

Qui li hagués dit, pobre pastor, quan fa pocs dies me contava tota aquella 

història, que aviat l’esquellinc senyalaria la seva mort mateixa!94 

Com explicava abans, el pastor havia tingut una relliscada que li havia costat la vida però, tot i 

que a la narració no t’ho expliquen clarament, és molt probable que no fos una relliscada sinó 

que algú l’hagués empès des de dalt de la muntanya. I per tant això ens porta fins a l’única 

persona dels voltants que podria fer mal a algú i, sobretot, al pastor: l’Ànima. Una figura 

misteriosa, silenciosa però també perversa, que s’amaga darrere les muntanyes i les valls. I que 

sovint recorda a la figura d’un animal. De fet veiem que apareix a la novel·la molt animalitzat, 

quan a la Mila li recorda un gos. Aquesta figura apareix al llarg de la novel·la diverses vegades i 

a la Mila li provoca una sensació desagradable, inquietant i desconcertant. Molts cops el pastor 

l’avisa que no s’hi acosti perquè no és de fiar i tenia raó. El pastor sabia que no era algú en qui 

podies confiar i era cert, ja que va ser l’Ànima qui el va matar, ni va ser un suïcidi, ni una suposada 

relliscada. Va ser una assassinat dissimulat i sense testimonis que l’Ànima va saber amagar molt 

bé. Això quan ho llegeixes ja ho interpretes però, si no, la mateixa Mila ho acaba entenent i se 

n’adona que l’Ànima és l’únic culpable de la mort del pastor. 

Perquè el pastor havia mort a mans de l’Ànima; ara la dona en tenia entera 

certitud. (...) El pastor no havia relliscat: havia estat escomès pel darrera i 

llençat daltabaix per una mà perversa.95 

Però l’Ànima no només era un assassí. A banda de la mort del pastor també és culpable de 

violació i agressió. L’Ànima una nit que en Matias no es trobava a l’ermita, i la Mila estava sola, 

va anar-hi, i tot i el rebuig d’ella, la va violar fins a deixar-la inconscient, comportant-se com un 

animal sense escrúpols, com una bèstia, una fera.  

                                                           
94 Català, Víctor, Solitud, p. 318. 
95 Català, Víctor, Solitud, p. 349-350. 
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Vegé una gran lluminària i cregué que la vida li mancava; mes, abans de perdre 

del tot la coneixença, encara sentí caure-li al damunt i enfonsar-se en ses carns 

la grapa peluda i l’alenada roent de la fera.96 

Aquest personatge violent, cruel, agressor no ens ha de resultar desconegut ja que aquesta 

figura la podem comparar fàcilment amb la figura del patriarca, en Mimoun, a la novel·la de 

Najat El Hachmi. Ambdós personatges s’aprofiten de les dones i sembla que portin a les venes 

un esperit assetjador, violent, controlador. En Mimoun protagonitza moltes escenes durant la 

novel·la on deixa en evidència el seu caràcter violent, agressiu, que sembla que li vingui per 

naturalesa. Les dues novel·les comparteixen una figura important que marca fets transcendents 

durant l’obra i que la condueix cap a una banda. És possible, de fet diria que segur, que si aquests 

dos personatges no formessin part de aquestes novel·les, el desenllaç i la història hauria agafat 

un altre camí. No obstant això, és molt interessant fixar-se en el motiu pel qual han inclòs les 

escriptores uns personatges així. La resposta es troba en la figura que representen a la realitat. 

Aquests personatges són fàcilment identificables amb un home masclista de la nostra societat. 

De fet el que segurament pretenien les autores exposant aquests personatges era demostrar 

una personalitat encara molt present i també present fa uns anys, que deixa en evidència que 

vivim en una societat masclista, és a dir, fer una crítica a la nostra societat, a l’actualitat, per fer 

veure que no hem avançat tant com ens pensem i que, avui dia, encara moltes dones són 

víctimes d’aquests comportaments violents i agressius per part d’homes com en Mimoun o 

l’Ànima. 

Seguim parlant del sexe, ara però centrant-nos sobretot en el tema amorós més que sexual. Per 

això hem de parlar d’un altre personatge de Solitud, l’Arnau. Ens el descriuen com un personatge 

jove, un vailet, amb energia, vitalitat i força, i a punt de ser l’hereu del mas de Sant Ponç. La Mila 

el coneix i el veu per primer cop a l’ermita mateix però no serà fins més endavant, uns dies 

després de les trencadisses i les baralles de la festa de Murons, que havia de ser tan exitosa i es 

va convertir en desastrosa i que situen al mig de la novel·la, que va adonar-se que el vailet estava 

enamorat d’ella, després que el mateix li confessés que no es casaria amb la seva xicota com 

estava previst perquè no podia tenir la voluntat de dues persones alhora i que a ell li agradava 

un altra dona. La Mila, llavors, va veure clar que era ella aquesta dona i va entendre moltes coses, 

com les pujades freqüents de l’Arnau a l’ermita, les mirades que li feia i que amagaven un 

significat ocult.  
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Ho sabia ja que també aquell minyó l’estimava, que ella regnava en ell feia 

dies.97 

Aquesta descoberta va provocar que la Mila sentís desig per l’Arnau ja que ell representava el 

que era l’amor perfecte i era fàcil deixar-se portar. No obstant això, va ser prou prudent i capaç 

d’evitar caure en les seves temptacions. Però per frenar-ho, va haver de trencar les esperances 

i l’amor d’aquell pobre minyó que li oferia un amor ideal que cap altre seria capaç d’oferir-li. 

La Mila, veient-lo anar tota aturada, sentí (...) que acabava de matar quelcom 

en aquell innocent i en ella mateixa.98 

Abans de tancar aquest apartat voldria afegir que a Solitud es pot apreciar la diferència entre la 

mirada de tres homes cap a la Mila, que són tots els que he comentat. Podem veure la mirada 

protectora del pastor, per contra, la mirada violadora de l’Ànima, i per últim, la mirada d’amor 

veritable entre iguals de l’Arnau.99 

Tanco l’apartat del sexe i les relacions amoroses analitzant aquest apartat a la novel·la de La 

plaça del Diamant. La protagonista d’aquesta novel·la, la Natàlia, és jove i innocent i això la porta 

a prendre decisions precipitades, com per exemple deixar el seu promès Pere per festejar i casar-

se amb en Quimet, a qui coneix de fa molt poc. Aquesta decisió marcarà la seva vida sexual i la 

seva vida en general ja que amb en Quimet tindrà dos fills: l’Antoni i la Rita. Per tant, és evident 

que sí que tenen relacions sexuals ambdós personatges. No obstant això, podem veure que no 

són agradables ni provoquen plaer a la Natàlia sinó que més aviat ho troba dolorós i de mal gust. 

—Avui farem un nen. I em feia veure les estrelles. 100 

La Natàlia també explica que no van tenir nit de nuvis sinó que van tenir setmana de nuvis 

perquè un cop es van tancar a casa no van sortir en una setmana i durant aquesta van tenir 

molts cops relacions sexuals, que, com ja he dit, no agradaven a la narradora, la Natàlia. Aquest 

esdeveniment se’l va guardar per a ella mateixa ja que ni a la senyora Enriqueta, a qui tenia 

molta confiança, es veia capaç d’explicar. 

Per això no podia explicar la nit de nuvis a la senyora Enriqueta, perquè el dia 

del casament, quan vam arribar al pis, en Quimet em va fer anar a buscar 

provisions, va barrar la porta i va fer durar la nit de nuvis una setmana.101 

                                                           
97 Català, Víctor, Solitud, p. 215. 
98 Català, Víctor, Solitud, p. 217. 
99 Vilà Comajoan, Carme, «El temps de la història de Solitud, de Víctor Català». 
100 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 74. 
101 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 76. 
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Podem distingir aquesta relació de la de la Mila i el seu marit, on no hi ha presència de relacions 

sexuals i per suposat tampoc de fills ja que l’actitud d’en Matias és més d’indiferència. En canvi, 

en Quimet es mostra disposat a fer el que ell vol. En qualsevol cas, les dones, la Mila i la Natàlia 

són infelices, ja sigui perquè no tenen fills o perquè no gaudeixen de les relacions amb el seu 

marit. En canvi, la narradora de L’últim patriarca no parla tant d’aquests temes ja que ella és 

més jove que la Mila i la Natàlia i veiem més la vida sexual dels personatges que envolten la 

narradora, que no pas la seva.  

Continuant amb La plaça del Diamant, podem observar que la Natàlia es deixa influir, en un 

principi, i no és capaç de prendre decisions ella sola i fer-se valer, ja que un cop casada amb en 

Quimet queda sota la seva ombra. Això li impedeix madurar i entre una bombolla de la qual 

aconsegueix sortir quan ja no està amb en Quimet. Això es deu al tipus de relació que tenien i 

que es podria considerar tòxica ja que limitava a la Natàlia fins a tal punt de perdre la seva 

personalitat i el seu nom (l’anomenava Colometa perquè a en Quimet li agradava més i li 

recordava als coloms, animals que ella no suportava). Queda submisa i comença a reprimir-se 

sense adonar-se’n i va perdent mica a mica la seva personalitat i va desenvolupant un sentiment 

d’angoixa que es manté al llarg de la novel·la fins que la guerra els separa. El marit també l’obliga 

a deixar la feina, abans de casar-se, perquè ha sentit rumors (cosa que segurament inventa) que 

el propietari va darrere de les treballadores. La Natàlia intenta fer-li entendre que ha de confiar 

en ella però en Quimet no cedia i van estar discutits unes setmanes, tot i que després es van 

reconciliar. 

—¡No vull que treballis més per aquest pastisser! He sabut que va al darrere de 

les dependentes. (...) —Sí que et tinc confiança, però no vull que el pastisser es 

diverteixi.102 

També cal tenir en compte que no és només durant el seu matrimoni, sinó abans d’aquest, en 

Quimet ja deixa clar que ell és el que mana i que la seva opinió és la que compta. Això evidencia 

la seva actitud masclista i opressora, que creu que les dones no tenen veu i vot en una societat 

i que han de ser submises als homes. Aquesta actitud és semblant a la d’en Mimoun, a L’últim 

patriarca, que fa i desfà a la seva manera i deixant sempre clar quin és el paper de la seva esposa. 

En aquest aspecte en Quimet i en Mimoun semblen ànimes bessones i en Quimet ho demostra 

més d’un cop, i de manera molt clara. 

                                                           
102 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 52. 
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Em va dir que si volia ser la seva dona havia de començar per trobar bé tot el 

que ell trobava bé. Va fer-me un gran sermó sobre l’home i la dona i els drets 

de l’un i els drets de l’altra (...)103   

Queda demostrat, per tant, que des d’abans del casament, en Quimet tenia una intenció 

concreta amb la Natàlia i volia demostrar aquesta autoritat. Però després del casament, quan 

comencen a conviure és encara pitjor. La Natàlia no vol tenir relacions sexuals per por i dolor, 

en Quimet cada vegada demostra més el seu caràcter autoritari i ferm, deixant clar que la única 

opinió que compta és la seva i que es fa el que ell vol. En Quimet té la Natàlia, bé de fet, la 

Colometa, com ell l’anomena, totalment subjugada i submisa i això comença a generar angoixa 

a la noia. Aquesta acaba fent tot el què el seu marit vol, i dient-li sempre que sí tot i que a ella 

no li sembli bona idea, com comprar-se una moto o fins i tot muntar un “negoci” de coloms a 

dins del seu pis, cosa que la Natàlia acabarà odiant fins a l’extrem d’anar-los turmentant i 

sacsejant per tal que no fossin profitosos i se’n poguessin deslliurar d’una vegada per totes. 

I va ser aquell dia que vaig dir-me que s’havia acabat. Que s’havien acabat els 

coloms. Coloms, veces, abeuradors, covadors, colomar i escala de paleta, ¡tot a 

passeig! (...) I vaig començar a marejar els coloms mentre covaven.104 

En Quimet, a banda de manar i donar ordres diàriament a la Natàlia, fent prevaldre la seva opinió, 

també es dedicava a deixar anar frases parlant d’una tal Maria, que la Natàlia no sabia qui era, 

ni els amics d’en Quimet tampoc. Però des que es van conèixer i al llarg de l’obra, aquest 

personatge es refereix més d’un cop a la Maria, per fer sentir malament a la Natàlia, com si una 

tal Maria fos una xicota que hagués abandonat per festejar amb la Natàlia. Aquest aspecte 

també podria haver molestat a la Natàlia, ja que es podia preguntar qui era aquesta tal Maria, 

però segurament no va gosar a preguntar-li mai per por de la seva reacció. 

I aleshores, (...) va dir, pobra Maria... (...) i jo anava pensant què havia volgut 

dir quan havia dit, pobra Maria... i m’anava ensopint.105 

Per tant queda evidenciat que en Quimet abusava del poder que creia que tenia com a espòs i 

la Natàlia va quedar lligada a les seves ordres, en el moment que es van casar, o fins i tot molt 

abans, quan es van conèixer. No obstant això, cal recordar que la novel·la succeeix durant dos 

períodes importants de la història: la proclamació de la República, època esperançadora i alegre, 

i l’inici de la guerra civil espanyola, època tràgica i trista. Això s’ha de tenir molt present quan 

llegeixes La plaça del Diamant, ja que és precisament quan comença la guerra que en Quimet 

                                                           
103 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 50. 
104 Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, p. 129- 130. 
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anirà desapareixent de la vida de la Natàlia, fins que finalment li comunicaran que ha mort 

durant la guerra. Aquest moment és crucial per a ella i tot i que després d’això patiran durant 

un temps a causa de la misèria que hi ha i a més havent d’alimentar els seus dos fills, serà una 

nova etapa per a ella. També podríem considerar que aquesta nova etapa, sense en Quimet, es 

divideix en dues parts: la primera, aquesta que comentava ara, quan la protagonista pateix i 

passa gana, arribant al punt de voler matar els seus fills i suïcidar-se, i una segona etapa feliç al 

costat de l’Antoni, l’adroguer, un home que la respecta i la cuida perquè en ella troba la família 

que sempre havia buscat, ja que ell no pot tenir fills. Aquesta segona etapa comença 

precisament quan la Natàlia vol posar fi a la seva vida i la dels seus fills i està disposada a comprar 

salfumant a ca l’adroguer. Precisament és aquest, que nota que la Natàlia està estranya, i que 

impedeix, per intuïció, que es tregui la vida aquell mateix dia oferint-li treballar de dona de fer 

feines i a més a més donant-li una mica de menjar de la botiga, que va ser de gran ajut per a la 

Natàlia. 

Em van cridar i vaig girar-me, i el que em cridava era l’adroguer de les veces (...) 

em va dir si voldria anar a fer feines a cada d’ell (...) vaig fer que sí amb el cap i 

aleshores va dir, comenci demà, i tot neguitós em va posar dues llaunes al 

cabàs.106 

A partir de llavors les preocupacions de la Natàlia semblen disminuir gràcies a tenir una feina 

estable i poder alimentar els seus fills. La seva vida no sembla tan carregosa i comença a 

recuperar la seva personalitat i el seu tarannà. És un nou començament per a ella però també 

per a l’adroguer, l’Antoni, que crearà un vincle amb la Natàlia que derivarà al cap d’un temps en 

matrimoni. Evidentment no s’acaben els problemes d’un dia per l’altre, ja que la Natàlia tenia 

lloguers endarrerits i els seus fills, com ella mateixa explica, semblaven més esquelets que no 

pas humans. Però davant tot això, hi ha un dia que les coses comencen a canviar cap a millor. 

Aquest dia va ser el que l’adroguer li va oferir la feina, i poc a poc es va anar recuperant. 

Em va costar aixecar el cap, però de mica en mica tornava a la vida després 

d’haver viscut en el forat de la mort.107 

Des del moment que comença a treballar a ca l’adroguer les coses van millorant i la mateixa 

Natàlia es recupera mica en mica. Alhora comença a conèixer i a passar força hores amb 

l’adroguer a causa de la feina però li sembla agradable i no pas carregós. El canvi de passar de 

treballar a ser la seva esposa succeeix al cap de mesos de treballar allà. Un dia l’Antoni la va fer 

venir un diumenge a la botiga, per separar clarament les relacions laborals i les personals, per 
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parlar amb ella i després de donar-hi moltes voltes va deixar anar la proposta de matrimoni, 

al·legant que ambdós eren lliures (perquè la Natàlia era vídua) i que ell volia una família però no 

podia fundar-la i en canvi ella ja en tenia una, de família.  

—¿Es voldria casar amb mi? (...) no puc fundar una família, perquè per culpa 

de la guerra sóc inútil del mig i, amb vostè, ja em trobo una família feta.108 

Aquesta proposta és molt diferent a la d’en Quimet, que gairebé no li va demanar que es 

casessin sinó que li ho va exigir i va dir que així seria i que ell manaria i moltes més coses 

masclistes. En canvi, l’Antoni era una persona totalment diferent, bondadosa i que volia viure la 

resta de la seva vida tranquil i envoltat d’una família. Ell sabia respectar les dones i evidentment 

la Natàlia. No tenien una vida sexual però amb el fet de conviure i estar junts ja en tenien prou, 

perquè precisament aquesta calma i rutina és el que la Natàlia necessitava des d’un principi per 

trobar-se a ella mateixa i madurar, perquè quan tens problemes i maldecaps no tens temps per 

dedicar-te a tu mateix, i això és exactament el que li passava a la Natàlia amb en Quimet. En 

l’Antoni, en canvi, va trobar un suport i un home tranquil, que li va proporcionar un lloc on veure 

créixer els seus fills, sent respectada, cuidada i anomenada pel seu nom, Natàlia, i no pas 

Colometa. Aquest petit detall és molt important a la novel·la ja que és el punt definitiu que 

mostra la diferència entre ambdós homes, en Quimet i l’Antoni. 

I no vull enganyar ningú, va dir, Natàlia.109 

Precisament amb l’Antoni no tenien relacions sexuals, però la relació que mantenien era més 

sana que no pas la que tenien amb en Quimet i s’assemblava més a la relació que va tenir la seva 

amiga Julieta amb un soldat, que no la va forçar a tenir relacions sexuals, perquè l’estimava. Això 

a la Natàlia li agradava, perquè se sentia a gust i còmoda. 

La Julieta va venir i de seguida va dir-me que tenia molta por que li matessin el 

promès (...) perquè estava molt enamorada i que havien dormit la nit junts, 

sense que passés res; i és per això que estava tan enamorada, perquè era bon 

noi i que li semblava que se l’estimava, a ella, com pocs saben estimar.110 

Després del casament, la vida de la Natàlia i els seus fills va ser agradable i tranquil·la. La Natàlia 

va passar de ser la dona de fer feines a tenir-ne una ja que l’Antoni deia que ell no volia que fos 

la seva dona de fer feines sinó que volia que fos la seva dona i que fos feliç i estigués contenta. 

Al principi la Natàlia va tenir por que als seus fills no els agradés l’Antoni però per sorpresa d’ella 
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va ser tot al contrari i realment el van integrant com a un més de la família i es va convertir en 

el seu principal referent, ja que pràcticament no recordaven el seu pare o no en volien parlar, 

fins al punt que el fill de la Natàlia, que també es deia Antoni, va dir que ell volia treballar a la 

botiga i guanyar-se la vida sent adroguer. 

Els nens n’estaven molt de l’Antoni, tanta por que jo havia tingut que no el 

poguessin veure. Sobretot el nen n’estava molt (...) quan no tenia feina amb 

l’estudiar sempre anava davant i darrere de l’Antoni.111 

La Natàlia va poder trobar-se a ella mateixa, va poder madurar en un ambient calmat tot i que 

també va veure episodis d’amor, no seus, sinó de la seva filla Rita, que a finals de la novel·la 

també es casa, tot i que a l’inici no vol. Però en definitiva, gràcies al segon matrimoni de la 

Natàlia, aquesta aconsegueix viure tranquil·la i envoltada d’amor i benestar i aconsegueix també 

recuperar la identitat perduda (Colometa- senyora Natàlia) durant el matrimoni amb en Quimet 

(Natàlia- Colometa). 

Per tancar el tema de l’amor i el sexe voldria comentar un últim tema que té a veure amb La 

plaça del Diamant, però que queda desapercebuda i ofuscada per la trama principal. Es tracta 

de la senyora Enriqueta, de qui ja he parlat anteriorment, que està present durant l’obra i que 

aconsella i fa de mare a la Natàlia. No veiem en cap moment aquesta dona amb el seu home 

però sí que sabem que va estar casada i va tenir un home però que ja fa temps que es va morir 

i ara és vídua. Aquest tret passa força desapercebut, ja que només ho diu un cop de passada, 

però es pot arribar a captar si t’hi fixes. També ens fa entendre que la relació amb el seu marit 

no era gens bona i que més aviat abusava d’ella, o per ser exactes, la lligava al llit perquè no 

s’escapés. 

Però el que vaig explicar a la senyora Enriqueta va ser el cas de la reina 

Bustamante i va dir que sí que era horrorós, però que encara era més horrorós 

el que li feia el seu marit, que ja feia anys que la pluja el regava i que les malves 

li florien al damunt, que la lligava crucificada perquè ella sempre volia fugir.112 

3.3.5 Blocs de personatges 

Un cop tancat l’apartat anterior passarem a l’últim apartat de la part principal, que es centra a 

observar els personatges semblants de les tres novel·les. Al llarg de l’explicació que he fet ja hem 

pogut veure alguns personatges compartir característiques, no obstant vull posar tot això en 

comú i dedicar un apartat concret analitzant exactament les semblances d’aquests personatges, 
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sobretot en els comportaments i psicològicament i no tan en l’aspecte físic. Precisament em va 

semblar molt interessant poder-li preguntar a Najat El Hachmi sobre el model de personatges 

que crea com a escriptora i si considerava que eren universals o un model concret. 

Jo aspiro a crear personatges universals, crec que aquesta és l’ambició de tots 

els escriptors. El context no determina que un tema o un personatge siguin més 

o menys universals (...). Crec que el més important és intentar arribar a certa 

veritat sobre la vida, a certa profunditat. No sempre ho aconsegueixes, però és 

el que intentem. 

Em sembla que la seva resposta s’adequa molt bé a aquest apartat del treball ja que sí jo he 

aconseguit agrupar personatges de diferents novel·les resulta evident que aquests personatges 

són universals i un personatge no es troba tan sols en una novel·la sinó que la seva manera de 

ser o el seu objectiu el comparteixen molts més personatges. Per aquest motiu aquests 

personatges s’ajusten amb el que em va explicar Najat El Hachmi. 

Hem vist al llarg de l’explicació que les tres novel·les, tot i encaminar la trama cap a diferents 

llocs, comparteixen molts trets i personatges amb la mateixa funció. He dividit aquesta selecció 

de personatges en quatre grups.  

El primer correspon a les dones protagonistes i que encapçalen bona part de la novel·la. És cert 

que en el cas de L’últim patriarca, el protagonista de la primera part és en Mimoun i en la segona 

part és la seva filla, de la qual desconeixem el nom. Tot i això la veu narrativa de tota la novel·la 

és la filla d’en Mimoun i per tant és qui al final té el pes de la història i el reconeixement. Per 

això la filla d’en Mimoun juntament amb la Mila, protagonista de Solitud, i la Natàlia, 

protagonista i narradora de La plaça del Diamant són les veritables protagonistes de les novel·les 

i les que porten tot el pes i la trama. Hem vist clarament que totes tres busquen trobar-se a elles 

mateixes tot i la gran diferència d’edat entre elles. Volen fer un creixement personal, la Natàlia 

vol deixar de ser innocent i madurar, la Mila vol atrevir-se a deixar al seu marit i a marxar per 

viure la seva pròpia vida i la filla d’en Mimoun vol alliberar-se de les pressions familiars i vol 

poder decidir. Les tres tenen metes diferents però que al cap i a la fi comparteixen un objectiu: 

escollir el camí que volen fer, fer-se més fortes i independents, superant molts obstacles i traves 

que han trobat i que es troben a la seva vida per trobar-se a elles mateixes i ser més felices. La 

filla d’en Mimoun, la Mila i la Natàlia no ho tenen gens fàcil. Sens dubte han hagut de patir per 

aconseguir el seu propòsit però sembla que al final totes obtenen la seva gran victòria i el 

moment que marca un abans i un després en la seva vida. 
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El segon grup fa referència als personatges abusius que poden trobar en totes les novel·les i que 

es corresponen perfectament amb els homes masclistes d’avui dia, fent així una reivindicació i 

una oposició de les autores cap a les agressions i alhora donar visibilitat i retratar una realitat 

que passa desapercebuda. Aquests personatges són en Mimoun, protagonista de la primera part 

de L’últim patriarca, l’Ànima, agressor i violador de la Mila a Solitud, i en Quimet, primer marit 

de la Natàlia amb pensaments clarament masclistes i amb una actitud autoritària respecte ella 

a La plaça del Diamant. Els tres personatges representen la figura d’un home masclista i, tot i 

que les escriptores i per tant les novel·les són d’èpoques diferents, comparteixen aquest tret. 

Això ens demostra que no hem canviat gaire com a societat i que encara es viuen episodis de 

masclisme freqüentment estant al segle vint-i-u. Veiem que clarament el que volen les autores 

és fer una crítica a aquests comportaments per tal d’eliminar-los completament i evitar que les 

situacions que es viuen a les novel·les i que pateixen les protagonistes, es repeteixin a la vida 

real. D’aquests tres personatges algun probablement és més agressiu i demostra més la 

violència física, com seria en Mimoun o també l’Ànima. En canvi, en Quimet estaria més centrat 

en la violència psicològica, ja que imposa autoritat i deixa clar des d’un primer moment que ell 

és el que mana i fins i tot arriba a amenaçar que llençarà els seus fills per la finestra. Sigui com 

sigui, tots tres presenten comportaments violents i són una gran càrrega i un gran martiri per a 

la Mila, la Natàlia i la narradora de L’últim patriarca. 

El tercer grup correspon als personatges homes bondadosos, afables i en alguns casos consellers 

de les tres novel·les, ja que primerament destaquen més els personatges violents però cal tenir 

en compte que no tot és dolent i que les protagonistes també tenen el suport i l’ajuda de bones 

persones. En aquest grup entraria l’avi de la narradora de L’últim patriarca, és a dir, el pare d’en 

Mimoun, el personatge del pastor de Solitud i el segon i últim marit de la Natàlia, l’Antoni, a La 

plaça del Diamant. En el cas de l’avi de la narradora de L’últim patriarca, tot i no aparèixer gaire 

al llarg de l’obra, o apareix, sobretot, durant la primera part que parla d’en Mimoun, podem 

observar que és un personatge bondadós i que tot i que potser no ajuda directament la seva 

neta, sí que ho fa amb la seva jove, la mare de la narradora, quan sap com és el seu fill. Ell intenta 

evitar que li faci mal i procura que estigui a gust, tot i que més tard en Mimoun comenci a fer de 

les seves i ho engegui tot a rodar, acusant-la d’haver-li estat infidel. En el cas del pastor, en 

Gaietà, des d’un primer instant esdevé un gran suport per a la Mila, allà dalt a l’ermita. Gràcies 

a la seva calidesa, els seus consells i les seves visites per l’entorn aconsegueix que la Mila se senti 

a gust i com a casa seva, tot i que confondrà aquests sentiments amb l’amor i trigarà un temps 

a adonar-se que el Pastor només era bondadós i amable amb ella, perquè era la seva manera de 

ser. Tot i aquest engany amorós la figura del pastor és molt important en la novel·la i sobretot 
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per a la Mila quan s’ha d’adaptar a una nova vida que li fa molta pujada. Per últim, la Natàlia, 

troba suport, estabilitat i tranquil·litat en el seu segon i últim marit, l’Antoni, que troba una 

família en la Natàlia i els seus dos fills i que procura que no els falti res i que siguin feliços. És un 

personatge amb una faceta totalment oposada a la del primer marit de la Natàlia, en Quimet, ja 

que demostra més d’una vegada que l’únic que vol és ser feliç i viure en família i en companyia 

i que sap tractar bé les dones i respectar-les, cosa que en Quimet no era capaç de fer. 

El quart, i últim grup, que he decidit incorporar en aquest apartat de personatges semblants 

correspon a les dones que tenen les protagonistes com a suport o com a amigues ja que, a banda 

dels personatges masculins bondadosos, les protagonistes també tenen un personatge femení 

de suport que les aconsella i les ajuda en moments difícils. Aquestes tres serien la mestra de la 

narradora a L’últim patriarca, la Marieta a Solitud (no acaba esdevenint la seva amiga però és el 

més a prop a una amiga que té) i en el cas de La plaça del Diamant, podria dividir-se en dos 

personatges: la Julieta, amiga de la Natàlia, i la senyora Enriqueta, que fa més la figura de mare 

i de consellera. Aquests personatges esdevenen importants en la vida de les protagonistes ja 

que tot i que hem vist que també tenen el consell i l’ajut de personatges masculins, el fet de 

tenir un personatge femení, igual a tu i que ha viscut experiències semblants o que t’entén 

perquè compartiu el fet de ser dones, esdevé un suport molt important al llarg de les novel·les i 

amb aparicions en moments decisius o difícils, aconsegueixen ajudar a les protagonistes. En el 

cas de la mestra de la narradora, com ja he comentat, hem pogut veure que és una figura molt 

important ja que li pot parlar de temes amorosos a qui ningú més pot explicar i a qui li pot 

explicar els seus problemes ja que a casa la situació és molt difícil i la seva mare, per molt que 

l’estimi i la protegeixi li vol fer veure que al final, tot i que estudiï, acabarà sent l’esposa d’algun 

home, perquè a ella des de petita li han ensenyat que havia de ser així. En el cas de la Marieta, 

no acaba tenint una relació ben bé d’amistat amb la Mila com la de la mestra o la de la Julieta o 

senyora Enriqueta i al final sembla que fins i tot deixa de banda a la Mila, però és la que podem 

considerar que s’apropa més a una amiga ja que hem de tenir en compte que la Mila viu en una 

ermita al mig de la muntanya i que per tant només es pot relacionar amb la gent del poble més 

cercà que resultarà ser Sant Ponç, on viurà la Marieta. També cal veure que sí que l’ajuda en 

certs moments com quan li demana si pot deixar-li en Baldiret, perquè ella no té fills i se sent 

sola a l’ermita. En algunes situacions sí que acaba sent una amiga per la Mila, però com he dit, 

no es pot comparar amb les de les altres novel·les. Per últim, a La plaça del Diamant, la 

protagonista té la sort de tenir a dues amigues, la Julieta i la senyora Enriqueta. Podríem 

considerar que la Julieta és més la seva amiga i que la senyora Enriqueta és com una mare, ja 

que recordem que la mare de la Natàlia és morta. En el cas de la Julieta, fa poques intervencions 



49 
 

al llarg de la novel·la i per això potser tendeix a ser un personatge que passa desapercebut, però 

és veritat que apareix en moments difícils o bé importants i això la converteix igualment en un 

suport per la protagonista. Pel que fa a la senyora Enriqueta, la veiem present al llarg de tota la 

novel·la aconsellant la Natàlia, com ho faria una mare, però també ajudant-la quan la necessita, 

com per exemple quan ha d’anar a treballar i no pot deixar els nens sols. Aquest personatge té 

un gran paper en l’obra i en la vida de la Natàlia ja que omple el buit que havia deixat la mort de 

la mare de la Natàlia i esdevé un consol en moments difícils.  

Amb aquest últim grup tanquem aquest apartat. És cert que hi ha altres personatges que també 

podrien incloure’s i formar grups, però he decidit centrar-me en els que tenen més relació i més 

importància en la vida de les protagonistes. 
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3.4 Diferències i semblances entre el tractament de la dona en l’obra de Najat El Hachmi 

i les obres de Mercè Rodoreda i Víctor Català 

Al llarg del treball hem pogut veure la influència de Mercè Rodoreda i Víctor Català en 

l’escriptora Najat El Hachmi, analitzant aspectes concretes de les seves obres. També he 

comentat una mica que les protagonistes de les obres comparteixen característiques com el fet 

de ser dones i voler lluitar per fer-se valdre, però alhora comparteixen grans diferències com 

seria la càrrega cultural de la narradora de L’últim patriarca. Aquests dos aspectes: la cultura i 

el fet que les protagonistes siguin dones i que facin un gran creixement són els que tractaré en 

aquest apartat del treball. 

Per parlar de les diferències culturals a banda de les obres que he analitzat també disposo de la 

primera obra de Najat El Hachmi titulada Jo també sóc catalana. És una obra  de caràcter 

autobiogràfic i on explica qüestions d’immigració, identitat, llengua, dones i el fet d’estar 

navegant entre dues cultures, el mateix que li passa a la narradora de L’últim patriarca, que es 

fa moltes preguntes sobre qui és i qui vol ser. Obro un parèntesis per analitzar que potser aquest 

és un dels factors de l’èxit d’aquesta novel·la, que ha estat traduïda a moltes llengües diferents 

i que ha rebut molt bona acollida. La catalanitat de l’autora i les protagonistes de les seves obres 

han generat un gran interès, com m’explicava molt bé Núria Codina. Tanco el parèntesi i 

continuant amb el que comentava, l’obra de Jo també sóc catalana dedica tot un apartat a parlar 

de les dones d’aquí (referint-se a Catalunya) i les dones d’allà (referint-se al Marroc). Gràcies a 

aquest apartat he pogut veure amb més detall les qüestions que ens separen de les dones 

immigrants, a banda de les que ja havia explicat en apartats anteriors sense entrar en detall. 

Crec que és important explicar i analitzar amb detall el tema de les dones d’aquí Catalunya i les 

dones del Marroc, ja que ambdues tenen perspectives diferents i és important veure-les, per 

entendre què diferencia la narradora de L’últim patriarca de la Mila o la Natàlia. Si bé cal tenir 

clar que no són dos mons totalment oposats ja que com m’explicava Núria Codina a l’entrevista, 

Najat El Hachmi, al seu últim assaig, diu clarament que no s’ha de negar les diferències entre 

aquests mons però que això no significa que siguin completament diferents. 

Ni retrata la igualtat de gènere com un fet assolit a Europa, ni nega l’opressió 

de la dona musulmana en nom de la diversitat cultural.113 

També com em comentava Enric Martín a l’entrevista, Najat El Hachmi no vol que li posin 

l’etiqueta d’autora d’origen immigrant. De fet, m’ha explicat que quan va guanyar el Premi 
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Antoni Pous ja era reticent al fet que la presentessin com un model d’integració a la nostra 

societat. 

Sempre ha pensat que la literatura comunica veritats humanes universals. Té 

tota la raó: justament anar més enllà de l’anècdota (el marc físic, la procedència 

dels personatges, la seva peripècia...) per arribar a la categoria (la visió sobre 

l’ésser humà i la vida que construeix) és allò que distingeix els bons escriptors. 

L’obra de la Najat posseeix aquesta validesa universal.114 

Fins i tot Enric Martín m’explicava que Najat El Hachmi no volia utilitzar el títol Jo també sóc 

catalana per a la seva primera obra, no obstant, ho va haver de fer ja que era una imposició de 

l’editorial. Per tant sempre ha volgut fer-se valdre com a autora universal i no com a autora 

d’origen marroquí o català. Simplement universal. 

Per altra banda m’ha semblat captivant la resposta d’El Hachmi quan li he preguntat si 

considerava que les seves obres, en especial L’últim patriarca, tenien una certa relació amb la 

seva experiència personal, com en el cas de Jo també sóc catalana, que ja té aquest caràcter 

autobiogràfic. 

Jo escric sobre un context que és el meu, el que m’ha tocat, aquesta sensació 

de no ser d’enlloc o el fet de sentir que no acabes d’encaixar mai són temes 

constants. I ja et dic, la recerca de la llibertat. En el fons, en el fons, només és 

això, la necessitat de tenir una vida plena tot i els múltiples condicionants. 115 

Per tant el que ens vol fer veure Najat El Hachmi és que la temàtica de les seves obres no pretén 

ser autobiogràfic sinó que simplement El Hachmi utilitza el context que s’ha trobat per treure’n 

profit i a partir d’aquí fer una elaboració literària que doni vida a l’obra i que l’allunyi de la realitat, 

que tot i així està present i dona una versemblança a l’obra. 

Començo, ara sí, abordant un dels grans temes: el de créixer pensant que el teu destí o la teva 

meta és aprendre a ser una bona esposa per casar-te algun dia. Això li passa a la narradora de 

L’últim patriarca i tot i que ella és reticent, sap que algun dia haurà de fer-ho. Sí que és cert que 

la Mila i la Natàlia també s’encarregaven de les feines de la llar perquè en aquella època es creia 

que la feina de la dona era la de cuidar els fills i tenir cura de la llar, mentre el marit treballava, 

un clar exemple de discriminació entre el gènere masculí i femení. No obstant també veiem a la 

Natàlia treballant i a la Mila anant a comprar i per tant establint alguna mena de vincle social. A 

més a més cal tenir en compte l’època en què van ser escrites les dues obres, ja que a dia d’avui 
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i des de fa ja força anys la dona estudia i treballa i la igualtat es comença a notar i, tot i que 

encara són moltes les mancances, la dona d’aquí ha evolucionat i ha millorat la seva qualitat de 

vida. L’obra de L’últim patriarca és molt més recent i això ens fa veure que la situació de la dona 

potser ha canviat a Catalunya però no ha canviat a altes indrets. Per això trobo important 

comentar el fet que la teva cultura t’ensenyi que el màxim que pots aspirar a la vida és a 

convertir-te en una bona esposa per al teu marit i en una bona mare per als teus fills. 

Precisament aquest tema me’l va comentar Najat El Hachmi quan li vaig preguntar si es 

considerava un referent. D’aquesta pregunta en vull destacar la part final, que em va semblar 

interessant i potent, però alhora molt certa. 

Em fa contenta trobar-me amb noies més joves que viuen un context semblant 

al meu i pensar que potser el que explico els pot ser útil d’alguna manera. (...) 

voldria que les noies de la meva mateixa procedència (...) entenguin que també 

elles poden escriure o fer el que decideixin amb les seves vides. Que no estem 

condemnades a ser mares i mestresses de casa o fer les feines que ens 

pressuposen.116 

D’aquesta resposta en voldria destacar l’última oració o podríem dir sentència: “Que no estem 

condemnades a ser mares i mestresses de casa o fer les feines que ens pressuposen”. He volgut 

destacar aquesta última part perquè la trobo molt encertada i a més molt lligada al què explicava 

fa un moment sobre l’evolució de la dona.  

Segueixo comentant l’obra però no trenco el fil sinó que continuo amb aquest mateix tema 

centrant-me en la feina de tenir cura de la llar, sobre el qual voldria destacar un fet. Quan he 

comentat l’obra de L’últim patriarca ja he parlat sobre el tema de les feines de la llar i que la 

narradora hi està en contra ja que a ella li interessen més els llibres i els estudis. Arriba un 

moment que la seva mare s’adona que se li acaba el temps per fer que es converteixi en una 

bona esposa i curiosament això també surt esmentat a l’obra de Jo també sóc catalana quan la 

mare de Najat El Hachmi intenta que aprengui les feines de la llar i deixi de llegir llibres, 

exactament el que intenta fer-li entendre la mare de la narradora a L’últim patriarca. Per a la 

mare és tan important perquè si la seva filla no acaba sent una bona esposa ella sentirà que la 

culpa serà seva i que haurà fracassat en la seva labor com a dona. Això és perquè des de petites 

els ensenyen que el seu objectiu i la seva missió és aquesta i per tant si des de petita t’ho van 

repetint, al final t’ho creus. 
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Llavors va venir l’època en què la mare devia veure que se li acabava el temps 

per fer de mi una bona esposa i una bona dona (de fer feines, pensava jo) i volia 

que cada dia dediqués una estona a fer alguna cosa més pròpia d’aquest rol 

que no pas llegir llibres.117 

—Jo a la teva edat ja era capaç de fer les feines de tota la casa (...) No sé pas 

què serà de tu, seràs la riota de la casa on vagis a parar. No ho veus que llavors 

no et serviran de res, els llibres?118 

Aquesta comparació ens demostra que és molt possible que Najat El Hachmi, autora de L’últim 

patriarca, hagués escrit la novel·la basant-se en la seva pròpia experiència però afegint-hi molts 

al·licients que transformen la història original en una gran novel·la. També, vist des de la meva 

perspectiva, penso que el fet de no tenir nom la narradora és perquè El Hachmi ha volgut 

representar una figura femenina existent, una figura que representa moltes dones que se senten 

com ella i que no poden escapar d’una realitat cruel amb elles. Seguint aquest fil de les tasques 

de la llar, podem veure que Najat El Hachmi intentava fer entrar en raó a la seva mare i 

convèncer-la que les feines s’havien de fer entre tots, que això és el que els ensenyaven a l’escola. 

Vaig explicar-li el que m’havien dit a l’escola: que els homes i les dones érem 

iguals i que, per tant, havíem de ser iguals en drets i condicions. — Això de llegir 

tant ja t’ha trastocat. Encara no ho saps que els homes i les dones són diferents, 

t’ho hauré d’explicar?119 

Això ens demostra la lluita constant que té Najat El Hachmi amb la seva família per intentar 

canviar una mentalitat que fa anys que domina a la societat, igual que intenta la narradora de 

L’últim patriarca, tot i que aquesta s’adona que no aconseguirà fer-li veure a la seva mare que 

val més del que creu perquè ella ha estat educada tota la seva vida pensant que només serveix 

per fer feines. En aquest punt es produiria un trencament de la realitat i la ficció ja que quan 

vaig parlar amb El Hachmi, em va explicar que al principi no ho veia però que més tard es va 

adonar que la seva mare havia sigut un referent per a ella i li va dedicar la seva obra de Mare de 

llet i mel. 

Com que era una dona víctima de les circumstàncies en les que li va tocar viure 

crec que d’alguna manera vaig rebutjar tot el que tenia a veure amb ella per no 

convertir-me jo també en una víctima però quan me la vaig poder mirar més 

com a persona i no tant com a algú que havia patit les conseqüències del 

                                                           
117 El Hachmi, Najat, L’últim patriarca, p. 256. 
118 El Hachmi, Najat, Jo també sóc catalana, p. 150. 
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masclisme, em vaig adonar de que ella va ser la primera que va alimentar la 

meva escriptura amb les seves narracions orals.120 

Per això veiem que la filla d’en Mimoun veu la seva mare com una causa perduda però en canvi 

Najat El Hachmi s’ha adonat, al llarg dels anys, que la seva mare sí que l’havia ensenyat amb les 

seves narracions orals. Seguint amb la novel·la de L’últim patriarca, com que la narradora se sent 

oprimida, optarà per independitzar-se i aïllar-se d’una societat i una família que la vol convertir 

en una peça més de l’engranatge fent-li continuar un model de molts anys d’antiguitat. En canvi, 

a Jo també sóc catalana, Najat El Hachmi ens fa veure que ella no es rendeix i al final aconsegueix 

fer un horari de feines compartides, que facin tant dones com homes i que ella considera l’inici 

de la revolució feminista de la família El Hachmi. 

Vaig dissenyar un horari amb les tasques que havia de fer cadascun de nosaltres. 

(...) D’aquesta manera, amb l’horari penjat a la nevera, va començar la 

revolució feminista a cals El Hachmi.121 

Una altra gran diferència que podem observar és el tema del matrimoni i les relacions de parella. 

Mentre que les dones d’aquí, pensant en la Mila i la Natàlia i l’època a què correspon la trama, 

podien escollir el seu marit o bé fins i tot no casar-se, encara que ambdues ho estan, la narradora 

de L’últim patriarca veu una realitat al seu davant completament diferent, on les dones no 

escullen si es casen ni amb qui es casen sinó que la cultura i la religió fan que sigui la família que 

decideixi, com es pot veure a Jo també sóc catalana.  

Era la segona vegada que tornava de casa el marit (...) el que passava era que 

ella no estava disposada a sentir-se humiliada per la família de l’home que li 

havia tocat.122 

Aquest fet que pot semblar insignificant no ho és, ja que marca la vida de moltes dones que es 

veuen incapaces de decidir el seu camí. A L’últim patriarca, però, la narradora veiem que s’oposa 

a tota aquesta forma de vida i ella vol impedir que es continuï aquest model de vida per les 

dones ja que entén que ningú ha de decidir per ella perquè ella ja és prou vàlida per fer-ho. El 

mateix passa amb Najat El Hachmi quan exposa la seva mirada a Jo també sóc catalana i intenta 

fer veure les desigualtats de la dona d’orient, d’on prové, envers la dona occidental amb temes 

com el del matrimoni. 
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Tot i aquestes desigualtats culturals, d’època i d’edat que separen les protagonistes, totes tres 

comparteixen un tret molt important: són dones i estan disposades a canviar el seu entorn i la 

seva vida cap a millor, perquè no volen una vida decidida o planejada. Per això tot i que al llarg 

de les novel·les encara no ho sembli, al final totes les protagonistes prenen una decisió personal 

que esdevindrà un abans i un després en la seva vida. 

Si ens fixem en la narradora de L’últim patriarca, aquesta, des d’un principi, ja s’oposa a les 

normes establertes i vol trencar aquestes normes. Actua de manera rebel i desobedient, 

sobretot a mesura que avança la novel·la i va guanyant confiança, ja que al principi té por del 

que pugui passar, però a mesura que avança la trama, s’allibera d’aquesta por i sent prou 

confiança en ella mateixa per poder dir prou. Aquí hi té molt joc tota l’estructura del diccionari. 

Per la narradora és molt important el diccionari, de fet és una via d’escapatòria dels problemes 

que té a casa amb el seu pare, i per això, gairebé al començament de la segona part, la narradora 

comença a llegir el diccionari i a escriure paraules d’aquest, al final de cada capítol. Això no 

només serveix a la narradora per aprendre noves paraules i adquirir coneixements sinó que és 

la seva manera d’aïllar-se de l’entorn familiar, els problemes, les preocupacions, entre d’altres. 

Si analitzem aquest joc que fa Najat El Hachmi amb el diccionari veiem que crea un ambient de 

tensió i quan veiem que està per la lletra “m” sabem que encara li falta molt per arribar al final 

de l’abecedari, i això genera encara més tensió i nerviosisme quan llegeixes la novel·la. També 

ens n’adonem que arriba un punt que ja no escriu aquestes paraules del diccionari, que ja no en 

fa ús, perquè el cas és que ja no el necessita perquè té prou confiança i se sent segura d’ella 

mateixa per dir prou a la repressió i a les lleis imposades pel seu pare. Hi ha un moment, un 

abans i després, que es reflecteix molt bé amb el tema del diccionari. Aquest joc me’l va explicar 

i exposar molt bé Carme Rubio quan la vaig entrevistar i em va comentar un fet que trobo que 

és essencial no passar per alt ja que és molt important i té una gran transcendència en el 

creixement personal de la protagonista de L’últim patriarca i segurament en la pròpia Najat. 

És molt interessant com va estructurant tot això del diccionari, perquè és la 

llengua i la cultura catalana la que la salva i això és molt d’admirar.123 

Per tant, queda prou clar que el diccionari esdevé fonamental per a la narradora ja que l’ajuda 

a alliberar-se de les cadenes del seu pare i l’ajuda a agafar forces per triar el seu propi camí, 

lluitant pel que ella vol, encara que li diguin el contrari. Ella és una dona, com la seva mare, com 

la seva àvia, però a diferència d’elles, entén que pot escollir, que té un altre camí possible. Vol 

estudiar i potser enamorar-se, fins i tot equivocar-se. Però en tot cas, ho haurà escollit ella i això 
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és el que compta, el fet de dir jo valc molt més que per ser esposa d’algú. I això és un tret 

admirable de la protagonista. La seva valentia i força. Les seves ganes de canviar el seu món. 

Si ens fixem ara en la Mila, la protagonista de Solitud, és potser de les tres la que fa un canvi més 

important a nivell personal que es reflecteix al final de la novel·la quan marxa de l’ermita, 

deixant enrere el seu home i la vida que tenia fins llavors per viure un altra vida, la seva vida. 

Aquesta descens que fa de la muntanya és simbòlic i a més a més esdevé el final d’un cicle 

circular. La novel·la comença amb la Mila pujant la muntanya per arribar amb l’ermita on li 

espera la vida que el seu home ha triat i on va carregada de pesos que li fan el viatge feixuc. En 

canvi, la novel·la acaba amb la Mila baixant la muntanya, sola i alliberada d’aquests pesos i de 

les cadenes que la tenien lligades. Per tant, el fet que la Mila comenci pujant la muntanya i acabi 

baixant-la converteix la novel·la en cíclica i a més a més representa un acte simbòlic ja que el 

que realment està fent la Mila és créixer a nivell personal. Ella arriba a l’ermita sent una dona 

insegura, inexperta i incapaç de prendre decisions sobre la seva vida. Tot això ho deixa enrere 

quan comença el descens de la muntanya, perquè la muntanya és un dels elements simbòlics de 

la novel·la, el més important. Quan la Mila baixa de la muntanya tot el que haurà viscut l’haurà 

convertit en una nova Mila, capaç d’enfrontar-se sola a la vida i de buscar el seu lloc en el món. 

Per tant podríem dir que la Mila és la dona que fa l’acte de valentia més gran de totes, perquè 

és una dona sola, sense cap suport, sense diners i que a més a més s’atreveix a deixar el marit, 

sabent que no pot tornar a casa perquè seria rebutjada, i afegint que potser està embarassada, 

tot i que d’això últim no en tenim certesa. 

Després baixà lentament del regatell i sense afegir altre mot (...) emprengué 

sola la davallada.124 

Aquesta decisió marcarà un abans i un després en la seva vida, encara que no sapiguem el 

després, i serà el resultat final del creixement personal d’aquest personatge al llarg de la novel·la 

o també l’inici d’aquesta nova Mila. Abans de passar a la Natàlia obro un parèntesi que em 

sembla molt interessant per veure encara més les semblances entre aquestes autores. Carme 

Rubio va fer un vídeo de 10 minuts a través de la Fundació Miquel Martí i Pol durant el qual 

parlava de Najat El Hachmi i la seva trajectòria. Quan estava parlant de L’últim patriarca va 

mencionar que havia generat un cert escàndol quan es va publicar però que no era el primer 

cop que passava ja que Víctor Català ja ho havia fet amb La infanticida. A l’entrevista vaig 

aprofitar per preguntar-li sobre aquest tema i em va explicar que es nota la influència perquè 

ambdues escriptores són ambicioses i s’arrisquen a l’hora d’escriure novel·les, se la juguen. 
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Doncs ella va optar per aquest camí, que això només els més arriscats ho fan, 

ja hi ha gent que es conforma amb novel·letes, molt ben escrites a vegades, 

però això ja és una novel·la de risc.125 

Això demostra la semblança a l’hora d’escriure les novel·les, l’estil i temàtica similars, però 

evidentment Najat El Hachmi hi afegeix el tema cultural. Tanco el parèntesi i continuo. 

Per últim si ens fixem en la Natàlia de La plaça del Diamant és el personatge que assoleix més 

maduresa ja que passa de ser totalment innocent i ingènua a obtenir la maduresa, al final de 

l’obra. Per tant, igual que la Mila, aquest personatge ha de fer una gran evolució interior que 

l’ajudi a trobar-se a ella mateixa i li permeti ser capaç de prendre les seves pròpies decisions. 

Aquesta protagonista a més a més ha de recuperar la seva identitat al llarg de la novel·la, després 

que li sigui arrabassada a principis d’aquesta. Ella perd aquesta identitat de Natàlia quan coneix 

i es casa amb en Quimet, el seu primer marit, que la té submisa i li adjudica com una nova 

identitat: la de Colometa.  

Me’l vaig mirar molt amoïnada i li vaig dir que em deia Natàlia i quan li vaig dir 

que em deia Natàlia encara riu i va dir que jo només em podia dir un nom: 

Colometa.126 

Llavors hi ha una primera part de la novel·la que correspon a la Natàlia sent la Colometa i sent 

bondadosa i ingènua, fent tot el que li diu el seu marit. Això la endinsa en un món d’angoixa ja 

que ha de cuidar els seus fills, no suporta els coloms, ha d’aguantar l’autoritarisme del seu marit, 

entre d’altres problemes. Tot això fa que s’adoni que ha de canviar-ho ja que no pot continuar 

així. Per això en una segona part de la novel·la veiem a una Natàlia que comença a madurar i 

decideix desprendre’s d’allò que l’oprimeix, com són els coloms. Per això es rebel·la, en secret, 

i comença a turmentar els coloms. Tot això forma part del seu procés per recuperar la seva 

identitat i per assolir la maduresa, que arribarà més endavant, quan aconseguirà estabilitat, amb 

el segon marit, l’Antoni. Abans però ha de resistir molt més ja que en Quimet se’n va a la guerra 

i s’hi queda, deixant la Natàlia sola amb les dues criatures. Això anirà seguit d’una època de 

misèria fins al punt que la protagonista es planteja matar als seus dos fills i després suïcidar-se. 

Això però ho evitarà, sense saber-ho, l’adroguer, l’Antoni, quan li dona feina. A partir de llavors 

començaria la tercera part de la novel·la. En aquesta, la Colometa ja no és la Colometa, sinó que 

torna a ser la Natàlia, ja que aconsegueix recuperar la seva identitat i madurar. A més a més, 

refà la seva vida juntament amb l’Antoni, que a diferència d’en Quimet, la cuida i procura que 
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ella i els seus fills tinguin de tot. Aquest final correspon a l’assoliment de la maduresa de la 

Natàlia, que ja no és ingènua i ja és capaç de prendre les seves pròpies decisions. 

Per concloure aquest apartat vull posar en comú el creixement de totes les protagonistes i veure 

que tot i que cadascuna té una història diferent, les tres estan unides per un gran canvi de vida 

i un gran creixement personal molt important i que està condicionat per les experiències 

viscudes. 

Aquest creixement personal també podria correspondre a les escriptores de les novel·les: Najat 

El Hachmi, Mercè Rodoreda i Víctor Català. Totes tres dones i lluitadores. Es pot observar en les 

seves novel·les aquest caràcter reivindicatiu, sobretot en el cas d’El Hachmi, ja que la seva 

protagonista no és tan ingènua com la resta, sinó que sap a quin món s’enfronta i no es rendeix 

davant els obstacles, sinó que els va superant, potser com la pròpia Najat. Això és el que les 

uneix com a escriptores, a banda d’escriure en català, el fet de ser dones i d’utilitzar les paraules 

i la literatura per expressar-se. Puc afirmar que tot i les diferencies que les separen, sempre 

estaran unides per les seves obres i pel caràcter reivindicatiu i trencador. Totes tres escriptores 

són uns grans pilars de la literatura catalana i de ben segur que se’n parlarà durant molt i molts 

anys.  
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4. Conclusions 

Un cop analitzats els aspectes necessaris, i contrastats amb les entrevistes fetes i els articles 

llegits, he pogut redactar una sèrie de conclusions del meu treball que us exposo a continuació. 

Una de les conclusions que puc treure del meu treball i que he vist al llarg de la lectura de la seva 

primera novel·la és que Najat El Hachmi utilitza la seva experiència personal. No obstant això, hi 

afegeix molts al·licients i una gran elaboració literària que provoquen que es distanciï molt de la 

realitat, això proporciona un to més realista a la novel·la i com que es basa en una història que 

coneix, sap molt bé com és cada personatge i procura fer-t’ho saber. Segons Mercè Piazuelo això 

és un punt a favor seu, ja que parlar des de la pròpia experiència dona una gran credibilitat al 

resultat, i coincideixo amb ella. També Núria Codina reafirma aquesta opinió dient que la relació 

entre el fet viscut i la seva representació literària és molt complexa. Això ens demostra encara 

més aquesta llunyania de la realitat i la ficció que aconsegueix El Hachmi en les seves obres. 

També Carme Rubio coincideix dient que agafa com a base una història que coneix molt bé però 

que després fa una gran elaboració literària que aconsegueix distanciar la realitat de la ficció. 

Una altra conclusió del meu treball va relacionada amb el punt anterior. Com que Najat El 

Hachmi parteix d’una experiència pròpia, els personatges de la novel·la sovint poden ser 

correspostos amb una persona real i poden ocórrer situacions reals al llarg de la novel·la. Aquest 

és el cas de la mestra que apareix a L’últim patriarca i que resulta ser una consellera i una amiga 

per la protagonista, una persona amb qui pot parlar d’amor i de sexe sense tabús. Després 

d’haver fet recerca i haver entrevistat a diverses persones he pogut saber que aquesta mestra 

volia representar la primera mestra de Najat El Hachmi, Maria Mercè Piazuelo, ja que la pròpia 

Najat afirma en més d’una entrevista que la va ajudar molt i li va canviar la vida. Per això aquesta 

situació és fàcil que es transporti dins la novel·la on Najat seria la protagonista, una noia 

inexperta i a cavall de dos mons, i la mestra seria Maria Mercè Piazuelo, una persona fonamental 

en la vida de Najat i la protagonista de L’últim patriarca. Per això també es probable que hi hagi 

altres persones reals a l’obra, però tal i com m’ha explicat Najat El Hachmi això només serveix 

per donar versemblança i molts autors parteixen de la seva experiència personal per redactar 

les seves obres. 

Seguim amb les conclusions centrant-nos ara en la més important del treball, que consistia a 

comprovar la influència de Mercè Rodoreda i Víctor Català en les obres de Najat El Hachmi. A 

part d’assegurar aquesta influència he pogut veure i descobrir d’on venia. Abans de començar 

el treball, després d’haver fet una mica de recerca, ja tenia constància que podia haver-hi una 

influència i això em va fer interessar pel treball i per descobrir de quina manera i en quins 
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aspectes estava influenciada Najat El Hachmi per Rodoreda i Català. Al llarg del treball he anat 

analitzant aspectes de les obres d’aquestes autores i he pogut veure l’existència d’aquesta 

influència. D’entrada sabia a través d’articles i crítiques sobre les obres d’El Hachmi que Najat 

feia visible aquesta influència en les seves obres, per això vaig llegir L’últim patriarca i vaig 

comprovar que era cert, ja que el llibre està ple de referències textuals de personatges de les 

obres de Rodoreda i Català, com la Mila i la Colometa, de Solitud i La plaça del Diamant. Fins i 

tot hi ha referències a les pròpies autores. Però la influència no queda només en això sinó que 

va molt més enllà, ja que es pot veure en la temàtica de les obres, totes amb una protagonista 

que busca trobar-se, i l’estil, amb llenguatge quotidià i fins i tot poètic en algunes parts. He pogut 

veure clarament les semblances de les obres quan he analitzat els punts de l’amistat entre dones, 

la vida quotidiana, la feina a la llar i el sexe i sobretot quan he agrupat blocs de personatges 

semblants de les tres novel·les. En aquests apartats he vist la semblança dels personatges, de 

les situacions viscudes i sobretot de l’objectiu de les obres, reivindicatives ja que consten d’una 

protagonista femenina que s’ha de descobrir a ella mateixa. Totes tres obres tenen aquest 

element: una noia o dona que, com molt bé em va explicar Carme Rubio, ha de fer un viatge 

iniciàtic per trobar-se a elles mateixes, per descobrir qui són en realitat. En les tres novel·les, 

trobem una protagonista, més aviat solitària, ja que cap d’elles presenta grans suports. Totes 

elles comencen essent innocents, immadures, algunes més que d’altres, i també inconscients 

del que volen ser o fer i del què hi ha fora de la seva realitat. Per això inicien aquest viatge 

interior, que les ajuda a posar ordre a la seva vida però sobretot a decidir què volen fer, ja que 

un cop ho descobreixen es transformen en una altra persona completament diferent. En el cas 

de la Mila, comença l’obra pujant la muntanya, insegura, insatisfeta amb la seva vida, infeliç i en 

canvi, al final de l’obra quan baixa de la muntanya no hi ha rastre de totes aquestes inseguretats, 

de totes les pors, ella és una nova Mila, valenta i decidida a trobar el seu camí en un altre lloc. 

Pel que fa a la Natàlia, és un personatge que comença sent molt innocent i que no se n’assabenta 

de res, que es deixa dominar, fins al punt de perdre la seva pròpia identitat i agafar la de 

Colometa. Al final però veiem que recupera la seva identitat, torna a ser la Natàlia i veiem que 

tria el seu camí i que per tant ha madurat i ha après de les experiències viscudes. Per últim tenim 

a la narradora de L’últim patriarca, de qui desconeixem el nom, que també es suma a aquest 

viatge personal per trobar-se a ella mateixa i alhora per alliberar-se de les cadenes que la lliguen. 

En el cas de L’últim patriarca la protagonista es refugia i utilitza sobretot la llengua i la cultura, 

són la seva via d’escapatòria, per això tenim tot el joc del diccionari que he explicat anteriorment. 

El que compta és que al final ella també aconsegueix alliberar-se i fugir, perquè trenca amb tot 

el que la lligava plantant cara al seu pare i dient prou. És llavors que ha fet la transformació, que 

s’ha convertit en una dona valenta i forta, que ningú és capaç de tombar. Per això les novel·les 
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s’assemblen, perquè busquen el mateix, reivindicar la dona i mostrar una transformació quan 

és alliberada i ja no està reprimida, quan és ella mateixa qui decideix què vol i amb qui ho vol. 

Des del meu punt de vista el fet que la narradora no tingui nom es deu a la intenció de voler 

representar la figura femenina que ha estat oprimida i menyspreada i m’ha semblat un aspecte 

molt interessant de l’obra. En relació a aquest tema Najat El Hachmi m’ha explicat que al principi 

no va ser intencionat però que sí que és veritat que el fet que ningú la vegi o reconegui hi té a 

veure. A més a més segons m’ha dit hi ha un costum al Rif on els homes no diuen el nom de les 

dones o filles perquè seria exposar-les i sempre s’usa el nom de la família públicament. Em 

sembla molt interessant aquest aspecte i tindria una certa lògica respecte el que jo havia pensat. 

És cert que a L’últim patriarca la protagonista de tota la història no és la narradora, ja que 

recordem que la novel·la està dividida en dues parts, la primera centrada en el pare de la 

narradora, en Mimoun, i la segona centrada en la pròpia narradora. Això també succeeix perquè 

en el cas d’El Hachmi hem d’afegir el tema cultural i d’emigrar cap a un altre país, i això també 

ho trobem present a la novel·la. Per això Najat no només aprofita per explicar la història de la 

narradora, d’una dona que aconsegueix trencar amb tot, sinó també la del seu pare, el seu 

passat, els seus inicis i tot el que comporta això per la narradora. A més a més veiem que quan 

es refereix al seu país d’origen, el llenguatge és més aviat poètic, amb més descripcions dels 

paisatges i amb elements característics, un altre tret que trobem a totes les novel·les, símbols 

que tenen un gran significat, com els coloms a La plaça del Diamant o les muntanyes a Solitud. 

Com deia, la primera part està centrada al Marroc i parla de la infantesa del pare, perquè 

entenguem com ha arribat a ser el que és, ja que ha crescut en un lloc on es segueix la tradició 

patriarcal i per tant als homes se’ls permet tot. També com deia és molt d’observar la manera 

de parlar de la primera part i la segona, ja que durant la primera és tot més poètic, descriptiu i 

no es parla pràcticament del maltractament, que en canvi ocupa tota la segona part. Per això 

podem veure i entendre que la primera i la segona part són molt diferents de perspectiva i de 

situacions i que tot i que la narradora és protagonista de la segona part, és en realitat la 

verdadera protagonista, la que acabarà amb el patriarcat, la que trencarà amb tot i dirà prou. 

Una altra conclusió que he tret del treball, sobretot de les entrevistes, és veure, que, 

evidentment, Najat El Hachmi ha estat influïda per molts altres autors i autores que ara 

comentaré, alguns de forma més ràpida i d’altres més detalladament. En primer lloc, una de les 

autores que sembla ser també molt important per a El Hachmi és Montserrat Roig, a qui un 

principi també volia incloure al treball però no tenia prou evidències de la possible influència. 

No obstant això, aquesta escriptora catalana, s’assembla molt per la temàtica i sens dubte Najat 

la té present. També tenim una altra escriptora que també se li assembla en temàtica que seria 
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Maria Mercè Marçal, sobretot, com m’han explicat, pel poemari de La filla estrangera. També 

alguns autors catalans semblants com són Pere Calders, Manuel de Pedrolo, Josep Pla, Miquel 

Llor, Salvat Papasseit o Màrius Torres, són alguns dels noms que també sonen. També però, a 

banda de tots aquests escriptors i escriptores catalanes, tenim influències d’autors de literatura 

francesa o l’anglesa, fins i tot algun rastre d’autors egipcis. I evidentment també es fixa en autors 

i autores marroquines, que parlen de la cultura i a partir d’aquestes múltiples influències escriu 

sobre aquests dos mons que trobem a L’últim patriarca: el seu país d’origen i el seu país 

d’acollida. Per tant observem que la seva influència prové de molts autors i per tant podríem dir 

que és universal. 

Finalitzo les conclusions i el treball descrivint la literatura de Najat El Hachmi. Al llarg del treball 

he analitzat l’obra d’El Hachmi amb més detall que la resta, ja que era la principal en el meu 

treball. Només he llegit una de les obres, tot i que n’he fullejat d’altres, però he pogut veure el 

tipus de literatura que fa ella i que vol continuar l’estil de Rodoreda i Català, no obstant amb la 

seva pròpia essència, parlant de les dones però també de la cultura d’una manera combativa, 

punyent, rebel i autèntica tal i com em va respondre Carme Rubio quan vaig preguntar-li-ho. 

També han tractat la literatura d’El Hachmi de valenta, sincera, directa i sensual, en aquest cas 

Maria Mercè Piazuelo. O bé Núria Codina me la descriu d’aquesta manera: treballada, poètica, 

transgressora. També Enric Martín la defineix de sensorial, poètica, reflexiva i compromesa. La 

mateixa Najat El Hachmi tractava la seva literatura de sensible, resistent i subversiva. Totes 

aquestes descripcions trobo que li fan justícia i que representen el que ella és i el que vol 

representar. Si jo hagués de definir-la escolliria aquestes tres adjectius: potent, real i agosarada. 
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6. Annexos 

Annex 1: Transcripció de l’entrevista a Carme Rubio (per videotrucada, 5 de maig del 2020) 

1. Vas fer-li classes, a Najat El Hachmi? Com va ser? I quina assignatura li feies? 

No directament. Ella estava a l’institut, jo directament no vaig ser professora d’ella i va tenir 

molta relació amb els professors de català que eren amics meus també i després a l’institut se li 

va premiar un “treballet” que llavors va tenir molt ressò perquè el premi li va donar l’alcalde i es 

va fer una cosa així a nivell de ciutat perquè també es va valorar molt que una noia magrebina 

tingués aquest premi i escrivís tan bé. Quan va venir a l’institut va tenir un primer premi i a més 

a més va sorprendre una mica la fusta d’escriptora que tenia. 

2. Ja vas veure que s’encaminava cap a ser escriptora? 

Que podia fer-ho, si ella volia perquè era una narració molt bona, ambientada a la seva terra i 

també el problema d’una noia, que es troba molt fumuda perquè d’alguna manera ha cregut el 

que li deia la seva parella i queda embarassada, però clar amb la seva cultura això és també molt 

fort. Per tant el tema era molt punyent, pel què era una alumna de secundària i estava molt ben 

escrit.  

3. Saps si li van parlar de Mercè Rodoreda i Víctor Català? Creus que Mercè Rodoreda i 

Víctor Català han influït en la seva trajectòria com escriptora? Quins altres escriptors li 

poden haver influït? 

Home, jo penso que tota la informació que devia tenir la va agafar amb aquestes classes perquè 

la literatura era important i ella tenia em sembla que l’Enric Martín i en Pere Tió, en Pere Tió no 

sé si exactament però em sembla que sí. I llavors es valorava molt la literatura catalana. 

Realment, una de les coses més impactants, que més gràcia fan, és que les seves lectures, que 

els autors que més venera siguin autors catalans. I això, clar, també és com molt de Vic i de la 

comarca. Si hagués estat a Barcelona potser hagués estat diferent. I després el cas és que a 

novel·les posteriors aquest entorn literari s’amplia molt. Continuen havent-hi autors catalans 

però s’amplia a autors marroquins, generalment dones, però també hi ha algun autor que li 

agrada molt marroquí i després també s’amplia a autores que són d’altres cultures però que 

estan per exemple doncs al Regne Unit o a França. El tema d’autores que estan entre diferents 

cultures encara que algunes són ja de segona generació o tercera que ja no es poden considerar 

immigrants i amb ella tampoc perquè si des dels 7 anys que està aquí està plenament integrada. 

Imagina’t si està integrada que la seva mitologia és la literatura catalana que això és molt 

interessant. I després ella també parla doncs de Salvat Papasseit o parla de Màrius Torres o sigui 
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que amplia bastant els noms d’autors catalans que l’han influït. Bueno la Montserrat Roig també 

en parla. No només no se n’amaga sinó que són el seu univers literari de referència i això per 

molts de nosaltres és com un model perquè a lo millor sí que hi ha molts autors que admiren 

Víctor Català o a Mercè Rodoreda però no ho diuen i en canvi ella ho deia plenament. 

4. Als 10 minuts sobre Najat El Hachmi que vas fer a través de la Fundació Miquel Martí i 

Pol vas dir que l’obra de L’últim patriarca havia generat cert escàndol però que no era 

la primera vegada que passava, perquè Víctor Català ja ho havia fet amb La infanticida. 

Creus que és una mostra evident que Najat El Hachmi ha estat influïda per aquestes 

autores? 

Ha estat influïda perquè són dues escriptores molt ambicioses i que creen unes novel·les molt 

potents i llavors aquest to arriscat una mica de jugar-se-la, no és escriure per fer maco o escriure 

una cosa molt correcta, molt ben feta, no no, és jugar-se-la. Doncs ella va optar per aquest camí, 

que això només els més arriscats ho fan, ja hi ha gent que es conforma amb novel·letes, molt 

ben escrites a vegades, però això ja és una novel·la de risc.  

5. Consideres que la seva literatura està marcada per l’experiència personal però alhora 

presenta una forta crítica i reivindicació?  

A mi em sembla que realment l’aspecte més interessant de la Najat és aquest punt combatiu i 

és combatiu a nivell de cultura. Fixa’t que el primer llibre que escriu porta un títol ja molt 

punyent que és Jo també sóc catalana, o sigui, perquè molta gent a la que es trobava, ho deia 

dintre, doncs o li parlava en castellà o com una immigrant que no sabia l’idioma, per tant és una 

reivindicació constant i a més s’indigna amb uns i altres amb els seus i amb els altres. No és que 

es posi del nostre costat i critiqui molt una societat que no es vol integrar, no no, és que llavors 

és incòmode, perquè també critica molt la postura dels occidentals, dels catalans. I això a mi em 

sembla que és doncs un dels punts més potents, més interessants. 

6. Creus que a les seves obres la protagonista és una dona per reivindicar el feminisme i 

fer veure la dona dins el món literari?  

De fet és el que han fet molts escriptors. Hi ha molts escriptors que tenen un substrat clarament 

autobiogràfic, amb ella això es nota bastant, perquè primer comença amb una protagonista molt 

joveneta com ella ho era i després les seves protagonistes es van fent més grans com ella s’hi fa 

però el que no podem perdre de vista mai és que damunt d’aquest substrat autobiogràfic, ella 

fa una gran elaboració literària i llavors en aquesta elaboració hi barreja moltes coses, per tant 

no és un retrat propi sinó que és agafar com a pal de paller, un personatge que ella entén molt 
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bé i que l’entén tan bé perquè s’hi sent identificada en molts aspectes, però a partir d’aquí hi ha 

una elaboració literària que la pot distanciar molt. Per exemple, ja sabem una mica la seva 

història, quan ella va arribar amb la seva mare i els seus germans a Vic, es va trobar amb el seu 

pare que estava embolicat amb una altra dona, molts problemes. Però, en canvi, doncs a Mare 

de llet i mel són només la mare i ella, per tant, el que podia ser la seva realitat ja l’ha alterat 

profundament, ha eliminat els germans, ha eliminat el pare i llavors crea una altra història però 

que ella coneix molt bé, quina mena d’història és. 

Però molts autors ho fan, per exemple, si llegeixes una mica la novel·lística d’en Jordi Puntí, 

sempre el protagonista és un home jove, és un home que es podria identificar molt bé amb ell, 

encara que després tot també quedi molt ben elaborat però tu tens molt més coneixement, de 

dona amb les seves característiques o l’altre amb home amb les seves característiques, però 

amb ella té la originalitat que poques obres han tractat aquest tipus de personatge com ho ha 

fet ella, amb una dona que és d’origen humil, d’origen àrab, que a més a més té una família que 

ha patit molt amb problemes de tota mena, el tema de la misèria, i a partir d’aquí ella ja ho 

elabora. El més probable és que Vic, quedi una mica en el record, si ella continua estudiant així 

com abans Vic o la comarca o el que es podia identificar com a Vic o la comarca era tan potent 

ara que ja porta un temps, primer se’n va anar a viure a Granollers, i ara viu a Barcelona, viu a 

Gràcia, doncs cada cop quedarà més distanciat, Vic quedarà com la infantesa, que és la etapa 

més important de la vida d’una persona però que després queda superada. 

7. Les obres d’El Hachmi tenen com a protagonista una noia/dona. No obstant a L’últim 

patriarca veiem que la primera part el protagonista és un home, en Mimoun, el pare de 

la protagonista de la segona part. Explica’m per què creus que és així. 

Clar, és que de fet el títol és L’últim patriarca, però la primera part està centrada en la infantesa 

del pare, al Marroc i amb escenes fins i tot molt poètiques, o sigui és com un relat més oral, com 

si fos una mica idealitzat com si t’expliquessin una rondalla. I és la història del pare i de com ha 

crescut seguint uns patrons de família patriarcal on als homes se’ls consenteix tot, i un 

personatge violent com és ell doncs, sempre se n’ha sortit, però la primera part té elements que 

són descriptius de les terres del Marroc o bé de personatges de la família, per exemple l’avi és 

maquíssim, totes les referències a l’avi són molt maques, la olor de la xilaba de l’avi, tot aquell 

fragment és preciós. Aquí comença un altre tema que és molt d’ella, que és la importància del 

sentit olfactiu, la importància de l’olfacte, ara no sé si em confonc, potser això ja és de La filla 

estrangera, però és igual. La primera part és al Marroc i és com una història, com una llegenda 

però també és molt irònica, i la ironia, en canvi, ja no hi entra a la segona part on tot és el 
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maltracte que rep la família per part del pare i com ella acaba superant-ho. Realment aquí la 

mare té un paper de submissió, de no enfrontar-se, d’acceptar moltes coses. Però la primera i 

la segona part són dues parts completament diferents, de lloc, de perspectiva i d’experiència, 

de tot. Que al final ella vol enllaçar amb la figura del tiet que enllaça amb la primera part, pel 

que ha fet patir a la mare. Doncs ella per castigar al seu pare, els troba plegats, ella no defuig un 

tema escabrós i aquesta importància de l’olor surt potser més a La filla estrangera, però hi ha 

moments a la descripció del paisatge de Marroc que són una mica poètics i tot, les imatges que 

crea, comparacions, que són curioses i que és interessant també, però són dos mons a part: el 

món ja una mica mitificat de la vida al Marroc i després el món d’immigració. 

8. Pel meu treball he escollit les obres de L’últim patriarca, La plaça del Diamant i Solitud, 

per veure’n les semblances i la connexió. Creus que es relacionen aquestes obres, o que 

tenen fils comuns? 

A mi em sembla que totes tres novel·les és molt interessant el viatge iniciàtic. Amb moltes 

novel·les, des de l’origen de la novel·la, el tema del viatge és fonamental, perquè és sortir d’un 

mateix, com en els contes, l’heroi surt, té moltes aventures i torna a la llar, per exemple. Però el 

viatge, el sortir d’un mateix i trobar-se el món. Amb aquestes tres novel·les que tu has triat totes 

són una heroïna femenina i molt solitària, o sigui no té suports ni d’una persona que s’estimi 

molt ni d’una família que l’aculli, són molt solitàries. Elles comencen un viatge, que és un viatge 

interior i és iniciàtic perquè és com un ritual d’iniciació a la vida i d’aquest viatge en sortiran 

transformades, totalment transformades, la Mila baixa per la muntanya i ja no és la dona que té 

por, insegura, no és la dona innocent, no és la dona que ha mirat de tapar tots els defectes del 

seu home, ha trencat amb tot i sense res, però totalment determinada i valenta se’n va no se 

sap a on. I una mica el mateix passa amb La plaça del Diamant perquè la Natàlia aconsegueix 

també sortir-se’n de les idees de suïcidi fins i tot, quan li ha fallat el marit i quan li ha fallat tota 

possibilitat de tirar endavant la seva família, i troba un home que una mica els acull i aprèn una 

mica a estimar però d’una altra manera i també tota la seva experiència ha estat un alliberament, 

que s’allibera amb un gran crit. I la Natàlia, del principi de la novel·la és tan innocent que és 

fleuma, que no se n’assabenta de res, que es deixa dominar, que li fan fer tot el que vol, doncs 

al final tria el seu destí, d’alguna manera s’ha transformat. I el mateix passarà amb el tema de la 

Najat, és un viatge iniciàtic, però que és un viatge personal. Em sembla que aquest és un tret 

molt important d’aquesta novel·la. De un individu, que s’enfronta al món i que acaba portant ell 

les regnes, alliberant-se de les coses que el lligaven i sent realment ella i això és important. I ella 

ho fa, sobretot, gràcies a la llengua i a la cultura, per això són tan importants en la seva obra la 

Mercè Rodoreda i la Víctor Català, perquè són la seva possibilitat d’escapatòria, de la seva 
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realitat. Llavors és molt important, a la segona part de L’últim patriarca, tota l’estructura del 

diccionari, és molt molt important tot el que significa el diccionari, perquè a més a més cada 

paraula acaba amb una escena de violència domèstica, de maltractament per part del pare i 

quan vas per la “o”, per exemple, saps que encara li queda molt i penses, déu meu, o sigui encara 

li queden moltes batusses aquí. Ella crea un element de tensió, perquè cada paraula del 

diccionari que s’introdueix, és culminant d’una escena de gran violència, fins que ella diu prou, 

o sigui fins que ella ja no li té por al pare. A més a més comença a tenir una amiga i llavors el 

diccionari ja deixa de fer la funció, no cal que t’arribi a la “z”, que no arriba i arriba un moment 

que ella ja en té prou i ella ja no té por, ja se sent mestressa de si mateixa i llavors el diccionari 

ja ha fet la seva funció. És molt interessant com es va estructurant tot això del diccionari, perquè 

és la llengua i la cultura catalana la que la salva i això és molt d’admirar perquè potser nosaltres 

no hi pensem tant en això. Em sembla que queda bastant clar que gràcies al diccionari, es va 

aïllant del seu entorn que és tan terrible, que sembla que no tingui escapatòria fins que ella diu 

no ja no em fa por i se’n va amb una amiga i transgredeix les lleis que lli han imposat i ja se sent 

valenta com per, al final, voler-li enganyar amb el tiet, això ja és una exageració, però és igual 

perquè abans ha arribat un moment en el que ella ha dit prou, el meu pare no em pot controlar 

a mi perquè jo soc més forta. 

9. Com descriuries la literatura de Najat El Hachmi en tres paraules? 

És rebel, té futur i és molt autèntica i punyent 

Dona la sensació sempre de molta sinceritat, tu creus que li podia haver passat amb ella, però 

no, hi ha molta elaboració literària, però és com molt autèntic, molt directe i molt punyent
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Annex 2: Entrevista a Maria Mercè Piazuelo (per correu electrònic, 12 de maig del 2020) 

1. Vas ser la primera persona que va fer-li classes de català a Najat El Hachmi? Com va 

ser? 

A l’Escola Balmes quan va arribar la Najat ja hi havia altres alumnes que havien vingut de fora i 

per tant ja teníem un protocol d’atenció individualitzada o en grup petit, alhora que se’ls 

incorporava a la classe que els corresponia. Jo dedicava part del meu temps a l’escola a fer 

aquesta atenció més propera, adaptada a la realitat i possibilitats de cada alumne. 

2. Li va costar aprendre el català? 

No li va costar aprendre català, sobretot perquè hi tenia molta predisposició i perquè, per interès 

personal, dedicava molt de temps a la lectura. 

3. Era bona estudiant?  

Era una persona amb una gran avidesa per a l’aprenentatge. Jo diria que era el seu màxim interès 

i que era conscient del seu progrés i això la feia implicar-s’hi més encara. 

4. Llavors ja volia ser escriptora? Com escrivia? 

Sobretot tenia ganes d’escriure. Provava de fer textos més enllà del que se li demanava. Recordo 

que volia escriure una novel·la i el resultat era senzill però coherent, lògic, ben tramat, amb els 

coneixements i l’argument propis de l’edat, però amb la idea evident de voler fer alguna cosa 

important. T’estic parlant de quan feia cinquè d’EGB. 

5. Li vas parlar de Mercè Rodoreda i Víctor Català? 

Teníem el llibre de setè repartit per als dos últims cursos de l’EGB, sobretot perquè el de vuitè 

era pràcticament de repàs de llengua, i de literatura, i a mi em semblava que era bàsic que 

coneguessin bé les eines abans d’estudiar els autors per a la qual cosa ja els quedaria temps si 

anaven a l’Institut. Així, doncs, ens dedicàvem més a saber bé la normativa, la gramàtica, els 

recursos literaris, etc., i dels autors ens limitàvem força a la ressenya que en feia el llibre de text 

al final de cada lliçó i a alguns altres que podia afegir-los jo, basant-me en les propostes de vuitè. 

Com que Mercè Rodoreda i Víctor Català eren dues autores que jo estimava, segurament que 

els hi deuria insistir més que amb d’altres. 

6. Has seguit el seu creixement com autora?  

Força. També he pogut veure que, a més de fer literatura, col·labora amb els seus articles en un 

diari i que per tant s’interessa per temes d’actualitat. En quant a la producció de novel·les i en 



72 
 

el seu darrer títol publicat d’assaig hi predominen els temes referits a la dona i a la migració. 

S’expressa bé, té les idees clares. 

7. Creus que Mercè Rodoreda i Víctor Català han influït en la seva trajectòria com 

escriptora? 

En la mesura en què ella vol deixar-se influir, sí. 

8. Quins altres escriptors i escriptores penses que li poden haver influït? 

Crec que poden haver influït en la seva escriptura autores com Montserrat Roig o Maria Mercè 

Marçal, per la seva temàtica, Manuel de Pedrolo, Josep Pla pel seus estil, però repeteixo, sempre 

en la mesura en què ella està disposada a que li influeixin perquè la Najat és una persona amb 

un caràcter molt fort i de fortes conviccions. 

9. Creus que la seva literatura està marcada per l’experiència personal? 

Sens dubte. I per això jo estic a l’expectativa de veure si segueix per aquest camí o obre el seu 

ventall de possibilitats tractant tota mena de temes. De totes maneres, el fet d’escriure des de 

l’experiència personal dona molta credibilitat al resultat. 

10. Com descriuries la literatura de Najat El Hachmi en tres paraules? 

Valenta, sincera, directa, sensual. Me n’han sortit quatre..
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Annex 3: Entrevista a Núria Codina (per correu electrònic, 26 de maig del 2020) 

1. Què et va cridar l’atenció de la trajectòria de Najat El Hachmi que et portés a fer recerca 

sobre aquesta escriptora? 

Vaig descobrir l’obra de la Najat molt abans de dedicar-me a la recerca, quan jo estudiava 

secundària i ella, també estudiant, va guanyar el premi Antoni Pous de narrativa. Des de llavors 

he seguit la seva trajectòria i m’ha interessat la seva obra, no només pels aspectes temàtics 

(migració, gènere, llengua), sinó també estilístics (llengua viva, quotidiana i poètica alhora). 

2. Has fet la tesi sobre Najat El Hachmi i per tant has estudiat la seva trajectòria literària. 

Creus que Mercè Rodoreda i Víctor Català han influït en la seva trajectòria com a 

escriptora? Com han influït? Per què creus que les ha utilitzat com a referència? 

Definitivament, la influència hi és i és molt visible en les referències intertextuals a personatges 

de les novel·les de Rodoreda i Català (Mila, Colometa, Aloma), sobretot a L’últim patriarca i La 

filla estrangera. Penso que fins i tot l’estil de les seves novel·les (la llengua quotidiana i poètica 

a la qual em referia abans) recorda l’escriptura parlada de les narradores femenines de la 

Rodoreda, tot i que en el cas d’El Hachmi solen ser menys ingènues. Penso que les utilitza com 

a referència perquè tant Rodoreda com Català fan servir veus femenines i parlen de la soledat, 

el malestar i les crisis d’identitat femenines, experiències que comparteixen les protagonistes 

de les novel·les de la Najat i que són universals, més enllà de la llengua o cultura d’origen.  

3. Quins altres escriptors i escriptores penses que li poden haver influït?  

El descobriment de la llengua i literatura catalana és importantíssim en la trajectòria de l’autora, 

tal i com explica a Jo també sóc catalana. Calders i Pedrolo, entre altres, són alguns dels noms 

que anomena en aquest assaig. A La filla estrangera, destaca la influència de Maria Mercè 

Marçal, especialment del poemari La germana estrangera, com també de Montserrat Roig i 

Miquel Llor. Tampoc cal oblidar la influència de la literatura oral de tradició amazigh, que sovint 

no entra en les nostres definicions tradicionals de literatura perquè no consta de textos escrits, 

però que és cabdal a L’últim patriarca i La filla estrangera. 

4. Hi ha altres autors o autores de fora de Catalunya que puguin ser comparats amb la 

literatura que fa Najat El Hachmi? 

Sí, alguns dels temes que plantegen les seves novel·les (identificació i alhora crítica del país 

d’acollida) són recurrents en els autors de la literatura d’immigració francesa, alemanya i fins i 
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tot la literatura postcolonial. De totes maneres, les seves obres també es poden comparar amb 

les d’autors o autores que no procedeixen de la immigració, ja que tracten temes universals.  

5. Quins aspectes t’han sorprès de Najat El Hachmi i/o la seva literatura quan has fet la tesi? 

Més que sorprès, m’interessa especialment el tractament de la llengua amazigh en les seves 

novel·les, tant des d’un punt de vista temàtic (com descriu la relació amb la llengua materna i 

com evoluciona al llarg del temps) com també estilístic o lingüístic (com s’incorporen certes 

paraules en el teixit del text, quin tipus de paraules i per què, com es transmet el seu significat 

al lector que no parla la llengua, etc.). 

6. Quin interès té la trajectòria de Najat El Hachmi en l’àmbit europeu, és a dir, més enllà 

del nostre entorn? Com ha estat rebuda la seva literatura a Europa? 

L’últim patriarca és la seva novel·la més traduïda i ha tingut molt bona acollida. La catalanitat de 

l’autora i les seves protagonistes desperten molt d’interès. Hi ha molts estudis sobre la seva obra 

procedents del camp de la hispanística en el món anglosaxó. Malauradament, el fet que les seves 

últimes novel·les no s’hagin traduït a altres llengües a part del castellà fa que la recepció 

internacional hagi perdut pes en els últims anys.  

7. Com explicaries la visió de Najat El Hachmi sobre l’emancipació de la dona a Occident i 

en el món musulmà? 

És una visió molt matisada, que evita crear dos mons oposats, però sense negar les diferències 

entre tots dos. Ni retrata la igualtat de gènere com un fet assolit a Europa, ni nega l’opressió de 

la dona musulmana en nom de la diversitat cultural. En el seu últim assaig ho explica molt bé. 

8. Consideres que la seva literatura està marcada per l’experiència personal? 

És una pregunta que segurament no és a mi qui em pertoca de respondre-la, però que li han fet 

a la Najat diverses vegades en entrevistes. La relació entre el fet viscut i la seva representació 

literària és molt complexa.  

9. Com descriuries la literatura de Najat El Hachmi en tres paraules? 

Treballada, poètica, transgressora.  
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Annex 4: Entrevista a Enric Martín (per correu electrònic, 6 de setembre del 2020) 

1. Tinc entès que vas ser professor de literatura catalana de Najat El Hachmi a l’Institut 

Jaume Callís de Vic.  De fet, en una entrevista, Najat El Hachmi va comentar que tu eres 

un dels professors que més l’havia marcat i l’havia ensenyat a estimar la literatura i a 

entendre els textos. Perquè creus que va ser així? Tu te’n vas adonar? 

Vaig tenir la Najat com a alumna a l’antic tercer de BUP, equivalent a l’actual primer de 

Batxillerat. Vam parlar molt durant tot els curs, de literatura i de tot plegat. El curs següent, quan 

ella cursava COU (el 2n de Batxillerat d’ara), jo ja no la vaig tenir a classe, però vam continuar 

veient-nos i parlant. Tots dos formàvem part del consell de redacció del Tutitut,  la revista de 

l’institut Jaume Callís. Van ser dos cursos de relació intensa i propera, profundament gratificants 

per a un professor. Per què va establir-se aquest vincle? Crec que tots dos coincidíem en la 

voluntat de parlar de literatura: ella ja era una lletraferida, una lectora vocacional, un 

enamorada de la lectura i, de manera natural, ja concebia els llibres com alguna cosa més que 

una assignatura que cal aprovar, com una matèria inclosa en un currículum escolar. Eren part 

de la seva vida, els havia integrat a la seva existència. Per mi també ho són. Per tant, suposo que 

ens vam reconèixer les ganes, que ens va acostar la passió compartida. 

2. Era bona estudiant? Es sentia atreta per la llengua i literatura catalana? Ja volia ser 

escriptora llavors? Com escrivia? 

Sí, era molt bona estudiant i arribava als exàmens amb els continguts estudiats. Però, és clar, no 

es limitava a ser una estudiant aplicada, que se’n surt de manera  brillant d’uns estudis perquè 

té capacitat de sobres. Al contrari, la definia el seu interès per ampliar el que es feia a classe, per 

conèixer nous referents, per descobrir nous autors i lectures, per eixamplar el bagatge amb tot 

allò que quedava fora de programa.  

A Jo també sóc catalana, la Najat escriu que ben d’hora, quan a classe de l’escola encara llegien 

llibres classificats per edats, ella ja havia descobert Pere Calders, Mercè Rodoreda, Manuel de 

Pedrolo... O sigui, ja s’havia capbussat des de molt jove en la tradició literària catalana.  

L’escriptura ja l’atreia llavors. L’he sentit explicar més d’una vegada aquesta anècdota: un dia, 

segons ella, va venir a confessar-me que volia ser escriptora i a demanar-me què havia de fer. I 

jo vaig contestar-li: “Vols ser escriptora? Doncs escriu”. Jo no recordo la conversa, la veritat, 

però la Najat l’ha repetit fins i tot en entrevistes radiofòniques i en actes. Demostra que el somni 

de convertir-se en escriptora ve de lluny. 

3. Vau treballar les escriptores Mercè Rodoreda i Víctor Català? Najat El Hachmi mostrava 

gran interès per aquestes autores? 
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Aquell curs de literatura consistia en un repàs de la història de la literatura catalana, des dels 

orígens fins a l’actualitat. Amb un programa tan ampli, malgrat que llavors l’assignatura 

comptava amb tres hores setmanals (ara només dues), no s’arribava a la literatura catalana 

contemporània. Trobadors; Ramon Llull; Ausiàs March; Tirant lo Blanc; la Decadència i la 

Renaixença, amb Verdaguer, Oller i Guimerà, a més del Modernisme ja ocupaven la pràctica 

totalitat del curs. No recordo les tres lectures obligatòries d’aquell curs (una per trimestre): ara 

mateix no sabria dir-te si una d’elles era una obra de Mercè Rodoreda. Malgrat tot això, la Najat 

i jo vam parlar molt de Rodoreda. En vam llegir altres textos: per exemple, un conte meravellós 

que es titula “La sang”. És la “sang” menstrual que se li retira a la protagonista del relat, una 

dona ja madura. Quan llegeixis “La pluja damunt l’argila, entre brots de menta”, veuràs que la 

secció V comença amb una referència a la sang femenina: “La sang, mare, la sang”. Crec haver 

parlat amb la Najat alguna vegada que es tractava d’un rastre, d’una influència d’aquell conte 

de Rodoreda, que la va trasbalsar.  

La Najat potser devia treballar més Víctor Català, el curs següent, a l’optativa de literatura 

catalana, analitzant Solitud, perquè no recordo haver-ne parlat tant amb ella com de Rodoreda. 

De totes maneres, no m’estranya que també fos una autora que l’interessés: comparteix amb 

Rodoreda la complexitat dels personatges femenins i la capacitat per expressar els temes i el 

caràcter del personatges a través de símbols, de petits detalls i objectes que es carreguen de 

significat transcendent. 

4. Va interessar-se per altres autors o autores? 

S’interessava per qualsevol autor de la literatura universal, tot i que la memòria no em permet 

concretar-te gaire. Recordo, però, haver-li deixat un exemplar de la poesia de sant Joan de la 

Creu, un poeta místic castellà, arran que ella amb parlés a mi de la mística sufí. I comentar l’obra 

de Nawal el Saadawi, una autora egípcia.  

5. Amb 17 anys, El Hachmi va guanyar el Premi Antoni Pous amb l’escrit “La pluja damunt 

l’argila, entre brots de menta”. Creus que va esdevenir l’inici de la seva carrera com a 

escriptora o almenys el detonant que va fer que es dediqués a ser escriptora? Disposes 

d’aquest escrit? Si és així, em podries enviar una fotografia? 

Tinc gravat a la memòria, amb una imatge molt clara, el moment en què la Najat va entrar al 

departament de català per demanar-me si em podia ensenyar un text que volia presentar al 

Premi Antoni Pous. Em va dir que no estava segura que fos prou bo com per presentar-lo, que 

si li podia donar una ullada. Vaig agafar el plec de fulls i, amb ella al davant, vaig llegir el primer 

paràgraf. No va caldre més. Vaig retornar-li els fulls i li vaig dir que ja podia posar el conte dins 
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un sobre i presentar-lo. Potser és el moment més màgic que he viscut com a docent, però 

sobretot com a lector: aquell text certificava, sense dubte possible, que tenia davant, una 

escriptora. Un relat madur, valent (tractava un tema tabú dins la cultura magribí: la pèrdua de 

la virginitat), escrit en un estil poètic que feia pensar en la prosa de Mercè Rodoreda. El text 

deixava molt clar que allà hi havia una escriptora. Trigaria més o menys a publicar, a aconseguir 

que el seu talent s’obrís camí en el món literari (això depèn de moltes circumstàncies, entre les 

quals la sort), però era massa bona per no sortir-se’n, per restar en el silenci.  

De fet, recordo que després del rebombori del premi (EL 9 NOU va informar-ne i va publicar un 

extracte del conte, a doble pàgina, algun escriptor professional es va posar en contacte amb la 

Najat per carta – Oriol Pi de Cabanyes, si no m’equivoco- i fins i tot TV3 va entrevistar-la en 

directe), la Najat em va comentar que volia escriure alguna altra cosa i que no podia, com si l’èxit 

de “La pluja...” li hagué empresonat la creativitat. Li vaig dir que no s’amoïnés, que potser abans 

d’escriure més havia de viure més. Les paraules tornarien soles, perquè ella les tenia. La Najat 

no podia ser altra cosa que escriptora: és el cas més clar que he vist mai. 

6. Has seguit la seva trajectòria com a escriptora? Com la definiries, o bé, què en 

destacaries? 

Sí que l’he seguit, especialment al principi. Vam revisar plegats, al bar del Callís, el text de Jo 

també sóc catalana, el seu debut literari, una obra autobiogràfica. No li agradava gens el títol, 

que és una imposició editorial. El 2008, quan va guanyar el premi Ramon Llull per L’últim 

patriarca, em va trucar per dir-me que l’hi havien concedit abans de recollir-lo, un detall que 

mai no li agrairé prou. També tinc molt fresca al cap l’emoció que vaig sentir per la trucada.  

Malgrat la temàtica de la major part de la seva obra (a excepció de La caçadora de cossos), la 

Najat sempre ha volgut desmarcar-se de l’etiqueta d’autora d’origen immigrant. Quan va 

guanyar el premi Antoni Pous ja era reticent al fet que la presentessin com un exemple 

d’integració a la nostra societat i cultura gràcies a les bondats del nostre sistema educatiu. 

Sempre ha pensat que la literatura comunica veritats humanes universals. Té tota la raó: 

justament anar més enllà de l’anècdota (les circumstàncies concretes de la història: el marc físic, 

la procedència dels personatges, la seva peripècia...) per arribar a la categoria (la visió sobre 

l’ésser humà i la vida que construeix) és allò que distingeix els bons escriptors. L’obra de la Najat 

posseeix aquesta validesa universal. 

7. Com descriuries la literatura de Najat El Hachmi en tres paraules? 

Sensorial, poètica, reflexiva i compromesa (te n’he fet servir quatre, de paraules!) 
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Annex 5: Entrevista a Najat El Hachmi (per correu electrònic, 30 de setembre de 2020) 

1. Al 1997 vas guanyar el premi Antoni Pous de literatura amb 17 anys. Va ser a partir de 

llavors que vas decidir que et faries escriptora per reivindicar la veu femenina? O quan 

va ser aquest abans i després?  

Abans de l’Antoni Pous ja volia ser escriptora. Em sembla que ho vaig començar a dir en veu alta 

cap als dotze anys. Llavors anava a l’escola Jaume Balmes i recordo que a 6è d’EGB la que era la 

nostra mestra de català, la Mercè Piazuelo, ens va demanar una redacció i jo vaig escriure un 

conte policíac perquè llegia molt Arthur Conan Doyle. El cas és que a l’escola en van fer cas i la 

Mercè va mecanografiar el text i el va penjar al passadís de l’escola, cosa que em va fer molta 

il·lusió. Una mica més tard, també amb ella, vaig anar escrivint sobre coses que tenien més a 

veure amb la meva realitat. I vaig descobrir que era una eina molt poderosa. Llavors no n’era 

conscient, però per escrit estava explicant coses que era impossible que pogués dir en veu alta.  

2. L’obra de L’últim patriarca ja fa més de deu anys que està publicada i durant aquests 

anys has publicat altres obres. Com ha canviat la teva mirada des de L’últim patriarca 

fins a l’últim assaig que has escrit? 

No t’ho sé dir perquè és una evolució que es va produint amb la vida mateixa, amb els canvis 

que comporta. Sé que a L’últim patriarca hi ha una ironia corrosiva amb la que potser ara no em 

sento gaire identificada i que les últimes novel·les s’han anat coent a foc més lent. Tot el que 

escric em porta a entendre d’una manera més profunda el lloc en el que m’ha tocat néixer d’una 

manera àmplia, tinc la sensació d’haver anat ampliant aquesta mirada i això és el que em permet 

estar molt més segura de les idees que tracto a l’assaig.  

3. Fent el treball de recerca he parlat amb persones que coneixen la teva obra i et coneixen 

i tots ells coincideixen que la mestra de L’últim patriarca és un personatge real. 

Explica’m una mica com va sorgir aquest personatge. Hi ha altres personatges inspirats 

en persones reals? Què aporta això a la novel·la o a tu? 

Sé que és temptador i inevitable per a les persones que em coneixen i que estan molt properes 

al meu context intentar trobar el que és real en la novel·la però per mi literàriament parlant això 

no té cap importància, crec que és una informació que no aporta res a la lectura més enllà de 

que pugui dona una certa sensació de versemblança. Aquesta versemblança l’hauria de tenir el 

text per ell mateix, s’hauria d’aguantar tot sol sense necessitat de saber si un personatge està 

basat en algú real o no. En realitat tots els escriptors fem servir persones reals però el que 

compta és la intenció i la meva intenció va ser escriure una novel·la, no copiar del natural.  
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4. Partint d’aquesta experiència personal, quins aspectes de L’últim patriarca són 

biogràfics i quins han estat modificats? 

Hi ha molts fets concrets que són biogràfics i d’altres que no però potser en el que em sento 

més identificada és en el poder subversiu que hi té la llengua i la literatura. També en la 

necessitat que té la filla d’escapar d’un entorn tan opressiu. Al final em sembla que gairebé tot 

el que he escrit té a veure amb la llibertat.  

5. A L’últim patriarca la narradora, la filla d’en Mimoun, no té nom. És per algun motiu en 

concret? Vol representar genèricament la figura femenina? 

No va ser una decisió conscient en el seu moment. Potser el fet de que en realitat ningú la vegi, 

ningú la reconegui hi té alguna cosa a veure. Després vaig pensar en un costum que hi ha al Rif 

(ara llegint una novel·la egípcia he descobert que allà també passava) i és que quan els homes 

parlen de la dona i de les filles no en diuen mai el nom perquè dir-ne el nom seria exposar-la 

públicament i s’hi refereixen com a “la família”.  

6. Quan he llegit L’últim patriarca he vist referències clares a personatges de les obres de 

Mercè Rodoreda i Víctor Català, fins quin punt et va influenciar l’obra d’aquestes dues 

escriptores? Quines altres persones, escriptors o no, també has tingut de referent? 

La Rodoreda la vaig llegir i rellegir molts cops durant molts anys i alguns dels seus personatges, 

com la Colometa o Aloma, són gairebé arquetípics. Sobretot la Colometa i la Mila de la Víctor 

crec que també. En realitat no tenim tants personatges femenins amb aquesta potència i a mi 

em van ser molt útils. Pel que fa a persones reals, les meves mestres eren un model alternatiu 

al de les dones de la meva família. Tot i que he de dir que amb els anys també he entès que la 

meva mare va ser un referent. Com que era una dona víctima de les circumstàncies en les que li 

va tocar viure crec que d’alguna manera vaig rebutjar tot el que tenia a veure amb ella per no 

convertir-me jo també en una víctima però quan me la vaig poder mirar més com a persona i no 

tant com a algú que havia patit les conseqüències del masclisme, em vaig adonar de que ella va 

ser la primera que va alimentar la meva escriptura amb les seves narracions orals. Per això li 

dedico Mare de llet i mel dient que em va ensenyar a escriure sense saber llegir. I el cas és que 

aquesta dedicatòria, de fet, no l’ha pogut llegir.  

7. Parlant de referents, fins a quin punt et consideres tu un referent pel fet de ser dona, 

escriptora i d’origen marroquí? I pel fet que et comparin amb Mercè Rodoreda o Víctor 

Català? 
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Em fa contenta trobar-me amb noies més joves que viuen un context semblant al meu i pensar 

que potser el que explico els pot ser útil d’alguna manera. Quan era jove vaig trobar molt a faltar 

aquest tipus de figures, les buscava desesperadament. Però tampoc cal exagerar, la meva és una 

experiència entre moltes altres. En tot cas crec que és important que es vegi que és possible. De 

la mateixa manera que si no haguéssim llegit dones potser no ens hauria passat pel cap que 

també nosaltres podem escriure, voldria que les noies de la meva mateixa procedència (origen 

geogràfic però també classe social) entenguin que també elles poden escriure o fer el que 

decideixin amb les seves vides. Que no estem condemnades a ser mares i mestresses de casa o 

fer les feines que ens pressuposen. 

8. Els teus personatges són més universals o creus que s’identifiquen més amb un model 

de societat concret? 

Jo aspiro a crear personatges universals, crec que aquesta és l’ambició de tots els escriptors. El 

context no determina que un tema o un personatge siguin més o menys universals, tot i que les 

cultures dominants (ara mateix l’americana) poden situar la majoria de les històries en el seu 

context. Crec que el més important és intentar arribar a certa veritat sobre la vida, a certa 

profunditat. No sempre ho aconsegueixes, però és el que intentem. 

9. Segons el meu punt de vista i la recerca que he fet, et caracteritzes com a escriptora per 

voler reivindicar la dona. És cert o penses diferent? 

Sí, més que reivindicar la dona és una lluita constant contra tot el que vol relegar-la a un lloc de 

segona. Però al capdavall no es tracta més que d’una qüestió de justícia: és injust que siguem 

discriminades i oprimides i hem d’identificar tots els mecanismes que condicionen la nostra 

existència. Entre altres coses perquè no en tenim cap altra. 

10. La teva primera obra, Jo també sóc catalana, és un assaig molt basat en la teva pròpia 

experiència, mentre que la resta són novel·les llevat de l’última obra que també és un 

assaig. Consideres que L’últim patriarca i la resta de les novel·les tenen també aquest 

punt autobiogràfic i d’experiència personal, com per exemple la narradora de L’últim 

patriarca, quan parla de sentir-se entre dos mons? 

Jo escric sobre un context que és el meu, el que m’ha tocat, aquesta sensació de no ser d’enlloc 

o el fet de sentir que no acabes d’encaixar mai són temes constants. I ja et dic, la recerca de la 

llibertat. En el fons, en el fons, només és això, la necessitat de tenir una vida plena tot i els 

múltiples condicionants.  
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11. Després de llegir L’últim patriarca vaig adonar-me que hi havia diversos temes tractats 

com l’amistat entre dones, la feina a la llar, l’amor, el sexe i sobretot les diferències entre 

els homes i les dones, com també la diferència cultural. Llevat d’aquesta última, la resta 

de temes també apareixen en novel·les de Rodoreda i Català com La plaça del Diamant 

i/o Solitud. Has volgut seguir el seu fil però adaptant-ho a allò que tu volies transmetre?  

Crec que són temes que formen part de la vida mateixa, que pesen molt en la vida de les dones 

encara ara i no només si procedeixes d’una altra cultura. Que les escriptores de les que he begut 

en parlessin suposa un avantatge molt gran perquè algunes d’aquestes qüestions han estat 

generalment menystingudes pels escriptors homes. Bé, l’amor i el sexe no, però sempre els han 

explicat des del seu punt de vista. Fins i tot quan s’han posat en la pell de personatges femenins 

hi havia alguna cosa que grinyolava. Jo crec que el tipus de malestar que provoquen aquests 

temes en les dones és diferent de com són viscuts pels homes, entre altres coses perquè 

nosaltres partim d’una posició de subordinades. Fa quatre dies que podem decidir lliurement 

sobre la nostra vida amorosa i sexual i encara em sembla que a dia d’avui hi ha molts conflictes 

en aquest terreny (per exemple, ara la sexualitat és representada de manera massiva a través 

del porno i en el porno les dones són violades, maltractades, sotmeses, etc.).  

12. Com definiries la teva literatura en 3 paraules? 

Sensible, resistent, subversiva.  
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Annex 6. Articles publicats a EL 9 NOU citats al treball (s’inclouen a l’annex perquè només són 

disponibles per internet per als subscriptors). 
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Annex 7. “La pluja damunt l’argila, entre brots de menta”. Conte escrit per Najat, guanyador 

del Premi Antoni Pous l’any 1997. 
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