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INICIS (1ª. part)  
 

DECISIÓ CLAU  
 

Aquest relat fou realitzat per l’autor durant un curs d’escriptura, 
com a exercici per l’apartat corresponent a ‘formes d’iniciar una 
narració’. 
 

L’exercici demanava que aquest text lligués amb el següent final: 

Tragué la clau de l’habitació de la butxaca del barnús. Féu una 

ullada a la noia que dormia al llit. Després es dirigí cap a una 

de les maletes, la obrí i va extreure una automàtica de sota 

d’una pila de roba. Tragué el carregador, l’examinà i tornà a 

col·locar-lo. Enretirà el segur. Tornà al llit, va mirar la noia, va 

apuntar amb la pistola i es disparà un tret al cap. 

 
.... 

 
La pretensió era la d’experimentar les dificultats pròpies de 

l’arrancada d’un relat i, a la vegada, elegir un tipus de narració i teixir 
amb ell un episodi que correspongués a l’acció plantejada al final 
previst. La resolució tècnica adoptada fou la de combinar dos tipus 
d’inici dels exposats a l’apartat:  

1. Dialogat (Me’n vaig a ...... y després aniré a ca l’Antònia...)  
2. amb descriptiu (“per més que ho intentà, no recobrava el 

record de què carai havia anat a fer ella sense ell” ) que, 
després d’un nou tram de diàleg, enllaça amb la narració (“El 
contacte metàl·lic a la mà li estava portant a la memòria aquell 
moment concret …”). 
 
Potser, el relat no variaria, d’haver resolt el principi: 
- Me’n vaig a ... (per més que ho intentà, no recobrava el 

record de què carai havia anat a fer ella sense ell) ... y 
després aniré a ca l’Antònia. Allí t’espero dintre d’un minut. 
No et dormis, que no tenim gaire temps.. 

El contacte metàl·lic a la mà li havia portat a la memòria aquell 
instant concret, embolcallat no obstant de certa imprecisió, com a 
quasi tots els records. Tan sols ha hagut de palpar la clau, una clau 
que du a la butxaca i ja li ha vingut a la memòria. El tacte es molt 
semblant o, com a mínim, suficientment semblant com per evocar un 
objecte, en principi tan diferent. 

 



 3

si, sense ometre una sola paraula, hagués estat estructurat de 
la següent forma:  

 
 
El contacte metàl·lic a la mà li havia portat a la memòria aquell 

instant concret, embolcallat no obstant de certa imprecisió, com a 
quasi tots els records. 

- - Me’n vaig a ... (per més que ho intentà, no recobrava el 
record de què carai havia anat a fer ella sense ell) ... y 
després aniré a ca l’Antònia. Allí t’espero dintre d’un minut. 
No et dormis, que no tenim gaire temps. 

 Tan sols ha hagut de palpar la clau, una clau que du a la 
butxaca i ja li ha vingut a la memòria. El tacte es molt semblant o, 
com a mínim, suficientment semblant com per evocar un objecte, en 
principi tan diferent. 

 
Es a dir, iniciant-lo amb una descripció en lloc del diàleg. 
 

* Temes d’altres apartats 
 
En aquest relat apareixen alguns aspectes de la descripció, 

tema que s’afrontarà específicament a l’apartat nº. 9. No obstant, 
poden ser avançats alguns conceptes a partir de 

Un recurs sensorial: 
El tacte de la superfície metàl·lica de la clau a la butxaca del 

barnús és el recurs utilitzat per establir un element que enllaci de 
forma més o menys automàtica el relat amb el final exigit. 

Aquest recurs emprat intenta generar, sobre la textura 
metàl·lica de la clau de la habitació, l’evocació d’un altre objecte amb 
el qual provocar el desenllaç del relat i resoldre d’aquesta forma 
l’exercici proposat. 

Un detall diferenciador: 
Consisteix doncs, en un detall diferenciador dintre de la 

descripció que es recolza en el sentit del tacte i que condueix cap a la 
resolució de la història. 

“no havia tingut present allò que havia ocultat amb tanta cura a la maleta. Li 
havia vingut al cap ara, a l’acaronar la clau dins la butxaca del barnús.” 
“el recordatori tangible d’un objecte també rígid, també fred, també 
consistent...” 
Detall concret que destaca entre altres detalls de la descripció. 
“el va grapejar uns instants, se’l va mirar des de diferents angles i, finalment, 
va endreçar-lo a la roba; després el va acotxar entre camises, pantalons, 
mitjons, corbates... tot a sobre i, sense pensar-hi més o buidant qualsevol 
pensament estrany, ja havia tancat la maleta, tot  assegurant-se que estès ben 
tancada. La havia col·locat entre les altres, just al costat de la més habitual y 
necessària per a ella y de la més gran, com si la rellevància y la grandària 
arraconessin en un desinterès qualsevol sensació perduda sobre el contingut 
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d’aquella maleta. Les maletes, la gran y l’habitual, relegarien la maleta que 
ocultava aquell instrument letal.” 
To de la descripció:  
Pot donar a entendre que es tracta d’una descripció objectiva, 

basada en objectes i sensacions reals, maletes, roba, clau, etc. tal 
qual explica el narrador que els veu i tracta el protagonista, però la 
percepció d’un objecte metàl·lic, la clau, transforma la descripció 
aparentment objectiva en una descripció més ambigua, emotiva, que 
condueix a la resolució de l’episodi, a l’evocar la presència oculta de 
la pistola. 
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INICIS (2ª. part) 
 

VELL  ACTOR 

 
Aquest relat correspon a l’apartat on s’abordaven distintes 

formes d’iniciar una narració. 
El plantejament de l’exercici consistia en:  

1. iniciar el relat a través d’alguna de les tipologies d’inici 
exposades al temari.  
Es resolgué combinar dos tipus:   
a. Inici des d’un fet general a un altre particular. 

“Sempre m’ha agradat anar al teatre a la 
tardor….” 
“El Teatre, com les ganes d’anar al teatre, té el 
seu propi calendari. Els actors, especialment els 
actors, han estat amagats …” 
“Per això, excuso que en Gregori, representant 
el seu paper com l’està fent ara …” 

 
b. Inici amb una sentència. 

“Sempre m’ha agradat anar al teatre a la 
tardor…. perquè el teatre és como el futbol, 
que ha de rodar una mica per assolir una 
operativitat acceptable.” 

  
2. i que, com a condició addicional deurien ser incloses, de 

manera coherent dins del relat, les següents paraules: 
Calendari, blau, rellotge, pluja, 
campanades, tardor, teatre, cel, estiu i 
cotxe. 

      
S’intenta ressaltar tres aspectes de la tasca interpretativa 

teatral. 
1. D’un cantó, l’envelliment sobre l’escenari.  
2. d’altre, les oscil·lacions en intensitat i encert entre 

distintes representacions, degudes a l’estat d’ànim, a 
circumstàncies alienes o pertanyents a l’acte 
interpretatiu.  

3. i el nivell de rodatge de l’obra (domini però també 
cansament, lapsus, rutina…) 

 
Aquesta observació donarà peu a prendre la decisió de que, en 

pròxims relats, a més dels continguts de cada apartat i de les 
exigències de l’exercici proposat, s’ inserís, a cadascú d’ells, algunes 
reflexions sobre aspectes ètics de l’exercici escènic; recollint-les sota 
la denominació comú de ‘Pecats capitals sobre l’escenari’. 
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NARRADORS (1ª. part) 

 

El Romanços 

 
Aquest és un altre relat escrit durant el curs d’escriptura, com a 

exercici per l’apartat en que s’abordaven diferents formes de 
plantejar una narració. 

La proposta d’exercici per part del professor del curs consistia 
en:  

 
Triar una de les variants de narrador testimoni i explicar en un 

parell de fulls la següent història: un home, molt estimat al poble, 
surt totes les nits del poble i, quan torna pel matí, tothom li pregunta 
el que ha vist. Ell respon amb històries inventades que fan les 
delícies dels seus veïns. Però un matí torna al poble amb la cara 
plena de terror i, quan els veïns li pregunten què ha vist, ell respon: 
“No he vist res.” 
 

 
S’opta per resoldre l’exercici aplicant un joc didàctic que ens 

mostri la variant elegida combinant-la amb altres fórmules de 
narrador, de manera que facilitin l’observació didàctica a través de la 
comparació: 

 
c. Es tria, en principi, la varietat de narrador testimoni que no 

es distancia dels fets presenciats: 
“Maleït sigues, Romanços! Com és que has 
pogut pensar una cosa així? Per què 
repunyetes et fiques sempre en embolics? No 
podries estar-te quiet? Com pots ser tan 
ingenu?” 

 
d. sembla que es dirigeix a un personatge, a qui retreu el 

comportament mentre narra els esdeveniments a manera de 
testimoni directe: 

“No només et trobes ara com i on et trobes, 
apart de ser considerat el responsable de tot 
l’aldarull que s’ha format al poble, sinó que 
t’has de veure desprestigiat…” 

 
 

e. Però en realitat s’està dirigint a ell mateix (Ens ha concedit 
una pista al ”Maleït de mi!!” del primer paràgraf) El 
personatge parla amb ell mateix i utilitza els mecanismes 
propis d’algú que parli sol:  
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“Cada minut que passo aquí dins, disminueix la 
possibilitat d’endreçar les coses, si és que 
tenen alguna manera d’endreçar-se. Me les 
hauria d’empescar per fugir-ne…” 

 
f. Descobrint-se, en definitiva, que no és un narrador 

testimoni, sinó que qui narra és el protagonista principal i 
qui ha viscut i està vivint els fets en primera persona. 
 

“Saps què et dic, Romanços? Tampoc n’hi ha 
per tant, una nit als calabossos. Estigues 
tranquil, no moguis un dit ni intentis aclarir res. 
Així com em dic Romanços, demà serà un altre 
dia.” 

  
      
“El Romanços”, sota el recurs de parlar-se ell mateix, barreja la 

tipologia de narrador empleada, oferint la falsa sensació de començar 
com un mer testimoni d’allò que explica a un altre personatge, fins a 
que ens descobreix ser el protagonista principal de la història, que, 
pel seu mal cap, es retreu a ell mateix el curs dels esdeveniments 
narrats.   
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NARRADORS (2ª. part) 
 

Camí de 

 
A l’ apartat anterior s’abordaven, com a tema del curso de 

escriptura, les tres maneres més generals de construir el punt de 
vista (Omniscient, protagonista i testimoni) En aquesta ocasió, foren 
propostes algunes formes menys habituals d’emprendre la narració 
(Narrador multiperspectiva, narració mixta, narrador poc fiable, etc.,) 

La proposta d’exercici per part del professor del curso consistia 
en:  

 
Utilitzant la que us sembli més adient de les set tipologies de 

narrador que hem vist avui, narrar des de diferents punts de vista un 
accident de trànsit. 
 

 
* Es decideix escriure el relat des del punto de vista d’un accidentat 

durant el seu trasllat per una ambulància, en el que la seva ment 
transita -del somieig al deliri transitant per l’al·lucinació- per 
distints nivells de consciència, aconseguint d’aquesta manera 
combinar dos de las tipologies plantejades en aquest apartat:  

 
g. Narrador multiperspectiva. 

És potser l’aspecte més apreciable de 
l’estratègia adoptada en aquest exercici, ja que 
aquest tipus de narració està normalment 
vinculada a la participació de més d’un 
personatge. Cadascú d’ells ens ofereix una 
perspectiva particular. 
En aquest relat tan sols hi ha un narrador 
(l’accidentat) però els diferents estats de 
consciència pels que transita permeten que, 
amb aquest únic personatge, s’hagi aconseguit 
establir diverses perspectives, ja que cada una 
d’elles estarà lligada a l’estat de consciència 
des del que parli aquest únic personatge-
narrador. 
“no tinc gaire sensacions del que em passa, tot 
i que ho puc tocar amb les mans,”  
“El meu esforç mental es passeja pel sostre 
llardós, mentre embasto la imatge de Pandora 
de nit,”  
“Estic tranquil, no sé per què”  
“del més simpàtic. Em vol espavilar, mantenir 
despert. Cóm et dius?”  
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“Una monja creua la pantalla cap a qualsevol 
costat. Vola batent les ales de la seva toca. 
Toquen campanes.” 
“Se m’obren els ulls o és la boca la que de tan 
pesada m’obliga a obrir-los?” 
“Hola i adéu, holandès;… Què et pensaves, 
presumptuós. Erra el que vulguis i deixa’m en 
pau.” 

 
h. Narrador poc fiable: 

Aquest mateix canvi d’estats de consciència 
produeix un efecte d’incredulitat sobre tot el 
que ens narra, ja que barreja aspectes onírics i 
percepcions tergiversades, amb observacions 
aparentment reals. Aspectes contradictoris amb 
altres acceptables. 
 
“. A la successió de taques fosques i fulgurants 
llumetes que es combinen sobre la superfície 
atrotinada, s’interposa la cara de la infermera… 
… Porta una escarapel·la a la lligacama i crida, 
però no la sento… 
… Aquella infermera ja no hi és. Deixo 
l’escarapel·la sobre l’escriptori, al costat de les 
plomes verdes i de la Verge de Fàtima. Tornen 
a engegar la sirena …” 

 
 

      
El personatge accidentat que està essent traslladat a 

l’ambulància,  es el narrador d’aquest relat que, al transitar 
per diversos nivells de consciència,  
a. produeix un efecte multiperspectiva al parlar-nos cada 

tram des d’un punt de vista vinculat al diferent grau de 
percepció i resposta pel que transita  

b. i, alhora, propicia la desaparició o disminució de la 
versemblança del relat al pertànyer aquest, en gran part, 
a l’àmbit del deliri que manifesta.  

 
* Un altre dels aspectes que ofereix aquest relat és el de la 

referència a Pandora, el personatge principal, i a altres 
personatges de la pel·lícula ‘Pandora i l’holandès errant’, dirigida 
per Albert Lewin. Es tracta d’una referència implícita que, malgrat 
no sigui detectada, el sentit general del relat deurà persistir. La 
ment, en una situació com la descrita, acostuma a evocar de 
forma descontrolada alguns records estranys o inversemblants que 
venen al cas per construir una atmosfera apropiada per al 
‘narrador poc fiable’ que s’ha empleat. No obstant, ja que està 
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concebut com a material para utilitzar ‘a classe’, dóna peu a que el 
professor desvetlli aquest contingut, així com a reflexionar sobre 
l’ús de l’implicatura com a recurs literari; aspecte que se ampliarà 
en pròxims apartats. 
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ESPAI 

 

El mètode Contons 

 
Aquest apartat del curs d’escriptura que donà origen als relats, 

estava dedicat a l’espai dintre de la narració. 
La descripció del espai i l’observació de la coherència del relat 

en funció del disseny de l’espai que s’hagi establert a la trama, 
constitueixen un element essencial per a la consistència de la 
narració.  

El professor del curs d’escriptura proposà, com a exercici en 
aquest apartat, la redacció d’un relat on, 

 
1. donada la següent situació plantejada a determinat 

personatge: 
“Es tanca la porta de la presó i el guardià –que parla una 
llengua que no comprèn-, l’indica amb gestos una 
direcció. Creuen més de cinc passadissos, en els quals el 
presoner sent veus que no reconeix i veu ombres a través 
de los barrots. El guardià s’atura, obre una cel·la i entra 
el presoner. Li allarga unes mantes, paper de WC, un got 
de plàstic. Tanca la porta i el presoner roman tot mirant 
els escassos 10 metres que seran casa seva durant els 
pròxims 10 anys.”  

2. es descrigui l’espai (tant de la presó en general com de la 
cel·la en particular), així com las impressions de l’home 
que ocupa aquest espai. 

 
* A partir d’aquesta proposta, en el relat fet com a exercici, es 

suggereix la comparació de les descripcions de dos àmbits 
distints però relacionats en certa mida: 

1. El corresponent a un indret imaginat pel 
protagonista, en funció de que observa un mètode 
inventat pel pare Contons per suportar millor 
l’ingrés a la presó. 
“Un escarabat dels grossos crepita; al capdamunt de la paret 
escrostonada, s’acarona les antenes.” 

2. El concernent a la cel·la i la presó autèntiques. 
“…entaforat a la minúscula cel·la …” 

 
* S’empra la descripció dels dos espais (L’imaginari i el real) 

com a element bàsic, ja que és precisament la comparació 
dels dos àmbits descrits, el factor que proporciona tant 
l’argument com la resolució del relat. 
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* La narració s’executa des del punt de vista d’un narrador 
protagonista que, tot seguint les pautes del mètode 
recomanat pel pare Contons, força dues perspectives –una 
real i un altra imaginària-, estratègia que permet 
desenvolupar les descripcions de dos àmbits diferents i 
simultanis, per després poder contrastar-los 

 
* No tan sols es facilita l’observació del concepte ‘Espai’ al 

proposar la comparació entre en l’‘inventat’ i el ‘real’, sinó 
que es mostra el procés de ’creació d’un espai’ (a la 
literatura) a partir de l’exercici que realitza el protagonista 
del relat per imaginar-se’n el lloc terrible que després haurà 
de servir per comparar-lo amb el que realment ha de viure.  
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EL TEMPS (1ª. part) 
 

El silenci de Bergerac 
 

El temps és el tema corresponent a aquest apartat del curs 
d’escriptura que ha constituït l’origen d’aquests relats. Els temps, 
dates, èpoques, períodes, ritmo del relat, de l’episodi i de l’acte 
d’escriure es barregen entre ells i amb el concepte d’espai, com sol 
passar a la vida real. El temps tenyeix tot el relat. Por això, aquestes  
‘notes’ seran una mica més extenses, amb la finalitat d’oferir un 
ventall de possibilitats a triar. 

Narra un esdeveniment autèntic, des del punt de vista i, per 
tant, des de la subjectivitat de l’autor que fou un dels personatges 
que visqueren aquesta situació.  

Amb el batibull que exigeix l’elaboració literària, ens hem 
avançat a un tema previst per al proper curs: ‘Literatura de no ficció’.  

El professor del curs d’escriptura havia proposat, en aquest 
apartat, la redacció d’un relat basat en un anacronisme (p. e., una 
nevera a la Roma Imperial) Se li demanà autorització per canviar la 
proposta amb la finalitat de profunditzar sobre el tema ‘Temps’ i, a la 
vegada, iniciar la inclusió d’un tema complementari en aquests i en 
els pròxims relats, que consistirà en un procediment pràctic per 
experimentar ‘cóm es pot aprofitar una peça literària per reflexionar 
sobre aspectes adjacents’. Com s’anunciava en un apartat anterior, 
es pretenia establir un vincle entre els relats. En el cas de aquest 
episodi, ens referim a la distorsió sobre la que cavalquen alegrement 
temps i espai en la pràctica artística. Diacronia, ubiqüitat  i cronotopia 
son els conceptes que apareixen en aquesta història, lligats a la 
pràctica escènica duta a terme a la terrassa d’un centre d’atenció a 
drogodependents. 

Quasi tot està relacionat amb el factor temps. Como en quasi 
tots els relats, les conjugacions verbals ens situen contínuament, 
establint la relació més freqüent i natural entre allò que s’estigui dient 
i el factor temporal. 

 Algunes frases estaran relacionades amb més d’un concepte. 
En qualsevol cas, el professor podrà trobar en el text més referències 
temporals de les seleccionades com a exemple, possiblement més 
adequades als seus objectius. 

 
* Cronologia: Data i hora 

 
1. Dels esdeveniments 

a. “2013” ens indica el moment en que succeeixen. 
b. El relat ens situa en un interval més precís, al principi: 

“És primavera o l’hivern se’n va ja.” 
c. i al final: 

“És primavera o l’hivern se’n va ara mateix.” 
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d. S’indiquen alguns instants: 
“Nou quinze del matí.” 
“Dos quarts i mig de dotze.”  
“Després d’una dura baralla amb tots el participants, he arribat al …” 
“Dintre de quinze ens prendrem un cafè amb llet …” 

e. la duració (mesura del temps): 
“Porto deu minuts recollint tubs de cartró estripats; també la cadira i 
papers.” 

f. i s’intenta definir períodes històrics: 
“…i, amb ella, ha penetrat, en certa mida, Bergerac. Bergerac d’ara i una 
mica del Cyrano.” 

 
2. De la redacció del relat 

“2014” és el moment en que s’escriu el relat, afegint dades 
sobre el que està passant a l’entorn: 

“2014. En qualsevol instant. Intento recuperar les sensacions i no puc,…” 
“…un exercici sobre el temps, dintre d’un curs sobre expressió literària; 
veritable també, com real és també el professor que imparteix el curs.” 
i “2014?”  
Seguit d’un interrogant, pretén al·ludir aspectes imaginaris que, 

malgrat estiguin escrits també al 2014, pertanyen a un temps 
imprecís:   

“Tan s’hi val l’hora i l’etapa de l’any. S’ha desfet el temps. És i serà un 
destemps, ja per sempre” 
I ens permet reflexionar sobre alguns conceptes teòrics del 

tema complementari plantejat en aquest apartat: 
“…on la distorsió de temps i espai s’agafa de la mà de l’acceptació més natural 
i on la ubiqüitat aconsegueix ser diacronia i viceversa.” 
 

* L’analepsis, el flashback 
 
Tot i que, al parlar sobre el temps dels esdeveniments, s’hagin 

abordat ja aspectes fonamentals del temps literari com la freqüència, 
la duració i, en conseqüència, del ritme de la narració, es pot afegir 
que en aquest relat s’ha utilitzat l’estratègia literària de l’analepsis, el 
flashback conegut pel seu ús cinematogràfic. El recurs vist d’indicar 
l’any permet avançar-nos i retrocedir en el temps de l’acció narrada. 

I afegeix també una referència al possible lector, ja que 
possiblement no produirà la mateixa sensació aquest ‘2014’ a qui ho 
llegeixi el mateix any 2014 que a qui, per exemple, ho llegeixi a l’any 
2.064. 

 
* El ritme 

En algunes ocasions, resulta difícil distingir aquells elements 
que serveixen al ritme literari d’aquells que procedeixen del progrés 
dels esdeveniments. Un exemple està en: 

“No puc aturar-me. Segueixo. Tinc la sensació que em vol dir alguna cosa. No 
puc entretenir-me. Ho sento.” 
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Aquest paràgraf està destinat a reflectir la intensitat de l’ acció 
real, però també es evident que l’estructura de les frases i el seu 
encadenament amb les curtes ‘Segueixo’ i ‘Ho sento’ interessen 
també a l’estratègia literària. 

Igual que passa amb: 
“De pressa. Intens.” 
“A poc a poc. Suau.” 
Que, alhora que volen indicar alguna cosa sobre el ritme dels 

esdeveniments, influeixen sobre el ritmo del relat; sobre tot perquè 
embolcallen un paràgraf més extens: 

“Jo faig el paper mut d’en Valvert i haig de caure mort cada vegada. …. … No 
sé que passaria amb espases de debò.” 
Mentrestant, un altre fragment consisteix en un exemple de 

paràgraf més allargat, que ha estat estructurat a base d’una 
combinació d’oracions llargues i curtes –cada cop més curtes- per 
construir el ritme dels esdeveniments, mentre se n’aprofita d’això per 
elaborar el temps literari i introduir a més, una reflexió sobre la 
cronologia d’aquests esdeveniments: 

“No puc refrenar el ritme, com voldria. En pocs instants tots aquests 
esdeveniments formaran part d’un pretèrit, però ara s’estan produint, alhora, 
frenètica i lentament, mentre Cécile insisteix en la mirada i el temps es desfà. 
No serveix ja per a res. L’exercici ha acabat ja fa estona. El temps es perdrà ell 
sol. Ja.” 
 Com poden donar-se algunes referències indirectes al ritme de 

lectura: 
“Haig d’afavorir que la lectura sigui més pausada.”  
Encara que a continuació s’intenti aclarir que és durant l’acció 

que es narra: 
“A cada participant que llegeix, li faig la rèplica de combat aposta estirant-la 
amb els meus cops de sabre. A càmera lenta, perquè mastegui el que diu.” 
Està utilitzant la cadència dels fets amb la pretensió d’influir a 

la lectura del relat, com es dona en altres fragments: 
a. Jugant amb la sensació d’apressament/alentiment: 

“Surto de la terrassa per tornar de seguida, amb les simulades espases.” 
“Reparteixo papers i, tot d’una, comença la sessió. No tenim temps. Ho 
aviso. Espero que m’ajudin a ajustar-lo a horari i, en tot cas, a recuperar-lo 
si és que en malgastem.” 
“…el temps adquireix una llargària imprevista. Llavors, el pols es fa lent i la 
vivència s’allunya de l’acció i s’amorteix i es difumina.” 
“Torna a alentir-se el propòsit per ell mateix.” 
“No puc refrenar el ritme, com voldria.” 

b. Amb el tarannà evanescent del temps: 
 “…el temps es desfà. No serveix ja per a res. …. El temps es perdrà ell 
sol. Ja” 
“S’ha desfet el temps. És i serà un destemps, ja per sempre.” 

c. La immediatesa: 
“Joaquín va desaparèixer d’un dia per l’altre.” 
“Reparteixo papers i, tot d’una, comença la sessió.” 
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“…la portarà, en el moment més inesperat, a agafar una cadira...” 
d. Antiguitat  de l’acció: 

“L’exercici ha acabat ja fa estona …” 
“Deuen portar un ratet a la terrassa.” 
“…va ser decisió d’última hora,….” 

e. L’oportunitat  : 
“...que s’ha ofert a recitar en primer lloc.” 
“Circumstància que pot originar la coincidència en qualsevol moment.” 
“…quan ha entrat Cécile i, amb ella, ha penetrat ….” 

f. La cadència temporal: 
“…tub… La seva oscil·lació marcarà ara, i més tard, el ritme del temps.” 
“així com m’envaeix la sensació que l’esdeveniment viscut s’esvaeix 
encapsulat en un record prematur.” 
“No oscil·la; no marca el temps. S’ha després d’aquesta virtut i cau.” 

g. La duració: 
“…l’aclaparat per la distància de temps que hem recorregut en un breu 
instant. L’eternitat s’ha encongit per l’allau de pensaments …” 

 
Potser, al consistir en la relació d’una sèrie d’accions derivades i 

a l’entorn d’un assaig teatral, 
“I repeteix ‘no gràcies’ tant com li sembla i vol. La repetició de l’assaig escènic, 
la insistència, ens mostra, cada vegada, un altre concepte de tot moment, 
l’instant penjat del temps; una altra utilització, la reviscolança continua i 
renovada de fets, personatges i circumstàncies; alguns oblidats, potser perduts 
en el procés temporal.” 
la pròpia acció dramàtica hagi influït de manera especial en 

aquesta simbiosi que s’aprecia entre temps dels esdeveniments 
narrats i temps del relat, abraçats possiblement per el cadència 
induïda al ritme de l‘acció dramàtica de l’improvisat assaig teatral que 
s’està realitzant durant el relat. S’intenta traspassar al ritme del relat 
el ritme del combat a espases i de l’assaig en general. 

“Ho faig de manera palesa. Són moviments ràpids; accions efímeres. 
Palpitacions.” 
“Estem passant d’un a l’altre i ja toquem el final.” 
“Després d’una dura baralla amb tots el participants, he arribat al desenllaç 
amb el darrer tub de les existències quasi esmicolat del tot. A continuació 
d’haver-me mort a cada final, em veig esbufegant; un tros de tub oscil·la del 
lloc que encara s’hi enganxa.” 
“Reacciono.  Haig de tornar a cercar un altre tub, perquè el meu es trenca. 
Corrent. Hauré de tornar més vegades, perquè sempre aconseguiran 
destrossar-me l’imaginària espasa. Sense pietat. No sé que passaria amb 
espases de debò.” 

 
 

* Tema complementari : Ubicuitat  i diacronia al 
Teatre 
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A partir d’aquest apartat, a cada exercici es solaparà, dintre de 
la narració, un tema general que vincularà tots els treballs. Aquest 
enllaç general pretén introduir una reflexió sobre un aspecte adjacent 
a la història contada. Per distingir-lo, el denominarem ‘Tema 
complementari’. 

Encara que ja hem parlat d’alguns aspectes de la vida teatral 
als relats anteriors, en aquest apareix de forma deliberada el tema 
complementari proposant una reflexió sobre la Cronotopia del teatre 
(i d’altres fórmules artístiques) L’acció salta amb prou llibertat de 
època en època (diacronia) i de lloc en lloc (ubiqüitat ), i el propi acte 
de representar-la, ja que pot materialitzar-se al mateix temps la 
representació del mateix text a llegües de distància i en diversos 
moments. Potser les cites més destacables dins d’aquest relat siguin: 

“El temps és, sens dubte, un factor important; la durada, .... L’espai també és 
un factor important, però és un mapa infinit. La conjugació d’ambdós elements, 
en ocasions, porta al misteri inexplicable que ajunta l’ànima de l’’on’ amb 
l’esperit del ‘quan’ i llavors es provoca la carambola.” 
 
“...si haguéssim mogut els fets i les circumstàncies sobre la línia del temps, 
una mica abans o una mica després, no s’hagués produït la coincidència. Cap 
coincidència.” 
 
“El Teatre té aquest vessant. S’enfronta a les matemàtiques. Hi estic avesat. 
Té la seva pròpia fórmula. Vola de lloc en lloc i arriba on vulgui, mentre transita 
d’època en època. De fet, nosaltres intentàvem recrear el París del segle XVII a 
la terrassa d’un carrer de Barcelona, quan ha entrat Cécile i, amb ella, ha 
penetrat, en certa mida, Bergerac. Bergerac d’ara i una mica del Cyrano.” 
 
“Per reviure els fets, ara els puc revifar a l’àmbit dels somnis, on la distorsió de 
temps i espai s’agafa de la mà de l’acceptació més natural i on la ubiqüitat 
aconsegueix ser diacronia i viceversa.” 
 
“Estic concretant la síntesi espai-temps.” 
 
“dista molt d’una cronotopia versemblant que esclatarà sempre que la 
diacronia col·lisioni amb la ubiqüitat, de forma involuntària o per raons 
inabastables ….” 
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EL TEMPS (2ª. part) 
 

La rutina del traginer 
 

Aquest relat del curs consistia en una continuació del anterior 
sobre el concepte ‘Temps’ a la literatura. Proposava aprofundir a la 
subjectivitat, assenyalant especialment els àmbits entre l’instant de la 
història narrada i de la escriptura, i reflexionar sobre l’ús dels temps 
verbals.  

Plantejava que l’exercici de escriptura a realitzar partís dels dos 
paràgrafs inicials que corresponen a ‘La expresión’, un relat curt de 
Mario Benedetti recollit a ‘La muerte y  otras sorpresas’ i  demanava, 
a més, utilitzar dins del relat aspectes tècnics sobre el ‘Temps’ 
explicats al mateix apartat; la subjectivitat del temps, temps propi de 
l’aventura narrada i temps de la escriptura. 

 
* Moment de la història 

 
En primer lloc, aquest relat mostra una acció futura, molt  

allunyada del període en que s’ha escrit i, per suposat, de quan 
Benedetti va escriure ‘La expresión’. Ho fa aposta, amb al finalitat de 
jugar amb el concepte temps. Les referències que apareixen al text 
ens traslladen a milers de milions d’anys.  

“…arrossegar  unes dues-centes mil milles …” 
“Creien que el satèl·lit s’allunyava 0.65 polzades per periple …” 

Ens han aclarit ja que: 
“…no s’aturarà fins d’aquí a dos periples i mig – un any  i  mig…” 

Per tant, un periple=0,6 anys, mentre que l’operació de trasllat 
s’haurà de realitzar cada: 

milles polsades periples anys 
200.000 12.672.000.000 32.492.307.692 19.495.384.615 
Ja que sembla ser que realitzaran el remolc cada quan la Lluna 

se hagi separat 200.000 milles més enllà de la distància que dóna lloc 
a una contemplació similar a la d’enguany: 

“Els hem abandonat a canvi de garantir-los una contemplació, la Lluna, tal qual 
la recorden i un sol …” 
S’ha de tenir present que s’està parlat de pobles nòmades 

actuals.  
 

* Moment de l’escriptura 
 
Tot i que no faciliti dades sobre l’època en que es va escriure el 

relat, si dóna una idea de l’enorme allunyament cronològic entre 
aquest moment i el corresponent als esdeveniments narrats. 

 
* Duració de l’episodi 
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En realitat, l’episodi té escassa duració. El traginer s’apresta a 
marxar; tan sols l’entretenen les pròpies reflexions i  una breu 
conversació amb la dona al moment de partir. Probablement, la 
duració de l’aventura narrada sigui similar al temps que prengui la 
lectura i, por suposat, inferior al temps emprat en escriure-la. 

 
* Duració i data de la història 

 
No hi ha cap interrupció de l’acció, tan sols un petit  

allargament. En contra, el temps que correspon a l’àmbit extern a 
l’acció, aquell que la suscita –l’allunyament del satèl·lit i decisió 
d’aproximar-lo i la coincidència temporal que porta a que sigui Milton 
qui hagi de pilotar la nau tractora- suggereix una enorme diferencia 
entre les dates dels esdeveniments i les dimensions de la duració 
amb les de la escriptura i de la lectura. 
 

“Qualsevol decisió, menys la de convertir el planeta en un museu vivent, 
habitat pels descendents de les persones que no es resignaren a marxar en 
aquelles circumstàncies. Els nòmades. Al cap i a la fi, molts d’ells es van 
estimar més desallotjar el planeta, com els altres. Tinc entès que, entre els 
meus ascendents, hi ha sang gitana.” 
 
“Després de tants mil·lennis, … Els hem abandonat a canvi de garantir-los una 
contemplació, la Lluna, tal qual la recorden i un sol que els escalfi i il·lumini 
com de costum...” 
 
“…Ja sé que no em pertocarà un altre cop a la meva vida. Però aquest m’ha 
tocat i hi ha molts traginers que no els tocarà mai.” 
 

* Temps del llenguatge 
 
Am la intenció d’experimentar sobre l’aspecte subjectiu del 

temps dins la narració, en aquest (i en d’altres dels següents relats, 
també) s’ha aplicat l’estratègia de combinar diferents temps verbals 
en posicions properes: 

“Passa revista als últims moviments, …. 
…El pilot traginer puja a bord. No toca res. Un component sí, l’armari on 
deixarà part del seu uniforme i la carmanyola. Mirarà amb desdeny els 
contenidors d’aliments sintetitzats –la Mildred els sintetitza millor; és, de bon 
tros, millor cuinera- i s’asseurà davant la consola.” 
 
 

* Tema complementari: La rutina al Teatro 
 
Obre aquest relat un fragment de Hamlet on el príncep mostra 

a Horaci la seva sorpresa pel comportament rutinari d’uns 
enterradors. Sense cap mena de dubtes, la rutina pot formar part del 
catàleg d’‘Els pecats capitals del Teatre’ que és el lema general que 
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ofereix una interrelació entre alguns d’aquests relats. S’ha optat per 
no narrar cap episodi teatral per il·lustrar aquest concepte;  

* encapçala el relat la reflexió sobre la rutina des 
d’una obra de teatre on es senyala com impera la 
indiferència davant la mort, ni més ni menys,  

* i  es deixa en mans de Milton mostrar cóm roman la 
rutina dintre de milions d’anys, mentre es dedica a 
una feina tan encisadora –des del punt de vista del 
lector actual- com la possibilitat de traginar 
planetes i  recompondre l’univers, deixant-lo al 
nostre gust. Malgrat això, el personatge sembla 
més preocupat per les fases de la seva rutina 
professional i pel temps a emprar que pel plaer 
d’aquesta extraordinària oportunitat que se li 
brinda: 

“Ja sé que no em pertocarà un altre cop a la meva vida. Però aquest m’ha 
tocat i hi ha molts traginers que no els tocarà mai.” 
“No toca res. Un component sí, l’armari on deixarà part del seu uniforme i la 
carmanyola. Mirarà amb desdeny els contenidors d’aliments sintetitzats …” 

* Única a la seva vida, mentre el sistema se 
n’encarregarà de tenyir-lo tot d’un sorprenent 
automatisme: 

“No es podia lamentar; tot ho disposa el sistema. De fet, el traginer només s’ha 
d’instal·lar a la cabina de control de la nau i permetre que tot funcioni per ell 
mateix. Esperarà que el remolcador emeti un raig tractor per capturar el satèl·lit 
i que, poc a poc, s’executi el transport. Amb lentitud, amb molta lentitud, bé per 
les raons que sosté la Mildret, bé perquè els habitants de la Terra o algunes 
característiques climatològiques del planeta no admetrien un canvi massa 
brusc. Tot funcionarà de forma maquinal i compacta, sense fissures ni 
estretors.”   

* Per tal que adopta la estratègia elaborada por Milton 
Estomba, el personatge del relat de Mario 
Benedetti, tot assajant ganyotes a fi d’exterioritzar 
sentiments sobre allò que porti a terme, i  agregar 
així, aparença d’emoció: 

“Intentà fer alguna ganyota com les de l’altre Milton, el protagonista del conte, 
mentre …”   
“Voldria, emperò, que la seva feina adquirís una altra dimensió més personal, 
més artística, que facilités l’expressió de la seva aportació al treball, certa 
intensitat vital, i li permetés manifestar-ho tot dibuixant a la cara algunes 
ganyotes sentimentals com les que exhibia l’altre Milton, el pianista, mentre 
interpretava les peces de música clàssica.”   
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LA DESCRIPCIÓ 
 

Ascensor al presbiteri 

 
* LA DESCRIPCIÓ 

 
El tema abordat en aquesta part és la descripció a la narrativa, 

aspecte que ja fou observat a l’apartat 6è, quan afrontàvem l’Espai 
(‘El mètode Contons’) En aquella oportunitat es plantejaven dues 
perspectives, la que descrivia des de la cel·la real d’una presó –una 
descripció objectiva- i  la que ho feia des d’una cel·la imaginada pel 
propi reclús –de manera forçada; per tant, molt subjectiva- La 
descripció de cada una d’elles (basades en l’enumeració de múltiples 
detalls de cada àmbit) facilitava la possibilitat de comparar-les i, al 
mateix temps, proporcionava l’argument i  la conclusió del relat. 

En aquest apartat, destinat específicament a la Descripció, s’ha 
optat per construir un relat en el qual es combinen també dos àmbits, 
un d’ells real i objectiu: la descripció d’un lloc d’assaig teatral, 
director de teatre, ajudant de direcció i  un actor, un taxi, un hotel a 
les Rambles de Barcelona, un director d’hotel i una cambrera de pis, 
un ascensor i una moqueta atrotinats, enfront de l’àmbit d’un record 
–conseqüència d’un exercici de motivació teatral- amb el seu aspecte 
real, amb els seus sacerdot, bisbe, altar, bancs, casulla, mitra, 
ínfules, etc. però que presenta un bany de major subjectivitat a 
l’estar integrada per imatges i sensacions rescatades de la memòria. 

La proposta d’exercici plantejada pel professor del curs fou la 
següent: 

 
“Una dona de fer feines d’un hotel adverteix al personal de 
recepció que fa dies que de la porta d’una habitació penja el 
rètol “NO MOLESTIN”. El director de l’hotel puja a l’habitació...  
Crea un conte a partir d’aquests elements, descrivint el neguit 
del director de l’hotel abans d’obrir la porta de l’habitació i 
seleccionant els detalls de l’estança que consideris significatius 
per a la història que narris…” 
 
El relat presentat respecta en línies generals aquest 

plantejament i, establint l’estructura narrativa sobre la combinació de 
dos àmbits, el real i el record, s’ha orientat a propiciar la comparació 
de les dues fórmules descriptives emprades. 

Andreas, l’actor en el àmbit actual de la història, és el vincle 
establert amb la història recordada, on apareix de nen en una escola. 
Narrar des d’aquests dos angles ha ofert la possibilitat d’elaborar 
dues fórmules descriptives diferents per combinar-les i proposar la 
seva anàlisi per mitjà de la comparació d’ambdues. 
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El detall: 
 

 A través de una descripció de múltiples detalls (jaqueta, el taxi, 
la porta, estora, etc.)  
“Repassa el seu record d’infantesa sobre les imatges de l’enorme tríptic que 
decora l’altar. Una a una. No les veu amb precisió. És normal, està molt lluny; 
no obstant, les hi coneix de memòria. Figuren els apòstols i estan modelades 
amb escaiola. Són relleus blancs, un poc bruts per la pols acumulada sobre el 
guix. Un dia qui els va fer va preveure que, en un futur, serien acolorits, però el 
temps canvia i les pretensions també, i ara resten de color lletós, amb els ulls 
enfonsats, sense policromies i amb molta pols. Ombres evanescents. 
Combinacions d’ombres.” 
“La cambrera de pis s’esperava al replà recobert d’una estora trepitjada per 
generacions d’hostes.” 
 

 Tot i que un determinat element es mostri en un instant com a 
‘detall diferenciat’ adquirint protagonisme (l’ascensor)  
 
“L’ascensor trontollava per tots costats. Era una carcassa de fusta que, amb 
finestres de vidre, lliscava enmig d’un enreixat més aviat ronyós. Les guies, 
excessivament empastifades de greix, acompanyaven la fatiga de la pujada. 
Sergi…” 
 “L’ascensor havia arribat a lloc, deixant al darrere els patiments d’una 
mecànica ja caduca.” 
 

 es construeix el marc on es desenvolupen les dues accions –la 
real i l’evocada- amb una fórmula objectiva, inclòs dintre del 
record d’Andreas, encara que en algun moment es torni 
ambigua, emotiva. 
“Els diaques oficiants li havien tret la capa i la mitra i, amb un gest de suprema 
elegància, li havien reposat la casulla sobre les espatlles, a través del forat 
previst pel cap. Enrotllada sobre l’esquena, l’havien deixat desplegar-se cap 
avall.  La mitra, al canviar de mà, mostrà unes ínfules imponents. Al final, la 
dipositaren amb unció sobre la taula, al costat de la capa. Les ínfules penjaven 
ostentoses.” 
“La lentitud i la inestabilitat de l’ascensor havien aguditzat l’angoixa de 
l’Ernest.” 
 

* Temes d’altres apartats 
 
El narrador 
El mateix narrador, des d’un punt de vista omniscient 

desenvolupa, dues perspectives completament distintes;  
* la de l’aventura actual  

“Buscà la seva jaqueta. Mai no sabia on l’havia desat. L’abandonava sempre 
en un lloc distint amb un gest d’indiferència, forçat per una intenció: la 
d’aparentar que havia de focalitzar el seu interès sobre els assumptes de 
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l’instant, qualsevol instant i qualsevol qüestió sobre l’escenari. Era una actitud 
mil·limètricament estudiada.”  

* i la de l’episodi recordat per Andreas. 
“La duresa del banc de fusta el manté despert, alerta. Sant Pere –sempre es 
reconeix Sant Pere per la calba; potser, per les claus que porta a la mà- s’hi 
assembla al bisbe que, assegut de cara els feligresos i situat en un punt 
preeminent de l’altar, presideix la cerimònia.” 
 

* Tema complementari: La solemnitat en el 
Teatre 

 
“La mitra, al canviar de mà, mostrà unes ínfules imponents. Al final, la 
dipositaren amb unció sobre la taula, al costat de la capa. Les ínfules penjaven 
ostentoses.” 
Aquest episodi al·ludeix a ‘La solemnitat’ considerada com un 

recurs que s’adopta durant l’exercici teatral, amb la finalitat de 
concedir-li més importància a l’acció que es desenvolupi sobre 
l’escenari; de vegades, en excés. És un dels aspectes d’aquesta 
pràctica artística que sotmetem a reflexió, sota la denominació global 
de ‘Els pecats capitals del Teatre’, malgrat no siguin exclusius de l’art 
escènic. Moltes vegades i en qualsevol àmbit artístic es recorre a una 
sensació de solemnitat com a recurs per aconseguir més excel·lència 
a la proposta. 

Andreas, un actor jove, elabora un exercici de motivació per 
desprendre’s de tota actitud de solemnitat que desviï la 
construcció del seu personatge. Per aconseguir-ho, regira en el 
seu passat una anècdota viscuda amb un professor i sacerdot, 
qui li ressaltava el mur que anteposa aquesta actitud davant 
d’una recerca espiritual i artística més sincera, establint una 
relació entre ambdues experiències.  
“És com en el Teatre, te’n recordes? La solemnitat aclapara i distreu . Embolca 
la paraula i allunya el sentit.” 
“Només anunciar-lo, tothom es posa dret com un all, inclòs l’actor que el recita. 
Llavors, el teatre acostuma a convertir-se en una cerimònia, com la del bisbe 
de Colofó. Adopta una actitud circumspecta; abans, fins i tot, que gest, paraula 
i acció aconsegueixin commoure’l.” 
 
Andreas utilitza aquesta anècdota per aprofundir en els seus 

sentiments, mentre construeix la tasca interpretativa durant una 
allargada –i alarmant- sessió de treball tancat a l’habitació d’un hotel. 

Don Jeroni, dins el record, proposa una reflexió a Andreas sobre 
aspectes artístics, així como religiosos, que aquest incorporarà al seu 
treball.  

“De vegades, el públic arriba a la conclusió de que l’escena és transcendental. 
Llavors, apareix en ell una reacció automàtica. Satisfet amb la seva troballa, 
creu haver aconseguit l’objectiu i abandona la recerca.” 
“La solemnitat és enemiga de la interpretació. Recordes? Una vella enemiga 
dels sentiments, perquè ella és o sembla un sentiment, una falsa emoció que 
amaga i arracona les altres, sense consideracions.” 
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PERSONATGES (1ª. part) 
 

Personatge contra un vidre entelat 
Assaig sobre autocensura 

 
 

* PERSONATGES LITERARIS (Primera Part) 
 
 
Aquest apartat proposa un primer apropament a la tasca 

d’elaboració de personatges, que es completarà a la següent entrega. 
L’exercici realitzat es cenyeix a l’objectiu de desplegar en un relat els 
aspectes que sobre construcció de personatges apareixien en aquesta 
part del temari; no obstant, s’ofereix que, al mateix temps, es pugui 
efectuar la reflexió sobre un tema complementari (l’autocensura) 

La formulació bàsica de l’exercici es desplega coordinant certa 
prosopografia (enfocament plasmat a la temptativa de dibuix) amb 
una, potser més palesa, etopeia (enfocament recolzat en l’actitud i en 
l’acció del propi personatge) Per tant, és un retrat, combinació de 
ambdós enfocaments; només que, al ser narrat en primera persona, 
constitueix un autoretrat del personatge central, on apareixen alguns 
personatges secundaris:  

» el lector, amb major protagonisme i apuntant a aspectes 
del seu caràcter (Etopeia)  
“El fet que hagi llegit aquest relat fins aquí, m’indica un aspecte: Deu 
ser una persona curiosa, pertinaç, o bé un lector empedreït.” 
»  i amb la intenció de considerar-lo d’alguna manera un 

antagonista;  
“Es preguntarà per què em resulta tan antipàtic. Em resulta antipàtic 
perquè …” 

» més  detalladament, la conductora de l’autobús  
“La conductora, una senyora de cabell ros i braços enèrgics, un tant 
grassonets, dominadora indiscutible del volant …” 

» i, anecdòtics, alguns passatgers. 
“Han pujat uns quants passatgers.” 
“Ple de gent …” 

 
» El personatge central és el narrador que, a l’utilitzar la 

primera persona  
“En definitiva, entre experiència i invencions, jo sóc el personatge que 
faig lluir sobre la humitat.” 
» i per la càrrega del missatge, es pot confondre amb 

l’autor del relat. El narrador ofereix algunes pistes: 
“Tinc pendent de realitzar la pràctica del curs d’escriptura. L’exercici 
que em pertoca consisteix en …” 
“Ja he enllestit aquest relat-assaig sobre un personatge incrustat a 
un vidre borrós i a l’entorn de l’autocensura.” 
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» així com també a ell li sembla confondre’s amb el 
lector:  
“A més, com que la meva imatge es superposa contínuament, la 
puc confondre i imaginar aspectes de vostè que, en realitat, siguin 
meus o a l’inrevés.” 

» i d’aquesta barreja personatge-autor, treu i exposa 
una conseqüència: 
“Qui escriu, que no és el lector ni es ben bé un personatge, és qui 
atresora el vuitanta-vuit per cent d’allò que tant detesta en els altres; 
tan indesitjat. Perquè quedi clar: considerat un personatge, sóc tan 
miserable com qualsevol, en un vuitanta-vuit per cent.” 

És un narrador protagonista que parla en primera persona i 
utilitza en una proporció més gran el present d’indicatiu. 

Contradictori i obsessiu, es dóna a conèixer per acumulació de 
les seves accions a l’interior de l’autobús i de les consideracions que, 
tant d’una anècdota política, com de la pròpia activitat esborrallant 
els vidres del vehicle, exposa durant el relat. Recolzat sobre la 
combinació d’ambdues particularitats, construeix un autoretrat. 
 

* Tema complementari: L’autocensura 
(Els pecats capitals del Teatre) 

 
El tema ètic que es proposa com a reflexió en aquest relat és el 

de l’autocensura. Tot i que es un aspecte present a l’exercici teatral, 
no es privatiu d’aquest gènere. Es dóna amb idèntica freqüència en 
altres àmbits artístics. La manera aparent d’afrontar el tema en 
aquest relat ha estat la de sobrepassar els límits, portant a col·lació 
temes que puguin molestar a qui els llegeixi i que aquestes 
incomoditats vagin adreçades a centres de poder: personatges 
polítics i majories socials. El que fa témer que, com a conseqüència, 
es puguin ocasionar represàlies de moltes i variades maneres 
(censura, reprovació, exclusió, oblit voluntari, etc.) al relat i a qui l’ha 
escrit.  

Si bé pot no ser cert que això succeeixi així, es molt probable 
que la amenaça planegi a la ment del creador, provocant en ell, de 
manera més o menys inconscient, l’aparició de l’autocensura. 

Sota aquesta perspectiva, l’escriptor d’aquest relat ha decidit 
adoptar l’estratègia de franquejar límits suposats, amb la finalitat de 
combatre ‘la seva’ autocensura i, al mateix temps, aportar una 
reflexió sobre aquesta reserva. A través del narrador-protagonista, 
llança una sèrie d’improperis i retrets a persones de la vida real: 

» A polítics en funcions. 
“…el ministre responsable, el d’Hisenda …”  
“El president del govern actual …” 
“…secretari general de la Presidència …” 
“…el President de la Generalitat…” 
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“Imagino dibuixar el perfil del ministre i no ho aconsegueixo. Surt una 
caricatura incomprensible. Ell ja és bastant incomprensible …” 

 
» A responsables d’institucions. 

“…ni cap membre de l’oposició, cap tertulià –amb les hores i hores que 
malgasten- cap organització institucional de l’Estat o de les autonomies 
i, encara pitjor, cap buròcrata de Brussel·les, ho ha detectat o, en tot 
cas, no ha dit res.” 
“Els dirigents de sindicats i ONGs …” 

» A algunes majories socials. 
“Augmenten el nivell i la freqüència de la reprovació pública d’altres 
formes de pensar, sentir i actuar i la tendència a justificar els propis 
excessos…. Parlo dels nacionalismes …” 

» I, inclòs, capa el propi lector. 
“Es preguntarà per què em resulta tan antipàtic. Em resulta antipàtic 
perquè …” 
“Si no té memòria, és un personatge sense respecte per vostè mateix.”  
“Un ninot de la política...” 

 
Mentre desplega aquest exercici de deconstrucció dels seus 

esquemes autocensors, arriba a vàries conclusions; algunes 
aparentment oposades: 

» Que, com estava previst, ha pogut molestar algú: 
“No haurà agradat els uns …”  

» Que a algú li hagi semblat exigua la crítica: 
“…no haurà satisfet els altres, que, en aquest exercici que m’he exigit, 
és el sistema més adient per mesurar l’encert de la intervenció.” 

» Que a algú li ha pogut semblar excessiva: 
“Qui sigui, pot pensar que m’he excedit…” 

 
» Que a ell li sobrevé la sensació que en el seu exercici no 

ha arribat al grau suficient de crítica i, per tant, d’eficàcia 
en el propòsit d’evitar la seva autocensura:  
“…però tinc la sensació de que m’he mossegat la llengua.” 
 

» O que també està impregnat d’alguns dels aspectes que 
tant retreu als altres: 
“Les insídies són meves.” 
“Perquè quedi clar: considerat un personatge, sóc tan miserable com 
qualsevol, en un vuitanta-vuit per cent.” 
 

» Encara deixant clara la gravetat de l’assumpte: 
“Una gestió deplorable…” 
“La gent que va dirigir el traspàs de moneda va demostrar molta 
incompetència.” 
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“…quina poca traça demostraren els governants d’aquell moment per 
conduir la transició monetària. El pitjor desastre econòmic que ens ha 
tocat viure.” 
“Això fa tuf a trampa, a frau d’Estat i conspiració …” 
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PERSONATGES (2ª. part) 
 

Nota d’un improbable diari de bitàcola 

Sobre la petulància d’escriure 
 

 
* PERSONATGES LITERARIS (Segona part) 

 
 
Aquest relat, que estava destinat a construir uns personatges, 

s’ha elaborat des de tres perspectives diferents, tot aprofitant 
l’estratègia que ens brinda el tema complementari: ‘La petulància 
d’escriure’. L’autor havia de realitzar la construcció de personatges a 
partir de la següent proposta que va fer el professor: 

“Us proposo escriure la història d’un canvi de domicili (el que 
vulgueu: de la ciutat al camp, del camp a la ciutat, d’una ciutat a una 
altra, d’un país a un altre...) d’una família de quatre persones: els 
pares i la filla i el fill adolescents. La història es centrarà en aquesta 
família i descriurà com viuen aquest període cadascun dels seus 
membres.” 

A partir d’aquesta proposta, l’exercici intentà concebre un 
episodi amb els personatges exigits, des del punt de vista d’una 
situació aproximadament real, però es dóna el cas que, cada vegada 
que l’autor repassava l’escrit, es veia envaït per una somnolència que 
el duia a desenvolupar dues situacions superposades (Aquella en què 
es desvia de la lectura real i deriva en episodis somniats i aquella en 
què es desperta i reacciona perquè se n’adona que s’ha endormiscat,  
reflexionant sobre les raons que provoquen aquesta somnolència) 
Això va donar peu a desenvolupar tres perspectives: 

1. [Paràgrafs escrits en lletres normals] La de l’episodi exigit 
a l’exercici: quatre personatges que s’han traslladat a 
viure des de la ciutat a un poble. La descripció dels 
personatges es detalla a partir de la reacció davant del 
nou entorn on han anat a parar. 

2. [Paràgrafs escrits en cursiva] La que conté el que passa 
pel cap de l’escriptor durant la somnolència; en ella 
apareixen personatges i històries oníriques; alguns 
mitològics o imaginaris (Ulisses, Moby Dick), altres 
procedents d’esdeveniments encara que possiblement 
reals, acoblats a l’àmbit dels somnis. El narrador és el 
subconscient de l’autor que es relaciona amb aquests 
àmbits somniats. L’autor del relat viu l’aventura en 
primera persona com a espectador o, de vegades, com a 
actor; en algun moment és el personatge principal; en 
altres, ho són Ulisses, Herman Melville, Enrique Vila-
Matas...   
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3. [Paràgrafs en sangria a la dreta] La que explica el 
mecanisme indesitjat que duu l’autor a adormir-se i, per 
tant, a abandonar el fil del relat exigit i entrar 
involuntàriament a viure en el món de la història 
somniada. Reacciona davant l’inconvenient d’adormir-se 
mentre escriu i intenta arribar a les possibles raons 
d’aquest fenomen. Ho explica l’escriptor qui, en aquest 
àmbit, és el personatge. 

Explorem, per tant, la relació entre el punt de vista i la 
construcció d’un personatge.  

En els àmbits 2 i 3, el narrador és l’autor.  
 

 “No em queixo: no donava la vida per verificar què s’enduu i què es 
deixa el capità? M’agito ….” 

 
 “Em desvetllo i reprenc la lectura amb energia.” 

 
 
A l’àmbit 2, narra des d’un estadi subconscient, de vegades en 

primera persona  
 

“Encara que ho preveia, em sorprenc de veure’m fluctuant, inerme, a 
l’aigua que ha envaït l’estança.” 

 
 
i, en el 3, narra en primera persona aspectes corresponents a 

una realitat: està llegint els seus propis relats i s’adorm donant peu 
als altres àmbits. 

 
“No puc sobrepassar pàgina i mitja. Llavors, m’aclapara una sensació 
de somnolència irresistible. Se’m torça el pensament i penetro, sense 
voler, en un àmbit de percepcions imprevist, diferent.” 

 
En el primer àmbit exerceix de narrador omniscient; en el 

segon, es reparteix entre narrador testimoni i narrador 
personatge, i en el tercer és un narrador protagonista.  

Testimoni o protagonista pren part de l’aventura i, a partir de 
les seves reflexions, es va construint ell mateix com a personatge. 

 
 

* Tema complementari: La petulància d’escriure 
  

 
En aquest relat, com a reflexió es proposa observar ‘la raó 

d’escriure’. Indagar sobre la pretensió de posar sobre un paper, una 
història amb l’objectiu de que un altre el llegeixi: 
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“Per què haig d’escriure el que somnio? Què em porta a plasmar-ho 
sobre un paper,...?” 

 
» Sobretot, si el mateix autor s’adorm mentre repassa els 

seus propis relats:  
  

“me n’adono que tinc aclucats els ulls i que he abandonat ja fa estona 
la lectura del relat que he escrit fa uns dies. El volia repassar, però la 
ment de sobte deriva cap altres indrets i interrompo la lectura,…” 

 
» Encara més, si se n’adona que es dorm només quan 

llegeix els seus escrits. 
 
“Estic una mica alarmat, perquè he constatat que només em dormo 
quan repasso algun escrit meu.” 
“Quan llegeixo altre autor no m’escomet aquest fenomen. Resisteixo 
sense adormir-me.” 
 

» Es busquen possibles raons d’aquest fenomen i s’arriba a 
alguna conclusió provisional: 
 
“Se’m va l’olla cada vegada que esmento ‘naufragi’, una paraula que 
apareix sovint al text.” 
“El cansament podria ser una raó amb certa consistència, així mateix 
l’edat …” 
“Millor serà reconèixer, sense contemplacions, que m’avorreixo jo 
mateix.” 
 

» I es fa esment de Bartleby, el protagonista del relat d’en 
Herman Melville, «Bartleby, l’escrivent»; personatge 
paradigma per la síndrome de Bartleby a la literatura. 

 
» I, per ampliar aquesta reflexió, dintre del propi relat es fa 

referència a Enrique Vila-Matas, autor del llibre: “Bartleby  
y compañía”, Anagrama, 2000, Madrid 
“Enrique Vila-Matas i Herman Melville discuteixen força sobre un 
personatge, Bartleby.…”  
Amb això s’anticipa el tema complementari d’un pròxim 
apartat: les implicatures 
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PERSONATGES (3ª. part) 
 

Gravat al palmell 
El joc de la veritat inexacta 

 
 

* PERSONATGES LITERARIS (Tercera part) 
 

Sobre els personatges: 
 
En aquest exercici, s’exigia l’ús d’algunes tècniques de 

matisació dels personatges. Una de les que es va resoldre aplicar, va 
ser la deformació del personatge central, l’Avi, pels signes de 
decrepitud –copets compulsius sobre la taula- que nota en ell i els 
altres:  

“Sé que alguns de vosaltres esteu preocupats pels indicis que, per 
lògica temporal, apareixen al meu cos, al meu cap i al meu 
comportament. D’una manera o d’una altra, els rebutgeu, com jo 
rebutjava els del tiet al fer-se gran..” 

 
esdevenint –per voluntat pròpia- en un personatge grotesc 

“...com va començar tot això, l’avi es posa a ballar de forma grotesca. 
S’arma la gresca, riallades i veus. Ha perdut l’actitud adient; la dignitat 
que li quedava. Ja se la trobaran entre tots!” 

  
No obstant, el personatge no defuig d’aquesta situació; al 

contrari, la reivindica:  
“Us espanta el descontrol de les meves mans? El cop de dits compulsiu 
sobre el taulell? ...  Doncs penseu que m’agrada semblar-me a ell i que 
sento orgull; cap vergonya. Sóc un producte de la postguerra i ell, de la 
guerra.” 

 
 I transforma el tic de la mà en el ritme del relat: 

“Sense adonar-se ningú, ni ell tampoc, els copets irreflexius adquireixen 
una cadència expressiva. 
Per la seva ment vola el compàs:  
Un, dos, tres... 
Un, dos, tres...” 

 
Així mateix, en un moment de la narració es desintegra en 

certa mida el personatge ‘Avi’, fusionant-lo amb ‘Tiet’ en una barreja 
de plànols:  

“De fet, quan us parlo jo, us parlem tots dos alhora.... Què sento ara? 
Què sentim en vida? Ho intentarem explicar a partir d’una petita història 
que recordem” 
“Què poc recorda els detalls de la història i cóm se’ls està inventant 
l’avi-tiet.” 

 
Sobre el nom dels personatges:  
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En aquest relat, s’utilitzen noms genèrics com ‘tiet’, ‘avi’, ‘fill’ 
en el cos principal. No obstant, com que només hi ha una persona per 
a cada nom, compleixen la funció de nom propi.  

En el relat intern –el discurs de l’avi- es precisa el nom del 
protagonista, tot aplicant-li el joc d’atribuir-li un caràcter camperol en 
comparació d’altres noms més refinats: 

“No Maurice ni Marcel, ni tant se val Jacques o Georges; Gaston, un 
pagès francès és cridat a files.” 

 
Altres aspectes: 

 
La història d’en Gaston, així com l’anècdota del cacahuet, la del 

Tiet al camp de concentració i al camí de retorn a  casa, són unes 
narracions emmarcades dintre del nucli principal centrat a la festa 
d’aniversari de l’Avi que, encara que amb accions independents, 
serveixen per construir la conclusió del seu discurs:  

“Gaston era jove, entusiasta, amb un comportament heroic,.... 
... El tiet i jo no som joves ni entusiastes, ni molt menys, heroics.... 
... Com ell i com el tiet, acabaré els meus dies sense conèixer, amb una 
exactitud acceptable, el meu destí, sigui quin sigui, mentre que 
mantindré completament intacta la il·lusió per acomplir-lo.” 

 
Aquesta disposició dels relats interiors propicia canvis de 

perspectiva i forma de narrar.  
Comença el relat amb un personatge que explica la festa. Ell és 

present però no hi participa directament a l’acció i pren el caràcter de 
narrador testimoni.  

“Havien d’haver-ho intuït: complir setanta anys demanava una especial 
atenció. Un número rodó i considerable. Era de pressentir que el iaio 
volgués...” 

 
a l’anècdota dels cacauets, continua com a narrador personatge 

secundari,  
“M’ho explicava això una vegada, com tantes altres, en que esperaven 
a taula al restaurant xinés del Port Olímpic, ‘El Pato Pekín’. Un platet de 
cacauets per fer temps. Guerra contra postguerra, un a un,...” 

 
Però, ja dintre del relat interior, a l’episodi d’en Gaston, el 

soldat francès, l’Avi empra la narració omniscient. 
“Gaston ha pujat a totes les atraccions amb l’ànim constant i inacabable 
també i ha deixat per l’últim moment la caseta més enigmàtica; la única 
potser amb cert misteri: la de la bonaventura.” 

 
* Tema complementari: El joc de veritat 

inexacta 
 

Aquest relat, com a reflexió proposa observar la dificultat de 
reproduir amb exactitud, així com la possibilitat de realitzar 
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aproximacions per desenvolupar, amb una precisió acceptable, la idea 
que es vol exposar. I, des d’un altre punt de vista: cóm podem 
aproximar-nos a la veritat a partir d’inexactituds. 

  
» La simbiosi (barreja de plànols) entre l’Avi i el Tiet 

afavoreix que l’episodi d’en Gaston es pugui contemplar 
des de diferents i ocultes perspectives:   
“Què poc recorda els detalls de la història i cóm se’ls està inventant 
l’avi-tiet. El nom també se l’ha inventat, o no? Correspon a aquell 
magatzem de dades reals tan intricades i amagades al cervell, quasi 
oblidades.” 

 
» Sobretot, perquè sembla que a l’Avi li traeix la memòria:   

“Cóm li traeix la memòria, de cara a tot el que li interessa explicar! El 
tiet no li ajuda gaire.” 

 
» I manifesta la condició d’inexactitud que reconeix el propi 

personatge 
“L’avi se n’adona que, apart d’inexacta, ha triat una història massa 
trista...” 
 

» I que el porta a conformar-se amb el nivell que disposa i 
aprofitar-lo al màxim. 
“Com ell i com el tiet, acabaré els meus dies sense conèixer, amb una 
exactitud acceptable...” 
 

» Per completar amb coherència el contingut del missatge 
del discurs: 
“... , el meu destí, sigui quin sigui, mentre que mantindré completament 
intacta la il·lusió per acomplir-lo.” 
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TÍTOL – TEMA 
 

La mirada tèrbola de Jefe Fernández 

Indicis d’estereotip 
 

* ELS TÍTOLS I ELS TEMES 
 
L’exercici d’aquest apartat consistia en escriure un relat tot 

aplicant alguns conceptes exposats a la lliçó sobre ‘Títols i temes’. 
S’havia de trobar un ‘títol’ adient a la trama desenvolupada i emprar 
alguns dels elements, condicions i característiques estudiats sobre el 
concepte ‘tema’:  

* Sobre el títol: 
 
El títol triat, ‘La mirada tèrbola de Jefe Fernández’, té el 

propòsit de centrar l’acció en la mirada del personatge i la funció de 
sintetitzar en l’expressió ‘tèrbola’ la seva forma d’actuar.   

En realitat, el relat té dos títols: un títol principal i un subtítol. 
En alguns d’aquests relats s’ha afegit un subtítol per al·ludir  
normalment al tema complementari que ens hem proposat oferir com 
a reflexió. En aquest cas, títol i subtítol interactuen: El subtítol ‘Indicis 

d’estereotip’ , acompanyat de la part ‘Jefe Fernández’ del títol, 
pretenen d’indicar que sota la trama principal del relat, jau una 
anàlisi sobre l’estereotip literari. ‘José Fernández’ ens suggereix, des 
del seu diàleg, l’índole en què es basa l’estereotip, tal com s’explica 
més endavant, a l’apartat ‘Tema complementari’. 

  
* Sobre el tema: 

 
Una de les exigències de l’exercici era la de no moralitzar en el 

text. Malgrat que la figura del torturador porti a establir un 
preconcepte moralitzador i que el tema sigui repugnant per 
determinades sensibilitats, el personatge, al marge que puguin o no 
ser compartides pel lector, ofereix les seves raons:  

“...que triomfés la justícia; però ja veu, a la vida real, els ‘billys’ no 
reben el càstig corresponent, ni una lliçó, ni els assignen cap penitència. 
A la història real, com podrà comprovar, no es donen el finals 
moralitzadors; ni els finals moralitzadors ajuden a entendre la història 
real.” 
“Pel que fa als subalterns que m’ha entaforat...  
Som fets de la mateixa substància humana de la que podria haver estat 
constituït vostè; o qualsevol altre. Com tothom, no sempre fem bé la 
feina, però, en general, ens hi ajustem a les exigències. Encara que 
sembli mentida, no tenim altra ocupació que la de complir ordres i 
resoldre algunes conseqüències d’aquests compliments.” 
“Per mi, vostè pot dir el que vulgui, però de mediocres no tenen res. Al 
menys, jo, cas d’existir, no pensaria així sobre aquesta gent. En tot cas 
tindria present les seves motivacions.” 
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Apart de la visibilitat i de la consistència que pugui tenir el tema 

desenvolupat, i de la possible repugnància que hi indueixi durant la 
lectura 

“Es podria dir que ha estat per moderació; per evitar aspectes 
truculents. Com si els lectors fossin de cotó fluix.” 

tot i que no acaba de passar res més enllà de la rutina de la 
tortura, és cert que el relat proposa que ‘ha de passar alguna cosa’, 

“Me’n vaig a ‘atendre’ el meu torturable que m’està esperant i encara no 
he consumat les quatre fases.” 

 
* Altres aspectes:  

1. Construcció de personatges 
 
Continuació dels exercicis anteriors, aquest relat encara es 

centra en el treball de construcció de personatges. Presenta un 
personatge que, de completament mut, passa a rebel·lar-se’n i a 
enfrontar-se a l’autor, prenent les regnes de la història. 

“Em fa l’efecte que vostè és un escriptor de pa sucat amb oli, dels que 
escriuen amb l’ordinador. Des de fa estona, estic suportant la meva 
descripció i, la veritat, no em sento gens reflectit, .... Una cosa és la 
crueltat i una altra, el teatre, els sopars de duro.  
No em reconec, ni reconec els meus subordinats;....” 

 
(Cal tenir present que l’objecte de la rebel·lió i de 

l’enfrontament que manifesta és el rebuig que sent el personatge 
sobre la manera com l’estan construint, especialment perquè 
considera que, tal qual l’està descrivint l’autor, és  un estereotip; 
aspecte que ens duu a reflexionar més endavant, com a tema 
complementari d’aquest exercici) 

 
Sobresurt la personalitat del personatge que s’enfronta a l’autor 

del relat.  
“No veu que m’ha fet perspicaç? .... 
.... estic dins del seu cervell, sóc espavilat, sagaç, malintencionat i, 
sobretot, prepotent i desvergonyit i no tinc embuts.” 

 
Finalment, el personatge guanya la confrontació i s’independitza 

del relat i de qui l’està escrivint. 
“No cal que es preocupi per ell: d’ara en endavant, ja me l’imagino i me 
n’ocuparé jo..” 
 

2. Narrador 
 
Comença la història des del punt de vista d’un narrador 

omniscient: 
“Andrés Fernández era el comissari de la Brigada Político-Social a 
Barcelona. Famós entre els col·legues per;....” 
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A la meitat del relat fins el final, i a partir de que es rebel·la 

‘Jefe Fernández’, la narració es transforma en un diàleg entre 
personatge i autor: 

 Un inexpert... 
 Cóm? 
 Em fa l’efecte que vostè és un inexpert... “ 
 
 

3. Temps verbals 
 

a. Durant el primer tram del relat (abans de que 
comenci la part dialogada) la narració s’expressa en 
temps passat.  

“Andrés Fernández era el comissari .... que s’havia inventat .... consistia 
en esperar .... mentre s’empraven .... Els membres de la Brigada 
Político-Social actuaven ....” 
 

b. Transformant-se, de passat a la narració dels fets, a 
present quan apareixen les reflexions y 
observacions del Jefe, el protagonista d’aquest 
relat: 

“ .... són enemics considerables .... l’il·lumina el rostre .... és una 
estratagema .... Fernández, s’agrada a l’anonimat ....” 

 
c. S’utilitza de nou el passat quan es reprèn l’acció.  

“El torturat, sense roba, sense sabates, n’era conscient ....” 
 

d. I es torna a ficar el present quan la narració es 
centra altre cop en el punt de vista d’aquest 
personatge: 

“Contempla les vacil·lacions dels subordinat ....” 
 

e. A moments en el mateix paràgraf canvia de temps y 
torna a canviar: 

“Les ombres afavoreixen la seva pretensió i la petita claror vermellosa, 
més encara. El torturat, sense roba, sense sabates, n’era conscient: 
malgrat aquella aparent estratagema d’ocultació, ell, el monstre, el 
sotjava, hi era, era enllà …. sí, a la penombra, Fernández somriu: 
aquesta és la seva música, la que creu....” 

  
Però, poc a poc, s‘instaura el present. Es una estratègia 

destinada a ressaltar paulatinament la presencia d’en ‘Jefe 
Fernández’, el personatge que a continuació cobra vida i s’enfronta a 
l’escriptor. Quan ho fa, tot i que segueix essent un personatge del 
passat, ha aterrat ja en el present per emprendre la conversa. 

Pretén traslladar-nos al present dintre de la narració en passat. 
Produir la impressió de reflexió i del que veia en aquell moment el 
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personatge (en general, las conseqüències i l’acció durant la tortura) 
mentre facilita un enllaç amb el diàleg ‘a l’actualitat’. 
 

 
 

* Tema complementari: L’estereotip 
Aquest relat, com a tema col·lateral proposa reflexionar sobre 

l’ús de l’estereotip a l’hora de presentar les característiques d’un 
personatge o d’una història.  

» El personatge Jefe Fernández es rebel·la contra l’escriptor 
perquè ha observat que qui escriu, per donar més 
consistència i versemblança al relat, ha utilitzat el canvi 
d’idioma com a caracterització:  
“(¡No te jode!)” 
“i ara em surt utilitzant-ne el castellà per proferir una exclamació 
despectiva del comissari. ” 

» I ha jugat amb l’origen dels cognoms dels personatges. 
Ha pogut caure en l’estereotip i ‘Fernández’ ho comenta: 
“...tria Artigues pel torturat... Comprenc que, per promoure més 
acceptació i cert grau de comprensibilitat fàcil i immediata, s’estigui 
lliurant a l’estereotip....” 

» Potser, és una estratègia per captar amb més facilitat: 
“Deu de formar part d’aquesta atmosfera buida per temptar l’esperit del 
lector.” 
“Obtenir simpaties fàcils.” 

» li contraposa la realitat:   
“....el torturador més freqüent i despietat a les dependències de la Via 
Laietana, malgrat no ser català, es deia Creix i que una de les víctimes 
més experimentades es deia Muñoz; cognom inequívocament 
castellà...”  

» i li fa veure la possible contradicció: 
“se n’adona que, al seu relat, l’origen de llinatges està invertit?” 

» I les contradiccions del propi escriptor, pel que respecta 
als llinatges: 
“... Tothom tendeix a ser parcial, però alguns més que altres. I vostè, 
què?, que es diu Pacheco com l’abominable Billy el Niño, l’inspector del 
‘Cuerpo Superior de Policía’ a Madrid...” 

» S’observa que l’estereotip no és fàcil d’evitar:  
“L’estereotip és inevitable per poc que et situïs a favor de res. La ploma 
no és innocent..” 

» En definitiva, des de l’observació de l’estereotip també es 
parla de la banda contrària: la complexitat. Un 
personatge és un llenç que s’ha de pintar amb els matisos 
adients. Al reduir-lo a un estereotip, sol abandonar cert 
grau de versemblança.   
“Un parell de pàgines senceres per inventar-se un personatge que ja 
està inventat a la literatura i al cinema de pa sucat amb oli també. No 
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em reconec, ni reconec els meus subordinats; sí em recorda algun 
personatge de pel·lícula. Histriònics; pel·lícula i personatge.” 
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MICROLITERATURA 
 

Veni, vidi, vici 
 

 
* ELS MICRORELATS 

 
Veni, vidi, vici és un exercici que pretén il·lustrar un tipus de 

microrelat. No és dels més breus. Té la llargària aproximada d’una 
pàgina i està escrit amb la fórmula de paràbola que, així mateix,  
descriu la figura d’una paràbola: Algú prepara l’arribada de Déu, que 
arriba i se’n va, i qui sigui segueix esperant. 

Des de aquesta perspectiva, acompleix algunes característiques 
freqüents en els microrelats: 

Pretén ser breu i recollir en una síntesi el missatge que, en 
aquest cas, no deixa de ser complex. Intenta ser essencial i que no 
sobri ni falti cap expressió, cap estructura lingüística. 

I anul·la la perspectiva (Apart de la perspectiva que hi vulgui 
afegir el lector): Déu se’n va mentre Artur segueix capficat en fer la 
pancarta. Passarà el que passa: no-res o no podrem conèixer o 
preveure els esdeveniments que hauran de produir-se a continuació. 
No són previsibles les preguntes ‘Com acabarà això?’, ‘Què passarà?’ 

 
* Altres aspectes:  

1. El títol 
 
Continuant amb l’anàlisi que, sobre els títols, férem a l’exercici 

anterior, observem que el títol "Veni, vidi, vinci" es relaciona amb les 
expectatives de l’Artur, amb el que escriu a la pancarta i el que, 
degut a que no sap on ha anat a parar Déu, imagina què deu estar 
passant amb ell en aquells moments:  

“Si ja ha arribat, haurà vist i, en un no-res, haurà vençut misèria i 
maldat, i es deu d’haver instaurat per sempre més.” 

 
I tanca el relat una altra referència a aquesta frase que 

conforma el títol, proposant un nou nivell de reflexió:  
“Ens deixa, com sempre, en mans dels que creuen haver arribat, vist i 
triomfat a l’estela del seu camí.” 
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DIÀLEGS 
 

Un fet qualsevol a la Gran Via 
La pretensió d’ immortalitzar una insignificança 

 
Aquest relat fou realitzat també durant un curs d’escriptura, 

com a exercici de l’apartat corresponent a ‘diàlegs dintre de la 
narració’. 

El diàleg és un recurs utilitzat per recollir el que diuen els 
personatges; s’insereix dins la narració, destacant-lo amb un guió i 
s’acostuma a composar de parlament (allò que diu el personatge) i 
acotació (circumstància i detalls descriptius de l’acció que es donin 
dintre del diàleg), que es separa del parlament amb altre guió: 

 
 

 Però si és la Júlia! –afirma en Marc, estupefacte. 

 Quina Júlia? –pregunta la Laura. 

 Júlia Walser... feia anys que no la veia.  

 
 
Aquest diàleg es el proposat pel professor del curs d’escriptura 

perquè, a partir d’ell, s’elaborés un relat curt on el diàleg tingués la 
major presència possible. 

 
* Com a contestació a la proposta del professor, l’autor del relat 

ha concebut la narració en forma de diàleg en la seva totalitat, 
combinant dos plànols –un real i altre somniat- amb la 
intervenció de vuit personatges  
 
Un d’ells –el protagonista- s’ha desmaiat a la cruïlla del carrer 

Rocafort tocant la Gran Via de Barcelona. Altres dos personatges són 
les persones que intenten recuperar-lo; l’avia, mare i fill (el propi 
desmaiat, de nen) són els personatges del record i altres dos 
pertanyen a la dotació de l’ambulància.  

 
i l’ha estructurat en dos nivells de diàleg distints.  

1. Un d’aquests nivells és el que recull  
a. el diàleg dels personatges del plànol real  
 Però deus d’estar cansada... I més aquí, ajupides com estem 

al carrer. Ho farem millor entre totes dues. 
 D’acord Adelina. Una a cada costat. Pressiona tu l’abdomen. 

Ja saps cóm fer-ho?” 
 

b. i el record des de l’inconscient de l’home desmaiat;  
 Escolti, qui m’està escoltant, el meu record: Un nen s’escapa 

de casa de la tia Susie.” 
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2. l’altre nivell corresponent al diàleg intern protagonitzat 
por l’avia, la mare i el nen, personatges que apareixen 
durant aquest record somniat.  

 Te’n vas?, em replica divertida. 

 A l’Armà, li contesto preocupat perquè ja fa dies 

que ho estic anunciant a tothom.” 

 
* Altre aspecte a tenir present és que, després de l’inici 

proposat pel professor, desapareixen els guions que deurien 
separar les acotacions dels respectius parlaments. 
Com si les acotacions haguessin estat absorbides pels 
parlaments. 

 
 

 Sembla que el nen se n’ha anat al carrer, l’àvia passa per ser la 

més espavilada, la més malpensada.  

 Què dius!, la mare era de llarg qui confiava més. 

 
 

Aquesta estratagema està destinada a reflectir els dos 
tipus de situació que constitueixen el relat. 
1. El primer es planteja un món oníric en el qual es 

difuminen les fronteres entre l’àmbit del parlament i tot 
allò que pertany a la circumstància que es suscita al 
somni. En ocasions, durant els somnis, les acotacions 
apareixen incorporades al que sembla dir-se o 
simplement es percep fusionat el que es viu amb el que 
es diu.  
Inclús, de vagades, qui somnia, ficat en el seu 
personatge, desitja dir i no pot o, sense dir res, la resta 
de personatges somniats li contesta com si s’hagués 
expressat, etc. Per aquesta raó s’insereixen alguns 
diàlegs de ‘Nen’ amb sols punts suspensius. 

2. L’altre tipus de situació és la que es sol donar a la 
intervenció personal durant una emergència (les dues 
dones que intenten recuperar el desmaiat) En ocasions, 
és tal la intensitat del moment que qui intervé sembla 
que parla a les seves mans o que, parlant-se a ell mateix, 
incorpora al seu parlament tot allò que està executant per 
fer front a l’emergència. 
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En qualsevol cas, si es portés a terme l’experiència que 
es proposa a continuació, es podrà comprovar que quasi no 
estranya aquesta mescla un cop pronunciada en veu alta.  

Donat que, a excepció dels diàlegs pertanyents als 
professionals que hi arriben en ambulància, el relat es 
desenvolupa entre aquests dos tipus de situació, la major 
part del relat està construïda sota aquesta perspectiva, 
desapareixent el guió entre parlament i acotació, a excepció 
dels al·ludits diàlegs dels professionals que apareixen al 
començament del relat.  

 
* Tot i que aquest relat està enfocat a emprar el diàleg (dos 

nivells) en quasi tota la seva extensió, es pot observar, en el 
nivell que correspon a l’estat inconscient del protagonista de 
l’episodi, que està narrant des del seu punt de vista. En 
definitiva que, dintre de l’àmbit del diàleg, es produeix una 
narració del protagonista en primera persona,  
 Frank Sinatra, Gene Kelly... –pensa l’home inconscient- Qui més hi 

havia pel mig? Tinc quatre anys.…” 
 
mentre s’auxilia dels corresponents diàlegs que apareixen 
desplaçats cap a la dreta: 

 Sembla que el nen se n’ha anat al carrer, l’àvia passa per 
ser la més espavilada, la més malpensada.”  

 
Proposta: 

1. Destacar sobre el text el personatge corresponent a 
cada diàleg (A continuació, s’afegeix el text ja 
preparat). 

2. Assignar els set personatges al mateix nombre 
d’alumnes. (Poden ser vuit si ‘nen’ es separa d’‘home 
desmaiat’) 

3. Procedir a la lectura dramatitzada del text, preveient 
els elements escènics que es vulgui introduir (decorat, 
música, etc.) 

4. Exposar l’estructura del text dialogat i les peculiaritats 
que es vulguin explicar d’aquest relat. 

 
 

* Tema complementari: Èmfasi-
desdramatització  

 
En ocasions, a l’hora d’escriure s’exagera la situació que envolta 

els esdeveniments narrats a la fi de concedir-li més intensitat al relat. 
El que hem llegit, en realitat es composa de dues històries que es 
combinen: la del succés en què una persona perd el coneixement a la 
Gran Via i la del record d’aquesta persona durant l’estat 
d’inconsciència. No sabem amb exactitud quina de les dues històries 
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és la principal i quina la complementària, però, cas que la principal 
fos la que correspon a l’anècdota de la fugida del nen, podria ser que 
l’incident a la Gran Via amb pèrdua de coneixement, ambulància, 
reanimació, etc. hagués estat introduït per afegir-hi èmfasi a la 
trama. Un èmfasi que, per ella mateixa, potser no tindria la peripècia, 
més aviat divertida, d’un nen que fuig de casa perquè vol enrolar-se 
a l’Armada.  

La reflexió es planteja sobre l’artificialitat d’aquest afegitó 
dramàtic que emmarca l’anècdota amb la finalitat de concedir-li una 
intensitat que probablement no tindria ella sola. 

 Un altre punt vista pot suggerir-nos el contrari: que es 
consideri la història principal la de l’home inconscient i que l’episodi 
del nen hagi estat concebut com a element desdramatitzador.   

I un tercer enfocament és el de considerar ambdues històries 
concebudes com un episodi únic. La barreja tragicòmica que es dóna 
normalment i moltes vegades a la vida i, des d’aquesta òptica, 
valorar si els ingredients d’aquesta recepta estan prou compensats, si 
plasmen una situació versemblant, etc. 

En qualsevol cas, polaritzar, interactuar i, a moments, barrejar 
aquestes dues menes de situació, aparentment tan contradictòries, 
ens haurà portat a analitzar-les per comparació dins d’una única 
dinàmica narrativa.  
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Un fet qualsevol a la Gran Via 
La pretensió d’ immortalitzar una insignificança 

 
Versió preparada per a la lectura dramatitzada 

 
Personatges: 

a. Marc, infermer de l’ambulància. 

b. Laura, infermera 

c. Adelina 

d. Júlia 

e. Home desmaiat 

f. Mare 

g. Nen 

h. Àvia 

  

a Però si és la Júlia! –afirma en Marc, estupefacte. 

b Quina Júlia? –pregunta la Laura. 

a Júlia Walser... feia anys que no la veia.  

b Coneixes l’altra? 

a No, s’acosta amb els estris dels primers auxilis i observa les 

dues dones ajupides sobre un home estès; es veu que 

intenten reanimar-lo des de fa estona... 

c Deixa’m ara a mi, Júlia, que aquest home se’ns va de les 

mans... 

d Faig el que puc. 

c Però deus d’estar cansada... I més aquí, ajupides com estem 

al carrer. Ho farem millor entre totes dues. 

d D’acord Adelina. Una a cada costat. Pressiona tu l’abdomen. 

Ja saps cóm fer-ho? 

c Sí, sí... ja t’explicaré cóm ho sé i per què; ara anem per 

feina... Una, dues, tres... 

c Frank Sinatra, Gene Kelly... –pensa l’home inconscient- Qui 

més hi havia pel mig? Tinc quatre anys. Ah, sí Kathryn 

Grayson. És la tercera o la quarta vegada que veig aquesta 
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pel·lícula. La meva mare és llevadora i, quan té molta feina, 

l’àvia és qui s’encarrega dels nens. Ens porta al cinema. 

Normalment, al Cine Eslava, carrer Mallorca tocant Rocafort i 

avinguda de Roma.  Tot just davant de casa al carrer 

València. Amb qui parlo? Li demano paciència. Sento a 

l’abdomen un contacte molt intens a través de les seves 

mans.  

José Iturbe interpreta la rapsòdia hongaresa número dos de 

Litz, acompanyat per una desmesurada cohort de pianos de 

cua, tots blancs i lluents. Quan a l’avia li agradava molt una 

pel·lícula, la veiem varies vegades. Sempre al Cine Eslava; 

en ocasions, al Provenza, a l’Emporium, l’Arenas, Rex, 

Bohemio... Més, però, a l’Eslava. 

d Sí que triga l’ambulància... 

c Sempre dóna aquesta sensació. Compte amb el que estem 

fent. Ja arribaran. Encara ha tingut sort de ensopegar-se 

amb persones com nosaltres que tenim certa idea sobre el 

que s’ha de fer en aquestes circumstàncies.  

d En tot cas, em fa l’efecte que triguen massa. Quatre, cinc.. 

No arriiibaran a teeemps... 

e Escolti, qui m’està escoltant, el meu record: Un nen s’escapa 

de casa de la tia Susie. Vol allistar-se a la Marina dels Estats 

Units. No, no és així. Sóc jo qui, després de veure tantes 

vegades aquesta història a la pantalla, m’estic abillant de 

personatge i dissenyant aventura i futur a les forces navals, 

com el nen de la pel·lícula. Una gorra de marí americà que 

utilitzo per anar a la platja. És agost, però no faig escarafalls 

per posar-me l’abric de marí que té botons daurats amb una 

àncora al bell mig de la rodona. Sóc jo. Quatre anys. Estic 

lligant un mocador de fer farcells amb totes les meves 

forces. En ell he disposat les peces de roba necessàries per a 

un llarg viatge; possiblement sense retorn: me’n vaig a 
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l’Armada. L’Armà deia. No sé ben bé què endur-me’n i li 

pregunto a la mare. 

f Te’n vas?, em replica divertida. 

g A l’Armà, li contesto preocupat perquè ja fa dies que 

ho estic anunciant a tothom. Ho he dit tantes 

vegades... sembla que no m’escolti ningú. 

Sí, a l’Armà! 

f Cóm és això, no veus que tu ets dels que es maregen 

en un got d’aigua. Sempre i tot d’una. 

g .... 

Indesitjada debilitat que es convertirà en un tret distintiu 

durant la meva vida. L’arrossegaré per sempre. No pujaré a 

cap vehicle, sigui cotxe, barca, ‘golondrina’ o avió que no 

acabi fet una sopa, per poc que s’allargui el trajecte. Sóc jo 

qui es mareja per no-res i en un no-res. 

Bona la vaig armar, ara fa quatre dies, a la primera comunió 

del meu germà, pujant cap a la Bonanova. L’àvia tenia el 

desig de portar-nos després de la cerimònia, a fer una visita 

a la Verge.  

Només trepitjar l’estrep de l’“Hispano Suiza” que havien 

llogat per anar a la església de la Bonanova, ja se’m van 

remoure els budells. Però vaig aguantar i va ser molt amunt 

del carrer Muntaner, al moment en que el xofer va aturar 

bruscament el cotxe, motor sufocat a la pujada, per proveir 

la caldera de closques d’ametlla, quan vaig buidar del pap 

tot el que tenia dintre.    

f Deixa’m veure..., desfà el mocador i remena la roba 

com si la observés de debò. Falta alguna cosa; només 

portes calçotets i samarretes. 

e Omple el farcell amb irrellevàncies i, amb tendresa, el torna 

a lligar. Em contempla juganera un moment i se’n va; 

sempre té coses a fer a la cuina o a l’habitació on rep les 
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embarassades. Agafo una canya de pescar crancs a 

l’escullera i li penjo el mocador. Surto de casa. Sé que tocant 

la vorera haig d’agafar cap a la dreta, el primer carrer que 

no sé com es diu i tirar avall, direcció a la Gran Via que sí sé 

que es diu Gran Via. És el més perillós. Haig de tenir molta 

cura quan el travessi. Després, haig de seguir fins al 

Paral·lel, que sí sé com es diu perquè és on vaig amb els 

meus pares a prendre’m un gelat els diumenges a la tarda. 

Ells prenen una cervesa.  

h Sembla que el nen se n’ha anat al carrer, l’àvia passa 

per ser la més espavilada, la més malpensada.  

f Què dius!, la mare era de llarg qui confiava més. 

h Que ha sortit de casa i se’n va.  

f No veus que està jugant... 

h Jugant? 

No vol parar-se a discutir amb la meva mare. Una petita 

indecisió pot comportar un contratemps irreparable. Treu el 

cap pel balcó i veu com, impertorbable i enjogassat, trenco 

cap el carrer que ara sé que es diu Rocafort; cofoi com un 

gínjol, amb el meu mocador de fer farcells penjat de la 

canya de pescar crancs, la gorra i l’abric mariner. Sense dir-

li res més a la filla –no pot perdre ni un segon-, enfila cap a 

l’escala i, en dues gambades –impròpies per a la seva edat-, 

surt també de l’edifici. Probablement, la filla, la meva mare, 

s’hagi quedat sense tenir gaire coneixement sobre la 

veritable situació. 

Mentre, la iaia ha començat una curiosa processó perseguint 

el nét Rocafort avall. Tinc molt pressent que, un cop 

superada la Gran Via i davant del Paral·lel, he de trencar a 

mà esquerra, fins al moll. Lluny, molt lluny. No sé si seré 

capaç: sóc un nen i no estic gaire avesat a anar sol per 

aquest món. Havia fet, però, aquest camí moltes vegades 
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amb els pares. Havia vist el moll, els vaixells, els mariners. 

Havia jugat amb els amarradors... Pujava, saltava, m’hi 

seia... Els norais del port... Tots són foscos i alineats al 

costat de l’aigua. Inclòs, una vegada uns mariners em 

deixaren belluguejar per la passarel·la d’un vaixell i em 

varen proposar si em volia quedar amb ells. Em falta molt 

per arribar-hi; no he accedit encara al carrer que ara sé el 

nom. Es diu Aragó i llavors no ho sabia. 

L’àvia em segueix resolta. A partir d’un moment, em crida 

perquè m’aturi. Em vol agafar; això sí que ho sé. M’ho 

ensumo; em vol entabanar. Em suplica que m’aturi, 

refrenant el seu rampell normalment més autoritari. M’haig 

de mantenir ferm en el meu propòsit i no fer-li cas, perquè al 

més mínim dubte em dona caça i em veig de nou al carrer 

València, i la meva vida sense sentit!  

No m’agafarà. Sóc més ràpid. Per cada passa que dóna, jo 

en faig tres. No em puc refiar, no obstant, perquè és molt 

àgil pels anys que té. Tothom ho diu. 

Un carrusel de personatges es passegen a banda i banda de 

fugida i persecució. L’àvia els demana ajut, però ningú li 

concedeix. Són curiosos embadalits per l’espectacle d’un nen 

disfressat de la seva aventura, embotit en un abric blau marí 

amb botons d’àncora daurats, proveït d’una gorra de platja i 

brandant un mocador de fer farcells que penja d’una canya 

de pescar crancs. No s’atreveixen a intervenir o és que estan 

de part del nen? Del seu dret a ser marí, si és que tant ho 

desitja.   

h Ja portes tot el que hauries de portar? 

e No em parla perquè sí. Em vol fer caure al parany; que em 

distregui i perdi un parell de passes i ho haurà aconseguit. 

Es nota per la manera de mirar-me. La conec. Sé que em vol 

atrapar. Jo, com si res. No li contesto i camino més de 
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pressa, mentre, taral·lejo la marxa militar que s’escolta a la 

pel·lícula. Txiin tatatxiin, tatxaan... Txiin, tatatxaan..., la 

música m’anima el pas. És la meva banda sonora; em 

submergeixo a la tonada, visc dintre d’una vida 

cinematogràfica i em sento immortalment absorbit per 

l’ànima i el cos naval de la pel·lícula.  

Sóc una altra persona i visc una altra vida.  

h No cal que et portis l’abric. Estàs suant.  

g .... 

e No sap que dir per aturar-me.... 

d Quan triga l’ambulància!  

c No lamentem esforços.  

e Ara, l’àvia insisteix en demanar la complicitat dels vianants 

que, perplexos, contemplen l’escena. La troben, es veu, 

divertida. No mouen un dit. De tant en tant, apressa el pas i 

se m’acosta quasi a tocar, però no aconsegueix el seu 

propòsit. () No em sento còmode amb el meu abric d’hivern 

en ple estiu, però no en vull prescindir, és la insígnia més 

inqüestionable del meu destí. El barret també, no obstant no 

sóc tan conscient. 

La música que jo mateix interpreto a la imaginació porta el 

ritme vigorós de la fugida que he emprés. A moments, se 

m’escapoleix de la imaginació i mussito algunes notes entre 

llavis; a moments, no puc reprimir l’entusiasme i estic 

xiuxiuejant sense miraments, en veu alta. 

Entenc que la gent no vulgui intervenir per aturar-me. A més 

a més, considero aquesta abstenció com un èxit. Podrien ser 

els meus enemics i avortar d’immediat el meu passeig; són 

adults, però, per alguna raó que desconec, s’han convertit 

en un públic lliurat a la meva exhibició. En definitiva, jo 

també m’he lliurat a la sensació de triomf.  



 50

h Els caramels... Has pensat a dur-te els caramels pel 

mareig? 

g ....  

e Tot just a la Gran Via, l’instant de dubte m’agafa distret, 

recargolat a la música i els somnis i sentiments navals. 

Somiant truites, sento que l’àvia m’ha enxampat i 

m’arrossega Rocafort amunt, desfent el camí, i deambulant 

entre les fileres de vianants-espectador que gaudeixen d’un 

nou gag còmic; diferent del de l’anada perquè ara sóc jo el 

perdedor i l’àvia la triomfant. 

c No sents?, de lluny, les dues infermeres improvisades a la 

Gran Via de Barcelona, senten el xiscle d’una ambulància. 

h Ja et donaré jo caramels...  

e Ella sap que em marejo moltes vegades i ha aprofitat la 

necessitat de caramels contra el mareig, junt amb la 

circumstància de que estava bocabadat amb música i  

afanys. Em sobta, no obstant, un petit matís a l’estirada 

d’orella. Vol semblar fèrria però, en realitat, no ho és tant. 

Percebo un petit senyal que no se m’escapa; com si l’àvia, 

tan severa en ocasions, i tant que en aquest moment ho vol 

semblar, ara em transmetés, amb la pressió de la mà una 

mica més suau, cert missatge de satisfacció, com si 

reconegués a la meva persona un ésser capaç d’embastar i 

posar en marxa la pròpia aventura. Qualsevol aventura. 

Tanmateix, és possible que estigui contenta perquè, a la fi, li 

ha sortir bé la treta. 

No és que no em faci mal, però jo sé ben bé com és una 

estirada d’orella de la iaia i més davant d’una desobediència 

tan palesa i pertinaç. 

d Sembla que es debiliti. El perdem. 

c Una mica més d’energia. Ja falta poc...., ja han sentit un 

indici de sirenes; els fa revifar la seva entrega. L’auxili deixa 
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de ser una quimera. La recuperació, possible. Poc a poc, el 

so es fa més nítid i proper.  

d És com si ja el notés reviure... Júlia i Adelina, però, 

segueixen assistint aquella persona desmaiada al paviment 

sense pols i sense alè, com si no sentissin la proximitat de 

l’ajut i de la recuperació. 

e No sé a qui l’estic parlant, no estic segur. El tinc present, el 

noto de manera especial al meu abdomen; en tot cas, 

comprengui que si no hagués atès tant les meves debilitats, 

si no hagués sentit la necessitat d’aquell caramel, ara potser 

seria Almirall General de l’Armada. A la reserva, per suposat. 

L’edat obliga. Un ésser venerable a l’ocàs de la seva 

immensa carrera naval. Com sempre, em marejo, perdo el 

coneixement.  

c Ja estan aquí, Júlia, exigeix Adelina que lliuri aquell home a 

mans dels professionals que surten amb decisió del vehicle. 

d Està bé.... Per fi, sirenes i llums intermitents envolten la 

zona. El soroll de les sirenes cedeix el govern de l’espai als 

resplendors i es tranquil·litza; s’ofega en un gruny mentre el 

conductor situa el vehicle de forma adequada a la posició de 

l’afectat, i els altres ocupants de l’ambulància, el Marc i la 

Laura, amb determinació i delicadesa,  s’acosten i aparten la 

Júlia i l’Adelina, i la seva fatiga, de l’home estès a terra.  

a Júlia...  

b Sí és la Júlia. Ja ens donarem a conèixer després; ara està 

atordida. 
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ARGUMENTS (1ª. part) 
 

L’embalsamador d’il·lusions 
Salvar les aparences : Una jugada que desafina molt.  

 
* ELS ARGUMENTS 

 
Es va plantejar el relat -realitzat com a exercici del primer 

apartat dels dedicats a l’anàlisi de l’argument literari- reunint en ell 
tres dels tipus proposats a la lliçó corresponent:  

1. Salvador providencial, ja que es pot considerar a 
don Jou un personatge tan important a la vida del 
narrador que va servir de vehicle per transformar la 
seva trajectòria professional  

“...¿Sap que vostè hauria estat sempre el meu heroi.... ” 
“...una figura esportiu-musical que hauria adreçat el meu destí?” 

 
 envers un vessant pel qual no tenia dots  

“...està a temps d’assistir a l’assaig del cor del qual és l’actual director; 
un director de cor, però, desafinat i mut.” 

 
 i per canalitzar i potenciar el vessant esportiu pel 

qual si en tenia facultats. 
“...Podria haver estat igualment professor i responsable esportiu del 
col·legi, sense ser director del cor,...” 

 
2. El descens a l’infern, un infern terrenal en el que 

el protagonista es veu embolicat: procedir a 
l’embalsamament un cadàver, a la penombra d’una 
habitació solitària, 

“...Intento respirar profundament per asserenar-me i concentrar-me en 
el feixuc encàrrec de combatre la pestilència i de conferir un aspecte 
acceptable a una massa corporal molt danyada. ”  
“....haig de reconèixer que sento nàusees; potser irrefrenables, a la 
vista de l’aspecte purulent de les ferides i notant el tacte tou, tosc i 
repugnant.”  
“No deixa de ser pintoresc, també, que estigui recordant les seves 
proeses, mentre li estic netejant el pus que supura i es resseca i s’ha 
escampat pel ventre; estrenyo els orificis per on drenarà el que quedi 
dintre, fins que surti sèrum, i els tapono amb ungüent desprès 
d’arraconar la brutícia, la miasma. Hauré de suturar en algun punt si vull 
evitar noves escampadisses.” 

 
, una mica de retruc perquè potser no era la persona 
encarregada de fer-ho. 

“...¿Per què ho he decidit i per què, en el meu entorn, no sorgeixen 
ànimes servils disposades a absorbir i minimitzar qualsevol dificultat, 
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que m’evitin aquest tràngol que ja ha començat a convertir-se en un 
calvari? ”  
“També sembla cert i també estrany que no m’hagués decantat cap a 
l’opció de pregar per la seva ànima a l’oratori, en comptes de ficar-me 
en aquesta tasca més humil i alhora més molesta, repugnant i 
torbadora...” 
 

3. El coneixement d’un mateix,    
 
Aprofita la tribuna que li ofereix el monòleg des del que 
s’expressa per reflexionar sobre la pròpia personalitat. 

“...des d’aquesta perspectiva, sóc l’altre personatge típic, un ésser 
eternament inexpert que mai farà res amb una preparació acurada. Tot 
amb pinces.”  
“Una pura obstinació sense arguments m’ha dut a aquesta macabra 
aventura.” 
“Tant és cert com estrany que, davant del cadàver, no em costa parlar; 
al contrari, la seva quietud m’estimula la conversa;...” 

 
Fins i tot, s’observa en forma de memòria involuntària: 

“Sí, no deixa de ser pintoresc que ara i aquí m'hagi vingut al cap el 
vessant esportiu.” 

  
Per seguir aquesta observació al final, quan la narració 
ha canviat al punt de vista omniscient: 

“Per què ho ha tolerat? Cóm ho ha aconseguit?” 
 

* Altres aspectes:  
1. Perspectiva 

 
Si bé el relat comença en forma de diàleg del director de 
coral i professor d’esports d’un col·legi amb un desconegut: 

“-Sap què li dic? Aquesta història ofereix moltes probabilitats de 
conduir....” 

 
se’ns informa de seguida que l’interlocutor està mort: 

“–algú pot pensar que estic parlant sol perquè l’interlocutor està mort...” 
 

i que, per tant, el text pràcticament serà un monòleg:  
“En aquests instant visc aquesta experiència real i em trobo davant d’un 
cos mort. Parlant. ” 
“presento que m’escolta amb atenció....” 
 

que, de tant en tant, introdueix un diàleg intern, record del 
difunt: 

“– Tú, si hass de cantarrr con ezsa vosz, mejorrr te callasss!!!...” 
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De sobte i malgrat la brusquedat amb cert ajust de 
l’encadenament i aixà concloure, el relat passa de ser un 
monòleg del protagonista a narrador omniscient: 

“Mentre recull els estris i es treu la mascareta, la bata i els guants, el 
professor, responsable de les seccions esportives i director del cor 
escolar, l’èmul del pare Jou, observa...” 

 
2. Espai 

 
En gran proporció, aquest relat es despreocupa de 
descriure l’entorn. És un diàleg i en un diàleg ben poques 
vegades entra la descripció de l’espai. Pensem que no és 
necessari perquè el nostre interlocutor comparteix la 
percepció. No obstant, hi ha un parell de referències  

 a l’habitació on està practicant l’embalsamament: 
“entra la claror trapezoïdal per la porta semioberta....” 
 
 al teatre que està evocant: 

“dins d’un teatre de col·legi, sense una acústica massa apropiada i 
atrotinat per un ús continu?...” 

 
 

3. Temps verbals 
 

Igual que a l’apartat anterior, en aquest relat s’utilitza 
també un canvi de temps verbals per propiciar el trànsit de 
perspectives exposat al punt 1. 

 A la primera part, el narrador parla en primera 
persona com a protagonista i utilitza el temps 
present: 

“En aquests instant visc aquesta experiència real i em trobo davant d’un 
cos mort......” 

 
 Mentre que quan explica la llegenda o els 

esdeveniments escolars empra el passa i es 
comporta com un narrador omniscient: 

“…antiga llegenda. En ella, el futur heroi d’un país determinat havia 
d’embalsamar en solitari les despulles de l’heroi mort. Així es 
consagrava.....” 
“…feia gestos de direcció de masses musicals i, fins i tot, parava l’orella 
i donava indicacions. En alguns moments, adquiria l’actitud.....” 

 
 En ocasions, abandona la memòria i es centra en la 

realitat que està afrontant i, por tant, torna al 
present: 

“Puc advertir una sensació que volia evitar: haig de reconèixer que 
sento nàusees.....” 
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 Paràgrafs abans d’abandonar el monòleg de 
l’embalsamador, escrit en ‘narrador protagonista’, 
s’instaura aquesta combinació entre present i 
pretèrit,  

“…Jo sóc el designat. Realment, autodesignat.  
De manera que, amb una sensació de triomf, noto l’expressió.” 
“…que vaig guanyar-me el lloc, però també vaig guanyar....” 

 
 preparant la transició que es produeix junt el canvi 

a ‘narració omniscient’ al final del relat, escrit en 
present: 

“Mentre recull els estris i es treu la mascareta, la bata i els guants, el 
professor,....” 
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ARGUMENTS (2ª. part) 
 

El retrat d’Oscar Wilde per en Dorian Gray 
Sobreentesos i implicatures 

  

 
 

* L’argument: 
 

Respecte al tema concret d’aquest apartat –Els Arguments- la 
pretensió inicial de l’exercici és la d’establir un joc on es combinessin, 
amb més o menys presència dins la trama, diverses fórmules 
conegudes d’argument: 

 
 L’ésser desdoblat: 

La trama presenta una forma de desdoblament tot 
enfrontant una persona en la actualitat amb ella mateixa 
en el futur.  
“...rebo la imatge d’una noia, que dec ser jo” 
“L’Aida tenia l’oportunitat de veure’s ella mateixa al cap de quaranta 
anys, i ella mateixa, l’Aida del passat, podria deixar-se veure al cap de 
quaranta anys...” 
 

 El pacte amb el dimoni: 
Només començar el relat, se’ns proposa una versió 
‘actualitzada’ del concepte dimoni: 
“...Qui ho pot saber ets tu, un dimoni. ¿En definitiva, no sou els senyors 
del progrés tecnològic la versió actual del diable?” 
De qui la protagonista obté informació i recursos, 
“...hi ha un detector a la següent cantonada...” 
proposa un pacte amb ell: 
“M’has d’ajudar, August.” 
“Dóna’m el plànol dels rastrejadors i ja hi aniré jo sola.” 
“Per què no me’ls facilites i te’n vas tan tranquil? Ets el meu amic, o 
no?” 
i l’estableix 
“És una de les concessions de l’August cap a l’Aida. Una més. El VFI, 
un prototipus, encara en experimentació,  per comunicar-se les 
persones amb elles mateixes fora del seu temps: en el futur.” 
 

 El vell i el nou: 
El relat es basa especialment en la comparació i barreja 
de la dimensió vell/actual amb la de jove/futur, afegint-hi 
l’aparent contradicció de que la persona més vella té 
l’aspecte més jove i viceversa. 
“Sí, sóc jo, ho accepto, però amb un aspecte propi de quaranta anys 
enrere, quan hauria de representar quaranta anys endavant. És, sens 
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dubte, una broma i està dirigida a mi. Cóm pot ésser que se’m vegi tan 
jove dintre de quaranta anys?” 
“L’Aida aparentment molt més jove, però d’uns quaranta anys més que 
l’actual...” 
 

 L’amor redemptor: 
“...una il·lusió construïda en silenci des de fa anys, assaboreix l’aroma i 
el gust d’aquella pell, com si fos l’Aida de fa vint anys.” 
 

 L’adulteri: 
“...el record d’en Pròsper i de la fidelitat de vídua...” 
“...o, ¿potser, ja sentia aquest desig amb el Pròsper en vida?” 
 

 L’amor prohibit: 
“...De cop, li assalten molts sentiments contradictoris:  
que no tenia, que no tenien l’August i ella, l’edat ni l’aspecte ni les 
condicions adients per emprendre aquella aventura inusitada...” 
 

 L’intrús benefactor 
És aquesta una altra fórmula que es cola lleument al 
relat. August Valdric, a més del paper de dimoni que li 
assigna l’Aida, pren també el rol d’intrús benefactor de 
l’Aida Rostove, ajudant l’Aida a fugir i a conèixer millor la 
seva situació. 
“Ja van tres favors. Cada un d’ells més complicat que l’anterior. Té la 
seva gràcia. T’he concedit tres desitjos com si fossis l’Aladí. En tot cas, 
sóc un geni, no un diable....” 
 

 El coneixement d’un mateix 
Des d’aquesta perspectiva, l’Aida –tant l’actual, com la del futur i 
precisament per la possibilitat de realitzar una anàlisi de l’altra 
persona i percebre la seva circumstància- assoleix la possibilitat 
d’observar la pròpia història, una dimensió desconeguda de la 
seva existència i alguns comportaments imprevistos per una 
d’elles i oblidats per l’altra. 
 

 
* Altres aspectes:  

1. Ruptura dels temps 
 
L’estructura temporal plantejada al relat provocant la relació 

directa entre pressent i futur, propicia incursions entre les dues 
dimensions temporals i afavoreix un recurs ja utilitzat en aquesta 
sèrie de relats: la ruptura de la línia establida pels temps verbals per 
bé d’augmentar la sensació de surar entre els dos espais temporals. 
Així, a moments porta la situació al present com fan molts narradors 
orals quan li volen conferir cert èmfasi al relat: 

 



 58

“Observava l’Aida de reüll, com seguia mirant la pantalla; s’apropa a la 
cara, la olora amb tot l’afecte, com si intentés absorbir-li l’esperit. 
L’habitacle del cotxe, a la nit -portes tancades, vidres entelats-, fa de 
caixa de ressonància d’enyoraments. Els reflexos banyaven el rostre, 
els cabells, les ombres d’un anhel reeixit de les cendres. L’home es 
submergeix a la contemplació; porta així una bona estona, fins que ella 
ho percep, es gira  i, en un impuls inevitable, es troben els llavis, sense 
que cap dels dos sentís sorpresa.” 
 

O bé, empra aquest recurs per referir-se a la imatge del futur 
tot utilitzant un pretèrit imperfet: 

 
“Ella, jo en el futur, coneix tot el que m’està passant en aquest instant, 
al detall, inclòs el que havia d’ocórrer sense que jo ho sabés a partir i 
durant la transmissió; sabia més que jo: formo part de la seva 
memòria.” 
 

2. Narrador 
 
Des d’un punt de vista semblant i concedint la veu a diferents 

emissors, en aquest relat es practica el recurs del canvi de narrador: 
a) Enmig del paràgraf, el narrador omniscient li cedeix la 

narració a l’Aida (personatge): 
“Entre goig i indecisions, comença a trobar-li algun sentit al somriure 
irònic de l’altra Aida, la del futur   ....   Ella, jo en el futur, coneix tot el 
que m’està passant en aquest instant, al detall, inclòs el que havia 
d’ocórrer sense que jo ho sabés a partir i durant la transmissió; sabia 
més que jo: formo part de la seva memòria.” 
 

b) L’August (personatge) li cedeix la narració al narrador 
omniscient: 
“Al cap i a la fi, segons l’Aida, jo sóc el dimoni; bé, un dimoni capaç de 
trair per amor.   .....   Esclau de l’estat emocional, l’August lluita per 
evitar qualsevol precipitació, qualsevol tosquedat que li indueixi l’estat 
d’exaltació..” 

 
* Tema complementari: Les implicatures 
 

Les implicatures són referències incloses en el text que, per 
diversos motius, s’hauria de sobreentendre el significat durant la 
lectura. Són informacions que es volen transmetre de manera 
implícita. La dedicatòria d’aquest relat, el títol i el subtítol pretenen 
oferir un mecanisme per analitzar aquest recurs literari que pretén 
convertir-se en un element comunicatiu. 

Algunes vegades sense èxit, com és el cas de la dedicatòria: 
Al número 5 del carrer 18 

Ja que molt poques persones podrien saber qui viu en aquesta 
adreça i, molt menys, si es té present que els números han estat 
canviats aposta.  
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Si l’autor volgués fer sabedor tothom, en comptes d’invertir-lo 
hauria posat la dada real: 

Al número  18 del carrer 5 

Per tant, no tenia vocació d‘implicatura; constituïa una 
endevinalla dirigida només a les persones que fossin capaces de 
descobrir aquesta inversió i que coneguessin qui viu al número 18 del 
carrer número 5. Potser, tan sols les destinatàries d’aquesta 
dedicatòria.  

No obstant en haurà servit de pont per analitzar aquest 
concepte, en contrast, amb la funció del títol i del subtítol: 

 
El retrat d’Oscar Wilde per en Dorian Grey 

Sobreentesos i implicatures 

 
Perquè contenen un joc de referències que afavoreixen que el 

lector capti la segona intenció. 
a) La referència clara a ‘El retrat de Dorian Grey’ d’Oscar 

Wilde està dirigida a mostrar un aspecte semblant entre 
les dues narracions: la transformació de la pròpia imatge 
–en la novel·la d’Oscar Wilde, sobre un quadre i en el cas 
d’aquest relat, en una pantalla d’ordinador.  

b) La inversió del títol de la novel·la posant personatge per 
autor i autor per personatge, pretén mostrar que, mentre 
que en la novel·la, Dorian Grey s’ha d’enfrontar amb una 
imatge cada cop més abjecte, en aquest relat, la 
protagonista observa que la imatge del futur ha millorat i 
rejovenit la actual.  
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LA TRAMA 
 

Expressions fora i dintre d’un quadre 

Cruïlla de camins, sentiments i personatges 

 
L’objectiu d’aquest exercici és la construcció d’una trama a 

partir de la contemplació d’un quadre proposada pel professor del 
curs: ‘La nena malalta’ d’Edvard Munch. Aquesta pintura representa 
la germana del pintor al llit, malalta de tuberculosi i a poc del 
desenllaç fatal d’aquest procés. L’acompanya, evidentment 
compungida, Karen, la seva tia. 

Es tractava d’exposar les sensacions que provocava el quadre, 
a través de la disposició, en forma de trama, d’uns esdeveniments i 
circumstàncies suggerits per la imatge.  

Per elaborar la trama, es va triar la modalitat de ‘en espiral’,  
1. opció que s’insinua indirectament vàries vegades en el text:  

“el camí que haurà d’emprendre la Sophie és involuntari i confós i 
suggereix enlairar-se ben alt, en un vector oblic, retorçat, que fuig 
cavalcant sobre una espiral aliena a les passejades i corredisses 
rectilínies de la tia, del metge i del pastor pel carrer de la Font.” 
“Amunt i avall, avall i amunt! Precipitacions i angoixes .... El meu camí 
és molt més recargolat que el que condueix a la Font” 

2. i que es basa en l’entrecreuament d’accions que s’allunyen i 
s’acosten al lloc que, en definitiva, enfoca la trama: 
l’habitació representada al quadre.  

3. Hi ha altres àmbits on es desenvolupa la trama, però 
serveixen per elaborar recorreguts complementaris que, en 
forma espiral, conflueixen l’acció a l’habitació ocupada per la 
malalta:  
a) el camí de la font, 

“Elster i Aasen, metge i pastor espiritual, es creuen al Camí de la 
Font...” 
“Tots dos intueixen d’on ve l’un i cap a on va l’altre.” 
  

b) casa del metge  
“Elster, assegut a l’entrada de casa seva, es treu les botes. Sacseja el 
cap. No se li en va dels pensaments, la Sophie. Tampoc la Karen.” 
 

c) resta de la casa de la família Munch 
“Amb la formalitat i el torbament que venen al cas, acaba de parlar al 
rebedor de casa amb el senyor Elster, el metge” 
“Tancades totes les portes de la casa; des de la principal a la de 
l’habitació de Sophie l’aire s’ha tornat més espès que mai.” 
 

d) fora de la casa de la família Munch 
“Aasen, el pastor espiritual, repica la picaporta. Amb rotunditat. Amb la 
mateixa fermesa que la de la pretensió d’ajudar l’ànima que li espera a 
dins.” 
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* Altres aspectes:  

 
Narrador 

 
Tot seguint el joc de l’exercici anterior o es propiciava la 

intervenció de diversos narradors, en aquest també es produeix un 
joc semblant amb un canvi sobtat de narrador.  

a. El relat s’inicia i transcorre tres quartes parts des d’un punt 
de vista omniscient,  

“Sophie coneix el seu instant d’incertesa i esgotament. La mà resta 
inerme sobre el llit mentre la mirada serena emprèn un vol desconegut, 
enigmàtic. Karen, la tia, resguarda...” 

 
b. que en un moment donat i prenent la forma de diàleg intern, 

es transforma en una narració des de la perspectiva de la 
protagonista del relat i del quadre: la Sophie: 

“Mentre, el meu cansament sembla reposar sobre la tristor de la tia 
Karen.” 

 
c. que desemboca en un curiós autotestimoni (Sophie pren la 

iniciativa i intenta recordar-se):  
“No sé amb exactitud el que devia pensar i sentir en aquella 
circumstància, però ben bé ho podria traslluir pel joc de clarobscurs.”  
 

d. i procedeix a una autodescripció mentre descriu el quadre:  
“El verd fosc puja buscant la pal·lidesa del meu rostre, un matís més 
clar i lluminós que el verd que m’envolta i el negre del vestit i del 
pentinat de la Karen. La estic mirant amb la tendresa...” 

 
e. a continuació, el relat retorna a la fórmula de narrador 

omniscient: 
“Elster, assegut a l’entrada de casa seva, es treu les botes. Sacseja el 
cap. No se li en va dels pensaments...”  
 

f. per acabar a la de narrador protagonista. La Sophie parla a 
sa mare:  

“Ara per ara, mare, passat el temps, contemplo cóm miro la teva 
germana amb gratitud. La mateixa gratitud que segueixo sentint avui...” 

 
 

* Tema complementari: La sobreinterpretació 
 

 
Aquest exercici parteix de la contemplació d’un quadre. 

Descripció, exposició de les sensacions que produeix aquesta 
contemplació i narració de fets que podrien envoltar la situació, 
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formen la substància del relat. Els fets, encara que basats en el que 
podem conèixer de l’episodi real, són, en gran part, imaginaris; les 
sensacions són subjectives i la descripció, més o menys encertada i 
sempre parcial. Sobre la iniciativa d’interpretar i explicar sensacions 
que ens produeixi el quadre haurem afegit gran part dels nostres 
experiències, coneixements i sensibilitat i probablement haurem 
construït una proposta molt diferent a les intencions artístiques de 
l’autor de la pintura.  

El tema complementari d’aquest apartat havia de ser la 
sobreinterpretació en el Teatre, però la proposta de comentari 
d’aquesta ‘La nena malalta’ ha ampliat el comentari a la 
sobreinterpretació en qualsevol àmbit artístic, com pot ser aquest 
relat-comentari d’un quadre. 

Al costat contrari d’aquesta pretensió d’interpretar-ho tot         
–encara que, en aquest cas, no es tracti de material artístic- està 
l’actitud del pastor Aasen i del doctor Elster, amb una frase que 
qualifica l’escena:  

“No es diuen res més; ni per referir-se al temps. Tampoc afegiran 
sobreentesos.” 
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FINALS 
La mort oblidada de mossèn Celedonio Artigas 

Sobre la censura i la paranoia que hi indueix 

 
 
L’últim apartat del curs d’escriptura ha abordat ‘els finals’; 

l’estructura del relat en relació a la fórmula d’acabament de la 
història narrada i algunes formes més habituals de construir aquest 
punt i final. 

* Estructura del final del relat: 
 

Per construir-lo se n’ha triat una estructura circular; si 
més no, donar a entendre que la trama és circular, 
encara que, al final, els fets que es presenten com a 
circulars, prometen no tornar a produir-se. 
a. Des del principi: 
“ 
 No ha deixat de fer-ho des de la primera visita i em temo que 

estarem donant-li voltes a aquesta comèdia de fa cinquanta-tres 
anys, fins que em torni boig, em mati per consumpció o es mori.” 

 
b. Amb un intent de donar a entendre que tornarem al 

principi de l’aventura o, com a mínim, que tornarà a 
recollir el canotier i el bastó perquè se’ls ha deixat: 

 
 “Té la sensació de que se n’ha sortit bé, amb certa discreció i una mica 
d’encert. No obstant, creu que això no s’ha acabat, que aquell home hi 
tornarà. Caram, el bastó i el barret de palla!”  
 
c. cercle que, en aparença, es trenca al final: 
“ 
 El canotier i el bastó? Pot llençar-los. A partir d’ara no els 

necessitaré. Vull canviar d’aspecte. Completament.”  
 
d. El sr. Gavillas no vol tornar; per tant, no es realitza la 

recollida del canotier i del bastó, i no donarà la llauna 
a l’inspector de nou, però, des d’un punt de vista 
narratiu, aquests elements prenen protagonisme tant 
al principi com al mig i al final del relat i formen part 
de l’estructura en tot moment,  suggerint com a 
possibilitat que la situació es pot reiniciar. 

 
“No obstant, creu que això no s’ha acabat, que aquell home hi tornarà.” 
 

* Algunes formes d’acabar un relat: 
 

Respecte a la diverses formes d’acabar estudiades durant el 
curs, s’ha optat per un joc que intenta exemplificar algunes d’elles 
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quasi simultàniament. S’han situat a la darrera plana del text sis de 
les deu estudiades. 

Sis models de finals consecutius, de manera que el relat podria 
haver acabat en arribar a cada conclusió suggerida. Potser quedaria 
algun concepte per dir, però podríem afegir-lo abans del final triat. 

Així, el relat podria haver acabat als següents paràgrafs, que a 
continuació s’exposen encapçalats pel corresponent tipus escollit en 
cada cas:  

 
 Final amb un dubte: 

 “El senyor està com un llum. En el territori dels dubtes que sempre 
alberga l’ànima, l’inspector bregat en moltes batalles encara li 
concedeix alguna versemblança. Podria ser el cas què...”  
 

 Acabar amb una expressió de sentiments: 
“Té la sensació de que se n’ha sortit bé, amb certa discreció i una mica 
d’encert. No obstant, creu que això no s’ha acabat, que aquell home hi 
tornarà.”  
 

 Acabar amb una reflexió: 
“És curiosa la conclusió que n’ha tret d’aquest caleidoscopi embogit: 
que si hom mata per diners (per un doble delicte, robar i matar, que 
hauria de ser considerat doble delicte) el pot veure prescrit, mentre que 
si només ha matat, com a l’afer d’aquest expedient, segons les 
condicions no li prescriuria. Sortiria a compte robar doncs, encara que 
només fossin uns cèntims, a l’hora de cometre un atemptat, per mor 
que consideressin com a motivació el robatori. Són disquisicions 
malèvoles, impròpies d’un policia com cal. No és convenient parlar amb 
un boig tanta estona; tot s’hi encomana.”  

  
 Final de text amb un element que indica futur: 

“Mai ha trepitjat el carrer de l’Ave Maria i li envaeixen ganes de passar-
s’hi.”  
 

 Acabar amb una acció: 
“El senyoret es gira, mentre se li dibuixa a la cara un notable tret 
d’expectació. ¿Seria possible que s’ho haguessin repensat i que ja 
vinguessin a detenir-lo?”  
 

 Final amb un diàleg: 
És l’acabament definitiu del relat. 
“ 
 S’ha deixat això al despatx de l’inspector. 
 El canotier i el bastó? Pot llençar-los. A partir d’ara no els 

necessitaré. Vull canviar d’aspecte. Completament.”  
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En cada una d’aquestes sis situacions es podria haver acabat el 
relat, d’acord amb la situació plantejada, sense donar-se una 
sensació d’història inconclusa. 

 
* Altres aspectes:  
 

3. Diàlegs 
 
Tornem a un dels elements ja tractats en aquesta sèrie de 

relats. Aproximadament, un cinquanta per cent de l’extensió està 
ocupada per diàlegs, que prenen una importància especial si 
s’observa:  

a. que el relat comença en forma de diàleg:  
“ 
 Què, cóm va, inspector?  
 Te’n vols riure de mi? – tanca amb energia l’arxivador. 
 Disculpi...”  

 
b. que es tanca amb un altre diàleg: 

“ 
 El canotier i el bastó? Pot llençar-los. A partir d’ara no els 

necessitaré. Vull canviar d’aspecte. Completament.”  
 

c. i que, com s’exposa en el següent punt, les al·lusions a 
censura i autocensura i les autoreferències a relats 
anteriors es realitzen de forma especial dintre dels 
diàlegs. Són proposades a través dels personatges. 

 
 

* Tema complementari: La censura i 
l’autoreferència 

 
1. La censura 

 
Relacionat especialment amb el tema que ocupà un dels 

exercicis anteriors, la autocensura1 -doncs no hi hauria autocensura 
sense censura o, si més no, sense la sensació- hem centrat el tema 
complementari del relat en aquest mecanisme de control cultural. 

a. El protagonista, sr. Gavillas, denuncia la permanència 
‘implícita’ d’aquest mecanisme dintre de la societat 
actual. 
“ 
 Volia... –balbuceja- lliurar-m’hi a la justícia perquè, vist on ha arribat 

la pràctica de la censura en aquests darrers anys, la meva acció 
homicida ha estat un fracàs. “ 

 
1 La narració que forma part d’aquest recull de relats, i que està dedicada a l’autocensura, és la titulada 
‘Personatge contra vidre entelat’  
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“ 
 No ha resultat tan benèvola l’actuació de la censura implícita a la 

democràcia com per respondre de la mort d’un home durant la 
dictadura...”  

 
b. exposa el seu punt de vista sobre l’estratègia que utilitza 

la censura a l’actualitat: 
“ 
 Ara la censura s’exerceix d’una forma sibil·lina, sense prohibicions, 

a partir dels ressorts del premi (subvencions, promocions públiques i 
privades...) i del càstig (l’absència d’aquests recolzaments)” 

“ 
 És del que em queixo. La censura s’exerceix avui amb una 

estratègia solapada. Més incontrolable.” 
 

c. I fins i tot l’inspector, encara que es pugui pensar que ho 
fa perquè pensa que Gavillas està boig, d’alguna manera 
reconeix l’existència d’aquest control: 
“ 
 Cóm vol que publiquin els escrits? No es podria estar quiet en altres 

qüestions i dedicar-se a la literatura, tan sols?” 
“ 
 Jo no hi entenc gaire sobre l’àmbit educatiu, però cóm vol que li 

editin això?” 
 
Lògicament, aquest tema és molt més ampli. En tot cas, el 

diàleg entre Gavillas i l’inspector brinda l’oportunitat d’endegar una 
reflexió sobre un aspecte digne de ser considerat durant l’estudi de la 
pràctica literària. 

 
2. L’autoreferència 

 
En un exercici anterior proposàvem com a tema complementari 

el de les implicatures. En aquest, s‘aprofundeix en la mateixa via a 
l’incloure en el text –en el diàleg entre personatges i amb la intenció 
d’infondre un nexe al conjunt de relats- referències a altres escrits del 
propi autor que pertanyen a aquesta sèrie: 

“en un dels seus relats destinats a la lectura escolar, una aventura 
amorosa entre dues persones grans. Dos vells.”2 

 
En una d’aquestes indicacions, a més a més, es fa al·lusió a un 

relat d’aquesta sèrie on s’anticipa, des de la ‘autocensura’, el tema 
complementari abordat a l’exercici d’avui, ‘la censura’, tot 
relacionant-los: 

 

 
2 ‘El retrat d’Oscar Wilde per en Dorian Gray’ 
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“...més aviat serà perquè en un altre relat denuncio la pràctica de la 
censura a la societat democràtica.”3 

 
 

 
3 ‘Personatge contra vidre entelat’ 


