
 

 

1. La dimensió literària. 

 

Entre la pròpia estructura de la novel·la sorgeix un altre 

factor didàctic: el que mostra les estratègies que han guiat 

l’escriptura de ‘Misotokos, l’illa de les sirenes’. Entre totes 

elles, destaca l’estratègia desenvolupada a través de la funció 

de narrador emprada.  

Rere la pretensió d’oferir un exemple didàctic que propiciï 

un coneixement més profund de la funció narrativa, aquesta 

peça intenta mostrar un joc literari dissenyat en funció de 

l’elecció del model de narrador que haurem utilitzat per 

elaborar el relat.  

Intenta mostrar, de forma palesa, com i per què la tria del 

model de narrador consisteix en una estratègia transcendental 

a l’hora de plantejar-nos escriure una història.  

 

Un primer aspecte que ens ofereix l’exercici de comparació 

entre l’acció dramàtica i la narració és que a l‘obra de teatre 

no hi ha narrador, mentre que, a la novel·la, la història ens 

serà explicada per dos narradors-personatge que 

complementen la seva visió dels fets, i que aquests dos 

personatges, que a l’obra de teatre ocupen un segon plànol, a 

través de la seva intervenció com a narradors de la novel·la, 

es converteixen en protagonistes de la història. 

 

‘Misotokos, l’illa de les sirenes’ narra una història 

fantàstica, l’estranya convivència d’unes sirenes de debò amb 

un grup d’éssers humans que s’entesten en rodar una pel·lícula 

en una illa en principi deshabitada; per tant, contempla molts 
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factors que demanen una explicació al detall a la fi de construir 

una trama coherent o, si més no, admissible pel lector.  

Suscitada aquesta necessitat d’aconseguir narrar amb 

detall, i amb certa versemblança, es podria haver optat pel 

narrador omniscient: estaria garantida l’explicació de totes les 

particularitats d’ambdós mons, ja que la narració omniscient es 

passeja i penetra com vol en fets, situacions, pensaments. Si 

simbolitzem el plànol narratiu en una poma vermella i lluent, i 

amb una pell molt dura que s’haurà de travessar per descriure 

una història prou atípica, arribarem al convenciment que 

l’omnisciència era el millor camí.  

No obstant, és cert que un narrador testimoni o 

protagonista dels fets sol produir una sensació de més 

versemblança com la que, per convèncer-nos de cert indici de 

realitat, ens exigirà una història tan insòlita, que uneix en una 

contradicció contínua, la rutina humana de la filmació d’una 

pel·lícula amb la sobrenatural existència d’unes sirenes. Aquest 

model suggereix al lector que els narradors han presenciat els 

esdeveniments i, fins i tot, que hi han participat. 

En definitiva, ens hem de fer la pregunta: ¿narrador 

omniscient que ho abraci tot -seguint amb l’exemple, poder 

explicar sense condicionaments tota la superfície de la poma, la 

part del món de les sirenes i la corresponent als éssers que 

integren l’equip de rodatge, i, fins i tots, penetrar a la polpa de 

la fruita per explicar-nos les intimitats de cada món-, o 

narrador-testimoni, personatge o protagonista que proporcioni 

la sensació d’aguait dels fets des de la perspectiva de qui els 

explica? 

 

1.1. La resolució que es va prendre per superar aquest dilema 

i, alhora, subministrar durant la lectura un contingut 

didàctic que ens ajudés a analitzar la funció del narrador, 
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ha estat la d’utilitzar la figura del narrador-protagonista, 

però suscitada la necessitat d’ampliar i detallar la 

percepció, es decidí emprar dos narradors-protagonistes 

en comptes d’un, en definitiva, adoptar una narració 

multi-perspectiva, composta per un representant de cada 

un dels mons que s’hi enfronten, un membre de 

l’expedició cinematogràfica (en Ramón, protagonista entre 

els integrants de l’equip de rodatge) i una de les sirenes 

(na Tantàlia, protagonista entre les sirenes) -a més a 

més, amb una intensa relació entre els dos-, de forma 

que cadascun d’ells ens expliqués la part de la poma on 

viu, justificant, de la manera més real possible, la seva 

intervenció com a narrador, en funció de les sospites 

abrigades per en Ramon sobre unes estranyes figurants, 

de l’enamorament entre na Tantàlia i aquest jove, i de 

l’episodi de recuperació per part de la sirena dels 

manuscrits perduts al fons del mar, i la determinació que 

pren de matisar i completar, sota el seu punt de vista, la 

història escrita per l’home que, en vida, havia estat el seu 

company.  

L’estratagema literària elegida ens hauria de 

permetre contemplar la perspectiva des dels dos angles 

en que es desenvolupa la història. Mentre un dels 

narradors-personatge ens explica la vida al campament i 

ens descriu les observacions personals sobre uns éssers 

desconcertants (les sirenes) que han aparegut en aquell 

escenari, l’altre ens revela un àmbit més íntim de les 

sirenes i expressa l’estranyesa provocada en el grup per 

la inesperada presència dels homes, i de les dones, alhora 

que des de tots dos angles es descriuen els fets sota 

punts de vista ben diferents, desgranant alguns aspectes 
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ocults d’ambdues constel·lacions vitals, aspectes 

essencials, si més no, convenients per a la narració. 

La diferència entre els sistemes que empren tots dos 

per explicar-nos la història, ens proporcionarà un nou 

àmbit de comparació. A l’inici, el relat d’en Ramon és 

elaborat com un informe1 personal i diari sobre els 

esdeveniments que presencia, mentre que la narració de 

na Tantàlia es presenta com anònima, no es pot atribuir 

encara a ningú; sembla que hagi estat inspirada des d’un 

àmbit oníric, fins el moment en què la mateixa història 

ens ho explica: qui ens parla és l’amant-sirena que ha 

rescatat els informes del fons del mar, i està completant-

los, deixant de ser omniscient, com semblava, aquest 

àmbit de l’exercici narratiu, per convertir-se a ulls del 

lector en un altre narrador-protagonista que, com a 

principal conseqüència de l’opció narrativa que s’ha pres, 

s’immisceix a l’àmbit narratiu per assegurar l’explicació de 

la part de la poma que, de manera diferent, hagués 

romàs oculta a la curiositat dels membres de l’equip de 

filmació i, per tant, no explicada per en Ramon. En cert 

sentit, na Tantàlia es presenta com un narrador 

interposat. 

 

1.2. Podem considerar que ha estat una decisió oportuna la 

d’establir dos narradors-protagonista, i que cadascun 

d’ells pertanyi a la façana contrària entre les dues que 

s’enfronten durant la narració.  

Amb l’estratègia de la multi-perspectiva, hem ampliat 

el camp d’observació de fets i personatges. No obstant, 

aquesta resolució ha produït un efecte més. Cada 

 
1 Més endavant ens referirem al capítol corresponent a cada jornada narrada per en Ramon.com 
‘capítol-informe’  
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narrador aporta la visió de la part de la poma que veu, 

però, a més a més, degut al privilegi que posseeix la 

sirena de penetrar la ment dels éssers humans, el seu 

espai d’observació s’enriqueix amb l’experiència que li 

proporciona l’eventualitat d’introduir-se al cervell de 

l’home. Na Tantàlia ens explica tot el que experimenta 

des del costat de la poma que li correspon, i afegeix 

informació sobre alguns secrets propis del seu llinatge, 

però també ens exposa opinions i exhibeix sentiments a 

partir de l’extraordinari grau de consciència que de l’altre 

costat atresora a partir de la seva facultat d’introduir-se a 

l’esperit humà, i extreure i compartir els secrets. 

 

(Tantàlia) ... és potser la circumstància que ajuda 

a explicar un dels malentesos que governarien de cap a 

peus aquesta història: l’avió havia aterrat el dia abans 

transportant un contingent considerable de figurants i 

d’operaris encarregats d’instal·lar el decorat -un vaixell- 

en aquell escenari natural, de manera que no trobaren 

gens estranya la visió d’unes extres abillades de 

sirena... 

 

 

1.3. Encara ens espera una altra conseqüència de la decisió; i 

és que l’intercanvi de coneixement i sensacions propiciat 

per la relació íntima amb la sirena concedeix si més no a 

l’home, la possibilitat de comprendre amb més profunditat 

l’altre món i, així, justificar conjuntures que d’altre 

manera no hagués pogut esbrinar, exposar ni explicar-se 

millor, i amb més detall, la situació que li ha tocat viure, 

amb algunes consideracions i aspectes impossible de 

detectar sobre el vessant vital de les sirenes, que han 
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estat propiciats per la intensa i privilegiada relació 

establerta amb una d’aquelles criatures. 

 

 (Ramon) Estuporitzat; assetjat per coneixements, 

sentiments i experiències infoses -alienes però viscudes 

com si les hagués experimentat a la pròpia pell-, no em 

costa gens admetre que, en realitat, no em pertanyen, 

però que  la meva naturalesa els reconeix com si 

formessin part de la meva experiència. 

 

Potser, la poma estigui sempre més ben il·luminada 

d’un cantó que de l’altre, però sembla evident que, 

conforme avança la trama, el criteri i l’encert d’en Ramon 

es van perfeccionant una mica i, per tant, redunda en 

benefici de la lectura. 

 

1.4. Per la seva banda, Tantàlia, no tan sols ha adquirit la 

facultat de descriure amb precisió l’altre vessant de la 

realitat que contempla, sinó que ha travessat la pell de la 

poma, i ha penetrat tant a la carn de la història, 

desenterrant algunes cavil·lacions i punts de vista de la 

part humana, que es produeix l’efecte que, a poc a poc, 

es considera ésser humà, fins a considerar-se dona del 

tot. En determinat punt, comença a relatar impulsada per 

una desitjada invasió sentimental que la porta a 

transformar el seu discurs fins a sentir-se persona 

humana. 



7 
 

(Tantàlia) Era la primera -i previsiblement 

l’última- oportunitat en que he tastat la carn humana, i 

era el seu cos! No puc negar que llavors m’assaltaren 

escrúpols en executar aquesta determinació, però no 

vaig renunciar, submergint-me a l’acte sensorial 

d’incorporar al meu ésser la integritat d’aquella persona 

tan estimada. No sento cap penediment; em sento més 

humana. 

 

Fins i tot, identifica el gènere: 

 

(Tantàlia) No gaudeixo tampoc de la companyia 

de les meves germanes. Però no m’importa, elles 

escolliren el seu destí, i jo també havia triat el meu. 

Degut a l’estimació cap en Ramon i al temps compartit 

amb ell, em considero una dona; sento com una dona. 

Un esser humà per decisió pròpia. No soc ja una 

sirena... 

 

 

1.5. Penetrant la ment d’en Ramon s’impregna d’humanitat i 

impregna de ‘serinitat’ l’home, provocant un nou efecte 

durant el seu relat; l’aparició d’una seqüència de 

decussació entre les personalitats dels dos narradors, de 

manera que, a partir de cert instant, en Ramon resulta 

una mica na Tantàlia, i na Tantàlia, una mica en Ramon, 

mentre segueixen explicant la història des del seu punt de 

vista personal, però enriquit per les aportacions i 

sentiments experimentades durant el contacte íntim amb 

l’altre personatge, i en rebre la influència del vessant 

oposat impel·lits per la facultat d’impregnació de la 

sirena.  
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(Tantàlia) La lectura de les paraules del meu 

estimat: “‘Jo-ella’ havíem adquirit consciència junts 

sobre el contingut d’una història aliena, però, en cert 

sentit, pròpia i també compartida...”, em portà a 

reflexionar sobre la intensa comunió experimentada per 

les dues ànimes i pels dos cossos, i que tant era el ‘jo-

ella’ en el seu cas, com el ‘jo-ell’ en el meu, 

 

En definitiva, la de les sirenes i de l’equip de filmació que 

ha buscat una illa deserta al Mediterrani, és una història que 

navega enmig d’una fantasia que, per resultar mínimament 

creïble, reclama aportar detalls que composin, amb certa dosi 

de lògica, el mosaic de la narració i, alhora, proporcionin al 

lector certa càrrega de versemblança per acceptar uns fets tan 

insòlits.  

L’opció adoptada durant l’acte d’escriure, establint un 

model de narració multi-perspectiva, tot combinant la 

intervenció de dos narradors-personatge, ha pretès afavorir la 

minuciositat que precisava el relat, mentre ha intentat 

augmentar la sensació de versemblança en plantejar 

l’aportació d’uns presumptes testimonis presencials, 

convertint-se en una fórmula clara per exposar als alumnes, 

amb un procediment senzill, un exemple concret de tria 

d’estratègia narrativa, i les raons que la recolzen.  

Independentment dels resultats literaris aconseguits en 

funció d’haver adoptat aquestes estratagemes, sembla palès 

que constitueixen una oferta didàctica a considerar com a útil2 

i assequible, a) aquesta mostra d’establir diferents estratègies 

 
2 Oferir la sensació d’utilitat del continguts consisteix en un objectiu general d’aquests treballs; de 
manera que, en aquest cas, manifestant els perquès de la decisió d’optar per un tipus de narrador a 
l’instant de plantejar la narració i les conseqüències que comporta, es busca propiciar aquesta sensació, 
a partir de l’objectiu perseguit (més detall i més versemblança) i els recursos emprats per assolir-lo.  
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narratives, b) l’intent d’ajustar el model de narrador al disseny 

de la trama, i c) la resolució d’introduir la pròpia estratègia al 

relat com si fos una peça de la història que pretén 

desenvolupar la novel·la. L’acte d’escriure és un engranatge 

més dels que mouen la història; Ramón escriu perquè sent la 

necessitat d’informar sobre la contingència en què es veu 

sotmès durant els episodis que viu i explica -l’acte d’escriure 

es converteix, per tant, en una baula més de la història 

narrada-, mentre que la Tantàlia s’instaura en una peça 

essencial de l’acció narrativa, a partir d’haver trobat l’ampolla 

perduda que conté el testimoni escrit d’en Ramon; matisa i 

completa, i assegura la pervivència dels escrits de l’home, 

preveient un envàs més consistent, etc. etc. L’acte de narrar 

es conforma en un esdeveniment més de la història narrada. 

 

Mostrar l’acció de triar el model de narrador, la 

utilitat de encarar-ho a l’hora d’endegar un relat, 

tot inserint aquest joc narratiu a la trama com un 

element més de la crònica, i revelar les 

conseqüències que ha provocat, per acabar 

explicant les raons i els detalls d’aquesta 

estratagema literària, ha constituït l’objectiu 

didàctic introduït al relat.  

 


