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‘El pretèrit perfet a l’illa de les sirenes’ 

 

Un element gramatical. 

 

Un tercer mecanisme didàctic, proposat com a exemple, 

que conté la novel·la -l’exclusivament gramatical- després 

d’haver vist als apartats 3 i 8 el vessant de l’exercici de 

comparació de gèneres i el de la tria de narrador, ens convida a 

examinar l’ús del pretèrit perfet, un temps verbal que els 

estrangers de l’àrea no llatina consideren molt difícil 

d’entendre, i que resulta tan o més difícil de definir als naturals 

d’aquesta àrea. 

Per analitzar l’estratègia proposada, haurem d’emprar 

només els capítols-informe elaborats per en Ramon. Un 

personatge que arriba a l’illa formant part d’un equip de 

filmació que, degut a la bogeria d’un director, ha buscat i trobat 

una illa desconeguda i, en principi, deshabitada, a la fi de poder 

rodar una pel·lícula amb la màxima tranquil·litat. A penes 

instal·lats a l’illa, en Ramon nota la presència d’unes criatures 

que, en un primer instant, imagina que són unes figurants de la 

pel·lícula que, per error, han estat mal abillades com a 

impossibles sirenes en una aventura de pirates. Capficat a la 

confusió persistirà durant un temps, fins que se n’adona del 

perill que representen aquells éssers. Amb una perspectiva així, 

decideix plasmar en uns papers el testimoni dels esdeveniments  

 que ja s’han produït  

 i els que s’hauran de produir d’ara en endavant.  

Però ja han transcorregut uns quants dies des de l’arribada 

de l’expedició, i, per això, comença a escriure els seus informes 

recordant les jornades anteriors, alhora que intenta recuperar 

el temps perdut. 
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...li sobrevingué un enyorament morbós i ens engegà 

que no havia millors melons que els conreats allí, al camp del 

Prat de Llobregat, afirmació a la que Sebas contraposà si 

havia provat els de Villaconejos... 

 

 Fins que arriba la nit en què, quan ja ha explicat els 

episodis anteriors, comença a descriure només tot el que ‘ha 

ocorregut’ durant la jornada que acaba de viure.   

 

Aquest vespre, a penes concloses les sessions de 

rodatge, he decidit emprendre la tasca d’escriure les meves 

impressions sobre els excepcionals episodis que estem vivint 

des de l’aparició d’aquestes criatures tan esplendents com 

enigmàtiques 

 

Aquest decalatge temporal és el que ens permetrà il·lustrar 

la raó de ser del pretèrit perfet. 

Mentre que en els primers capítols-informe quasi no 

apareix el temps verbal que ens ocupa, i una anàlisi estadística 

del text ens oferirà una aclaparadora presència d’altres formes 

de pretèrit perquè ens està explicant episodis viscuts dies 

abans i perquè no permeten precisar els límits temporals, des 

del capítol-informe número 12 (23/07/1949) que coincideix 

amb el moment en que el narrador ha recuperat el retard, cada 

nit escriu tan sols tot el que ‘ha succeït’ durant la jornada que 

acaba de viure. 

Aleshores, s’evidencia que en el text augmenta 

considerablement la presència del temps verbal que estem 

estudiant; aspecte que ens facilita la comprensió de la 

utilització del pretèrit perfet, en indicar-nos que els fets 

explicats acaben d’ocórrer i en suggerir-nos els límits 

temporals: els del mateix dia en que s’estan relatant. 


