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Los mares del Sur (1979) 
 
“La habitación privada no tenía más detalle significativo que una excelente reproducción pintada del ¿Qué somos? ¿A dónde 
vamos?¿De dónde venimos? de Gauguin” (p. 44). 
 

 
Extret de www.wikipedia.org. Acceptada la reproducció sense ànim lucratiu.  

 
 

Guia o suggeriment d'ús: la present unitat està pensada com una compilació d'activitats 
per a treballar la novel·la Los mares del Sur en tres etapes. Abans, durant i després de la 
lectura. S'han obviat expressament les activitats de comprensió lectora i cerca de paraules 
clau en el text. En aquest sentit s'han afavorit activitats d'aprenentatge per tasques i 
expressió escrita que exigeixen una lectura prèvia. En ser més de 60 activitats, el que se 
suggereix és que el professor comenci l'experiència lectora amb els alumnes i, en ordre 
cronològic, esculli només aquelles que contribueixin a enriquir-la. La guia està pensada per a 
alumnes de Batxillerat tot i que també serveix per a 3er. i 4rt. d’ESO. Bon viatge i millor 
lectura. 

 
1. Introducció 
  
Les activitats d’aquesta guia estan pensades per als estudiants de 1r de Batxillerat. Tenen com a 
objectiu facilitar a l’alumnat l’aproximació a la lectura de Los mares del Sur des d’un 
enfocament participatiu i competencial. La finalitat és que l’alumne s’aproximi a l’obra a partir 
d’activitats que conviden a gaudir, en un procés en el que lectura i aprenentatge constitueixin 
una vivència literària. 
  
Vázquez Montalbán, Manuel. Los mares del Sur. Barcelona: Editorial Planeta. 9ª Edición. 2014 
  
1.1 Enllaços d’Internet 
  
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/mares/ 
http://blogs.elpais.com/tormenta-de-ideas/2012/02/quemar-los-libros-1.html 
http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=hispstu_honpro 
http://www.vespito.net/mvm/ 
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http://www.planetalector.com/los-mares-del-sur 
http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es/p/inicio.html 
http://www.grin.com/es/e-book/59181/manuel-vazquez-montalban-la-novela-los-mares-del-
sur-como-espejo-de 
 
  
1.2 Orientació per al professorat 
 

Los Mares del Sur, possiblement una de les obres més rodones del cicle Carvalho, permet un 
enfocament multidisciplinari i l'anàlisi transversal de molts dels seus temes. La fugida de Carlos 
Stuart Pedrell no cap als mars del sud com evoca el títol, sinó a un barri obrer que ell mateix va 
construir als afores de Barcelona, és una paràbola que ofereix diferents nivells de lectura. Es pot 
entendre l'argument com a mirall de la frustració i desig de canvi de l'Espanya de finals dels 
setanta des d'un punt de vista històric; el viatge com a element estructurador i la cerca d'un sud 
mític proposen múltiples referents literaris que l'alumnat pot investigar; finalment, les relacions 
entre el detectiu i el seu entorn permeten no només un retrat social sinó la valoració de l'ètica i 
moralitat de les nostres accions.: “Los detectives somos los termómetros de la moral establecida: 
Biscuter. Yo te digo que esta sociedad está podrida. No cree en nada” (p. 15). 
  
  
1.3 Contingut i estructura de les activitats de la guia  
 
La present guia es divideix en tres blocs d'activitats: les prèvies a la lectura, les que estan 
pensades per a fer durant la lectura i, finalment, les que s’haurien de realitzar a posteriori, una 
vegada completat l'anterior. 
  
1.3.1 BLOC 1. Activitats prèvies a la lectura 
 
En aquest bloc es proposen tres activitats que permetin a l’alumnat reflexionar sobre els grans 
temes de la novel·la. La primera és de caràcter eminentment contextual. Amb això es busca 
motivar a l'alumne perquè conegui millor el moment històric en el qual es desenvolupa la 
intriga. Es tracta d'incardinar la lectura de manera geogràfica i històrica. La segona busca 
l'enfilada emocional amb el lector. A partir de la cita que deixa Stuart Pedrell, l'alumnat haurà 
de bussejar en les seves pròpies experiències per entendre al personatge. La tercera activitat es 
refereix a l'amor i serveix d'aperitiu per a la descarnada visió de l'autor. Finalment, es valora el 
gènere de la novel·la a partir d'unes pautes proposades pel professorat. 
  

1. “Ara que ja no ets amb nosaltres”: després de la mort del dictador. 
2. “Più nessuno mi porterà nel sud”: fugint d’un mateix. 
3.  Cendres d’una biblioteca: la funció de la literatura. 
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1.3.2 Activitats durant la lectura  
 
Activitat 4. El delinqüent i la mort.  
Activitat 5. La millor amiga de l’home: apareix Bleda.  
Activitat 6. Un vers i un misteri. 
Activitat 7. El discret policia. 
Activitat 8. Charo o la rauxa. 
Activitat 9. El despatx del mort.  
Activitat 10. L’art d’Artimbau 
Activitat 11. Stuart Pedrell, “Un bicho raro”. 
Activitat 12. La casa del mort.  
Activitat 13. La vida sana del Sr. Planas 
Activitat 14. Metaliteratura: una conferència sobre la Novel.la Negra. 
Activitat 15. El discret encant del Marquesat. 
Activitat 16. De viatges i luxe.  
Activitat 17. Yes, she said.  
Activitat 18. Els paradisos artificials (Yes, drogada).  
Activitat 19. Teresa Marsé  
Activitat 20. Adela Vilardell 
Activitat 21. Rambla amunt, Rambla avall 
Activitat 22. L’escola d’Art i la eterna joventut. 
Activitat 23. De valencians i paelles. 
Activitat 24. Lliçó de literatura 
Activitat 25. Revelació 
Activitat 26. San Magín, el paradís.  
Activitat 27. Workers, united. 
Activitat 28. L’amo de la botiga. 
Activitat 29. La obscura història d’Antonio Porqueres. 
Activitat 30. Una nit a un taüt.  
Activitat 31. Claror a la SEAT i un nou encàrrec. 
Activitat 32. Eleccions patronals.  
Activitat 33. Teatre de Vanitats Mima i Yes. 
Activitat 34. Charo i el futur: recapitulant.  
Activitat 35. Ana Briongos i companyia.  
Activitat 36. La família Briongos. 
Activitat 37. Bromuro i el seny.  
Activitat 38. La darrera nit de Yes.  
Activitat 39. Navajeros i el policia infiltrat.  
Activitat 40. Nadant entre taurons: Munt y Planas. 
Activitat 41. Endavant la Història: el llarg camí cap a la democràcia.  
Activitat 42. La dura vida de Pedrito Larios 
Activitat 43. Violència.  
Activitat 44. Resolució  
Activitat 45. Ferits 
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Activitat 46. El de la ETA. 
Activitat 47. Informe final: Ningú em portarà al Sud 
Activitat 48. Epíleg.  
 
1.3.3. Activitat per a després de la lectura.  
 
Activitat 49. “Redescobrint a Antonio Porqueres: un diari” 
Activitat 50. “Geocaching: carta per a futurs lectors”  
Activitat 51. “Discurs al funeral de Carlos Stuart Pedrell” 
Activitat 52. “Tu ets el detectiu: relats de la immigració”  
Activitat 53. “Eleccions: les primeres però no les últimes” 

 
2. Guia de lectura 
 
Los mares del sur va ser publicada l’any 1979 a l’editorial Planeta i va rebre el Premi Planeta 
d’aquest mateix any. Dos anys després guanyarà el prestigiós Grand Prix de la Littérature 
Policière. Els antecedents d’aquesta obra dins el conjunt de l’obra literària de MVM eren Yo 
maté a Kennedy, Tatuaje y La soledad del mánager. Les influències o altres referències van ser 
els clàssics de la literatura nord-americana com a Raymond Chandler, Dashiel Hammet i 
Chester Hymes.  
  
2.1 Argument 
 
A la fi dels anys setanta, en una Barcelona que tempteja les primeres eleccions democràtiques, 
apareix mort un empresari de l'alta burgesia catalana. Els seus coneguts i familiars el suposaven 
viatjant per les illes de la Polinèsia i no assassinat en un descampat del Barri de la Trinitat. És 
llavors quan Pepe Carvalho, un descregut detectiu que té el seu despatx en Les Rambles, iniciarà 
una recerca que té més de retrat social col·lectiu que de misteriós assassinat. A través d'una 
galeria de personatges dispars - marquesos cosmopolites, botiguers de barri, intel·lectuals 
gourmets i conspiranoics enllustradors- retratats als diferents espais d'una urbs tan complexa 
com Barcelona, es pren el pols a una societat esquizofrènica i un país en ple procés de 
reconstrucció. De fons bateguen qüestions no només polítiques sinó universals: Qui som en 
realitat? La imatge que projectem o les nostres accions? Fins a quin punt la gent que ens envolta 
i aprecia ens coneix bé? Qui ens portarà al sud quan no quedi un altre lloc on fugir? 
  
2.2 Estructura i punt de vista 
 
Los mares del sur posseeix una estructura aparentment de novel·la policíaca. Això és, el seu 
argument respon al de la resolució d'un misteri desencadenat per un assassinat. Les 
perquisicions del detectiu, a partir de diferents girs de la trama i la successiva incursió de 
sospitosos, haurien de ser les etapes o capítols en els quals dividir el llibre. No obstant això, com 
el crític Rafael Conte apunta1, això és només l'embolcall d'una diferent estructura profunda.  

                                                           
1 Disponible a: http://www.vespito.net/mvm/mares1.html Consultat l’ 11/03/2015. 
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La novel·la s'articula a partir de quaranta-quatre fragments breus, entre les tres i les cinc 
pàgines. Aquests fragments responen a diverses tipologies textuals, amb predomini del diàleg i 
de l'entrevista. Si el primer és eminentment narratiu, amb la persecució policial que donarà 
motiu al descobriment del cadàver, la majoria són vinyetes compostes a partir de minucioses 
descripcions, gairebé retrats i el relat d'una conversa. En certa mesura es podrien entendre com 
a entrevistes. Carvalho conversa amb personatges de les més variades classes socials i 
ideologies: un marquès conscient de la seva aliança amb la burgesia, una vídua emprenedora, 
botiguers de barri, militants de sindicats amb curioses anècdotes, una jove obrera, compromesa 
socialment, etc. 
  
Quant a la focalització, Núria Plaza sosté que l'important és la heterogeneïtat de gèneres 
narratius presents a la novel·la. És a dir, el narrador juxtaposa discursos que provenen d'altres 
llocs i d'altres textos. Al contrari que els narradors vuitcentistes, la veu dels mars del sud és 
irònica, plena de referències i fins i tot jutja o mostra una certa parcialitat còmica per les 
situacions que narra (cf. 2014: 76). Precisament per això, són varis els acadèmics que han 
defensat els molts nivells de lectura i les múltiples referències que conté: culinàries, literàries, 
polítiques, filosòfiques i eròtiques2. 
 
2.3 Personatges: 
 
A partir de les figures de Pepe Carvalho i Stuart Pedrell, personatge conductor i protagonista in 
absentia, respectivament, es configura el mosaic social de la Barcelona de la transició. Vegem 
amb més detall els més importants. 
 
Pepe Carvalho 
 
El cínic detectiu creat per Montalbán està ple de contradiccions, la qual cosa ho converteix en un 
personatge fascinant. Va ser militant comunista en la seva joventut, agent de la CIA en els seus 
anys de maduresa, persona conreada amb un passat lector que ja voldrien molts intel·lectuals i 
en l'actualitat, a més d'investigador, piròman a temps parcial de la seva pròpia biblioteca. El 
protagonista és un detectiu d’arrels intel·lectuals que precisament renega de la seva formació. 
Les seves contundents opinions es desdiuen enfront de les seves accions amb els que l’envolten. 
Carvalho revesteix la seva lucidesa amb cinisme: creu haver construït el seu lloc al món però al 
mateix temps és conscient de la fragilitat de totes les relacions humanes. 
 
Carlos Stuart Pedrell 
 
Una presència absent que domina tota la novel·la. Les raons de la seva mort i el misteriós any 
que la precedeix vertebren la recerca de Pepe Carvalho. La personalitat de Carlos Stuart Pedrell 
és un trencaclosques que el detectiu intentarà resoldre a partir de visions parcials: “Va ser un 
home que mai li va saber treure partit a la vida. Era un sofridor narcisista. Sofria per si mateix”. 

                                                           
2 Carrasco, JLC. "Eclecticismo y diversidad en Los mares del Sur." 2007. 
<https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero37/maresur.html> 
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Se’l valora com a home de negocis, filantrop, humanista, se’l qüestiona pels seus affaires 
amorosos, se l’admira com a pare i se’l compadeix per la seva incapacitat per assumir la 
maduresa. Stuart Pedrell es mostra en tota la seva complexitat precisament quan el lector es 
troba amb la polifonia de relats sobre la seva vida. El seu viatge fallit als mars del Sud i l'intent 
de redempció final l'últim any de la seva vida el converteixen en un heroi tràgic contemporani. 
 
Miriam  
 
La vídua de Stuart Pedrell és una dona que per fi demostra tot allò del que és capaç. En un món 
dominat per homes, la defunció del seu marit la posa al capdavant de l'empresa i és ara quan 
haurà de demostrar la seva capacitat de gestió. Culta, atractiva i d'un fort caràcter, mantindrà 
una relació ambigua amb el detectiu. 
 
Yes  
 
La filla de Carlos Stuart Pedrell combina sensualitat i innocència. Enmig del duel pel seu pare 
iniciarà una relació amorosa amb Carvalho de cert caire freudià. El que en el fons busca no és 
una figura paterna sinó un sentit a la seva existència. Els seus excessos amb la droga denoten 
una personalitat depenent i encara per formar. 
 
Viladecans 
 
L'advocat que es posa en contacte amb el detectiu a petició de la vídua. Un home metòdic, 
calculador i molt distant. Les seves aparicions en la novel·la són molt espaiades però el seu rol 
en el llibre és fonamental. Un personatge que oculta molt més del que sembla amb les seves 
mesurades paraules. 
 
Adela Briongos 
 
Una treballadora de la SEAT d'un barri obrer de Barcelona. El seu compromís amb la política i el 
seu tarannà rebel la van portar a la presó més d'una vegada. Va conèixer a Stuart Pedrell quan la 
seva vida, destí i nom eren uns altres. Ella i la seva família amaguen el secret que pot costar no 
només la fortuna de tota la família sinó la vida. 
 
2.4 Espai, paisatge 
 
L'escenari que descriu la novel·la és la Barcelona de finals dels setanta. Una ciutat molt 
allunyada de la lluminosa i cosmopolita urbs que esdevindrà després de les olimpíades. 
Carvalho, en un moviment pendular recorre els diferents espais i microclimes que la ciutat 
conté: la burgesia catalana viurà més amunt de la Diagonal, entre Sarrià i El Putxet; el 
proletariat viu en la perifèria de la ciutat, en barris com San Magín, de sospitós i intencionada 
semblança amb L’Hospitalet. De fet, l'investigador Héctor Reyes sosté a Cartografia del 
desencant en la novel·la Los Mares del Sur que Stuart Pedrell i Carvalho realitzen un moviment 
pendular al llarg de la ciutat que representa el desencant postfranquista que predominava en la 
societat. Sobre aquest tema distingeix dos viatges clarament delimitats: “Un d'horitzontal de 
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temps passat en el qual es desplaça Stuart Pedrell i un de circular en temps present en el qual es 
mobilitza el detectiu Carvalho. L'anterior el podem comprovar a simple vista, si examinem en un 
plànol cartogràfic els diferents espais en els quals es desenvolupa la novel·la, i seguim en un 
moviment doble tant a Carlos Stuart Pedrell com a Pepe Carvalho” (Reyes, 2012: 22).  
 
D'aquesta manera, Stuart Pedrell es desplaça de manera directa, trajectòria rectilínia, de Sarrià-
Sant Gervasi fins al barri de San Magín. Per la seva banda, Carvalho realitza un trajecte d'anada 
i tornada: s’inicia al despatx de Viladecans, on és citat per primera vegada per iniciar la seva 
recerca, continua per Sant Cugat, baixa a Ciutat Vella i les Rambles, on se situa el seu despatx, 
viatja a San Magín i tornarà finalment als cims -polítics i geogràfiques- de la ciutat.  
 
Es podria afegir que el vaivé, el moviment d'anada i volta, i fins i tot d’avenç i retrocés, 
representa de forma anàloga els vaivens socials d'un país que en la seva construcció d'un futur 
democràtic sofria fugaços retorns a velles polítiques. El xoc entre el vell i el nou també va tenir 
lloc en l'econòmic i social, portant el conflicte als carrers. Aquí una foto de 1979 de les protestes 
de l'empresa SEAT, on treballa el personatge Ana Briongos, a les Rambles de Barcelona. 
 

 
  
2.5 Temes i valors 
 
Parafrasejant a Borges quan parlava de Quevedo, Vázquez Montalbán és una literatura en si 
mateix. Valgui com a exemple la quantitat de temes i reflexions presents en un novel·la que amb 
prou feines sobrepassa les dues-centes pàgines. Aquests són els més destacats, si bé sempre es 
convida als alumnes a elaborar les seves pròpies conclusions. 
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El desencant 
 
Com va avançar el títol de la coneguda pel·lícula de Jaime Chávarri (1976), el desencant és el 
sentiment predominant a la vida pública espanyola, especialment entre el jovent. La decepció 
per la recentment obtinguda democràcia va donar pas a un estat de decepció col·lectiva i a certs 
tocs de cinisme. Prenent les hipòtesis de José Manuel Roca (1999: 110) i Teresa M. Vilarós 
(1998: 27) el desencantament es pot articular en dos eixos: el formalisme i la fi de les utopies. El 
primer es refereix a la mateixa transició i la seva acceptació de l'oblit dels crims de guerra o 
legitimitat del govern anterior a canvi de les pau social. El segon es refereix a la impossibilitat de 
complir amb les expectatives que l'oposició de l'esquerra, la gran majoria a l'exili, havien generat 
amb el final de la dictadura. 
 
L’amor 
 
Un dels temes literaris per excel·lència, l'amor en aquesta novel·la es defineix a partir de la 
dependència. Carvalho afirma: “Sempre m'ha horroritzat ser esclau dels sentiments perquè sé 
que puc ser un esclau d'ells”. Amb això accepta la seva condició submisa a uns sentiments que 
tots els personatges de la novel·la en certa mesura comparteixen. Carvalho, el detectiu que 
aspira a la solitud i tan sols “a enterrar als seus morts” té al seu càrrec a Charo, la prostituta amb 
la qual manté una relació quasi matrimonial, Biscuter, al que cuida com un fill o un parent 
necessitat i la gosseta Bleda, nova adquisició en la seva cartografia sentimental. Però la idea de 
l'amor com a necessitat no es redueix només al protagonista. Valguin com a exemples les 
relacions entre Ana Briongos i Antonio Porqueres/ Stuart Pedrell, Lita Vilardell i el misteriós 
motorista o fins i tot el marit vexat que demana ajuda al detectiu perquè la seva dona ha marxat 
amb un fals terrorista d'ETA. 
 
La funció de la literatura 
 
La literatura en l'obra de Manuel Vázquez Montalbán és un de subtemes fonamentals, sent 
capaç d'adoptar diferents formes. D'una banda funciona com a referent comparatiu de diferents 
descripcions de la novel·la. Recordi's l'exemple del clarejar al barri obrer de San Magín quan els 
treballadors matinen per prendre els autobusos que els portaran a la fàbrica: “Es van omplir els 
autobusos en silenci i Carvalho els va veure partir, com si fos l'amo de San Magín acomiadant les 
expedicions de les seves argonautes a la recerca del velló d'or”. D'altra banda, funciona com a 
element còmic i vàlvula de fuita a la trama policíaca per així substituir el drama per una ironia 
intel·lectual. El menjar que deriva en festa etílico-literària de Carvalho amb Fuster i Beser 
comença amb una anàlisi propera al comentari de text de les anotacions de Stuart Pedrell i 
acaba amb la representació d'una obra de teatre entre el sainet i l'escatologia: “caguera de bou 
que quan plou s’escampa”. Menció a part es mereix -i se li dedica una activitat- la crema de 
llibres per part de Carvalho, excusa genial per al comentari i valoració d'obres literàries, tal com 
ocorria en el clàssic cervantí. Finalment, en aquesta obra la literatura és l'element omnipresent 
que estructura el relat a partir del joc de mirall: la desaparició de Stuart Pedrell s'arriba a 
interpretar com l'experiència última que Stuart Pedrell s'atorga a si mateix com a “autor” de la 
seva pròpia vida: “Incapaz de sacar el lenguaje de sí, él mismo se había convertido en lenguaje. 
Vivía la novela que no podía escribir o la película que no podía dirigir”.  
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La lucha de clases y los cambios sociales 
 
Los Mares del Sur està localitzada temporalment al 1979, quan encara faltaven deu anys per a la 
caiguda del mur de Berlín i el sintagma conegut com a guerra freda simbolitzava l'existència de 
dos blocs i dos sistemes de pensament: el capitalista, liderat per EUA, i la URSS: “En la portada 
d'un diari recentment cuinat es llegia: Estats Units experimentarà un creixement zero el 1980. 
El president Carter ho corroborava amb la seva presència a la portada, presència de director de 
sucursal de Caixa d'Estalvis quotidianament sorprès davant l'evidència que entre les seves 
atribucions estava la de bombardejar Moscou o posar-se morat de pastís de poma a totes les 
hores del dia. Què faries tu si fossis president dels Estats Units?”.  
 
Militant comunista des de la seva joventut, Vázquez Montalbán pren del marxisme una visió de 
la societat basada en el context socioeconòmic. La novel·la és una excel·lent mostra del retaule 
social, tant dels arquetips de les diferents classes com de les línies generals del seu pensament. 
Per les pàgines de la novel·la desfila la noblesa -El Marquès de Munt-, aliada a la puixant 
burgesia del postfranquisme, guarda un important paper la classe mitjana progressista i, per 
descomptat, les classes més baixes, obrers i fins i tot immigrants que es muden un extraradi les 
condicions del qual estan determinades pel context econòmic: “Los habitantes de San Magín no 
podían autodestruirse hasta que no pagaran todas las letras que debían para comprar su agujero 
en aquella ciudad nueva para una vida nueva”3. 

  
2. 6 Gènere 
 
El paratext de l'edició de Planeta, abans d'il·lustrar al lector amb la biografia de Vázquez 
Montalbán, subtitula “Novel·la, Crim i Misteri”. És aquesta una altra de les mostres de la 
tendència a adscriure el llibre al gènere de la novel·la negra o de misteri. No obstant això, una 
anàlisi del gènere aviat contradiu aquesta simplificació. Reduir el text a la superficialitat d'un 
crim o misteri, el clàssic whodunnit, és optar per una lectura superficial que la fondària del text 
desmenteix. Sí existeix un crim, però és social; sí existeix un misteri, però és metafísic. Els 
elements detectivescs doten al conjunt d'una estructura que permet que les descripcions, 
reflexions i repunts lírics flueixin conjuntament, però no ho condiciona la visió del gènere. Hi ha 
un detectiu i una incògnita però el que veritablement es busca és el retrat social: “Denominar 
Los mares del sur com una “novel·la negra” és limitar les possibilitats que té l'artefacte artístic 
d'expressar-se com a tal. Vázquez Montalbán s'allunyava d'aquestes definicions en un acte 
bastant comú, d'altra banda, per situar la seva producció artística al marge de les normes 
establertes per la indústria editorial” (Català Carrasco, 2008). 
  
2.7 Aspectes autobiogràfics de l’obra 
 
Les similituds entre els trets autobiogràfics de Manuel Vázquez Montalbán i el seu personatge, 
Pepe Carvalho, han estat subratllats de manera unànime per la crítica. De fet, l’article de títol 

                                                           
3 Para más información al respecto, se recomienda la lectura de Saval, José V. “La lucha de clases se sienta 
a la mesa en Los mares del sur.” Revista Hispánica Moderna 48.2 (dic. 1995): 389-400.  
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inequívoc “Carvalho y Vázquez Montalbán: ¿quién es el asesino?” explora algunes de aquestes 
concomitàncies 4. Certament, el novel·lista barceloní es dilueix no només en Carvalho sinó en 
molts dels altres personatges. De la mateixa manera, aprofita motius i llocs de la seva infantessa 
per a literaturizar-los. Al respecte, apuntava en una entrevista: “Hay datos míos exagerados, que 
es lo que ocurre con casi todos los personajes de autor. (...). En los personajes siempre está el 
autor camuflado, en plan travestí, pero siempre es el mismo autor modificando a un personaje 
que conoce”5. 
 
D’aquestes coincidències, es pot destacar la presència del Barrio Chino i del Raval. Vázquez 
Montalbán va néixer allà, com es tractarà més tard en el bloc d’activitats després de la lectura. 
Té antecedents gallecs, com el detectiu Pepe Carvalho, qui porta un cognom que evoca aquets 
avantpassats. Tots dos militen o tenen connexions amb el partit comunista, el PC o PSUC i 
mentres que Montalbán manté un pensament ideològic d’esquerres, Carvalho abomina de la 
política. S’han de destacar també les lectures del personatge, que presumiblement són també les 
de l’autor. Totes citades pel narrador a partir del joc de miralls que suposa la biblioteca 
Carvalho. Aquesta biblioteca condemnada a prendre foc per precisament el despit que el 
detectiu sent cap a la cultura és un artifici literari per ressenyar, comentar i valorar autors i 
edicions per part del propi Montalbán. Per acabar, s’ha de valorar el conjunt de records no 
desproveïts de lirisme que el personatge en té: “Llovía. Llovía duramente sobre la Rambla de 
Santa Mónica y sintió en la espina dorsal un escalofrío nostálgico de sábanas y mantas, 
nostálgico de gripes suaves y trajines domésticos en sordina. Pepe, Pepe, ¿te hago una 
limonada? En las manos La isla misteriosa y en la radio Las aventuras del inspector Nichols, en 
la voz de Fernando Forga” (p. 91). 
 
2.8 Elements que remeten a altres obres de l’autor 
 

L'univers de Carvalho es va ampliant conforme augmenten les obres sobre el detectiu i en virtut 
de l'evolució dels seus personatges. Quan apareix Los mares del Sur, Carvalho ha protagonitzat 
les novel·les Tatuaje i La soledad del mánager. En el primer apareix Teresa Marsé, com es 
comenta més endavant en les activitats, i Charo, la dona amb la qual Carvalho comparteix una 
relació amorosa una miqueta esperpèntica (ella és prostituta). L'interessant sobre aquest tema 
no són els personatges que poblen aquest univers i que es comencen a delimitar: Biscuter, 
Bromur, Fuster, etc. sinó també una esquema estructural que remet al clàssic de la novel·la 
negra amb variants particulars. En primer lloc l'aparició d'un mort o motiu fonamental de la 
narració a les primeres pàgines. És un element clau a les novel·les de Carvalho que posseeix 
notables excepcions (La rosa de Alejandría). En segon lloc, també és imprescindible la crema 
d'algun llibre amb el comentari o valoració del mateix. En tercer lloc una escena de sexe explícit, 
molt gràfic i al mateix temps descrit amb distància i ironia. Finalment, un altre dels detalls 
presents en totes les seves novel·les: una recepta o la descripció d'almenys un plat culinari. 
 

                                                           
4 "Carvalho y Vázquez Montalbán: ¿quién es el asesino?." 4 Aug. 2015 <http://www.vespito.net/mvm/carvyo.html> 

5 "Vázquez Montalbán, Premio Planeta 1979 - Vespito.net." 2002. 4 Aug. 2015 
<http://www.vespito.net/mvm/mares2.html> 
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2. 9 Elements que remeten a altres autors 
 
Un dels trets més destacats de l’obra de Manuel Vázquez Montalbán és la seva 
multireferencialitat. A les seves novel·les conviuen tota una sèrie de referències culturals, ja 
siguin aquestes literàries, cinematogràfiques, pictòriques, musicals o clàssiques. A l’àvid festí 
literari que la seva prosa convoca estan convidats autor tan coneguts com T.S. Elliot, Badelaire o 
Dashiell Hammet; pintors com Gauguin, Diego Rivera o Tàpies, o músics com Mozart, Béla 
Bartók, etc.  
 
La funció d’aquestes referències és variada. Per una banda, serveixen per il·lustrar millor el 
caràcter dels personatges a partir del que ells llegeixen, escolten o practiquen. Per exemple, 
Stuart Pedrell llegeix a Aldous Huxley en anglès i és un expert de l’Òpera. Adela Vilardell toca a 
Bártok al piano y el Marqués de Munt cita a Cuore d’Edmondo de Amicis o a Hemingway per 
parlar de les grans comilones de la història de la literatura. 
 
Les principals referències, no tant explícites –que també n’hi ha, en el capítol en el que Carvalho 
visita un congrés de novel·la negra- serien els autors clàssics d’aquest gènere. Vázquez 
Montalbán beu de Dashiell Hammet, Raymond Chandler o Chester Hymes.  
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Activitat 1: “Ara que ja no ets amb nosaltres”: després de la mort del dictador6 
 
“Yo a Franco no le debo nada. Bueno, nada; le debo la tranquilidad y el trabajo. Porque mucho 
criticar a Franco, pero con Franco no pasaba lo que pasa hoy. Nadie quiere trabajar. 
Cualquier recién llegado de Almería se cree que por agacharse a coger un papel van a darle 
mil pesetas. Oiga. Yo tampoco soy dictador, pero esto es un desbarajuste y así vamos a la 
catástrofe” (p. 166). 
 
Després de la mort de 
Francisco Franco, Espanya 
va experimentar una 
important sèrie de canvis 
que afectaren a tots els 
nivells: econòmic, polític, 
social i més a més els usos i 
costums. És la període que 
històricament es coneix com 
La Transició i ha estat 
objecte de estudis per part 
de nombrosos acadèmics.  
 
 
La novel·la s'inicia quatre anys més tard, 1979, un temps en el que varen tenir lloc fets que 
marcarien el futur: les primeres eleccions municipals, la revolució Iraniana, la invenció del 
Walkman per part de Sony, etc.  
 
La tasca que es proposa és imaginar que ets un periodista encarregat de resumir 
l'any 1979 en dos minuts. Et suggerim l’elaboració d'una presentació PowerPoint gravada 
amb la teva veu. La podràs realitzar online a: http://presentationtube.com/ i compartir-la amb 
els companys de classe. D’entre totes, es pot escollir o valorar la més completa en una sessió de 
grup.  
 
Activitat 2: “Più nessuno mi porterà nel sud”: la fugida d'un mateix7 
 
Stuart Pedrell, el mort i protagonista de la novel·la, va tractar de fugir del pas del temps, de la 
seva classe social i, en general, de la seva vida insatisfeta. Per això planifica un viatge a la 
Polinèsia, als mítics Mares del Sur. És un viatge que ha de durar un any i amb el qual cerca 
trobar-li sentit a la seva existència. Imagina que tinguessis la oportunitat de realitzar tu també 
un viatge de descobriment: Cap a on aniries? Què t’agradaria visitar?  
 

                                                           
6 Descriptors didàctics: “Història”, “Política”, “Geografia”, “Franquisme”, “TIC com a TAC”. 

7 Descriptors didàctics: “Geografia”, “Viatge”, “Context”, “TIC com a TAC”, “Competència intercultural”. 
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Planifica un viatge de 10 dies als Mars del Sud del títol gràcies a les següents eines de 
Internet: http://www.guiarepsol.com/es/planificador/ 
Pots compartir-ho amb el professor via correu electrònic.  
 
Activitat 3: Cendres de una biblioteca: el paper de la literatura8 
 
Quin creus què és el rol que la literatura exerceix a la societat? Es una eina per a fugir de la 
realitat? Una guia per l’existència plena? Un arma “cargada de futuro”?  
 
La literatura ha tingut diversos rols i funcions al llarg de la seva història. Precisament Carvalho, 
el detectiu protagonista, la considera culpable de haver exercit sobre ell un engany i per això 
practica un insòlit i perillós costum: cremar llibres. Abans de reflexionar sobre això, tal i com 
farem durant la lectura, és el moment d’elaborar una llista de llibres prohibits al llarg 
de les èpoques.  
 
Cerca informació a la xarxa, pregunta als teus professores de llengua, literatura i història i, una 
vegada la tinguis, demana’t: Què hi ha en comú a tots ells? Qüestionen alguna creença religiosa 
o política?  
 

                                                           
8 Descriptors dicàctics: “Història”, “Literatura”, “Ètica”, “Aprendre a aprendre”, “Censura”, “Biblioteca 
Carvalho”. 
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Activitat 4. El delinqüent i la mort9 (pp. 7-13) 
 
“El Bocanegra se puso en pie sobre sus piernas arqueadas. La bóveda galáctica del local 
formaba un arco de fluorescencias sobre su cabeza. Se subió los pantalones y anduvo con las 
piernas locas en dirección a la barra. Los camareros servían milagrosamente a tientas. Bultos 
amontonados sobre la barra se definían de pronto como parejas desperezadas, salientes de un 
nudo de brazos y lenguas. El Bocanegra pegó un puñetazo suave sobre un bulto” (p.7). 
 
Proposta 1 
La narració s’inicia amb una seqüencia trepidant. El Bocanegra i Ternero decideixen robar un 
cotxe i són descoberts per la policia. L’eixelebrada persecució pels carrers de Barcelona 
desemboca en un solar de les afores de la ciutat que guarda una presència inhòspita: un cadàver. 
Tant el to com el contingut d’aquest fragment recorden molt al que s’ha anomenat el cinema 
quinqui :  
 
http://www.yofuiaegb.com/diez-peliculas-imprescindibles-del-cine-quinqui/  
 
Fes una petita recerca d’aquest curiós “subgènere popular” i realitza un text expositiu de 300 
paraules al respecte. Si vols ampliar-ne més, recomanem la lectura de La ley de la Frontera, de 
Javier Cercas (Mondadori, 2012).  
 
Proposta 2 
El text conté paraules que ja no es fan servir o bé formen part de un cert argot marginal. La tasca 
que es proposa es fer una llista d’aquest vocables i el seu significat. En la següent taula hi 
trobaràs una llista i el seu significat. Pots ampliar-la a partir dels altres exemples:  
 

Paraula Significat 

Chachi Agradar, resultar agradable.  

Enrollarse  

Zequis  

Vacilar  

Fardón  

 
Proposta 3 
En el text, qualsevol lector té la impressió que fer un pont a un cotxe és relativament fàcil. En 
l’actualitat, amb l’accés a les noves tecnologies, es pot fins i tot trobar la informació per Internet 

                                                           
9 Descriptors didàctics: “Cinema”, “Barcelona”, “Oralitat”, “Argot”, “Policia”, “Competència en 
independencia y autonomia”. 
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de com es fa? T’atreveixes a fer una recerca i redactar un text instructiu amb els 
passos bàsics? 
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Activitat 5. La millor amiga de l’home: apareix Bleda10 (pp. 13-17) 
 
“-Los detectives privados somos los termómetros de la moral establecida, Biscuter. Yo te digo 
que esta sociedad está podrida. No cree en nada.  
-Sí, jefe. 
Biscuter no le daba la razón a Carvalho sólo porque adivinara que estaba borracho, sino 
porque siempre estaba dispuesto a admitir catástrofes. 
-Tres meses sin comernos un rosco. Ni un marido que busque a su mujer. Ni un padre que 
busque a su hija. Ni un cabrón que quiera la evidencia del adulterio de su mujer. ¿Es que ya no 
se fugan las mujeres de casa? ¿Ni las muchachas? Sí, Biscuter. Más que nunca. Pero hoy a sus 
maridos y a sus padres les importa un huevo que se fuguen. Se han perdido los valores 
fundamentales. ¿No queríais la democracia?” (p. 13). 
 
El detectiu protagonista es presenta amb un discurs que pretén ésser filosòfic però que en el fons 
és una mostra dels excessos amb l’alcohol. En la seva expedició per les Rambles de Barcelona a 
la recerca d’embotits, decidirà agenciar-se una companya de viatge que després serà un dels 
personatges més simbòlics: una gosseta. La venda d’animals a les Rambles va ser possible a 
l’època en que transcorre la novel·la però no ara, com il·lustra aquesta notícia: 
http://www.lavanguardia.com/vida/20100416/53908253112/la-rambla-se-quedara-sin-
puestos-de-animales.html  
 
 

 Ja no existeixen les parades 
d’animals a les Rambles. Estàs 
d’acord amb això? Informa’t i 
el·labora un text argumentatiu amb la 
teva opinió.  
 
 
Activitat 6. Un vers i un misteri11 
(pp. 17-21) 
 
“Pasaron los meses, hubo que hacer 
frente a una situación que parecía 
irremediable, hasta el punto que la 
señora Stuart Pedrell es hoy la que 
lleva los negocios y, finalmente, en 
enero esta noticia: el cuerpo de 

                                                           
10 Descriptors didàctics: “Biologia”, “Animals”, “Oralitat”, “Barcelona”, “Canvis socials”, “Usos i costums” 
“Ecologia”. 

11 Descriptors didàctics:“Ètica”, “Tutoria”, “Autoconeixement”, “Personatges”, “Desaparició”. 

 

Foto propietat de María Neupavert. Pot fer-se servir amb una 
finalitat no comercial. 
https://www.flickr.com/photos/multe/4160860620 
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Stuart Pedrell aparece en un descampado de la Trinidad, apuñalado, y hoy sabemos con 
certeza que nunca llegó a la Polinesia. No sabemos dónde estuvo, qué hizo durante todo ese 
tiempo, y hay que saberlo” (p. 18). 
 
La Miriam, la vídua de Stuart Pedrell pronuncia una frase lapidària: “Siempre usurpamos el 
lugar que ocupamos”. Ella es refereix a la seva posició a la família i als negocis, especialment 
després de la mort del seu marit.  
 
Quin lloc ocupes tu en la teva família? I a l’institut?  
 
Reflexiona en 150 paraules el teu “lloc” dins la classe, família o grup d’amics. Comença amb el 
teu arbre genealògic: els teus avis, els teus pares, els tiets, etc. D’aquí comenta els germans que 
tens i la posició que ocupes: el gran, el petit. Després, pots plantejar com és la teva classe: quants 
alumnes sou, quins grups hi ha dins del grup classe, quins i com són els amics. També pots 
comentar les parelles que hi ha a la classe i a qui li agrada qui. En el fons, la frase de la Miriam 
és una reflexió sobre el nostre lloc en el món i la necessitat de tenir clar el que un vol. Recorda 
els versos de Calderón de la Barca: 
 

Cuentan de un sabio que un día 
tan pobre y mísero estaba, 

que sólo se sustentaba 
de unas hierbas que cogía. 
¿Habrá otro, entre sí decía, 
más pobre y triste que yo?; 

y cuando el rostro volvió 
halló la respuesta, viendo 

que otro sabio iba cogiendo 
las hierbas que él arrojó. 
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Activitat 7. El discret policia12 (pp. 21-25) 
 
El capítol s’inicia amb la descripció d’un dels contactes que Viladecans té a la policia.  
 
“Llevaba los cabellos cortos, un traje oscuro sin corbata, unas gafas de sol de cristales muy 
oscuros que resaltaban aún más la blancura brillante del rostro adolescente. A pesar de su 
delgadez tenía algo untuoso en su quehacer, como si tuviese grasa en las junturas de un cuerpo 
silencioso. 
-Si se sabe que le doy esta información, me echan del cuerpo. 
-El señor Viladecans es muy influyente. 
-Con toda su influencia, no me salva. Además me tienen el ojo puesto. Por política. Aquello está 
lleno de hipócritas. De boca afuera todos están encabronados con la situación, pero a la hora 
de actuar, nada. Todos pendientes del coeficiente y de que no les jodan el pluriempleo” (p. 21). 
 
La relació entre els serveis de seguretat de l’Estat i els interessos particulars és un dels temes que 
es poden deduir d’aquest fragment. Escriu o imagina una biografia de duescentes paraules 
per al policia que apareix en el present capítol. Et pots inspirar en un article de premsa de un 
personatge sospitosament real: 
 
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/06/54d3db2dca4741b26a8b4574.html  
  

                                                           
12 Descriptors didàctics: “Ètica”, “Estat”, “Policia secreta”, “Personatges”, “Corrupció”. 
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Activitat 8. Charo o la rauxa13 (pp. 25-28) 
 
“Se echó a reír Charo. Carvalho se izó hasta sentarse en el sofá, le abrió el traje chino y 
manoseó los dos pechos tostados por los infrarrojos y solario de terraza. La mano de Charo se 
metió bajo la piel azul de la camisa de Carvalho, pellizcó los pézones del hombre, recorrió 
sendas abiertas entre las vellosidades del pecho. Pero Carvalho se puso en pie, atizó el fuego, se 
volvió como sorprendido por la indecisión de Charo” (p. 28).  
 
Aquest fragment és un interludi amorós entre ella i Carvalho. En el fragment anterior es va 
desvetllar al lector l’ofici que Charo practica: és prostituta. Com mostra la lectura, l’autor no 
emet cap judici moral, de fet es permet una ironia per mostrar la trobada amorosa i una 
refèrencia literària: “La penumbra iluminada por el fuego acentuaba sus rasgos fundamentales 
de muchacha sin flor” (p. 28). 
 
Proposta 1 
“Muchacha sin flor” recorda al títol d’una de les parts d’un dels clàssics de la literatura més 
important de tots els temps. Sabries dir de quin es tracta?  
 
Proposta 2 
En aquesta ocasió i abans d’anar-se’n al llit amb la Charo, Carvalho llença al foc una obra a la 
qual qualifica de extraordinària. Cerca informació sobre aquesta obra i escriu un breu 
resum de l’argument en 100 paraules. 
 
Proposta 3 
Aquestes dues obres, l’esmentada a l’exercici A y la suggerida a l’exercici B tenen com un dels 
seus temes l’homosexualitat. Escriu un petit assaig (200 paraules) sobre la presència 
homosexual i la importància dels autors homosexuals en la literatura universal.  
  

                                                           
13 Descriptors didàctics: “Prostitució”, “Literatura”, “Ironia”, “Comicitat”, “Charo”, “Homosexualitat”. 
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Activitat 9. El despatx del mort14. (p. 28-33). 
 
Carvalho ha entrat al despatx on treballa Stuart Pedrell. Allà hi trobarà el mirall secret de la seva 
personalitat: la seva biblioteca i els retalls de premsa i de tot allò que li interessava:  
 
“Carvalho revisó los libros. Muchos de ellos en inglés. Editoriales americanas. Los paradigmas 
de la ciencia de Kung, La tierra baldía de Eliot, Melville, teólogos alemanes, Rilke, 
contraculturales americanos, una edición completa de las obras de Huxley en inglés, Maritain, 
Emmanuel Mounier, Para leer a Marx. Pinchados en las estanterías por chinchetas, se 
conservaban recortes de periódicos momificados. Algunos eran novedades literarias 
reseñadas en el Times literario. (...) Aquí y allá, pinchadas sobre las tablas, tarjetas postales 
con reproducciones de Gauguin” (pp. 29-30). 
 
El pintor Paul Gauguin és una referència fonamental per a la novel·la i una de les claus del 
seu significat. Qui va ser? Quins són els seus trets més característics?  
 
Resumeix la seva biografia en 200 paraules.  
  
 

 
  

                                                           
14 Descriptors didàctics: “Art”, “Història de l'art”, “Gauguin”, “Pintura”, “Referències”. 
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Activitat 10. L’Art d’Artimbau15 (pp.33-37) 
 
Després de Gauguin, els dos fragments següents estan protagonitzats per Artimbau, un pintor 
conegut de Carvalho al que Stuart Pedrell li va encarregar una vegada un mural:  
 
“Estábamos en tratos cuando murió, pero no llegamos a nada concreto. Él quería que le 
pintara algo muy primitivo, con el falso candor de Gauguin cuando pintaba a los canacos, 
pero trasladado a todo lo aborigen del Empordá, donde está Lliteras. Le hice varios bocetos. 
No acabaron de agradarle. Yo estaba todavía con el rollo social y me salía quizás algo 
demasiado reivindicativo, el campesinado y cosas así” (p. 36).  
 
 
Aquí Montalbán al·ludeix a les diferents estètiques que van proliferar a finals dels anys 70, amb 
molts noms que de segur et sonen: Tàpies, Palazuelo, etc. Mitjançant les diverses eines digitals, 
incloses les visites virtuals a museus (http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/museos/visitas-virtuales.html) escriu un petit text expositiu sobre els moviments 
artístics de la Transició a l’àmbit pictòric. (150 paraules). 
  
  

                                                           
15 Descriptors didàctics: “Art”, “Història de l'art”, “Art Espanyol”, “Art Català”, “Pintors del anys 70”, 
“Museus”, “TIC com a TAC”. 
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Activitat 11. Stuart Pedrell, “Un bicho raro”16. (p.37-41) 
 
Davant la injustícia d’etiquetar a Stuart Pedrell com a “cantamañanas” (p. 37), Artimbau 
decideix ampliar el seu retrat oral a Carvalho. Una de les claus és la difícil classificació que 
aquest personatge implica: “En cada sector se le miraba como un bicho raro.” Tant els 
empresaris, com els artistes, com la seva pròpia família, no acaben d’entendre els seus vaivens 
intel·lectuals i sentimentals. Por això, Artimbau es decanta pel fets. Explica quina posició 
ocupava entre les famílies adinerades de Barcelona i l’origen de la fortuna familiar de Stuart 
Pedrell.  
 
“-Entre los ricos se le respetaba más porque los ricos de este país respetan al que ha hecho 
dinero sin esforzarse demasiado, y Stuart Pedrell era uno de ellos. A mí me contó la historia de 
su enriquecimiento un día y es para mearse de risa. Fue a comienzos de los cincuenta, ya sabes 
la historia del bloqueo económico. Aquí entraban las materias primas en cuentagotas o de 
estraperlo. Stuart Pedrell acabó por entonces las carreras de abogado e intendente mercantil. 
Su padre ya le tenía destinado el negocio porque sus hermanos habían campado por sus 
respetos. 
Se sentía incómodo. Hizo un examen del mercado de materias primas y descubrió que a 
España le faltaba caseína. Muy bien. ¿Dónde se puede conseguir caseína? En Uruguay y en 
Argentina. ¿Quién la quiere comprar? Hizo un inventario de los clientes y los visitó uno a uno. 
Estaban dispuestos a comprarla si el ministerio aseguraba la importación. Nada más fácil. 
Stuart Pedrell movilizó influencias, llegó incluso a ministros, y le abrieron las puertas del 
Ministerio clave: el de Comercio. Al ministro de Comercio le pareció muy patriótica la cosa, 
porque así se la presentó Stuart Pedrell. ¿Qué podía hacer España sin caseína? ¿Qué hubiera 
sido de nosotros sin la caseína?” (p. 36). 
 
La tasca proposta en aquest apartat és precisament fer recerca sobre aquestes famílies. Sabies 
que la riquesa d’aquest país es concentra en molt poques mans i que quasi tots tenen 
relacions comercials entre ells? Quina és la teva opinió al respecte?  
 
Et proposem fer un article d’opinió de 300 paraules a partir de la següent notícia i del 
vídeo de presentació de Españopoly, un llibre sobre la riquesa de les elits.  
 
http://www.publico.es/actualidad/30-familias-manejan-riqueza-espana.html o 
https://www.youtube.com/watch?v=jUs2KW8Gi9I  
 
  

                                                           
16 Descriptors didàctics: “Context socioeconòmic”, “Actualitat”, “Economia”, “Geografia i Història”, 
“Oligarquies”, “TIC com a TAC”. 
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Activitat 12. La casa del mort17 (pp.41-49) 
 
“Stuart Pedrell había vivido en una casa del Putxet, una de las colinas que en otro tiempo 
dominaban Barcelona, como las colinas romanas dominan Roma, y aparecían cubiertas por 
un tapiz de viviendas vecinales para burguesía media, más algún ático dúplex para alta 
burguesía, en ocasiones vinculada con los antiguos moradores de las torres del Putxet” (p. 41). 
 
La casa de Stuart Pedrell està situada en una de les zones altes de Barcelona. D’acord amb la 
descripció que segueix en aquestes pàgines, selecciona una foto de la que tu consideris que 
seria la casa de Stuart Pedrell en aquesta web:  
http://www.fotocasa.es/comprar/casas/barcelona-capital/el-putget-i-el-farro/listado  
i justifica la teva resposta en un text de 150 paraules.  
  

                                                           
17 Descriptors didàctics: “Context socioeconòmic”, “Actualitat”, “Geografia i Història”, “Barcelona”, 
“Coneix el teu entorn”, “TIC com a TAC”. 
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Activitat 13. La vida sana del Sr. Planas18 (pp.49-53) 
 
Malgrat ser el propietari, d’entre molts negocis, la Central Cervecera on se cita al detectiu, Isidro 
Planas viu obsessionat per portar un estil de vida saludable i allunyat de qualsevol excés. Aquest 
fet genera un diàleg humorístic que inclou lavatives i un comiat amb el desig per part de 
Carvalho de una “sana mort” per aquest home de negocis (p. 53). 
 
“(...)Tris tras montaña arriba y luego tris tras montaña abajo. Dos veces a la semana masaje 
subacuático. ¿Lo ha probado? Sensacional. Es como una trituradora de agua que va 
golpeando todo el cuerpo. Un chorro así, a toda presión. Luego una buena ducha escocesa. Te 
pones así frente al masajista, como si te fuera a fusilar. Póngase usted así, como yo estaba 
ahora. Se apartó Planas tres metros y apuntó a Carvalho con una hipotética manguera. 
-Desde esta distancia envían un manguerazo de agua tibia, especialmente a aquellas partes 
del cuerpo que conviene reducir, y luego el mismo chorro de agua fría. Te queda una 
circulación de la sangre estupenda. Y la buena circulación de la sangre ayuda a fundir la 
grasa. Usted tiene una espléndida figura, pero se le ven los fondos de grasa que debería 
eliminar. Sobre los riñones y el estómago. Ahí. Ahí duele. Un buen chorro chiiiiiiiissss. 
Constancia. La clave del asunto. Luego no abusar de las bebidas” (p. 52). 
 
La qüestió de la dieta és una de les claus de aquest fragment. Més enllà dels ous fregits amb 
xoriço que el detectiu afirma esmorzar tots els dies, hi ha una sèrie de detalls que marquen 
l’època a la qual es va escriure el text. A l’igual que en les qüestions tèxtils, al menjar i a les dietes 
també hi ha modes.  
 
http://www.ellahoy.es/salud/articulo/10-alimentos-que-todos-consideran-sanos-y-en-realidad-
no-lo-son/175507/ 
 
La activitat que es proposa és realitzar una dieta, un text instructiu, per a Isidro Planas, 
comparada amb les dietes actuals (150 paraules).  
 
  

                                                           
18 Descriptors didàctics: “Dieta”, “Usos i costums”, “Biologia”, “Barcelona”, “Humor”, “Oralitat”. 
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Activitat 14. Metaliteratura: una conferència sobre la Novel.la Negra 19(pp.53-57) 
 
Carvalho surt buscant els “paisajes perdidos de su infancia” i acaba acudint a un event sobre la 
“novel·la negra”. El fragment funciona aïllat de la resta, com una pausa de la trama sobre el 
assassinat de Stuart Pedrell i que suggereix al lector plantejar-se la natura del text que té entre 
les seves mans:  
 
“Dos miembros de la mesa se habían autoatribuido el papel decano y empezaron a jugar una 
partida privada de ping pong intelectual sobre si Dostoievski escribió novela negra o no. 
Luego pasaron a Henry James, sin olvidar la necesaria mención a Poe, y acabaron 
descubriendo que la novela negra era una invención de un maquetista francés que dio ese 
color a la serie de Gallimard sobre novela policiaca. Alguien de la mesa trató de romper el 
monopolio discursivo del barbas y del latinoamericano miope, pero era apartado por codazos 
invisibles que le lanzaban los seniors. (...) Los dos protagonistas estaban algo cansados de su 
protagonismo y dejaron que el intruso se explayara. Allí salió de todo. Desde la novela de la 
matière de Bretagne, de Chrétien de Troyes, hasta la muerte de la novela después de los 
excesos epistemológicos de Proust y Joyce, sin olvidar el maccarthismo, la crisis de la sociedad 
capitalista, las condiciones de marginación social que fatalmente el capitalismo crea y que 
constituyen el caldo de cultivo propicio a la novela negra. El público estaba impaciente por 
intervenir” (pp. 55-56). 
 
A partir d’aquesta genealogia novel·lada de les possibles arrels literaris de la novel·la negra, 
Váquez Montalbán alinea els seus textos amb altres clàssics de la literatura. La discussió que 
segueix, amb membres del públic inclosos, mostra les influències a la construcció del personatge 
de Carvalho i el seu cicle de novel·les. El més cert és que Carvalho s’inspira en la novel·la negra 
del realisme social nordamericà per elaborar el retrat de “una determinada evolución del talante 
colectivo de una pluridimensionalidad de la vida colectiva y de la vida individual en la España de 
la transición” (...)20. 
 
La activitat proposada és aprofundir més en aquestes influències. Així com les seves principals 
obres i autors. Per això hauràs d’omplir la següent taula on es barregen clàssics i moderns:  
  

                                                           
19 Descriptors didàctics: “Dieta”, “Usos i hàbits”, “Biologia”, “Barcelona”, “Humor”, “Oralitat”. 

20 "Hispanoamérica: la sangre del espíritu." 5 Aug. 2015 
<https://books.google.com/books?id=i7Sb6RDHfqYC&pg=PA412&lpg=PA412&dq=Esas+novelas+de+la
+serie+Carvalho,+en+cada+una+de+ellas&source=bl&ots=vhxCfS8X9j&sig=OSfyYBIe5P46qBnwqO_Kl
omqV7g> 
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Autor Dates 
Obres més 
conegudes 

Detectiu 
Protagonista 

  Diez Negritos, La 
Ratonera, El 
Asesinato de Roger 
Ackroyd 

 

   Phillip Marlowe 

Dashiell Hammet    

 1809-1849  August Dupin 

Chester Hymes    

   Sherlock Holmes 

   Rubén Bevilacqua 
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Activitat 15. El discret encant del Marquesat21 (pp. 57-66) 
 
Carvalho coneix al Marqués de Munt, un dels socis de Stuart Pedrell, juntament amb Planas. És 
un personatge proper a la caricatura i que, tantmateix, representa molt bé els interessos i el 
pensament de una noblesa que va saber aliar-se amb la puixant burgesia per a sobreviure. El 
diàleg mostra que un punt de connexió inicial entre els dos és la beguda i el menjar. Carvalho, 
malgrat els seus orígens plebeus (com recalca el Marqués), és tot un gourmet. Gran expert en 
gastronomia i en vins. Val recordar les analepsi (o flashback) del capítol anterior:  
 
“Dos semanas atrás había cogido el coche y se había dejado deslizar hacia las carreteras 
del sur en busca de un restaurante murciano, El Rincón de Pepe. Dormir por el camino fue un 
pretexto para comer en Denia un arroz a banda, y nada más llegar a Murcia saltó del asiento 
del coche al asiento del restaurante para pedir al maître un menú que le dejó perplejo: un 
plato de embutidos de la región, berenjenas con gambas a la crema, perdices a la tía Josefa, 
leche frita. Bebió cuatro jarras del Jumilla de la casa, pidió la receta de las berenjenas para 
darse una vez más cuenta de que si la guerra de los Treinta Años no hubiera sentenciado la 
hegemonía de Francia en Europa, la cocina francesa a estas horas padecería la hegemonía de 
las cocinas de España. Su único patriotismo era gastronómico”(p. 59). 
 
Carvalho sosté la idea que la gastronomia és una part ineludible del patrimoni cultural dels 
pobles. D’aquesta manera, davant l’austeritat i el patiment dietètic de Planas, el detectiu i el 
Marqués teixeixen complicitats al voltant del culinari.  
 
“-Planas no ha descubierto el placer de comer. Es un placer que hay que descubrir a los treinta 
años. Es la edad en que el ser humano deja de ser un imbécil y a cambio paga el precio de 
empezar a envejecer. Esta tarde he decidido merendar morteruelo y beber Chablis. ¿Sabe 
usted qué es el morteruelo? 
-Una especie de paté castellano. 
-De Cuenca, para ser más exactos. Un impresionante paté hecho a base de liebre, codillo de 
cerdo, gallina,hígado de cerdo, nueces, clavo, canela, alcaravea... ¡alcaravea!... ¡qué hermosa 
palabra para una excelente merienda!” (p. 63).  
 
Com hauràs observat, la novel·la està poblada per descripcions d’aliments, menjars i bons vins. 
Alguns són típics de la península, d’altres formen part de llocs més propers (Carvalho arriba fins 
i tot a proposar a Biscuter a fer un curs de cuina xinesa). En aquesta activitat hauràs de 
consultar el teu entorn per elaborar les receptes d’un menú típic català.  
 
Pots així mateix investigar on es troba i què es pot considerar la reconeguda “Alta cuina 
catalana”. Pots investigar les pàgines de restaurants com “El Bulli” o “Can Roca”. L’extensió de 
les receptes completes, incloent les begudes i les postres, haurien d’arribar a les 1.000 paraules.  
  

                                                           
21 Descriptors didàctics: “Gastronomia”, “Alimentació”, “Cultura Catalana”, “Receptes Carvalho”. 
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Activitat 16. De viatges i luxe22 (pp. 66-71) 
 
El Marqués és un home encantat de parlar de sí mateix. En aquest segon fragment la conversa 
deriva cap a els seus innombrables viatges i les aventures/experiències del jovent. Tal i com 
afirma, la seva edat li ha permès ser testimoni en primera línia de molts dels esdeveniments que 
van canviar la nostra història:  
 
“Los ricos han de demostrar que lo son. Aquí todo el inundo tiene miedo de demostrarlo. 
Durante la guerra vinieron a buscarme los de la FAI y los recibí con mi mejor batín de seda. 
¿No le da a usted vergüenza vivir así con lo que está pasando en el país?, me preguntó el jefe. 
Me daría vergüenza vivir disfrazado de obrero sin serlo. Quedó tan impresionado que me dio 
veinticuatro horas para marcharme” (p. 64). 
 
De les quals es dedueix la seva consciència de classe i la seva visió del futur dels sistemes de 
govern que es mantindran al món. Aquí el text pateix el pas del temps i els fets que van tenir lloc 
posteriorment. Deu anys més tard (en 1989) col·lapsa el sistema comunista, representat en la 
caiguda del mur de Berlín i la desaparició de la URSS. No obstant això, el text encerta en el 
sistema de govern de l’Europa actual:  
 
“-No sólo los comunistas. La horda marxista se ha complicado. Hay en ella hasta obispos y 
bailarines de flamenco. Luchan para cambiar el mundo, luchan para cambiar al hombre. Si la 
lucha entre comunismo y capitalismo continúa por la vía competitiva, pacífica, ganará el 
comunismo. La única posibilidad que le queda al capitalismo es la guerra, siempre y cuando se 
acordara que fuera una guerra convencional, sin armamento nuclear. Ese pacto es muy difícil 
de establecer. Por lo tanto, no hay salida. Más tarde o más temprano habrá una guerra. Los 
supervivientes serán muy felices. Habitarán un mundo poco poblado y dispondrán de un 
acervo tecnológico de milenios. Automatismo y poca población. Jauja. Bastará controlar la 
presión demográfica para que la felicidad sea cosa de este mundo.  
»¿Qué régimen político predominará en ese futuro paradisíaco?, me preguntará usted. Y yo le 
responderé. Una socialdemocracia muy liberal”(p. 68). 
 
El Marqués té por d’una revolució. Ell forma part del estrat social que ho pot perdre tot ja que és 
part de la classe dirigent o la casta. Tantmateix, ja ha hagut d’altres intents revolucionaris a 
Espanya. De fet, un d’ells conté el germen del conflicte civil anteriorment esmentat, el que va 
portar al general Franco a donar un cop d’estat contra el govern legítim de Manuel Azaña en 
1936. 
 
La proposta d’activitat consisteix en escriure un text assagístic-argumentatiu: És possible una 
revolució social a Espanya? Pots tenir en compte l’actualitat així com investigar la Història 
d’Espanya, especialment el segle XIX i els seus innombrables pronunciaments (sobre les 350 
paraules).  

                                                           
22 Descriptors didàctics: “Context social”, “Història”, “Classes socials”, “Espanya”, “Guerra Civil”, 
“Memòria Històrica”. 
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Activitat 17. Yes, she said23 (pp. 71-75) 
 
En aquest fragment, Carvalho es trobarà a soles amb Yes o Jésica, la filla del desaparegut Stuart 
Pedrell. En aquesta primera vegada ella mostra la seva fragilitat així com a una notable tirada 
per les drogues. La composició d’aquest personatge estreba entre l’humor i la tendresa:  
 
“-Tengo remordimientos. Desde que apareció el cadáver de mi padre. Yo pude evitarlo. Si 
hubiera estado aquí, no habría ocurrido. Mi padre se marchó porque estaba solo. Mi hermano 
mayor es un egoísta. Mi madre también es una egoísta. Mis otros hermanos son pedazos de 
carne bautizada. Sólo podía entenderse conmigo. Había llegado yo a la madurez suficiente 
para hablar con él, para cuidar de él. Siempre le había admirado a distancia. Tan guapo, tan 
listo, tan seguro de sí mismo, tan elegante. Era un hombre elegante, no en el vestir, elegante en 
sus maneras. Acogedor” (p. 73). 
 
Carvalho arribarà a afirmar que ella “busca a un padre”. D’acord amb el fragment es dedueix que 
Yes té una versió un tant tergiversada o potser massa idealitzada del seu pare. En certa mesura 
recorda a un complexe psicológic conegut com el “complexe d’Electra”.  
 
Recerca, documenta’t i escriu un text expositiu de 200 paraules sobre el complexe d’Electra, 
els seus orígens mitològics d’aquest i la figura del psicòleg Carl Gustav Jung.  
  

                                                           
23 Descriptors didàctics: “Psicologia”, “Personatges”, “Ètica”, “Expressió Escrita”, “Oralitat”. 
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Activitat 18. Els paradisos artificials24 (Yes, drogada) (pp. 75-78) 
 
“Se hizo un espacio, depositó el espejo a modo de sagrada forma y luego abrió despacio el 
envoltorio de kleenex, del que sacó algo que parecía un pequeñísimo pedazo de tiza. Rayó la 
cocaína con el cuchillo hasta convertirla en polvo sobre el espejo. (...) Yes se apretó un orificio 
de la nariz con un dedo y encajó en el otro la canutilla del bolígrafo para aspirar la cocaína" 
(p. 75).  
 
Yes té un problema amb les drogues. A la majoria de trobades que tindrà amb el detectiu ella hi 
serà sota la influència d’algun tipus de drogues. Carvalho li demanarà: “-¿Cada vez que te 
acuestas con alguien has de drogarte?” a lo que ella responde: “Estoy muy bien contigo. No me 
das miedo. Siempre me da miedo. Contigo no me ha dado miedo”(p. 76). La droga opera en ella 
com una resposta a les seves inseguretats. Amb les drogues ella busca aquells “Paraísos 
Artificials” que explicava Charles Baudelaire en el seu conegut assaig (1860).  
 
En aquesta activitat hauràs de preparar un tríptic, com si treballessis per a una agència 
publicitària, sobre els perjudicials efectes de la cocaïna. Recorda que pots documentar-te sobre 
els seus efectes no només a Internet sinó també a Escohotado, Antonio. Historia general de las 
drogas. Espasa, 200225. El públic al que va destinat són els adolescents, és a dir, els teus propis 
companys de classe. La extensió pot variar entre les 150-200 paraules.  
 
  

                                                           
24 Descriptors didàctics: “Psicologia”, “Personatges”, “Drogaddicció”, “Yes”, “Cocaïna”, “Tutoria”. 
25 Si tienes dudas sobre cómo elaborar este formato en Word, puedes aprovechar los diferentes tutoriales 
online: https://www.youtube.com/watch?v=Cbv9DUDl8WE 
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Activitat 19. Teresa Marsé26 (pp. 78-82) 
 
Aquí apareix en escena una vella coneguda de Carvalho, Teresa Marsé. Aquesta és la 
informadora de Carvalho. Precisament enumerarà al detectiu la col·lecció d’amants del malmès 
Stuart Pedrell. Com pots comprovar, ella forma part d’una alta societat que sembla portar una 
doble moral o una doble vida a les qüestions morals. En aquesta activitat investigaràs quin és 
l’origen de aquesta fascinació pels amors i aventures d’aquests personatges.  
 
Proposta 1 
Segurament estàs familiarizat amb el que s’anomena col·loquialment “premsa del cor”. Allà es 
presenten els historials amorosos de les celebritats de cada época. Creus que aquesta premsa ha 
existit sempre? Cerca informació i respon a les següents preguntes: 

a. Quina va ser la primera revista d’aquest subgénere que es va publicar a Espanya? 
b. Quins són els personatges més famosos de l’época?  
c. Quines són les professions que més destaquen?  
d. Ompla la següent taula:  

 
 

Revista Periodicitat Ámbit Grup Editorial 

    

    

    

    

 
 
Proposta 2 
El nom de Teresa i el seu cognom no són casualitat. Són la voluntat de l’autor de fer un 
homenatge a un amic i company escriptor. La novel·la en concret és Últimas tardes con Teresa i 
en ella aquest personatge és l’objecte de desig del protagonista.  
 
Redacta una breu biografia de l’autor (100 paraules) i un resum de l’argument de la 
novel·la (150 paraules).  
  

                                                           
26 Descriptors didàctics: “Periodisme”, “Actualitat”, “Premsa del cor”, “Literatura Castellana”, “Juan 
Marsé”, “Novel·les”. 
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Activitat 20. Adela Vilardell27 (pp. 82-86) 
 
Adela Vilardell és una de les amants de Stuart Pedrell, possiblement la més important de totes 
les que freqüentava. La descripció que d’ella realitza el narrador és un tribut a la seva bellesa no 
exempt d’una àcida ironia sobre la seva classe social:  
 
“Treinta años de ojos azul grises contemplaban a Carvalho, unos ojos que habían heredado 
todos los Vilardell del fundador de la dinastía, un traficante de esclavos en los años en que ya 
casi nadie traficaba con esclavos, que volvió a su ciudad con el suficiente dinero para ser conde 
y que lo siguieran siendo sus hijos. Ojos azul grises del abuelo, cuerpo de gimnasta rumana 
impechada, facciones de sensible esposa de violinista sensible, manos que debían de asir el 
pene como si fuera la flauta mágica de Mozart” (p. 83). 
 
Amb ella, Stuart Pedrell, va practicar tot una sèrie de excentricitats que li van suposar una certa 
fama en els cercles de poder de l’oligarquia catalana.  
 
“-Además, el señor Stuart Pedrell se dedicaba también a otras mujeres. 
-A todas. Yo era la primera en darme cuenta. Bueno, la segunda, porque supongo que Mima, 
su mujer, me aventaja. No me importaba. Sólo me molestaba que se dedicara a ligar con niñas 
de párvulos. 
-¿De párvulos? 
-Hasta los veinte años, tanto los hombres como las mujeres tendrían que estar en parvularios” 
(p. 84).  
 
Sorpren inicialment que Adela Vilardell no li doni importància al fet de la infidelitat. Del seu 
discurs es dedueix que això es dóna per assumit en un matrimoni o, almenys, és el que sembla, 
segons l’autor, als cercles de l’alta societat catalana. Cal afegir aleshores la conversa sobre la 
doble moral que Teresa Marsé va comentar al fragment anterior:  
 
“Sexualmente del señor Stuart Pedrell pasaba. Cuando le conocí yo era una virtuosa esposa de 
honrado industrial, asistente a reuniones de matrimonios católicos dirigidos por un tal Jordi 
Pujol. ¿Te suena? -¿El político? 
-El político. Un día a la semana nos reuníamos jóvenes matrimonios de la buena sociedad 
barcelonesa en torno a Jordi Pujol, para hablar de moral. Los Stuart Pedrell asistían a veces. 
Eran mayores que nosotros, de la edad de Jordi, pero escuchaban devotamente nuestras 
charlas sobre la vida cristiana. 
-¿Eran muy carcas los Stuart Pedrell? 
-No. No creo. Pero las reuniones daban tono. Éramos jóvenes burgueses con inquietudes 
controladas, ni pocas, ni muchas. También se hablaba de marxismo y de la guerra civil. En 
contra, claro. En contra del marxismo y de la guerra civil. Lo recuerdo muy bien. Los martes 
nos veíamos en el Liceo. Los miércoles en mi casa o en la que tocaba, para hablar de moral “ 
(pp. 79-80). 

                                                           
27 Descriptors didàctics: “Política”, “Personatges”, “Moral”, “Adela Vilardell”, “Oligarquia”, “Jordi Pujol”. 
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Jordi Pujol ha estat un polític català imprescindible a l’época coneguda com “La Transición”. La 
seva figura ha estat el gran referent polític dels últims anys, l’home que va forjar la recuperació 
de la Generalitat de Catalunya. Tal i com mostra el text, ell va ser el referent moral d’aquells 
anys. Més tard, tantmateix, els diversos esdeveniments i una confessió escrita sobre una 
herència no declarada el van fer caure en desgràcia. Les relacions entre la moral i la política, si 
bé haurien de ser sempre convergents, en ocasions esdevenen antagòniques. A la passada 
dècada, els escàndols per corrupció i la immoralitat dels represents públics va ser un dels temes 
i preocupacions principals dels espanyols.  
 
Després de llegir el testimoni d’Adela Vilardell, escriu un petit essaig sobre “la moral, la 
política i les classes dirigents”. En tres-centes paraules.  
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Activitat 21. Rambla amunt, Rambla avall28 (pp. 86-91) 
 
Carvalho, després d’una forta discusió, surt a buscar a la yes i recorre el variat paisatge urbà i 
humà que presenten les conegudes Rambles de Barcelona a finals del anys 70: 
 
“Bajó los escalones de dos en dos y saltó a las Ramblas con el cuello tieso y los ojos picoteando 
en las cabezas lejanas en busca de los cabellos mielados de Yes. Creyó verlos cerca de las 
arcadas de la Plaza Real y corrió hacia allí. No era ella. Tal vez hubiera ido hacia el norte en 
busca de su ciudad o quizá hacia el sur, hacia el puerto para ensimismarse en las aguas y el 
trajín de las golondrinas hacia el rompeolas. Carvalho fue hacia el sur a largas zancadas con 
los brazos subrayando el esfuerzo del cuerpo y los ojos vigilantes, repitiéndose mentalmente 
que era un imbécil. Se lanzó a la calzada rodeante del monumento a Colón entre miradas 
aviesas y algún insulto de los automovilistas. La Puerta de la Paz aparecía despoblada por la 
primavera fría aunque el sol calentaba a algunos ancianos en los bancos, y los fotógrafos 
ambulantes perseguían con su salmodia a los escasos turistas desganados. Junto a la garita 
donde vendían los tickets para las golondrinas, yacía una desastrada y sucia muchacha con 
niño mamante y semidormido. Un cartón a su lado contaba la historia de un marido 
canceroso y de una situación de extrema necesidad que exigía la limosna del paseante. 
Pedigüeños, parados, seguidores del Niño Jesús y de la santísima madre que lo parió. La 
ciudad parecía inundada de fugitivos de todo y de todos. Pasó lenta una barca, abriendo 
estelas pesadas en las aguas grasientas, Carvalho se quedó embobado contemplando la 
dignidad de un viejo jubilado con chaqueta demasiado grande, pantalón demasiado pequeño y 
un sombrero de fieltro tan hondo como el de un policía montado del Canadá. Uno de esos 
viejos pulcros que avanzan con decisión terrible hacia una sepultura pagada durante cuarenta 
años, primer domingo de mes a primer domingo de mes” (pp. 88-89).  
 
Prenent el títol d’un dels còmics més coneguts de Carlos Giménez, on Les Rambles són l’excusa 
per a un retrat coral i social en un passeig d’anada i tornada29, en aquest apartat et proposem fer 
un retrat d’aquesta zona de la ciutat a la actualitat. Si Barcelona es troba massa lluny de 
la teva ubicació actual, sempre et pots valer de Google Maps i donar un passeig digital:  
 
https://www.google.de/maps/place/Les+Rambles,+Barcelona,+Espa%C3%B1a/@41.3801987,2
.1741767,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a258081714c9:0x24bef7ac8842bdc4 
 
Tracta d’imitar l’estil literari d’en Montalbán, amb metàfores, símils i d’altres figures literàries. 
L’extensió hauria d’estar entre les 200 i 300 paraules. 
  
  

                                                           
28 Descriptors didàctics: “Barcelona”, “Descripció”, “Urbanisme”, “Expressió Escrita”, “Paisatge”. 

29 "Carlos Giménez - Rambla arriba, Rambla abajo." 2002. 5 Aug. 2015 
<http://www.carlosgimenez.com/obra/rambla.htm> 
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Activitat 22. L’escola d’art i la recerca de l’eterna joventut30 (pp. 91-95) 
 
Carvalho acudeix a una escola d’Art a entrevistar a l’última amant de Stuart Pedrell.  
 
 “Nisa salió con otras dos chicas tan altas y rubias como ella. Era delgada y pecosa, con una 
larga trenza que le llegaba hasta las raíces del culo y un candor de virgen en los ojos grandes y 
azules rodeados de tantas pecas que eran pura mancha. Carvalho le hizo una seña y ella se le 
acercó curiosa. 
-¿Podría hablar con usted? 
-¡Claro! 
-Soy detective privado” (p. 92). 
 
En el present fragment ella es descrita amb certa lascívia i conforma així un retrat digne de la 
Lolita de Nabokov31. Nisa parla amb un cert despreniment emocional de Stuart Pedrell i, 
malgrat és l’única que parla positivament d’ell, mostra un distanciament quasi paternalista. Per 
contra, amb Carvalho es mostra lúdica i fascinada por la professió de detectiu privat. Fins i tot és 
permet parlar de la legislació vigent al respecte.  
 
En una societat que concedeix el monopoli de la sanció i la violència a l’Estat (el ciutadà no pot 
impartir justícia), quina és la funció que compleixin actualment els detectius privats? Per a 
què serveixen?  
 
Investiga, truca i fins i tot visita alguna agència de detectius privats i entrevista a algun 
professional del gremi. Amb el que trobis, hauràs de redactar un text expositiu que 
porti el titól: “El Detectitu privat en l’actualitat”.  
  

                                                           
30 Descriptors didàctics: “Detectius Privats”, “Dret”, “Actualitat”, “Sociologia”, “Expressió escrita”. 

31 "Vladimir Nabokov - Wikipedia, l’enciclopèdia lliure." 2011. 5 Aug. 2015 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nabokov> 
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Activitat 23. De valencians i paelles32 (pp. 95-99) 
 
Fuster y Beser vam prometre a Carvalho una auténtica paella abans de resoldre qualsevol 
enigma literari. Tot i així, la proposició d’afegir o no ceba donarà peu a una còmica discussió 
entre valencians sobre la recepta original i més acceptada d’aquest famós plat. Fuster, per a 
invocar una autoritat en la matèria, citarà la Oda a la paella de José María Pemán.  
 

"Oh insigne sinfonía de todos los colores! 
¡Oh ilustre paella 
por fuera con su blusa de colores, 
quemadita por dentro con ansias de doncella! 
¡Oh policromo plato colorista 
que antes que con el gusto se come con la vista! 
Concentración de glorias donde nada se deja. 
Compromiso de Caspe entre el pollo y la almeja. 
¡Oh plato decisivo: 
gremial y colectivo! 
¡Oh plato delicioso 
donde todo es hermoso 
y todo se distingue, pero nada está roto! 
¡Oh plato liberal donde un grano es un grano 
como un hombre es un voto!” 
 

La teva tasca ara serà escriure una oda a partir d’aquest model del teu plat preferit.  
 
Més tard, hauràs de passar-la a net, afegir una fotografia o dibuix i compartir amb els teus 
companys en un lloc de la classe que el professor habilitarà especialment amb aquest objectiu.  
  

                                                           
32 Descriptors didàctics: “Gastronomia”, “Valencians”, “Paella”, “Literatura”, “Expressió escrita”. 



_______________________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

48 
 

Activitat 24. Lliçó de literatura33 (pp. 100-104) 
 
Una vegada satisfeta la gana, Carvalho, Fuster i Beser, realitzen un autèntic comentari literari 
dels versos trobats al despatx de Stuart Pedrell. Com es pot observar, l’estudi de la literatura és 
també una investigació en sí mateix. 
 
“-Los primeros versos no tienen problema. Pertenecen al primer poema de The waste land (La 
tierra baldía), de Eliot. Un poeta de la primera mitad de este siglo. I will show you fear in a 
handful of dust. Es el verso que más me gusta de todo el poema: Te enseñaré la angustia en un 
puñado de ceniza. Pero no viene a cuento, veamos lo del sur. No quisiera ponerme pesado, 
pero el mito del sur como símbolo del calor y de la luz, de la vida, del renacer del tiempo, 
aparece continuamente en literatura, sobre todo desde que los americanos descubrieron lo 
barato que les resultaba veranear con dólares. El segundo fragmento también está chupado. 
Pertenece a Los mares del Sur, el primer poema publicado por Pavese, un poeta italiano muy 
influido por la literatura americana. Nunca estuvo en los mares del Sur y seguro que ese 
poema lo escribió bajo la influencia de las lecturas de Melville. ¿Has leído a Melville? No 
pongas esa cara de incendiario. Leer es un vicio solitario e inocente. Pavese, en el poema, 
habla de la fascinación que ejerce sobre un adolescente el recuerdo de un pariente marino que 
ha recorrido medio mundo. Cuando el pariente vuelve, el muchacho le interroga sobre sus 
viajes por los mares del Sur y él contesta desencantadamente. Para el muchacho los mares del 
Sur son el paraíso; para el marino, un paisaje marcado por el trabajo cotidiano y rutinario. 
Estos poetas son la leche. Son como las mujeres: te hacen trempar y luego te dejan in albis. Son 
unos escalfabraguetes. En cuanto al tercer fragmento, es difícil saber de dónde lo ha sacado. 
Es un endecasílabo perfecto y puede pertenecer a cualquier poeta italiano desde el siglo XVI, 
pero la añoranza del sur es moderna. O bien se trata de un poeta meridional y al hablar del 
sur habla del Sur, es decir de Sicilia o de Nápoles. Più nessuno mi porterà nel sud. Y algo me 
dice que lo sé. Più nessuno mi porterá 
nel sud. En cualquier caso, los tres fragmentos marcan todo un ciclo de desencanto: la 
esperanza intelectualizada de leer hasta entrada la noche y en invierno ir hacia el sur, 
burlando el frío y la muerte. El temor de que tal vez ese sur mítico sea otra propuesta de rutina 
y desencanto. Y finalmente la desilusión total... Ya nadie le llevará al sur…”(pp. 100-101). 
 
Curiosament, el mite del sud també està present al nostre país. Davant un nord industrializat, 
Catalunya i Pais Vasc al capdavant, amb freqüència es retrata un sud d’alegria i batibull, però al 
mateix temps un secà cultural. Similar és el cas d’Itàlia, on el nord té tota la riquesa i moltes de 
les manifestacions culturals mentres que el sud destaca pel turisme i la bellesa dels seus 
paisatges adànics. Beser aventura una hipòtesis que pot explicar d’on vé aquest mite:  
  
“El sur no existe. Los americanos construyeron una mitología literaria de la nada y el sur se 
debe exclusivamente a ellos. La palabra sur tiene un sentido previo para todo norteamericano, 
es su lugar maldito, su lugar vencido en un país de triunfadores, la única civilización blanca 

                                                           
33 Descriptors didàctics: “Literatura”, “Poesia S.XX”, “Història de la literatura”, “Narrativa nord-
americana”, “El mite del Sud”. 
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muerta que hay en Estados unidos, la del «profundo sur». De ahí viene todo lo demás. Estoy 
seguro” (p. 102). 
 
La teva tasca ara consisteix en fer un assaig sobre el mite del Sud en la producció cultural 
de la península en unes tres-centes paraules: “El mite del Sud a la nostra cultura”.  
 
Pots servir-te d’exemples com la pel·lícula “Ocho apellidos vascos” o clàssics literaris com La 
Voluntad de Azorín o Camino de perfección de Pío Baroja. Fins i tot, sèries televisives on has 
trobat reflectits arquetips o paisatjes.  
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Activitat 25. Revelació34 (pp. 105-109) 
 
“Se imaginó a su propio hígado como un animal corroído por el vitriolo. Como un puré de 
mierda y sangre que en su agonía le clavaría todo su dolor en el costado. Pero aún no le dolía. 
Tenía la cabeza y las piernas pesadas y una sed de desierto, una sed de agua desbordando la 
boca y precipitándose por el pecho. Mientras caminaba a oscuras hacia la nevera, se daba 
palmaditas en el hígado para calmar sus furias o agradecerle su paciencia. Nunca más. Nunca 
más. ¿Para qué? Se bebe esperando el clic que abre la puerta siempre cerrada” (p. 105). 
 
Activitat 1 
Carvalho no ha parat de beure en tota la novel·la. La festa amb Fuster y Beser és tan sol una gota 
més en el got sempre mig plé que Carvalho porta sempre amb ell. La següent activitat és 
informar-te dels excessos que l’alcool produeix i escriure una carta de dues-centes 
paraules al nostre detectiu (un text argumentatiu) on vols convercer-lo de que deixi la beguda.  
 
Activitat 2  
La ingesta massiva d’alcool ha produït en Carvalho també una extranya associació d’idees que el 
conduexin a plantejar-se el cas d’una altra manera. Potser la presència del cos de Stuart Pedrell 
en un descampat guarda altres causes més obscures:  
 
“-La otra cara de la luna. Se estaba diciendo algo a sí mismo. (...) La ruina de mapa quedó 
desplegada ante él como una piel de animal demasiado usado, con las junturas cansadas, casi 
rotas. Con un dedo señaló la zona donde habían encontrado el cadáver de Stuart Pedrell. La 
mirada viajó hacia el otro extremo de la ciudad. El barrio de San Magín. Un hombre muere 
apuñalado y a sus asesinos se les ocurre descontextualizarlo. Hay que llevarlo a la otra punta 
de la ciudad, pero también a un marco en el que su muerte tenga sentido, tenga paisaje 
humano y urbano adecuado. (...) Stuart Pedrell, ¿qué coño fuiste a buscar a San Magín? En 
taxi. O en autobús. No. En metro. Seguramente fuiste en metro para una mayor identidad 
entre forma y fondo del largo viaje a los mares del Sur. Y luego dicen que la poesía es 
imposible en el siglo veinte. Y la aventura. Basta coger el metro y puedes ir de safari emocional 
por un módico precio. Alguien te mató, te hizo cruzar de nuevo la frontera y te dejó 
abandonado en lo que para él era la otra cara de la luna. El alcohol se le convirtió en un 
ramaje de plomo que ocupó todas sus venas y se quedó dormido sobre el sofá, con el mapa de 
la ciudad definitivamente sesgado bajo el peso del cuerpo” (pp. 106-107). 
 
L’alcohol li provoca una revelació. O com a mínim és l’artifici narratiu del qual s’ha servit 
Montalbán per explicar-nos com el seu personatge descobreix que potser l’assassinat de Stuart 
Pedrell té mes a veure amb el barri de San Magín que amb el lloc on van trobar el mort.  
 
Aquests efectes visionaris de l’alcohol han estat àmpliament comentats pels escriptors. Alguns, 
tristament, vam patir l’addicció. Investiga i escriu un petit essaig sobre literatura i 

                                                           
34 Descriptors didàctics: “Alcohol”, “Societat”, “Intriga narrativa”, “Narrativa nord-americana”, 
“Escriptors i alcoholisme". 
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alcoholisme en unes 200 paraules. Com primeres pistes, et suggerim que pensis a escriptors 
com Edgar Allan Poe, Dovstoievski, Malcom Lowry o el nostre Ruben Dario. 
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Activitat 26. San Magín, el paradís35 (pp. 109-113) 
 
Proposta 1 
El fragment comença amb una poderosa metàfora que ja venia anunciada, com en els 
moviments d’una fuga musical, en fragments anteriors: “El metro como un animal”. Carvalho 
comença el seu viatge a San Magín i realitza un viatge en metro que és quasi un viatge per la 
seva memòria sentimental.  
 
“El metro, cualquiera metro, es una animal resignado a su esclavitud de subsuelo. Parte de esa 
resignación impregna los rostros aplazados de los viajeros, teñidos por una luz utilitaria, 
removidos levemente por el vaivén circular de la máquina aburrida. Recuperar el metro fue 
recuperar la sensación de joven fugitivo que contempla con menosprecio la ganadería vencida, 
mientras él utiliza el metro como un instrumento para llegar al esplendor en la hierba y al 
promoción. Recordaba su cotidiana sorpresa joven ante tanta derrota recién amanecida. 
Recordaba la conciencia de su propia singularidad y excelencia rechazando la náusea que 
parecía envolver la mediocre vida de los viajeros. Los veía como molestos compañeros de un 
viaje que para él era la ida y para ellos de vuelta. Veinte o veinticinco años después sólo era 
capaz de sentir solidaridad y miedo. Solidaridad con el viejo barbado de tres días y vestido con 
traje bicolor, con una mano enganchada al skay pringoso de un portafolios lleno de letras 
protestadas. Solidaridad con las cúbicas mujeres samoyedas que amurcianaban una 
incoherente conversación sobre el cumpleaños de tía Encarnación. Solidaridad con tanto niño 
pobre y pulcro llegado tarde al obsoleto tren emancipador de la cultura. Ejercicios del 
lenguaje. Diccionario Anaya. Muchachas disfrazadas de Olilvia Newton-John, en el supuesto 
caso de que Olivia se vistiera aprovechando la liquidaciones fin de temporada de grandes 
almacenes de extrarradio. Muchachos con máscara de chulos de discoteca y músculos de 
condenados al paro. Y a veces la reconfortante osamenta de un subejecutivo de inmobiliaria 
con el coche averiado y el propósito de utilizar transportes públicos para adelgazar y ahorrar 
para medios whiskies de mediana calidad, servidos por un insuficiente camarero con caspa y 
uñas negras sin otro encanto que saber llamarle a tiempo don Roberto o señor Ventura. El 
miedo a ser todos víctimas de un mediocre y fatal de la pobreza a la nada. El mundo era un 
paisaje de estaciones semejantes a retretes sucios recubiertos por azulejos tiznados por la 
invisible suciedad de la electricidad subterránea y de los alientos agrios de las masas. La gente 
que subía y bajaba parecía cumplir el ritual de un relevo previamente acordado para justificar 
el rutinario ajetreo de la máquina" (p. 110). 
 
Realitza un viatge en metro i fes una descripció semblant del trajecte i de la gent que trobis. 
Aprofita per posar en pràctica la teva capacitat d’observació, així com la teva retòrica en un text 
que imiti aquest excel·lent exemple literari. Entre les 300 i 350 paraules.  
 
 
 

                                                           
35 Descriptors didàctics: “Geografia”, “Societat”, “La ciutat”, “Configuració de l’Espai”, “Urbanisme”, 
“Ètica”. 



_______________________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

53 
 

Proposta 2 
El nostre detectiu arriba a San Magín i descobreix un barri molt diferent a la propaganda que 
se’n fa als anuncis. El següent text il·lustra molt bé l’abisme entre el que s’anuncia i el que de 
debò amagen aquestes paraules.  
 
“San Magín sí era un horizonte regularizado de bloques iguales que avanzaban hacia 
Carvalho como una promesa de laberinto. Está usted entrando en San Magín. Proclamaban 
los cielos y añadían: Una ciudad nueva para una nueva vida. La ciudad satélite de San Magín 
fue inaugurada por Su Excelencia el Jefe del Estado el 24 de junio de 1966. Constaba en una 
lápida centrada sobre el obelisco que entorpecía la desembocadura de la urbanización de doce 
manzanas iguales, diríase que colocadas por el prodigio de una grúa omnipotente. Las aristas 
de hormigón cortante dolían en los ojos y no compensaban el intento de humanización de las 
mujeres vestidas con batas de nailon acolchadas, ni el sordo rumor de humanidad que salía de 
cada nicho, un rumor que olía a sofrito y a humedad guardada en armarios empotrados. 
Repartidores de butano, mujeres en seguimiento de una cotidiana senda de supermercados, 
pescaderías llenas de peces con ojos grises y tristes, Bar el Zamorano, El Cachelo, Tintorería 
Turolense, Ocasión: hay blancos murcianos, Libertad para Carrillo, Vosotros, fascistas, sois 
los terroristas, Clases particulares para niños atrasados, Parvulario Hamelín. Cada una de 
estas palabras era un milagro ‘de supervivencia, como si fueran vegetación crecida del 
hormigón. Cada fachada era un rostro lleno de cuadrados ojos despupilados condenados a ir 
oscureciendo sobre una lepra granulada” (pp. 110-111). 
 
Escriu un publireportatge de dues pàgines en to paròdic que reflecteixi la cara 
auténtica de San Magín. Pots aprofitar de manera comparativa el que es va intentar fer als 
mitjans de comunicació amb “Marina D’Or: Ciudad de Vacaciones” i escriure una versió bufa de 
la publicitat de San Magín. No oblidis incloure fotografies. El text ha de tenir entre 200 i 250 
paraules.  
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Activitat 27. Workers, united36 (pp. 114-121) 
 
Les perquisicions de Carvalho per San Magín mostren una Catalunya molt diferent de la que 
habita el cercle social del malmès Carlos Stuart Pedrell. Ens trobem davant d’un barri obrer, de 
majoria immigrant o d’origen immigrant en la seva majoria. Molts d’ells, treballadors industrials 
a la fábrica de cotxes Seat. La presència de la industrialització genera una classe social distinta 
del campesinat: es tracta de l’obrer. Y aquest, des de principis del s. XIX, ha tractat d’organizar- 
se. Però que la realitat històrica a finals de 1979 és diferent:  
 
“—¡Esta noche gran mitin de Socialistas de Cataluña! ¡Trabajador, por un San Magín hecho a 
tu medida y no a la de los especuladores, asiste al mitin socialista en el Polideportivo La 
Creueta! Hablarán Martín Toval, José Ignacio Urenda, Joan Reventós, Francisco Ramos. ¡Los 
socialistas sí tienen soluciones! La voz salía de los altavoces de una furgoneta circulante a poca 
velocidad. Las gentes acogían la proclama sin gran entusiasmo, conscientes de que debían 
votar a comunistas o socialistas, como una consecuencia biourbanística, pero sin fogosidad. 
Sólo algunos niños se asomaban a la ventanilla del vehículo para pedir «papeles» y volvían 
desencantados a sus juegos contentando: son más bonitos los de ucedé” (pp. 115-116).  
 
No obstant això, hi ha alguna cosa que li diu a Carvalho que es troba sobre la pista de Stuart 
Pedrell i en la bona direcció. El seu inconformisme el pot haver portat a simpatitzar amb el més 
allunyat de la seva condició social:  
 
“Tenía toda la sospecha revolucionaria centelleando en el ojo que abría más que el otro. Salió 
Carvalho seguido por aquel ojo perspicaz y tuvo que escoger entre volver a meterse en el 
laberinto de la ciudad satélite o ir hacia unas barracas iluminadas de las que salía música. 
Sobre el dintel de la puerta, un rótulo decía: Comisiones Obreras de San Magín y del interior 
emanaba una canción sentimental de Víctor Manuel dedicada al amor entre dos subnormales. 
Tendió la fotografía a un recepcionista que trataba de encender una estufa de virutas situada 
en el centro de un local donde anochecían dos docenas de sillas de diferentes padres, una 
pequeña nevera de hielo, una pizarra, una librería, murales llenos de convocatorias y carteles 
políticos” (p .117).  
 
Pensa en la següent frase de Cifuentes, l’activista del sindicat: “La burguesía tardó cuatro siglos 
en llegar al poder y la clase obrera sólo tiene cien años de existencia histórica como movimiento 
organizado” (p .118).  
 
Els sindicats són aquells grands desconeguts. Amb freqüència trobaràs a la premsa 
referències a reunions dels representants del govern amb els seus homólegs dels grans sindicats 
de cara a un pacte sobre les polítiques socials. En els últims temps, a més a més, s’els hi ha 
qualificat amb freqüència de manera negativa per part dels mitjans de comunicació, però... 

                                                           
36 Descriptors didàctics: “Política”, “Sindicats”, “Compromís social”, “Joventut”, “Organització social”, 
“Institucions”. 
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Sabem exactament quina funció social tenen i per a què serveixen? Quin és el seu origen? 
Quants n’hi ha? Què persegueixen?  
Respón a les preguntes retòriques a partir del següent esquema. Et donem una sèrie de 
exemples:  
 
 

SINDICAT IDEOLOGIA ORIGEN FUNDADOR PROFESSIÓ 

CCOO     

UGT     

USTEC     

CGT     

USO     

MANOS  
LIMPIAS 
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Activitat 28. L’amo de la botiga37 (pp. 122-123) 
 
Una de les majors riqueses de las societat catalana és el bilingüisme. Després de la recuperació 
del català per part de les autoritats, a hores d'ara té una salut excel·lent i el poble català pot 
presumir amb orgull de dominar dues llengües: la seva i el castellà, tercera llengua a nivell 
mundial. Precisament, la capacitat bilingüe dels alumnes catalanes, els dóna una sèrie 
d’avantatges a nivell cognitiu e innombrables facilitats per a l'aprenentatge de llengües: 
 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/02/18/neurociencia/1298046214.html 
 
D’aquest bilingüisme n’hi ha mostres en el present fragment, quan Carvalho es presenta a la 
casa de l’amo de la botiga on va treballar de contable Stuart Pedrell. Mentres ells conversen, la 
seva dona parla en català amb un familiar.  
 
“-Puse un anuncio en la puerta y se presentó. 
-¿Y así, sin más, metió usted en su negocio a un contable? 
-Traía una carta. No recuerdo bien de quién. Josefina, ¿te’n recordes de qui era la carta de 
recomanació del senyor Porqueres? 
Se encogió de hombros la mujer sin soltar el teléfono. 
-Me parece que era del señor Vila, el contratista o el encargado de obras de todo el barrio. 
Asumió el dueño. 
-¿Porqueres se marchó sin despedirse? ¿A la francesa? 
-Sí. 
(...)  
-¿Sólo hablaron de ópera? 
-De ópera y del negocio. De hecho nos veíamos poco. Yo dirijo el almacén desde abajo y mi 
esposa es la que lleva la oficina aquí arriba. 
-Vindrà també el noviet de la Míriam. Escolta, Inès. ¿No has rebut pas carta de l’oncle de 
l’Argentina? 
-¿Dónde vivía? 
-En el barrio. Muy cerca de aquí, pero no sé decírselo con seguridad. ¿Le ha pasado algo? 
-Es un pariente y le busco. Ha desaparecido” (pp. 123-124).  
 
Armat amb una gravadora o amb el teu mòbil, la teva tasca es reflectir aquest bilingüisme de 
la societat catalana. Pots anar a un restaurant, un parc o al transport públic i atrapar totes les 
converses que consideris interessants. Després fes la transcripció. El format potser .wav o .mp3. 
La extensió màxima seran dos minuts.  
  

                                                           
37 Descriptors didàctics: “Geografia”, “Llengua Catalana”, “Llengua castellana”, “Sociolingüística”, 
“Bilingüisme”, “Ètica”. 
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Activitat 29. L’obscura història d’Antonio Porqueres38 (pp. 122-125) 
 
L’argument es complica. La foto de Stuart Pedrell rep de la gent de San Magín un nom diferent: 
“Antonio Porqueres”:  
 
“-¿Le dice algo el nombre de Antonio Porqueres? 
-No. 
-Según parece, usted recomendó a este señor a un almacenista del barrio para que le diera 
trabajo. 
-Ah, sí. Pero no llegué a conocerle. A mí me lo recomendó el señor Stuart Pedrell. Me llamó un 
día y me dijo que necesitaba trabajo y alojamiento para un amigo suyo de la infancia. Me 
pidió que llevara el asunto con mucha discreción. Yo nunca llegué a ver al señor Porqueres” (p. 
126).  
 
Per tant, Stuart Pedrell mai va marxar als Mars del Sud sinó a l’extraradi de la seva pròpia 
ciutat. Allà es va fabricar una nova existència, amb un altre nom, una altra vida i la invenció 
d’una antiga amistat infantil. Imagina’t ara que tu fossis l’Antonio Porqueres. Per tal de que la 
teva història resulti versemblant hauràs d’inventar detalls, circumstàncies biogràfiques que et 
permetran conèixer al teu propi alter-ego. Hauràs d’inventar un passat que sigui coherent amb 
el que t’ha portat fins a l’actualitat.  
 
Inventa la biografía de Antonio Porqueres. No oblidis comentar els detalls de com va 
conèixer a Stuart Pedrell. Pensa en com seria la seva família, la seva infantesa, l’educació, les 
amistats. Al voltant de les 200 paraules.  
  

                                                           
38 Descriptors didàctics: “Ètica”, “Identitat”, “Expressió Escrita”, “Filosofia”. 
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Activitat 30. Una nit en un taüt39 (pp. 129-134) 
 
L’apartament de Antonio Porqueres/Stuart Pedrell és bastant funcional. Molt allunyat del luxe i 
els fastos que vam llegir en la descripció de la seva residència del Putxet. Aquí la descripció, a 
més a més de exhaustiva, quasi sembla un homenatge al gran escriptor francès, Georges Perec.  
 
“Se hizo la luz en el recibidor. En una nada de paredes desnudas y manchadas. Luego la luz 
descubrió un comedor-sala de estar con un tresillo de metal y tapicería de cuadros escoceses, 
metal pintado de negro y descascarillado, cuadros escoceses de irregulares descoloridos. Una 
lámpara de pie de madera torneada y papel encerado. Una herradura en una pared. En otra 
una valenciana tapándose los pechos con un abanico. Un banderín de Bultaco. Una caja de 
cerillas semivacía. Un cenicero en el que no se había eliminado del todo la ceniza sobre una 
mesita de centro. En una vitrina, cuatro copas de jerez y dos libros: El sentido del éxtasis, de 
Alan Watts, y Los felices cuarenta, de Barbara Probst Salomon. Luego aparecieron más libros 
dentro de una caja de embalaje situada junto a una cama plegable: Ciudadanos y locos. 
Historia social de la Psiquiatría, de Klaus Dörner; Francis Scott Fitzgerald, de Robert Sklar; 
Les paradis artificiels,de Baudelaire; El hombre de yeso, de Joseph Kessel; Diálogo en el 
infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly; manualillos sobre Qué es el 
socialismo..., el imperialismo..., el comunismo..., y así hasta doce o trece, un libro del cura 
Xirinacs en catalán, Poesías completas de Cernuda. Estructura de la lírica moderna, de 
Friedrich. Al abrir la cama aparecieron sábanas y mantas plegadas con peste de humedades y 
meses. En la pared del dormitorio, un mapa del Pacífico y las costas de América y Asia, la boca 
de Asia a punto de morderle el culo a América. De nuevo los recortes de periódicos aquí y allá, 
pinchados en la pared por chinchetas, amarillentos, casi ilegibles. Notas políticas en torno al 
Pacto de la Moncloa, noticias muertas a fines de 1977 o durante 1978, aunque en menor 
cantidad, como si Stuart Pedrell hubiera pasado la primera fiebre de crear puntos de 
referencia en aquellas paredes extrañadas. En un armario un traje gris oscuro comprado en 
una sastrería de Hospitalet, un conjunto de chaqueta y pantalón de la misma sastrería, ropa 
interior, una corbata, un par de zapatos veraniegos de tela y esparto. La, cocina era un 
desierto habitado por media docena de platos sobre el escurridor, una cafetera, dos tazas para 
calé, un bote con azúcar convertida en una bola compacta y otro con café molido descolorido. 
En la nevera, desconectada, se había producido el milagro de la rodaja de jamón dulce 
momificada e incorrupta. Un tarro de pepinillos franceses, conservados en vinagre blanco y 
granos de pimienta, daba la nota exótica arrinconado en el fondo de un estante de la nevera, 
junto a media pastilla de mantequilla jabonosa envuelta en papel de estaño. En la alacena 
encristalada, un paquete de arroz americano «Uncle Ben», un tarro de sopa juliana 
deshidratada, un paquete de café sin abrir, dos cervezas, doce botellas de agua mineral con 
gas, una botella mediada de jerez seco barato, una botella de coñac Fundador y otra de anís 
Marie Brizard. En la última, pequeña, habitación del apartamento, encontró una caja con 
cremas y cepillos para el calzado y otra de cartón con productos fundamentales de botiquín: 
aspirinas, mercromina, tiritas, agua oxigenada, alcohol, una lima de callos. En el cuarto de 

                                                           
39 Descriptors didàctics: “Autoconeixement”, “Aprendre a aprendre”, “Personatges”, “Filosofia”, 
“Expressió Escrita”. 
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baño, un juego completo de toallas, una botella de gel de baño Moussel, Moussel, Moussel, de 
Legrain, París, piedra pómez, un albornoz blanco, pantuflas diríase que árabes, un 
fregasuelos muy usado. Recorrió otras tres veces la casa inventariando todo lo que veía” (pp.  
130-131). 
 
Proposta 1 
Realitza l’inventari de la teva pròpia habitació a l’estil en que el narrador enumera la de 
l’Antonio Porqueres. No oblidis cap detall i agrega, si així ho creus, els llibres, discos i objectes 
que coleccionis. De fet, gran part del que tu ets es reflecteix en els objectes que has dedicit 
anomenar teus.  
 
Proposta 2 
“Stuart Pedrell pasó en esa habitación las noches de un largo año. Le bastaba recorrer unos 
kilómetros para recuperar todo lo que había sido durante cincuenta años y en cambio 
permaneció en aquella oscuridad, noche tras noche, interpretando el papel de un Gauguin 
manipulado por un autor fanático del realismo socialista, un autor cabrón dispuesto a 
castigarlo por todos los pecados de clase dominante que había cometido. Y ese autor era él 
mismo. Incapaz de sacar el lenguaje de sí, él mismo se había convertido en lenguaje. Vivía la 
novela que no podía escribir o la película que no podía dirigir Pero ¿para qué público? ¿Quién 
tenía que aplaudir o silbar al final de la interpretación? Él mismo. Es un sufrido narcisista, 
había dicho el marqués de Munt. Mucha capacidad de desprecio se necesitaba para aguantar 
noches y noches esa soledad anónima, una soledad de amnésico. A Carvalho le había costado 
mucho convencerse de que valía la pena cocinar para uno mismo. Le costaba comprender 
cómo un hombre puede falsificar su papel sólo para sí, sin la posibilidad de comunicarse” (p. 
133). 
 
En un exercici de literatura sobre sí mateixa, Vázquez Montalbán planteja la possibilitat de que 
Stuart Pedrell decideixi escriure un drama “el millonario que se redime iniciando de nuevo su 
vida en el barrio que él ayudó a construir” en el que ell esdevé protagonista i presoner.  
 
Sense la tonalitat dramàtica, com seria la pel.lícula de la teva vida? Quins elements i quins 
personatges principals tindria? Escriu un text, aquesta vegada narratiu, una sinopsi, on et 
plantegis com seria “tu vida en serie o en película”. Al voltant de les 200 paraules.  
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Activitat 31. Claror a la SEAT i un nou encàrrec40 (pp. 134-142) 
 
Al clarejar d’un dia nou, el nostre detectiu surt a la recerca de Ana Briongos on se suposa que 
anirà a treballar:  
 
“¿Qué se puede hacer en San Magín a las cinco de la mañana? Coger el autobús para ir a 
trabajar. A media taza de café, tuvo la idea de que Ana Briongos no tardaría en coger el 
autobús que la llevaría a la SEAT. Acabó el café. Lo pensó y lo repensó, pero finalmente abrió 
el tarro de pepinillos. Probó uno. Repugnante. El ascensor subió lentamente a buscarle como 
un gusano sube por la gusanera en que está aprisionado para siempre. Aceras solitarias, pero 
más allá de la esquina límite de la manzana se vislumbraban regueros humanos 
desperdigados obsesivamente orientados hacia la entrada del barrio. Aceleró los pasos para 
sumarse a los madrugadores. Un muchacho que llevaba subidas las solapas de una cazadora 
de napa negra le informó que los autobuses de la SEAT paraban en la plaza de entrada, al lado 
mismo del obelisco donde rezaba la leyenda Una ciudad nueva para una vida nueva. 
Permanecían allí dos autobuses azules, sus luces interiores perfilaban a los primeros 
ocupantes, los abrigaban con un calor hogareño en contraste con la fría hostilidad de la 
madrugada. (...) Ana Briongos fue acercándose y creciendo hasta configurarse como una 
muchacha baja y robusta, de facciones grandes y morenas, el pelo maltratado por una 
peluquería de barrio, sobre la solapa de su tabardo de ante acolchado una pegatina vieja en 
defensa de la libertad de expresión y una insignia con un lema contra las centrales nucleares. 
Aguantó firmemente la mirada del hombre que a las seis de la madrugada le preguntaba si 
era Ana Briongos” (pp. 134-135). 
 
Aquesta descripció d’un to costumista va ser poc freqüent o quasi impossible d’imaginar fa 
només cent anys. L’instal·lació de la fàbrica de SEAT va suposar un símbol del cinturó industrial 
i una auténtica fortalesa obrera de consciència política però no va ser l’únic41.  
 
Recerca i escriu un text expositiu sobre “La industrialització a Catalunya i a Espanya” de 
aproximadament 200 paraules. 
 
  

                                                           
40 Descriptors didàctics: “Història”, “Industrialització”, “Seat”, “Extraradi”, “Història Catalana”. 
41 BALFOUR, S. "El movimiento obrero desde 1939 en España ... - en Xarxa." 2011. 
<http://www.enxarxa.com/biblioteca/BALFOUR%20El%20movimiento%20obrero%20desde%201939%
20en%20Espana.pdf> 
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Activitat 32. Eleccions patronals42 (pp. 143-148) 
 
Si els obrers es van organitzar en sindicats, els patrons o empresaris també van crear les seves 
pròpies xarxes i associacions. Per una interessant simetria, després de la visita als barris obrers, 
Carvalho assistirà a la celebració de les eleccions de la patronal, on Isidro Planas i el seu 
candidat fan campanya. La descripció inicial ja marca el to a partir del qual el narrador exhibirà 
els dons i les misèries de l’alta societat catalana:  
 
“No estaba el zar, aunque el local lo habían decorado para complacer los gustos del zar de casi 
todas las Rusias.Doscientos o trescientos hombres pulcros, encorbatados, con las facciones 
recién moldeadas por un escultor especializado en dirigentes de empresa. Cincuenta mujeres 
en lucha cotidiana e implacable contra la celulitis, las varices y los guardias de tráfico. Casi 
treinta camareros con bandejas aeroplanos cargadas de canapés, cucharas llenas de papillas 
que se acercan brumm brumm brumm a la boquita de niños inapetentes. Dedos inapetentes, 
pero mandíbulas implacables engullendo pedacitos de paraíso a doscientas pesetas el 
milímetro cuadrado: caviar ruso, salmón asturiano, dátiles encuadernados en piel de bacon, 
tortilla de patatas con gamba rampante sobre campo de mayonesa, picadillo de cangrejo ruso 
con salsa francesa, aceitunas de Kalamata, tacos de jamón Cumbres Mayores. Sin alcohol, 
recomendaba la mayoría, mientras con una mano se palpaban las cinturas maltratadas por 
masajistas con odio de clase. Cerveza sin alcohol, vermut sin alcohol, vino sin alcohol, Jerez sin 
alcohol,whisky sin alcohol” (pp. 143-144). 
 
És en aquest moment quan Planas pronuncia un discurs que compleix amb la ideologia 
neoliberal que es va desenvolupar entre les classes dominants precisament a partir dels anys 
vuitanta:  
 
“Una sociedad libre corre parejas con una sociedad donde la economía de mercado y la libre 
iniciativa dicten su ley. Ésta es nuestra ley porque nosotros creemos en una sociedad libre. La 
libertad sólo merece ser sacrificada a la supervivencia, pero mientras una y otra puedan ir 
unidas, es preferible que lo vayan. Sabéis que en el pasado nunca pujé por ningún puesto. 
¿Incomodidad estética. Yo ni digo ni dejo de decir. Pero creo que nosotros fuimos, somos y 
seremos empresarios en cualquier régimen político y que nuestra función es conseguir una 
prosperidad general que beneficie a todos, que garantice la paz y la libertad” (p. 147). 
 
La teva tasca és realitzar una petita investigació que desemboqui en un text expositiu que 
expliqui què és la CEOE, la patronal espanyola i quins són els representants del 
neoliberalisme al nostre país. Aquí tens uns quants enllaços que et poden servir. El text 
hauria de contenir un mínim de 200 paraules.  
 
http://www.ceoe.es/es__corporativo.html?cat_id=164& 
Neoliberalismo Europeo y la Transición Española Vista desde 
Reagan y el neoliberalismo europeo  

                                                           
42 Descriptors didàctics: “Història”, “CEOE”, “Ètica”, “Ideologia”, “Neoliberalisme”. 
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Activitat 33. Teatre de Vanitats: Mima i Yes43 (pp. 148-153) 
 
En el fragment precedent, el narrador va adelantar l’ambient i el tipo de relacions que 
dominaran el següent bloc: “Los ojos de la viuda Stuart riñeron blandamente al marqués. 
Carvalho sintió sobre sus hombros el brazo viejo, vacío, del marqués. Olió su perfume a sándalo 
y se sintió prisionero en una cárcel de confidencias y civilizadas hipocresías” (p. 147). En aquest 
fragment llegirem la visió de Yes de tot aquest món de confidències i másqueres. Ella no pot 
suportar a ningú: ni Planas, ni al Marqués, ni al seu germà en Bali, ni la seva mare Mima. A 
l’únic que salva és al seu pare. Carvalho la recriminarà i li explicarà amb vehemència : “Tu padre 
era tan egoísta como cualquier otro ser humano” (p. 151). Més endavant, li exposa el que 
podríem anomenar la seva filosofia de vida:  
 
“Necesitamos ser benevolentes con los que lo son con nosotros. Es un contrato no escrito, pero 
es un contrato. Lo que ocurre es que solemos vivir como si no supiéramos que todo y todos son 
una mierda. Cuanto más inteligente es una persona menos lo olvida, más lo tiene presente. 
Nunca he conocido a nadie realmente inteligente que amase a los demás o confiase en ellos. A 
lo sumo los compadecía. Ese sentimiento si lo entiendo.  
-Pero los demás no tienen por qué ser malos o estar lisiados. ¿Es ésa la división que estableces 
en la gente? 
-También los hay tontos y sádicos. 
—¿Y nada más? 
-Ricos y pobres. También hay quien es de Zaragoza o de La Coruña. 
-Y si tuvieras un hijo, ¿qué pensarías de él? 
-Mientras fuera un ser débil, le compadecería. Cuando tuviera tu edad, empezaría a 
estudiarle, a espiarle para observar el momento justo en que la joven víctima experimenta la 
metamorfosis y hace sus primeros pinitos de verdugo. Y cuando fuera verdugo procuraría 
verle lo menos posible. Si fuese un verdugo con éxito, no me necesitaría. Si es una víctima, 
pagaría con creces la ayuda que yo pudiera darle. La pagaría con la inmensa satisfacción que 
me produciría seguir protegiéndole” (pp. 150-151). 
 
Dins de la extranya relació entre Yes i Carvalho, el detectiu sembla jugar el rol de pare o de 
mestre de la vida. Davant de la fragilitat o ingenuïtat de Yes, Carvalho mostra el seu cinisme i el 
seu costat més arisc. En el fragment anterior, la mare de Yes li va advertir que havia de posar fi a 
aquesta relació, cosa que indica que com a mare i filla han parlat del detectiu.  
 
La teva tasca és omplir aquesta el·lipsi narrativa. Escriu un text teatral o un diàleg 
novel·litzat –molt a l’estil d’aquest fragment- on Mima i Yes parlin sobre el detectiu Pepe 
Carvalho. Aproxiamadament 200 paraules.  
  

                                                           
43 Descriptors didàctics: “Ètica”, “Filosofia”, “Autoconeixement”, “Personatges”, “Hipocresia”. 
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Activitat 34. Charo i el futur: recapitulant44 (pp. 153-157) 
 
Carvalho li proposa a la Charo un cap de setmana en el que poder retrobar-se. Pepe ha estat 
molt absent pel cas de Stuart Pedrell i ella sent que la seva relació trontolla. Fins i tot expressa la 
seva por a que Carvalho la deixi per dedicar-se a la prostitució. La seva relació és un tant 
ambigua: sabem que ella ven el seu cos però que al mateix temps és molt possessiva, gelosa, en 
les seves converses amb el detectiu. La Charo és un personatge que s’anirà arrodonint de 
complexitat al llarg de la sèrie Carvalho. Amb ella, Montalbán lliura una literària visió del món 
de la prostitució amb mundanitat i polèmica, una visió mancada de judicis de valor. Això 
convida a recordar un dels primers fragments, quan Carvalho passeja per les Rambles i és 
abordat per una prostituta:  
 
“La muchacha llevaba una frágil rebeca azul, falda diríase que falda-pantalón, aunque no 
tuvo tiempo de aseverarse, y zapatones que la elevaban veinte centímetros sobre e1 nivel del 
mar. Tenía a la vez fealdad y belleza, y cuando le dijo: «Perdone, ¿le apetecería acostarse 
conmigo? Son mil pesetas y la cama», Carvalho le vio un ojo morado y un pequeño arañazo en 
la piel transparente y venada de la sien. Siguió acera abajo y repitió su demanda a otro 
transeúnte que la esquivó marcando un semicírculo, como si quisiera rodearla de la 
cuarentena de la sospecha. Ejerce la prostitución como si preguntara la hora. Tal vez sea una 
nueva técnica de márketing puteril” (pp. 89-90). 
 
En el present capítol, després de la visita a la Charo, el nostre detectiu torna al Raval i allà passa 
revista amb ironia, quasi humor negre, a la tipologia de prostitutes que es troba. A la seva visió 
no hi ha condemna sinó l’empatia d’un cert tipus de sàtira.  
 
“En la calle, las putas sin collar iniciaban la busca a unas horas impensables en tiempos 
de prosperidad. ¡Cómo está el mercado! La puta vieja, empapada en alcoholes de todas las 
cosechas, coexistía con la puta joven, acanallada en quince días de aprendizaje ávido y ciego, 
para olvidar cuanto antes los prejuicios morales perdidos. Había más cinismo en los ojos 
jóvenes que en los viejos. Te haré muy feliz. Cariño, me gustas. ¿Quieres echar un polvito? La 
puta de entre horas, recién recogidos los cacharros en la cocina de su casa, pendiente del reloj 
para volver a casa a preparar la cena del marido y los hijos, disimulaba su caza ante los 
escaparates de tiendas en las que no había nada que mirar” (p. 155).  
 
En aquesta activitat hauràs de prendre partit. El problema de la prostitució a les Rambles 
continua vigent i amb la mateixa cruesa que mostra la novel·la:  
http://www.20minutos.es/noticia/2224656/0/prostitutas-portales/raval-barcelona/turismo-
low-cost/.  
 
Entre les diverses solucions proposades, hi ha la legalizació, que ja está vigent en països com 
Alemanya. En series partidari? Escriu un article d’opinió a favor o en contra i argumenta les 
teves opinions sobre un tema tan controvertit. Al voltant de les 300 paraules.  

                                                           
44 Descriptors didàctics: “Prostitució”, “Filosofia”, “Ètica”, “Personatges”, “Societat”, “Dret”. 
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Activitat 35. Ana Briongos i companyia45 (pp. 157-167) 
 
El señor Vila no té una opinió molt favorable d’Ana Briongos. La considera una rebel i l’acusa de 
realitzar comentaris molt injustos respecte a la seva labor. Això desemboca en el conegut elogi 
dels temps passats: “Con Franco esto no pasaba”:  
 
“Desde que era una mocosa está metida en líos. Y aun ahora. Pero con Franco también, no se 
crea. Y le dieron palos porque se los buscaba. Un día discutí con ella cuando lo del follón por el 
ambulatorio. Me dijo que yo había sido franquista. Yo no he sido nada. Pegué cuatro tiros en 
la guerra y del lado rojo, porque me pilló aquí la guerra, no por otra casa. Yo le dije que era 
una liosa y que hablando la gente se entiende, hablando ¿eh?, pero a gritos no. Y va y me dice 
que soy un, franquista. Yo a Franco no le debo nada. Bueno, nada; le debo la tranquilidad y el 
trabajo. Porque mucho criticar a Franco, pero con Franco no pasaba lo que pasa hoy. Nadie 
quiere trabajar. Cualquier recién llegado de Almería se, cree que por agacharse a coger un 
papel van a darle mil pesetas. Oiga. Yo tampoco soy dictador, pero esto es un desbarajuste y 
así vamos a la catástrofe. Yo he trabajado corno un animal para tener una vejez tranquila. 
Nadie me ha dado nada. Tengo a mis hijos casados y bien colocados. Salud. Cuatro duros para 
cuando no pueda trabajar. ¿Qué más quiero? ;Pues que me lo fastidian todo cuatro chalados 
que piden la luna? No. Los padres son otra cosa. Buena gente. Trabajadores” (p. 166).  
 
Curiosament, en aquest tipus de discurs i des de la ideologia contrària, coincideix amb 
Cifuentes, l’activista de tota la vida al que Carvalho va conèixer en el sindicat Comisions 
Obreres, quan buscava a Stuart Pedrell.  
 
“Si tuviéramos que preocuparnos por la gente que entra y sale del movimiento obrero, 
estaríamos todos en el manicomio. Y más en estos tiempos. A lo primero todo eran ingresos y 
euforia. Y ahora se mantiene cierta disciplina en los sitios de trabajo, pero aquí cuatro gatos. 
Sólo se anima esto cuando vienen los laboralistas y despachan consultas. El franquismo nos ha 
maleducado a todos. Cuando leo eso de que el pueblo español está maduro para la democracia, 
me subo por las paredes. ¡Qué madurez ni qué leche! “ (p. 119).  
 
Què en penses? Escriu una carta al director d’un diari expressant la teva consonància amb 
aquesta visió de la juventut o argumenta el teu desacord demostrant el compromís social d’avui 
en dia (250 paraules). 
  

                                                           
45 Descriptors didàctics: “Franquisme”, “Democràcia”, “Joventut”, “Personatges”, “El passat”, “Literatura”. 
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Activitat 36. La família Briongos46 (pp. 167-171) 
 
Al conèixer a la família de Ana Briongos trobarem un personatge nou: Pedro Larios, el 
germanastre de l’Ana. És un noi amb una vida difícil, el qual la família va adoptar perquè el seu 
pare va deixar embarassada a una noia quan va treballar destinat a un altre poble. Pedro va 
demostrar aviat un caràcter rebel i una innata capacitat per ficar-se en embolics. L’educació que 
li van donar és la bufetada continuada i l’amenaça de portar-lo a un correccional (asilo, que li 
deien).  
 
“-Uno cree hacer siempre lo mejor por los hijos y una de dos: o te lo pagan mal o es que te has 
equivocado. No he podido nunca con la chica. ¿Qué iba a hacer con el chico? Era un rebelde. 
Me plantaba cara desde que tenía dos palmos. Le pegaba dos hostias y seguía mirándome fijo, 
fijo. Otras dos hostias, y seguía igual. Y con Amparo se volvía. Un día le tiró una plancha 
conectada, para electrocutarla, el muy borde. Desde fuera se ve todo muy bonito. Meterlo en el 
asilo parece una jugada. Pero ¿qué podíamos hacer? Del asilo han salido hombres muy rectos. 
Y él tal vez, tal vez cuando sea mayor y tenga una familia. No es verdad que tenga malos 
sentimientos. En el fondo nos quiere. Cuando le eché la última vez de casa, venía a escondidas 
a traerles caramelos a los pequeños. Cuando sea un hombre hecho y derecho y tenga una 
familia, tal vez siente la cabeza... 
Si tiene la suerte de que cuando pegue dos hostias a su hijo no le aguanten la mirada es posible 
que sea un hombre equilibrado” (p. 171). 
 
En aquesta època no existien programes com “Hermano Mayor”47 per tal de fer la mediació en 
les relacions turbulentes entre pares i fills. No obstant això, sí que hi ha tota una sèrie de pautes 
que podrien ajudar a afrontar les nostres relacions d’una altra manera.  
 
Investiga mètodes de resolució de conflictes amb adolescents, el que es diu precisament 
“mediació”, i escriu una carta al Sr. Briongos de 300 paraules on li suggereixes que en 
provi alguns.  
  

                                                           
46 Descriptors didàctics: “Família”, “Educació”, “Pares i Fills”, “Personatges”, “Ètica”. 

47 http://www.cuatro.com/hermano-mayor/  
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Activitat 37. Bromuro i el seny48 (pp. 171-175) 
 
Bromuro, l’enllustrador, és tot un personatge: xenòfob, malparlat, delator ocasional, etc. És el 
contrapunt humorístic i alleuja la tensió en els moments más tensos de la novel·la. Com es pot 
imaginar i concordantment amb el desencant sorgit en aquesta època, ell també s’uneix a 
aquesta línia de pensament que defensa: “Amb Franco s’estava millor”.  
 
“Esta ciudad no es lo que era. Antes una puta era una puta y un chorizo un chorizo. Ahora han 
salido putas por todas partes y es chorizo cualquiera. Me dicen un día que te han trincao 
reventando un almacén de jamones y me lo creo. El mal anda suelto y sin ningún orden, sin 
organización. Antes hablabas con cuatro tíos y dominabas el cotarro. Ahora ni hablando con 
ciento. ¿Recuerdas a mi amigo, el macarrón aquel tan guapo, el Martillo de Oro? Pues el otro 
día me le dieron una paliza de muerte. ¿Quién? ¿La competencia? ¿Los marselleses? Nada. 
Cuatro guineanos se han juntado y van pidiendo guerra. Eso antes hubiera sido imposible. 
Había más respeto. Somos mala gente. Estamos todos locos. Necesitamos mano dura.  
»Hombres como Muñoz Grandes, mi general en la División Azul, nos harían mucha falta. 
Aquello sí era un hombre que imponía respeto. Y honrado, porque el Paquito dejó a la viuda 
con el riñón bien cubierto, pero Muñoz Grandes se fue de este mundo con lo mismo con que 
había venido a él” (p.173-174). 
 
No obstant això, un aspecte interessant del personatge és el seu origen onomàstic. Més enllà de 
les seves teories conspiranoiques, Bromuro defensa amb fervor l’ecologia i porta amb ell una 
enganxina molt coneguda a la època en contra de les centrals nuclears. A més a més, creu que els 
aliments han empitjorat amb el pas del temps i que han estat manipulats per forces superiors:  
 
“—Yo soy un precursor de todo esto. Nos están envenenando. Respiramos y comemos mierda. 
Lo más sano es lo que cagamos porque el cuerpo nuestro se queda con lo malo y suelta lo 
bueno. La gente venga a reírse de uno y venga a llamarme Bromuro porque desde hace 
cuarenta años que lo estoy diciendo: nos meten bromuro en el pan y en el agua para que no 
empalmemos, para que no vayamos por ahí todos jodiendo como locos.  
-¿Y qué tiene que ver eso con las nucleares? 
-Pues que es lo mismo. Nos quieren joder ahora, pero a lo grande, en plan bestia, a lo matanza 
de cafres. No me pierdo una manifestación. 
-Eres un ecólogo” (p. 173). 
 
En aquesta activitat hauràs d’informar-te dels moviments ecologistes a la actualitat i les 
plataformes pel canvi ecológic i social. Pots visitar les págines web de Greenpeace sobre el 
canvi climàtic o de colectius com PACMA per a informar-te’n.  
 
Una vegada acumulada la documentació, la teva tasca és realitzar un PowerPoint on en 15 
diapositives es desenvolupi un mapa o una introducció a l’ecologia en la actualitat. 
  

                                                           
48 Descriptors didàctics: “Ecologia”, “Bromuro”, “Contaminació”, “Medi Ambient”. 
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Activitat 38. La darrera nit de Yes49 (pp. 175-180) 
 
Com es veia venir, la relació entre Yes i Carvalho acaba aquí. És la seva darrera nit. Ella li 
proposa fugir junts als Mars del Sud i ell la rebutja. El més interessant al respecte és que per 
primera vegada Carvalho se sincera i el seu discurs no és àcid o paternalista. Carvalho mostra 
aleshores els sentiments cap a Yes i és conscient que aquesta aventura està condemnada al 
fracàs. Ell coneix el caràcter d’ella i, sobretot, es coneix molt bé a si mateix.  
 
“-Siempre me ha horrorizado ser esclavo de los sentimientos porque sé que puedo ser un 
esclavo de ellos. No estoy pata experimentos, Yes. Vive tu vida. 
-¿Qué vida me asignas? ¿Fíe de casarme con un heredero, rico naturalmente? ¿Tener hijos? 
¿Veranear en Lliteras? ¿Un amante? ¿Dos? ¿Ciento? ¿Por qué no puede ser mi vida estar 
contigo? No es necesario que viajemos. Podemos quedarnos siempre aquí. En esta habitación. 
-Cuando cumplí cuarenta años me hice un resumen de lo que me esperaba: pagar las deudas y 
enterrar a los muertos. He pagado esta casa y he enterrado a mis muertos. No puedes 
imaginarte lo cansado que estoy. Ahora descubro que ya no tengo tiempo de contraer deudas 
importantes. No podría pagarlas. El único muerto que me queda por enterrar soy yo mismo. 
No me interesa vivir un amor loco con una chica que no distingue entre el amor y la cocaína. 
Para ti esto es como la cocaína. Duerme esta noche aquí. Mañana temprano te vas y no 
volveremos a vernos” (p. 179).  
 
 
Per a aquesta activitat podràs escollir entre dues opcions. Totes dues d’unes 250 paraules. 
 

A. Escriu una carta d’amor de Yes a Carvalho on li demana que l’acompanyi. Recorda les 
seves semblances amb el text argumentatiu. En el fons es tracta de seduir i convèncer de 
les raons per les quals Carvalho hauria de seguir-la.  
 

B. Escriu una carta de comiat, la de Pepe Carvalho a Yes, on li explica les raons per les 
quals aquesta relació ha d’acabar. 

  

                                                           
49 Descriptors didàctics: “Amor”, “Personatges”, “Expressió Escrita”, “Autoconeixement”. 
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Activitat 39. Navajeros i el policia molt infiltrat50 (pp. 180-184) 
 
El misteriós policia que va col·laborar amb Carvalho al principi de la novel·la reapareix per 
confimar les sospites de Carvalho sobre l’autoria del crim a mans d’un grup de navajeros. La 
conversa aviat anirà cap a la justificació d’uns mètodes policials bastant expeditius: “Este oficio 
es cada día más asqueroso. Ahora hay que tener abogado durante el interrogatorio. ¿Cómo se 
puede sacarle algo a un chorizo sin darle un par de hostias? (p. 180)”. Més endavant, el policia li 
explica a Carvalho com se solen resoldre aquesta mena de crims:  
 
“-¿A qué conclusiones llegaron en el asunto Stuart Pedrell? 
—A que un día u otro saldría. Cuando menos se espeta, coges a un angelito. Le obligas a que se 
coma un consumao de órdago y para ablandarte confiesa algo gordo que ha hecho. Entonces 
es cuando salen las cosas. Pero siempre a hostias, eso por descontado. Un día se meterá en la 
red el asesino. Por sistema le echamos encima el crimen más gordo vacante. Se amilana y te 
larga algo que se le puede creer. Es casi un favor mutuo. Me gusta mi oficio. Nunca diré que no 
me gusta, pero cada vez es más difícil” (p. 181). 
 
Desgraciadament, l’assumpte del maltractament policial amb la finalitat d’obtenir una confessió 
no és una qüestió del passat ni dels residus de la dictadura. El filòsof Slavo Zizek qüestiona la 
coneguda sèrie “24” perquè justifica la tortura dels presos a canvi de la crucial informació que 
així se n’obté51. Més a prop del nostre temps, el documental “Ciutat Morta”52 relata el brutal cas 
d’uns joves detinguts pels Mossos d’Esquadra: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wjwx9DBkYPs  
 
Quina opinió et mereix l’ús de la violència per part de qualsevol dels cossos policials? Escriu un 
text argumentatiu a favor o en contra, de unes 300 paraules.  
  

                                                           
50 Descriptors didàctics: “Maltractament Policial”, “Franquisme”, “Història”, “Actualitat”, “Ètica”. 

51 http://www.geocities.ws/zizekencastellano/artlosheroes24.html 

52 https://ciutatmorta.wordpress.com/ i la pel·lícula completa: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wjwx9DBkYPs  
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Activitat 40. Nedant entre taurons: Munt i Planas53 (pp. 184-188) 
 
Proposta 1  
El dinar entre Planas, el Marqués y el nostre detectiu conté un ingredient inesperat: les 
preocupacions de tots dos perquè no se sàpiga que San Magín és, en el fons, un cas d’especulació 
immobiliaria:  
 
“No me gustó nada saber que usted había estado en San Magín husmeando. Si hay que 
encontrar algo encuéntrelo en cualquier parte, se lo repito, en cualquier parte menos en San 
Magín. 
-Nadie me acotó el terreno. Viladecans no me prohibió ir a San Magín. Ni la viuda. 
-Ya te lo había dicho. Viladecans no sabe lo que se hace últimamente. Ayer incluso me discutía 
el que yo me negara en redondo a remover San Magín. ¿Qué le pasa a ese chico? 
-Yo apenas si tengo el disgusto de conocerle, es cosa tuya.  
-Pero si se complican las cosas también te afectará a ti. Carvalho, estamos en un momento 
delicado. Hemos conseguido parar la revisión de las obras de San Magín y los intentos de 
algunos periodistas de utilizar lo que llaman «escándalo inmobiliario» para salpicar mi 
carrera. Ahora estoy en un puesto delicado y no puedo exponerme a una campaña. 
-Yo subrayo lo que ha dicho Isidro, señor Carvalho. Si yo fuera un urbanista, probablemente 
recomendaría demoler San Magín. Pero desgraciadamente no es posible. Un escándalo sólo 
serviría para perjudicar al señor Planas y a mí. Yo utilicé mi influencia con el presidente del 
Área Metropolitana para conseguir permisos casi imposibles. Un caso claro de especulación 
que no oculto ni del que me avergüenzo. Todo el milagro económico del régimen franquista ha 
sido un bluff. Todos nos hemos dedicado a especular con lo único que en realidad teníamos: el 
suelo. Como debajo de ese suelo no hay nada, no valía la pena conservarlo. Éste es un país 
muy desgraciado” (p. 186). 
 
Ja al 1979, el marquès dóna la clau del que serà el gran problema de l’economia espanyola: la 
absència de matèries primes o gran indústria. En un text quasi visionari exposa el que durant la 
primera dècada del nou mil·lenni serè la font de l’economia i la llavor de les crisis que vindran: 
la bombolla immobiliària.  
 
L’activitat que es proposa és veure el següent video:  
https://www.youtube.com/watch?v=N7P2ExRF3GQ i realitzar una anàlisi i comentari de 
300 paraules.  
 
Proposta 2  
 
“-No me fío de los compromisos que me salen gratis. 
-El mismo Isidro Planas de siempre. 
-Lo que te sale gratis acaba costándote caro. Y tú no te rías. Anoche no te reías. Estabas tan 
preocupado como yo. 

                                                           
53 Descriptors didàctics: “Història de Espanya”, “Economia”, “Classes socials”, “Política”. 
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-Hoy es otro día. 
-Lo que pasa es que te gusta quedar por encima de todo y de todos. A mí no me engañas con 
tus números de aristócrata desganado. 
-Isidro, Isidro…” 
 
Escriu un diàleg teatral en el que es desenvolupi la conversa de la nit d’abans entre Munt i 
Planas –en negreta l’al·lusió- on comparteixin les seves inquietuds respecte a l’investigació de 
Carvalho. Recorda que allà plantegen convidar al detectiu a un menjar que és justament la 
narració que tindrà lloc en aquest fragment. Al voltant de 300 paraules.  
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Activitat 41. Endavant la Història: el llarg camí de la democràcia54 (pp. 188-193) 
 
“Habían asesinado a un general y a un coronel, pero nada detendría la marcha irreversible 
hacia la democracia. Lo decían todos. Incluso algunos generales y algunos coroneles. Los 
muchachos comunistas y socialistas habían trabajado durante la noche dejando las Ramblas y 
las calles afluyentes llenas de pancartas con los eslóganes electorales. Esta vez puedes ganar, 
prometían algunas pancartas. Ya era hora, contestó Carvalho. Tú eres el centro de la ciudad, 
declamaba el partido gubernamental desde carteles engomados donde engomados arquetipos 
se autoatribuían ser el centro de la ciudad" (p. 189). 
 
La democràcia és un sistema de govern que requereix el compromís del seus ciutadans. Com que 
aquests són empoderats per a decidir la persona que els representarà mitjançant el seu vot, els 
ciutadans tenen l’obligació i la responsabilitat de decidir. La democràcia és un sistema de govern 
que requereix el compromís dels seus ciutadans. Potser per això, és una forma de govern tan 
fràgil i tan qüestionada. En els darrers anys, especialment entre les classes altes, s’ha tornat a 
posar en qüestió.  
 
Escriu un petit assaig sobre la democràcia i altres sistemes de govern per a Catalunya o Espanya 
(o totes dues) d’unes 300 paraules.  
  

                                                           
54 Descriptors didàctics: “Història”, “Democràcia”, “Feixisme”, “Sistema de govern”, “Filosofia”. 
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Activitat 42. La dura vida de Pedrito Larios55 (pp. 193-197) 
 
Ana Briongos, la germana de Pedro Larios tracta d’evitar per tots els mitjans que Carvalho es 
trobi amb el seu germanastre. Ella té por de la violència i el dany que aquesta trobada pot 
convocar. A més a més, en el fons ella sent pietat i remordiment per la malaurada vida del Pedro 
i tracta de justificar-lo en la seva conversa amb el detectiu:  
 
“-Mi hermano no es un chico normal. ‘Tiene reacciones inesperadas. Es como un niño. Un niño 
violento. Toda su vida ha sido el burro de los palos. Bofetada que se escapaba, bofetada que 
recibía. Mi madre siempre le ha odiado. Mi madre es mala. Tiene esa maldad ridícula, 
mezquina de los pobres. Es todo lo que tiene. Es lo único que le da carácter, personalidad. Y mi 
padre siempre ha vivido acoquinado ante ella. Pagando la falta del nacimiento de Pedro. 
-¡Vaya cuadro! 
-Cuando tenía siete años le internaron por primera vez. Le robó a una vecina para comprarse 
cuatro tonterías: volvió dos años después, más malo todavía. Dos años después. Tenía nueve 
años. Las librerías están llenas de libros que enseñan a los mayores a tratar con respeto a los 
niños. Mi hermano, a los nueve años, era carne para la correa de mi padre o para la zapatilla 
o la escoba de mi madre. Volvieron a internarlo a los once años. (...) Y a pesar de todo siempre 
ha tenido fascinación por la familia. Siempre se ha creído uno más de los nuestros. Cuatro 
cuartos que tiene, cuatro cuartos que se gasta con mis padres o con mis hermanos. Tiene 
dieciocho años. Sólo dieciocho años” (p. 194).  
 
En aquesta activitat realitzaràs un exercici d’empatia. Hauràs de posar-te a la pell del Pedro 
Larios, imaginar la seva capacitat expressiva, la seva visió del món i escriure la seva 
autobiografia. L’objectiu és entendre al personatge i les seves reaccions posteriors. Si et pot 
servir, imagina que el tutor del Pedro al centre d’acollida li ha demanat un text autobiogràfic per 
començar a entendre les seves vivències. Al voltant de 300-400 paraules.  
  

                                                           
55 Descriptors didàctics: “Biografia”, “Personatges”, “Violència”, “Maltractament infantil”, “Educació”. 
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Activitat 43. Violència56 (pp. 197-201) 
 
Aquest capítol és pura adrenalina. El nostre detectiu es troba amb el assassins de Stuart Pedrell 
i, com es venia intuint, la violència esclata : 
 
“Dieron dos pasos hacia adelante. Carvalho estaba al alcance físico de sus brazos, a su espalda 
quedaba la tapia de un solar en construcción. El jovencillo fue el primero en sacar la navaja. 
La paseó ante la cara de Carvalho. Pedro sacó la suya, diríase que abierta ya dentro del 
bolsillo. El grandullón adelantó los puños, retrocedió los hombros, agachó la cabeza. El 
jovencillo lanzó un navajazo a la cara de Carvalho. Lo esquivó retrocediendo y el corpulento se 
le echó encima mientras Pedro atacaba de frente. El puño del corpulento le ‘llegó blando a la 
cara. Carvalho lanzó una patada hacia el chiquillo, que aulló y se dobló sobre sí mismo. Paró 
con las manos la acometida del corpulento y le empujó contra Pedro, que se le venía. La mano 
de Carvalho no llegó a la pistola. Se le enfrentó el chiquillo insultándole y con la navaja, ciego” 
(p. 199).  
 
Fes un story-board de l’escena. Com si fossis un director de cinema que necessiti coreografiar 
l’acció per tal que els plans s’articulin de la millor manera possible. No cal que sapiguis dibuixar 
sinó plantejar una visió estructurada. Pots recordar els plànols cinematogràfics aquí: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_cinematogr%C3%A1fico. Fins i tot pots fer-ho online en 
aquest enllaç: http://www.storyboardthat.com/  
  

                                                           
56 Descriptors didàctics: “Violència”, “Societat”, “Marginació”, “Cinema”, “Expressió escrita”, “TIC com a 
TAC”. 
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Activitat 44. Resolució57 (pp. 201-206) 
 
En aquest capítol, la família Briongos al complet, l’amor de la sang, cura les ferides del seu fill i 
del detectiu al temps que es mostra la veritat sobre el cas Pedrell:  
 
“-Sólo queríamos darle un susto. Pero el tío se excitó. Me puso una mano en el hombro el tío 
asqueroso, y empezó a darme consejos. El Quisquilla, el chiquito al que usted rompió el brazo, 
le dio una cuchillada. A mí de pronto se me escapó el brazo y le di otra.  
El viejo Briongos se había tapado la cara y temblaba. Ana miraba a su hermano. 
-¡Imbécil! ¿Quién te pidió que lo hicieras? 
-¡Eres mi hermana! 
-Compréndalo, caballero. Es su hermana. 
Con los brazos abiertos, el viejo Briongos parecía abarcar la inmensidad de la hermandad que 
unía a sus hijos. 
-Si no se hubiera enrollado no le habría pasado nada. Pero empezó a largar. Que si yo debía 
hacer esto. Que si debería hacer aquello. Que si mi hermana era libre y él no era el único 
hombre en su vida. ¡Eso dijo, Ana, te lo juro! 
-¿Y qué, idiota? ¿Acaso no es verdad? 
-Y ustedes se enteraron y se hicieron cómplices de un asesinato. 
-No iba a denunciar a mi propio hijo”. 
 
En aquest cas, per al cap de família Briongos, la família està per sobre de la llei. Els llaços 
familiars uneixen més que el deure moral o fins i tot la justícia. La teva activitat és fer ara un 
exercici de literatura-ficció. Què passaria si Carvalho denunciés aquests fets? Escriu la notícia 
com si es tratés d’un diari de successos. Recorda l’estructura d’una notícia: interès decreixent, 
regla de les cinq preguntes, etc. Hauría de estar al voltant de les 300 paraules58. 
 
  

                                                           
57 Descriptors didàctics: “Família”, “Personatges”, “Expressió Escrita”, “Classes socials”. 

58 En en el cas que vulguis revisar com s’escriu una notícia: http://educacion.uncomo.com/articulo/como-
redactar-una-noticia-para-un-periodico-23258.html  
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Activitat 45. Ferits59 (pp. 206-211) 
 
En capítols precedents, Carvalho va reflexionar sobre l’amor i les relacions personals amb el 
repunt humorístic que caracteritza a l’autor de la novel·la:  
 
“Demasiadas mujeres en su vida últimamente. La viuda, dispuesta a dejar la piel en un mundo 
hecho a la medida de hombres como Planas o su marido. La neurótica muchacha que había 
descubierto de pronto el dolor y la muerte. Charo pasándole factura por tan larga inversión de 
sexo y compañía. La próxima iba a ser Ana Briongos, a la que tendría que sacar sus secretos 
de amor y muerte con Stuart Pedrell. Y por si faltara algo, Bleda. Le conmovió la imagen de la 
perrita sola en el jardín de Vallvidrera, persiguiendo ruidos y olores, metiendo el hocico en 
todas las cosas para saber a qué atenerse. Es la más débil de todos. (...) Ningún perro ha 
declarado jamás una guerra civil” (pp. 156-157). 
 
En aquest apartat, Carvalho descobreix que Lita Vilardell i Viladecans van ser els que van 
recollir al ferit Stuart Pedrell i el van portar a la casa de la seva amant. Una vegada allà, mentres 
decidien quin seria el següent pas, el milionari va desaparèixer. Davant d’aquesta situació van 
ser ells dos els que van decidir llençar el cos a un descampat en construcció. L’aparent fredor de 
la ex-amant recitant els fets es desmenteix al final del capítol, quan mostra el seu despit: 
“Finalmente se decidió a afrontar la mirada de Carvalho. -Tal vez le sorprenda. Pero una 
amante puede sentirse más humillada que la mujer propia cuando se convierte en la olvidada 
y vieja concubina de un harén” (p. 210). 
 
Ara que es tanca el cercle de relacions entre tots aquells que van conèixer a Stuart Pedrell, és un 
bon moment per analitzar les seves relacions i, sobre tot, de quina manera entenen l’amor. Això 
et servirà també per entendre les seves relacions personals amb els altres així com la seva funció 
arquetípica dins la novel·la. Omple el següent esquema:  
 

Carvalho Yes Mima Lita  
Vilardell 

Stuart 
Pedrell 

Planas Marquès 
de Munt 

Exemple: Carvalho és 
un fals cínic. Tracta 
de no adquirir cap 
compromís però en 
el fons té al seu 
càrrec a la Charo, al 
Biscuter i a la Bleda.  

      

 
  

                                                           
59 Descriptors didàctics: “Amor”, “Personatges”, “Expressió Escrita”, “Autoconeixement”. 
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Activitat 46. El de la ETA60 (pp. 211-215) 
 
“-Vengo de parte de la ETA. 
El hombre y la mujer se miraron. Él era fuerte y moreno, con la barba como un césped azul 
sobre una mandíbula poderosa. Ella era una dama gordita y blanca con los rizos rubios mal 
ocultando las descuidadas raíces castañas de su pelo. 
-Nos hemos enterado que vas fardando por ahí de terrorista y eso no nos gusta. 
-¿Que yo...? 
-Tú vas por ahí fardando de terrorista para ligar y llevarte a tías como ésta a la cama. Nos 
hemos enterado y te hemos puesto en la lista. Ya sabes lo que quiere decir. Por mucho menos 
hay quien aún está corriendo por el Polo. Te damos dos horas para que hagas las maletas. Y 
hazlas con cuidado, no te vayan a estallar. 
Carvalho se desperezó contra el respaldo de la silla para que se le abriera la chaqueta y el 
vasco viera la pistola asomada al borde de la cintura del pantalón. El vasco se había puesto de 
pie. Miraba a la aterrada dama blanca y a Carvalho” (pp. 212-213). 
 
En aquest fragment, Carvalho es fa passar per un membre del grup terrorista ETA, que va estar 
actiu des de 1958 fins a 2011 en que va cesar la seva activitat armada. Montalbán tracta el tema 
com a excusa narrativa per narrar un assumpte de faldilles. No obstant això, en aquells anys, el 
terrorisme etarra va ser una de les múltiples arestes sobre les quals gravitava el fràgil procés de 
transició cap a la democràcia. Escriu un text expositiu de 300 paraules sobre ETA. Pots 
documentar-te mitjançant Internet o del cinema sobre el tema (La pelota Vasca, Yoyes, El Lobo, 
Días Contados, etc. o la literatura, etc.). Pensa en el text que vas a produir i com ho haurien de 
llegir els teus companys si volguessin informar-se del tema.  
 
  

                                                           
60 Descriptors didàctics: “ETA”, “Terrorisme”, “Història d’Espanya”, “Expressió Escrita”. 
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Activitat 47. Informe final: Ningú no em portarà al Sud61. (P. 215-220) 
 
Aquest és el breu informe de Carvalho, tot i que amaga parts molt importants:  
 
“-Su marido fue asesinado por unos navajeros en la barriada de San Magín. Una cuestión 
moral. Su marido había preñado a la hermana de un navajero y había tratado de redimir a 
toda una familia, a todo un barrio. Era demasiado. Sobre todo si tenemos en cuenta que su 
marido era uno de los constructores de ese siniestro barrio. Muy probablemente la chica de la 
historia lleve en sus entrañas un hijo del señor Stuart Pedrell, pero no se alarme: no quiere 
absolutamente nada. Es una chica moderna, trabajadora, de izquierdas. Ha tenido usted 
suerte. Usted y sus hijos. No termina ahí el caso. Su marido, herido de muerte, fue a refugiarse 
a casa de una de sus amantes, la señora o señorita Adela Vilardell, a la que encontró recién 
salida de una cama en la que aún yacía el abogado Viladecans. Él murió, puede decirse, en los 
brazos de Viladecans. Aterrados, porque les parecía un resucitado, los dos amantes 
destruyeron sus documentos, sólo dejaron la confusionista nota «... ya ninguno me llevará al 
sur» y a él lo tiraron en un descampado de la ciudad. Fue un hecho providencial porque, 
gracias a un error mío basado en la situación del descampado, he llegado a descubrirlo todo... 
pero de eso ya se enterará si lee el documento” (p. 15-216). 
 
Realitza un informe cronològic de la investigació d’aproxidament 500 paraules (aquest mateix 
ronda les 200) que mostri una nómina dels personatges que han aparegut relacionades amb 
Stuart Pedrell.  
 
  

                                                           
61 Descriptors didàctics: “Informe”, “Crònica”, “Epíleg”, “Autoconeixement”. 
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Activitat 48. Epíleg62 (pp. 219-220) 
 
La venjança, un sentiment visceral, és el que condueix als assassins de Stuart Pedrell a passar 
comptes amb Carvalho.  
 
 “Ya había encendido el fuego, enfundado los pies en las zapatillas casi transparentes por el 
uso, trajinado en la cocina en busca del hilo inductor de un guiso que no acababa de 
configurarse, cuando reparó en que Bleda no había acudido a recibirle. Le calentó un poco de 
arroz hervido con verduras e hígado, lo volcó todo en el plato del animal y salió al jardín 
llamándola. No acudió. Primero pensó en la posibilidad de que se hubiera escapado tras los 
pies de la mujer de la limpieza o en que hubiera saltado el alto muro o quedado encerrada en 
alguna habitación de la casa. Pero una ansiedad oscura y progresivamente dolorosa le hizo 
buscarla por los rincones del jardín hasta encontrarla como un perro de juguete vacío sobre el 
charco de su propia sangre. Le habían tajado el cuello y le colgaba la cabeza cuando Carvalho 
la levantó para acercarla a sus ojos. La sangre se había secado sobre el pelo y le daba un 
aspecto de muñeco de cartón opaco, de muñeco de cartón opaco muerto, con los rasgados ojos 
semicerrados y el hociquillo arrugado en un gesto de inútil fiereza de animal débil. Tenía la 
carne de cartón, el ladrido y el lloro para siempre en silencio. La navaja había abierto un tajo 
profundo y largo, como si tratara de separar la cabeza del cuerpo” (p. 219). 
 
La teva darrera tasca durant la lectura serà imaginar qué va passar al dia següent i construir un 
diàleg teatral en el qual Carvalho li explica a Biscuter el que li ha passat a la pobra Bleda. Pots 
entrar o no en detalls, valorar l’acció, descriure la tristesa del detectiu o imaginar, d’acord amb el 
seu caràcter, quines paraules haurà fet servir per donar la notícia. L’extensió que sigui d’entre 
200 i 300 paraules.  
  

                                                           
62 Descriptors didàctics: “Venjança”, “Mort de la Bleda”, “Expressió escrita”, “Epíleg”. 
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Activitat 49. “Redescobrint a Antonio Porqueres: un diari”63. 
 
“He tenido además la oportunidad de recorrer una historia ejemplar que casi me hace 
creer en la fatalidad. Hay cosas que son contra natura. Tratar de huir de la propia 
edad, de la propia condición social lleva a la tragedia. Piensen en eso cada vez que 
tengan la tentación de marcharse a los mares del Sur”. 
 
Ara que la història està completa i que els lectors coneixem el trist destí de Carlos 
Stuart Pedrell i el seu alter ego, Antonio Porqueres. La teva tasca és fantasiejar com va 
ser la seva arribada a aquells particulars “Mars del Sud”, és a dir, a San Magín, 
mitjançant un diari fictici. En clàssics de la literatura com Robinson Crusoe 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe), l’estructura de diari serveix per a 
mostrar els punts claus de la novel·la i, al mateix temps, expressar de manera subjectiva 
les vivències del personatge protagonista. En aquesta activitat, escriuràs sobre les 
peripècies de l’Antonio Porqueres a partir dels fets que ja coneixes del llibre i que no 
apareixen explicitats: l’obtenció del pis (“taüt”, li diu Carvalho), la feina com a 
comptable, la participació en les reunions de Comisions Obreres, la seva relació amb 
l’Ana Briongos, etc. Escriu cinc entrades de aproximadament tres-centes paraules 
cadascuna. Si vols aprofundir, pots comparar la vida que el personatge portarà a partir 
de l’entrada a San Magín amb la que portava abans. Pots recuperar o esmentar altres 
personatges de la novel·la: Mima, la seva filla, Yes o Isidoro Planas i el marquès.  
 

 
  

                                                           
63 Descriptors didàctics: “Diari”, “Relectura”, “Antonio Porqueres”, “Expressió escrita”. 
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Activitat 50. “Geocaching: carta per a futurs lectors”64  
 
“La fea pobreza del Barrio Chino tenía pátina de historia. No se parecía en nada a la 
fea pobreza prefabricada por especuladores prefabricados prefabricadores de barrios 
prefabricados. Es preferible que la pobreza sea sórdida y no mediocre. En San Magín 
no había borrachos derrumbados ante los portales, sorbiendo el hilillo de pequeño 
calor que salía de escaleras terribles. Pero no era un logro del progreso, sino todo lo 
contrario. Los habitantes de San Magín no podían autodestruirse hasta que no 
pagaran todas las letras que debían para comprar su agujero en aquella ciudad 
nueva para una vida nueva” (p .137). 
 
El Barrio Chino és part d’allò que ara és diu el Raval i és el lloc on va néixer Montalbán. 
Deixa una carta o un objecte en el lloc on va néixer i comparteix-ho amb altres 
buscadors de tresors i futurs lectors mitjançant l’aplicació de Geocatching: 
https://www.geocaching.com/play  
 
Allà hi trobaràs tota una comunitat de cercadors com tu que deixen per tot arreu petit 
detalls amb l’esperança de compartir les seves troballes.  
 

 
 
  

                                                           
64 Descriptors didàctics: “Geografia”, “Barcelona”, “Orientació”, “Coneixement del medi”, “TIC 
com a TAC”. 
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Activitat 51. “Discurs al funeral de Carlos Stuart Pedrell”65 
 
“-No había sabido superar el trauma de los cincuenta. Y pasó el de los cuarenta y el de 
los cuarenta y cinco con dificultades. Pero al llegar a los cincuenta se rompió. Lo 
había literaturizado demasiado” (p. 50).  
 
Ha passat un any des del decés de Stuart Pedrell. Els amics i coneguts del mort, és a dir, 
els diferents personatges que composen la novel·la, han decidit celebrar una missa 
d’aniversari. Míriam, la vídua, una vegada va tornar del viatge als Mars del Sud que va 
estar a punt de compartir amb Carvalho, es convidada a escriure el discurs.  
 
Et convidem a explorar la teva faceta més creativa i a empatitzar amb els personatges. 
Míriam, Mima, està a punt de parlar i ha construït un discurs d’acord amb el seu 
caràcter. D’acord amb el que els altres personatges han parlat i exposat sobre ella, 
escriu el discurs de comiat al protagonista, in corpore absente, ha vertebrat tota la 
novel·la. No oblidis esmentar als altres secundaris: Yes, el seu fill a Bali, Viladecans, 
Planas, etc. Hauria d’estar sobre les 1000 paraules i pot començar així:  
 
 “Un any després de la seva mort, ens trobem de nou aquí per acomiadar a Stuart 
Pedrell: amic, pare, empresari, marit.”  
 
  

                                                           
65 Descriptors didàctics: “Discurs fúnebre”, “Mort”, “Personatges”, “Final”. 
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Activitat 52. “Tu ets el detectiu: relats de la immigració”66  
 
La Història de Catalunya no és només la dels seus habitants primigenis que li donen 
caràcter i identitat, sinó la de molts immigrants que van contribuir i contribueixen amb 
el seu treball, la seva identitat també pròpia i el seu caràcter propi, a fer una terra més 
rica, més culta i més oberta. El fenomen de l’immigració ha estat present des de 
sempre, i en aquesta novel·la, com a testimoni històric, també se’n dóna testimoni: 
“San Magín fue mayoritariamente poblado por proletariado inmigrante” (p. 107). 
 
Tot i això, la vida del immigrant sempre és una vida de penúries i, amb freqüència es 
porta l’estigma de viure entre dues cultures i el sentiment culpable de deure un favor a 
aquells que simplement van tenir la sort de néixer en un lloc amb més possibilitats. 
Pensa en els immigrants que provenen del Àfrica Subsahariana o de Llatinoamèrica a la 
recerca d’un futur millor i recorda la visió que d’ells té el senyor Vila, gestor de San 
Magín:  
 
 “Se la podrá criticar todo lo que se quiera ¿eh?, pero esta gente antes vivía en 
barracas o realquilada, de mala manera, y ahora al menos tienen un techo. Y los pisos 
se han estropeado antes debido a que esta gente no sabe vivir en ellos. Se piensan que 
son como las barracas en las que vivían antes. Todos los ascensores se caen porque los 
tratan a patadas. No hay ni un pedazo sano. Todo son remiendos. Con el tiempo esta 
gente se va civilizando, pero les cuesta, les cuesta, es otra manera de vivir, ya 
comprende.  
-Han tenido suerte que no vinieran zulúes. 
-Pues no lo diga en broma. Hay negros. Guineanos y de otras partes. Lo que no se 
puede controlar ya es el lío de los realquilados. Hay viviendas pensadas para cuatro 
personas y muy justitas, en las que están viviendo diez. Dicen que es para pagar los 
plazos, pero también por dejadez. Donde caben cinco, caben veinte. Adelante, y no es 
manera. Ahora tengo una carpeta llena de anónimos sobre realquilados chilenos y 

argentinos que no tienen los papeles en regla. ¿De 
dónde ha salido toda esa gente? Lo he puesto en 
manos del señor Viladecans. Vienen huidos de su 
tierra y se meten donde pueden. Y si huyen será 
porque algo habrán hecho. A nadie le persigue porque 
sí. Créame. Esto es una fuente continua de problemas. 
Y luego las protestas. Siempre les parece todo poco. Yo 
les digo: Barcelona no se hizo en ocho años; ni en un 
siglo, y esto con el tiempo será como otra ciudad. 
Paciencia. Paciencia es una palabra que desconocen” 
(pp. 128-129). 
La teva tasca en aquesta activitat és compilar relats 
d’immigració mitjançant entrevistes del teu entorn. 
Pensa en la gent que coneixes que no és d’origen català. 
Potser la teva pròpia família prové d’Andalusia o 
Extremadura. O potser hi hagi algú company de classe 

                                                           
66 Descriptors didàctics: “Emigració”, “Historia”, “Sociedad”, “Ètica”, “Competència 
Intercultural”, “Aprendre a aprendre”. 
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que provingui d’Equador, de Mèxic o d’un país llatinoamericà. Fins i tot, podria ésser 
més interessant pel propi contrast cultural que això implica, que parlessis amb algú que 
vingui de l’Àfrica o d’Àsia. Les comunitats xinesa i pakistanesa tenen una notable 
presència a la Barcelona actual.  
L’extensió del treball ideal serien tres cròniques de cinc centes paraules que poguessis 
acompanyar de fotos. Pots servir-te del teu mòbil o del escàner per reproduir el 
material. Recorda: “Saber d’on venim per saber cap a on anem”.  
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Activitat 53. “Eleccions: les primeres però no les últimes”67 
 
El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals després de la 
dictadura. Por primera vegada, després de dècades de repressió i control ideològic, els 
espanyols estàven cridats a les urnes:  
 
“Carvalho subió de dos en dos los escalones de metal mellado y cariado para salir a 
una encrucijada de anchas calles embutidoras de camiones prepotentes y autobuses 
deshormados. Que se note tu fuerza. Nota comunista. Vota PSUC. El socialismo sí tiene 
soluciones. Contra el reformismo. Vota al Partido del Trabajo. Los carteles ocultaban 
insuficientemente muros de ladrillos prematuramente envejecidos y de rebozados 
apedazados. Sobre las vallas publicitarias la pulcritud rica de la propaganda 
gubernamental: El Centro cumple, como una propuesta de vacaciones pagadas” (p. 
110) 
 

 
 

 
 
La teva tasca és fer una recerca sobre els partits que es van presentar a les eleccions en 
aquell moment i realitzar un quadre comparatiu amb les darreres eleccions que van 
tenir lloc. Si tens dubtes de cóm es confecciona una comparativa, aquí trobaràs algunes 
pautes: http://www.respuestario.com/como/como-se-hace-un-cuadro-comparativo-
guia-paso-a-paso  
 
Aquest quadre et servirà per entendre els processos i mutacions que acostumen a 
desenvolupar-se en les institucions polítiques: “Què va passar amb Alianza Popular?, 
D’on sorgeix IC-V? Com va acabar el CDS?” Després d’aquesta activitat podràs valorar 
millor l’espectre ideològic que existeix tant a Catalunya com a Espanya i, sens dubte, 
entendre la importància de prendre cura de “la fràgil flor de la democràcia”, que ens 
permet escollir els nostres propis representants. 
  

                                                           
67 Descriptors didàctics: “Democràcia”, “Història”, “Societat”, “Política”, “Ètica”, “Llibertat”. 
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Isidre Marías (Pallars Jussà, 1955) 
 

Professor de Filosofia a Secundària des de fa 32 anys, 
actualment a l’Institut JV Foix (Rubí). Fundador i actual 
secretari del Memorial MVM - Fundació Sant Cugat, que porta 
10 anys convocant el Premi Manuel Vázquez Montalbán de 
Treballs de Recerca de Batxillerat i ha organitzat tallers de 
lectura de l’obra de MVM. Ha publicat diversos materials 
didàctics d’Ètica i de Filosofia per a Secundària com a membre 
del Grup Praxi des de l’any 1995. Ha estat impulsor de 
programes d’educatius sobre sexualitat i consum de drogues, i 
ha fet de formador de professorat i assessor de centres.  

 

 



_______________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

91 
 

ÍNDEX  

  

1. Introducció ________________________________________ 92 

2. Guia de lectura _____________________________________ 95 

Bloc A. Activitats per a abans de la lectura ____________________ 121 
Activitat 1: Barcelona i els esdeveniments històrics _____________ 122 
Activitat 2: Autobiografia del General _______________________ 123 
Activitat 3: Democràcia orgànica ___________________________ 124 
Activitat 4: Política a Tailàndia _____________________________ 125 
Activitat 5: Conèixer Àsia _________________________________ 126 
Activitat 6: Països turístics ________________________________ 128 
Activitat 7: Altres formes d’estimar: el moviment gai – lesbiana ___ 129 
Activitat 8: Oh!, la Gauche Divine __________________________ 130 
Activitat 9: Les religions __________________________________ 131 
Activitat 10: El Papa de Roma ______________________________ 133 
Activitat 11: La paratextualitat _____________________________ 134 
Activitat 12. La guerra de Vietnam  __________________________ 136 

Bloc B. Activitats proposades durant la lectura _________________137 
Activitat 13. Qui conta la història? __________________________ 138 
Activitat 14. Una família de teatre __________________________ 139 
Activitat 15. La universitat com a ascensor ____________________ 140 
Activitat 16. Pijería i compassió ____________________________ 142 
Activitat 17. Nacionalisme i corrupció _______________________ 143 
Activitat 18. La geografia humana __________________________ 144 
Activitat 19. Diversitat ètnica ______________________________ 145 
Activitat 2o. Viatjant per Thailàndia _________________________ 146 
Activitat 21. Fill pròdig ___________________________________ 147 
Activitat 22. Chauvinismes  _______________________________ 148 
Activitat 23. La Charo ____________________________________ 149 
Activitat 24. Els militars i la política _________________________ 150 
Activitat 25. Spaghetti a la Annalisa i saltimboca a la romana _____ 151 

Bloc C. Activitats proposades per a després de la lectura ___________ 154 
Activitat 26. “Anar de viatge o fer turisme?” ___________________ 155 
Activitat 27. Mestissatge i diferència ________________________ 157 
Activitat 28. Les teves paratextualitats _______________________ 169 
Activitat 29. La fugida del viatger ___________________________ 170 
Activitat 30. El Capablanca ________________________________ 173 

Solucionari _________________________________________ 174 

Annex: Dramatització _________________________________ 176 

 



_______________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

92 
 

Los pájaros de Bangkok (1983) 
 
1. Introducció  
 
Les activitats d’aquesta guia estan pensades per als estudiants de 3r i 4t d’ESO i de 
Batxillerat. Tenen com a objectiu facilitat a l’alumnat l’aproximació a la lectura de Los 
pájaros de Bangkok des d’un enfocament participatiu i competencial. La finalitat és 
que l’alumne s’aproximi a l’obra a partir d’activitats que conviden a gaudir, en un 
procés en el que lectura i aprenentatge constitueixin una vivència literària.  
 
És una novel·la de Manuel Vázquez Montalbán, publicada l’any 1983 per l’Editorial 
Planeta. Setena de la sèrie Carvalho (comptant Yo maté a Kennedy). La mateixa 
editorial n’ha fet reedicions posteriors.  
 
D’ara endavant ens referirem a l’obra Los pájaros de Bangkok a través de l’edició de 
març de 1983 de l’Editorial Planeta, la referència bibliogràfica de la qual és: 
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. Los pájaros de Bangkok. Editorial Planeta. 
Barcelona, 1983. ISBN: 84-302-5556-5. 
 
Una reedició més recent es pot trobar a: Manuel Vázquez Montalbán, Serie Carvalho, 
25 volums, Planeta, Barcelona, 1972-2004 
 
1.1. Enllaços a Internet  
 
Entrevista de F. Arroyo a MVM: http://vespito.net/mvm/entr2.html 
Entrevista de M. J. Ragué a MVM: http://vespito.net/mvm/pajbang2.html 
 

    

 
 
1.2 Orientació per al professorat  
 
Aquesta novel·la va ser escrita en un moment crucial de la 
història recent del nostre país. Se sortia d’un primer període 
democràtic posterior a la mort de Franco, l’intent de cop d’estat 
del Coronel Tejero havia fracassat, el partit aleshores en el poder, 
l’UCD, s’ensorrava i es produïa la primera arribada al poder dels 
socialistes de Felipe González, i alhora, com a contrapunt, les 
perspectives dels comunistes es desdibuixaven 
considerablement, després d’haver estat els protagonistes 
principals de la lluita contra el franquisme en els darrers temps. 
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El teixit industrial català de base familiar entrava en crisi i, amb ell, tot un univers 
cultural que incloïa referències de classe social, així com de contrast amb altres cultures 
amb la sortida a l’estranger llunyà per part de certes minories autòctones (en aquesta 
novel·la al sud-est asiàtic, a Thailàndia).  
Aquesta obra ens pot servir per a un treball interdisciplinar, tant pel que fa als aspectes 
formals del gènere narratiu que s’aborden des de l’estudi de la llengua, com a qüestions 
referides a la història contemporània i a la ciència política, així com a les consideracions 
ètiques i filosòfiques inherents. 
Les activitats que proposem volen ser tant una guia per a la comprensió del text com un 
pretext per a la creació d’altres textos de tipologies ben diverses. 
 
 
1.3 Contingut i estructura de les activitats de la guia 
 
Les activitats s’ordenen d’acord amb el que pensem podria ser el procés de lectura que 
ha de dur a terme l’alumne, ja que l’objectiu fonamental d’aquesta guia és justament 
l’acompanyament durant tot el temps que duri el procés lector. Així les coses, les 
activitats s’agrupen en tres blocs d’acord amb els moments que comporten el fet de 
llegir un llibre.  
Tot i així, creiem que una utilitat perfectament vàlida d’aquests materials podria ser 
que el professorat espigoli algunes activitats d’aquesta guia per tal de treballar amb 
l’alumnat aspectes de la seva assignatura, més enllà o més aquí de que l’alumnat hagi 
llegit l’obra.  
I, si es llegeix l’obra i planteja un treball sobre la mateixa, tampoc és imprescindible la 
realització de totes les activitats proposades, pot bastar que se’n faci una selecció per 
part del professorat. 
En la part d’aquesta guia anterior a les activitats, presentem alguns textos d’autors que 
han escrit sobre MVM o d’ell mateix en altres que, tot i no estar presentades com a 
activitats, podrien ser també utilitzats per a alguna activitat didàctica. 
 
1.3.1 BLOC I Abans de llegir: activitats prèvies a la lectura encaminades a fornir 
l’alumnat dels coneixements bàsics perquè comprenguin els fets de la història i l’entorn 
cultural, de forma que es faci front a la lectura amb major garanties d’èxit.  
 
1.3.2 BLOC II Mentre llegim: en aquest bloc trobarem tant activitats destinades a 
l’anàlisi formal de la novel·la com activitats de reflexió i de creació a partir de les idees 
que ens suggereixin diferents passatges de l’obra, així com activitats de comprensió que 
assegurin el seguiment de la història. 
 
1.3.3 BLOC III Després de la lectura: activitats de reflexió i de síntesi un cop s’hagi 
llegit el llibre. 
 
Dins de cada bloc les activitats seran de diferent tipologia. A tall d’orientació i al costat 
de l’enunciat indicarem amb descriptors amb quina branca del coneixement poden 
relacionar-se. 
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BLOC I 
 
Activitat 1. La Barcelona dels 80 [“educació física”, “urbanisme”, “política”] 
Activitat 2. Franco [“política”, “història”] 
Activitat 3. Democràcia orgànica [“política”, “història”] 
Activitat 4. Política tailandesa [“política”, “història”] 
Activitat 5. Àsia [“Geografia”] 
Activitat 6. Països turístics [“Turisme”, “Economia”, “Geografia”, “Història”] 
Activitat 7. Alliberament sexual [“Ètica”, “Política”, “Història”] 
Activitat 8. Oh, la Gauche Divine [“Fotografia”, “Art”, “Història”] 
Activitat 9. Les religions [“Religió”, “Ètics”, “Història”] 
Activitat 10. Papa de Roma [“Religió”, “Història”]  
Activitat.11. La paratextualitat [“Art”, “Metaliteratura”] 
Activitat.12. La guerra de Vietnam [“Política”, “Història”, “Geografia”] 
 
BLOC II 
 
Activitat 13. Qui conta la història? [“Metaliteratura”, “Llengua”] 
Activitat 14. Una família de teatre [“Teatre”, “Llengua”] 
Activitat 15. La universitat com a ascensor [“Història”, “Política”, “Economia”] 
Activitat 16. Pijería i compassió [“Polítics”, “Història”, “Ètica”] 
Activitat 17. Nacionalisme i corrupció [“Política”, “Història”, “Ètica”, 
“Economia”] 
Activitat 18. La geografia humana [“Geografia”, “Economia”] 
Activitat 19. Diversitat ètnica [“Política”, “Antropologia”, “Geografia”] 
Activitat 20. Viatjant per Thailàndia [“Geografia”, “Turisme”] 
Activitat 21. Fill pròdig [“Política”, “Economia”, “Història”, “Ètica”] 
Activitat 22. Chauvinismes [“Política”, “Història”, “Ètica”] 
Activitat 23. La Charo [“Ètica”, “Sexualitat”, “Psicologia”] 
Activitat 24. Els militars i la política [“Política” “Història”, “Ètica”] 
Activitat 25. Spaghetti a la Annalisa y saltimboca a la romana [“Cuina”, 
“Història”, “Gepgrafia”] 
 
BLOC III 
 
Activitat 26. Anar de viatge o fer turisme? [ “Geografia”, “Turisme”, “TIC ”, 
“Antropologia”] 
Activitat 27. Mestissos globalitzats [“Economia”, “Política”, “Ètica”] 
Activitat 28. Paratextualitats teves [“Metaliteratura”, “Art”] 
Activitat 29. La fugida del viatger [“Ètica”, “Psicologia”, “Psicologia”, “Filosofia”] 
Activitat 30. El Capablanca [“Història”, “Metaliteratura”] 
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2. Guia de lectura 
 
Los pájaros de Bangkok va ser publicada l’any 1983 a l’editorial Planeta, va ser escrita 
l’any anterior. Es tracta d’una novel·la de la sèrie Carvalho ja molt més elaborada que 
les primeres de la sèrie, que van ser més precipitades.  
Pepe Carvalho viatja a Bangkok sotmès a un garbuix de contradiccions. Suposadament, 
va a la recerca de la seva vella amiga Teresa Marsé, que li ha fet arribar un SOS. Li ha 
costat decidir-se a anar-hi. La família d’ella, també entre contradiccions, el comissiona 
per a que hi vagi. Però, en realitat, a l’anar llegint la novel·la ens n’adonem que el 
detectiu fuig del seu món quotidià, en el que la realitat li és insuficient i l’empeny a 
perseguir els seus propis fantasmes. Fuig d’un cas en que ha intentat sense èxit que el 
contractessin, el d’una Celia Mataix assassinada amb una botella de xampany de marca 
desconeguda, o de la seva assassina, Marta Miguel, self-made woman originària d’un 
poble castellà, que ha conquerit una posició a la universitat. Carvalho fuig d’una feina 
que se li fa rutina, el cas dels Daurella, el d’una família que és i encarna la fins aleshores 
típica empresa familiar catalana.  
És un viatge d’anada i tornada, en el que s’acaba descobrint que la fugida a la Conrad és 
cada vegada més quimèrica en el món present, que tots els llocs s’assemblen cada cop 
més i que l’aventura és gairebé ja impossible. Encuriosit per saber el nom dels ocells de 
Bangkok, acabarà per descobrir que són els mateixos d’aquí. La Terra és rodona i el 
desenllaç real l’espera al seu retorn. En un moment en el que a Espanya viu l’inici del 
desengany de la transició democràtica, descobreix o redescobreix unes constants de la 
vida política i de l’ànima humana que són universals, mal que li pesi.  
 
2.1 Autor  
 
Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona, 1939 - Bangkok, 2003) va ser un prolífic 
escriptor i periodista català, principalment en llengua castellana, que va conrear 

múltiples gèneres: novel·la, poesia, assaig, gastronomia. Va 
estudiar Filosofia i Lletres i Periodisme, va ser també 
professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Fou un 
convençut culer i especialment conegut per les seues 
conviccions polítiques; fou militant del Frente de Liberación 
Popular, del Partit Socialista Unificat de Catalunya i 
d'Iniciativa per Catalunya. 
 

Potser la seva obra més coneguda és la sèrie Carvalho, protagonitzada pel detectiu 
gallec Pepe Carvalho, que ha esdevingut un dels herois més importants del gènere de la 
novel·la detectivesca. Les novel·les protagonitzades per aquest detectiu, van convertir 
Manuel Vázquez Montalbán en un dels autors més llegits a Espanya i amb més difusió 
internacional. 
 
Fonamentalment vitalista, MVM treia punta a múltiples temes que es donen per 
descomptats a la nostra societat, la qual cosa incomodava més d'un, però en general 
sent respectat per l'esperit crític i la capacitat de raonament i anàlisi. A vegades, se 
servia dels personatges dels seus llibres (de forma destacada, el detectiu Carvalho) per 
dir les coses pel seu nom. La seva escriptura conté un humor de fons, fins i tot una certa 
sornegueria.  
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Va publicar el seu primer article periodístic el 1960, als 21 anys. Havia nascut al Barrio 
Chino de Barcelona (ara, Barri del Raval), fill d’una costurera i d’un presoner, 
perdedors de la Guerra Civil. L’ambient de por a les represàlies va marcar la seva 
infància i adolescència. Un dels motius de la seva obra va ser deixar constància 
d’aquella generació i aquell temps en aquell barri. Alguns dels seus mestres de primària 
i secundària van estimular-lo a ell i als seus pares a que estudiés, sortint del destí 
limitat que li deparava la seva condició social.  
[Veure textos 1, 2 i 3] 
 

Biobibliografia:  
• Francesc Salgado. El periodista voraz. Apuntes para una biografía. 

Barcelona (2013). Random House Mondadori. 
• José V. Saval. Vázquez Montalbán. Una biografía revisada. Barcelona 

(2013). Alrevés.  
• Georges TYRAS. Geometrías de la memoria. Conversaciones con 

MVM. Granada (2003) Zoela ediciones. 
 

 
Text 1  
“- Volvamos a la vertiente bibliográfica. ¿Qué comentarías, en concreto, 
para un crítico o un lector que quisiera aclarar las claves de tu obra con 
informaciones extraliterarias. ¿Resultaría significativo, por ejemplo, lo 
referente al “mestizaje”, en cuanto dato de tu vida? 
- Creo que sí. Yo entiendo muy bien lo que quiere decir “mestizaje”, pues ya sabes, 
soy inmigrante por antecedente familiar; yo nací aquí, pera las familias de mis 
padres eran inmigrantes. Mi padre pertenecía a una familia de campesinos de 
Galicia y vino a Barcelona con ocasión de la Exposición Universal de 1929. La 
familia de mi madre procedía de Águilas, en la provincia de Murcia, y se instaló 
aquí con anterioridad, me parece que hacia 1914. Mi madre trabajaba de modista 
en talleres de confección o en casa. Yo ya nazco aquí. Me imagino que esto te 
produce la sensación, propia de la primera y segunda generación, de que tus raíces 
están aquí, pero no del todo, de que en ti permanecen unas memorias y unos ritos 
que no son característicos del lugar donde te encuentras. Esos referentes pesan 
sobre uno y le producen una capacidad de extranjería que no tienen, y no pueden 
tener, las otras personas entre las que vives. En cualquier caso, en esta época de 
exacerbación del sentimiento nacionalista, sentirse perteneciente a un lugar 
concreto es una compensación a la uniformidad y a la globalización. Pero en el 
inmigrante hay una dimensión diferente. El inmigrante y sus hijos tienen siempre 
una reserva, una especie de nube, un nube interior, en la que piensan que sí, que es 
verdad que están aquí, pero que vienen de otra parte, que en ellos hay raíces de otro 
sitio. No es que estas raíces sean mejores ni peores, sino que los hacen diferentes, 
sencillamente. En mi obra, ese sentimiento aparece sublimado de alguna manera 
en la figura de Carvalho, que funciona como un “distanciador”, pero que también 
me sirve para expresar mi dosis personal de extranjería.” 
 
Georges TYRAS. Geometrías de la memoria. Conversaciones con MVM. 
Granada (2003) Zoela ediciones. P. 15. 
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Text 2  
Uno es casi siempre del país de su infancia, y no de una manera tan amplia y tan 
literaria como lo plantea Saint-Exupéry sino de una manera física, de un lugar donde 
ha educado sus actos reflejos, donde ha podido medir las distancias, la relación con los 
otros, donde ha marcado un territorio propio y que luego lo ha ido ampliando en 
función de conocimiento adquirido, y para mi ese lugar es Barcelona. Es el lugar donde 
me he formado, en una Barcelona histórica muy condicionada por la guerra civil y la 
posguerra civil, así que buena parte de mis vivencias, y yo creo que incluso mi 
ideología, están formadas en ese marco urbano, con la gente que lo habitaba, por su 
extracción social, por su origen ideológico, por su condición de perdedores sociales y 
políticos, eso asociado a una geografía concreta que es la parte que se llama ahora el 
Raval, de la que te hablaba antes. Esa es mi Barcelona fundamental y luego por 
ampliación vino una Barcelona cultural que yo he asimilado en función de un 
conocimiento del tejido social. Y ahora vivo en un lugar completamente opuesto al 
original, que es una colina desde la que veo la ciudad. Para mí entonces la ciudad se ha 
convertido en un espectáculo. Y puedo alternarlo… Hay algo simbólico en la utilización 
que hago de Carvalho, que trabaja en la Barcelona de mi infancia y vive en Vallvidrera. 
Contempla como un espectáculo la ciudad, pero a la hora de recuperar la realidad tiene 
que implicarse otra vez en ella.  
 
Georges TYRAS. Geometrías de la memoria. Conversaciones con MVM. Granada (2003) 
Zoela ediciones. P. 37. 
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Text 3  

In memoriam 
 A una profesora de historia 

 
Aprendí 
la interminable lista 
de reyes godos y el mundo 
no fue mío 
ni tu historia 
violeta como tus ojeras de doncella 
si acaso 
en las cálidas tardes con principiante trompeta 
como fondo melódico 
tu mano de profesora culta 
dividió mi mundo proletario 
saber o no saber 
  
la cuestión era aceptar 
un blanco destino de burócrata 
o emigrar al mundo 
de los que nada habían perdido 
nunca, ni tan siquiera cuando 
cruzó el estrecho el último rey godo 
 
fabulosas tus historias de hijos 
buenos, redentores de su madre 
lavandera, cajeros de Banco, aspirantes 
a directores de Banco, asépticos 
buenos, higiénicos, sin remordimientos 
 
inútil historia la de mi clase, 
por ti y por mí desconocida entonces 
cuando eras una princesa omnipotente 
y yo tu juglar de versos vergonzosos 
 ni siquiera 
conocedor de tu sexo, ni tu tiempo 
 
pasaron rápidos años como tardes, 
aprendí tu lista y tu frontera, tu nombre 
tu nostalgia y cuando acaso 
tenía respuesta a tus palabras 
incluso a tu bella patraña de hijos -godos 
-reyes- buenos 
 ya era tarde 
 
y te enterraron ignorante de mi sabiduría 
que tú empezaste y nadie concluirá, 
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2.2 Argument 
  
El detectiu Carvalho va fluix de feina, té coneixement per la premsa del cas del crim de 
l’ampolla de xampany, del que el lector ja en coneix la veritat des del primer moment, i 
es fa el trobadís amb possibles interessats en encarregar-li’n la investigació. És un cas 
en el que la identitat sexual juga el seu paper, així com el complex d’inferioritat i la 
insensibilitat dels benestants d’origen. Paral·lelament, el detectiu està tancant un cas de 
corrupció en l’interior d’una empresa familiar, la dels Daurella. El cas fonamental de la 
novel·la, però, és el de la seva coneguda Teresa Marsé. Aquesta, fugint de frustracions 
pròpies d’una dona de casa bona, se n’ha anat a Thailàndia i des d’allà ha enviat una 
crida de socors perdent-se’n a continuació el rastre al nord del país. Carvalho tracta 
d’implicar la seva família en el seu rescat, sobre tot en l’aspecte econòmic. Finalment, 
Carvalho és convençut d’anar-hi malgrat la gasiveria del que pressuposta la família. 
Allà és informat per l’ambaixada Espanyola del que se’n sap, posant-lo en contacte amb 
un policia tailandès que pretén ser la seva ombra, alhora que mira de dissuadir-lo de 
prosseguir la recerca. Les màfies locals de seguida se li fan presents, mirant de fer-li 
entendre qui mana allà, no quedant mai clar on acaba la delinqüència organitzada i on 
comença la força pública. Amb diferents ardits, barrejant-se a vegades amb els grups 
turístics i altres pel seu compte, aconsegueix burlar aquests diferents seguiments de la 
seva investigació. Després de diferents anades i vingudes pel país profund, més enllà de 
les zones turístiques més transitades, el desenllaç l’acabarà trobant un cop retornat a 
Espanya. Paral·lelament, el cas de l’ampolla de xampany anirà fent acte de presència 
ara i adés, fins produir-se també el seu desenllaç cap al final de la novel·la. Desenllaç 
del que Carvalho se n’assabentarà al seu retorn.  
 
2.3 Estructura i punt de vista  
 
La novel·la està estructurada en 70 escenes d’unes quatre o cinc pàgines cada una, que 
no van numerades ni porten cap títol, simplement separades per una doble interlínia. 
La majoria d’aquestes escenes corresponen a un únic temps i espai.  
En la novel·la s’entrecreuen tres afers diferents: el cas Daurella, el cas de l’assassinat de 
l’ampolla de xampany i el cas Teresa Marsé.  
El cas Daurella té el seu plantejament i desenllaç bastant al principi de la novel·la, 
repuntant en dues escenes posteriors per a esmentar-ne les seves seqüeles.  
El cas de l’assassinat de l’ampolla de xampany té la major part del seu plantejament a 
l’inici, per anar reapareixent de tant en tant, però no es dóna el seu desenllaç fins al 
final de la novel·la.  

de mi amor de juglar 
 princesa de una Historia 
nada dialéctica, por la que tú pasaste 
como pasa un rey bueno, con majestad 

 

Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN.  
Poesía completa. Memoria y deseo. (Una educación sentimental).  
Barcelona (2008) Ediciones Península. Pp. 84-85. 
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El cas Teresa Marsé és el que ocupa la major part de la novel·la, però al principi només 
és insinuat, fins que més endavant reclama inapel·lablement la condició de principal 
assumpte de la mateixa.  
Els tres casos podrien haver constituït relats diferenciats de novel·les ben diferents, 
(llargues o curtes), ja que no tenen més interferències que el fet que formen, d’alguna 
manera, part de l’activitat professional de Carvalho.  
El punt de vista és sempre el del narrador omniscient, però en nombroses ocasions el 
narrador es fa portaveu dels pensaments i estats emotius del personatge, sobretot de 
Carvalho, però també d’altres personatges com Marta Miguel amb els que el narrador 
delata una connivència o una major complicitat ideològica o de classe. 
 
Presentem a continuació, de forma esquemàtica la distribució entre els tres casos del 
que denominem escenes. El cas Teresa Marsé el subdividim en el que succeeix a 
Barcelona o Espanya i el que succeeix a Thailàndia. Especifiquem també les escenes on 
ens presenta la intrahistòria dels personatges habituals de la sèrie Carvalho (Charo, 
Biscuter, Bromuro, Fuster), així com aquelles escenes en les que apareixen referències 
Barcelona i voltants com a objecte de descripció. A més, esmentem on hi ha referències 
al menjar, encara que no constitueixin ben bé descripcions de receptes culinàries. 
 

ESCENA 
Cas  

Daurella 

Cas  
assassin

at 
ampolla 

de  
xampany 

Cas  
Teresa 
Marsé  

(a 
Espany

a) 

Cas  
Teresa 

Marsé (a 
Thailàndi

a) 

Barcelon
a 

com a 
espai 

Biscúter
, 

Bromur
o, 

Charo, 
Fuster 

Referèncie
s al menjar 
i al beure 

1.   X      
2.    X   X  
3.  X       
4.  X       
5.   X     X 
6.       X X 
7.       X  
8.  X X      
9.   X   X  X 
10.   X      
11.   X     X 
12.   X      
13.   X X   X  
14.   X X  X X X 
15.    X  X   
16.   X   X X X 
17.    X  X X  
18.    X  X   
19.   X X  X   
20.   X      
21.    X     
22.    X     
23.    X    X 
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24.    X     
25.    X     
26.   X   X  X 
27.   X     X 
28.  X  X   X  
29.    X   X  
30.     X    
31.     X    
32.     X    
33.     X   X 
34.     X    
35.   X   X X X 
36.   X   X X  
37.     X    
38.     X   X 
39.     X    
40.     X    
41.     X    
42.     X   X 
43.     X    
44.     X    
45.     X   X 
46.     X    
47.     X    
48.     X   X 
49.     X   X 
50.     X    
51.     X    
52.     X    
53.   X   X X  
54.   X    X  
55.     X    
56.     X   X 
57.     X   X 
58.     X   X 
59.     X   X 
60.     X    
61.     X    
62.     X    
63.     X   X 
64.     X    
65.     X    
66.     X    
67.   X      
68.  X  X    X 
69.   X      
70.    X    X 
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2.4 Personatges 
 
El fil conductor de la novel·la són les indagacions del detectiu Carvalho en relació als 
tres casos esmentats en l’apartat anterior. Diferenciem els personatges de cada un dels 
tres casos, posant pel davant els personatges que són habituals de la sèrie Carvalho: 
 
2.4.1 Personatges habituals de la sèrie Carvalho  
 

- Pepe Carvalho (José Carvalho Larios): És un atípic investigador privat de 
personalitat rica, complexa i contradictòria. De jove, als anys cinquanta, va ser 
militant del Partit Comunista d'Espanya i, de fet, el seu activisme contra el 
règim franquista el va portar a la presó. Després, desenganyat sentimental i 
ideològicament, cada vegada més desencantat i sempre contradictori, acaba 
exercint durant quatre anys d'agent d’espionatge nord-americana (la CIA). Es 
una home d’una cultura àmplia, un altre tret de la seva personalitat que resulta 
xocant és la cínica afecció que té a condemnar a la foguera els llibres de la seva 
ben nodrida biblioteca (diu que els crema per que no l’han ensenyat a viure). És 
d’origen gallec però Barcelona és la seva ciutat i, tot i que és un gran viatger i 
que molts dels seus casos tenen lloc en altres ciutats o països, la notorietat del 
personatge ha donat a la capital catalana un aire de ciutat literària mítica. La 
passió gastronòmica de Carvalho i del seu ajudant Biscuter és la del seu creador, 
Vázquez Montalbán, motiu pel qual en les novel·les de Carvalho sempre s'hi 
troben apassionades descripcions culinàries dels plats més diversos. De fet, 
Carvalho protagonitza fins i tot diversos llibres de receptes de cuina. 

- Biscuter (Josep Plegamans Betriu): Ajudant en l’oficina i company inseparable 
de Carvalho, per al que cuina i fa d’assistent en tot el que pot. És la 
personificació de la lleialtat (envers Carvalho, al qual denomina tot sovint 
“Jefe”). Va ser rescatat de la presó y salvat d’una violació l’any 1974 per 
Carvalho i altres presos polítics. És el perfecte contrapunt del seu “jefe”. També 
és gourmet i un gran cuiner. Un home honest i pràctic, amb una ànsia 
desmesurada per aprendre.  

- Charo (Rosario García López): És l’amiga i amant discontínua de Carvalho, i es 
dedica a la prostitució pel seu compte. Es queixa que ell no li dedica prou temps. 

- Bromuro (Francisco Melgar): Enllustrador de carrer, amic, confident i devot 
de Carvalho i, per extensió, de Biscuter. Antic feixista conspiranoic.  

- Fuster (Enric): Gestor, amic i company de tertúlies de Carvalho, que viu també 
a Vallvidrera. És diplomàtic en el tracte i company d’orgies alimentàries a 
deshores.  

[Veure Text 4] 
 

2.4.2 Personatges del Cas Daurella (els presenta en l’escena 3) 
 

- El viejo Daurella: Patriarca fundador de l’empresa familiar Toldos Daurella 
S.A. casat amb la Mercè. D’orígens menestrals, és exponent de la burgesia 
catalana que va crear empreses familiars gestionades amb el rigor contable del 
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doble llapis, blau i vermell, per veure com la següent o les següents generacions, 
(amb gendres i joves interposats o sense) s’ho venien tot.  

- Jordi Daurella: El més gran, casat amb la que portava la fàbrica des de 
l’oficina. 

- Esperança Daurella: Casada amb el que s’ocupava de coordinació dels 
viatjants i viatjant també ell. 

- Núria Daurella: Casada amb el que feia de cap de magatzem.  
- Ausiàs Daurella: El més mimat, estava casat amb una holandesa que portava 

les relacions exteriors de l’empresa. 
 

2.4.3 Personatges del cas de l’assassinat de l’ampolla de xampany 
- Celia Mataix: La víctima. Divorciada, mare d’una nena i sòcia de La Donato. 

Dona dubitant i fràgil.  
- Pepón Dalmases: Músic i professor de música, vinculat a la Nova Cançó. 
- Rosa Donato: Companya de la Celia al front d’una botiga d’antiguitats. 

Lesbiana de caràcter molt fort. 
- Marta Miguel: Professora d’Universitat feta a sí mateixa procedent de classe 

baixa rural, amb complex de no ser acceptada. Té cura de la seva mare 
impedida. Lesbiana. 

- Alfonso Alfarràs: Arquitecte. Ex-marit de Celia Mataix. 
 
2.4.4 Personatges del cas Teresa Marsé 
 

- Teresa Marsé: Dona divorciada de bona família, de la que el pare no en vol 
saber res. Amb un fill molt jove que viu pel seu compte. Decebuda, se n’ha anat 
a Thailàndia. 

- El pare Marsé: Vell tronant membre de la menestralia catalana ben 
posicionada, decebut de l’estil de vida de la seva descendència, de la que en 
principi es vol desentendre. 

- La mare Marsé: Vella amoïnada pels desvaris de la seva descendència, però 
amatent a ajudar-los ni que sigui sota mà. 

- Ernesto Marsé: Fill independitzat i desclassat que viu a la Floresta, fa de 
cambrer al Capablanca (un cafè-concert mig bohemi) i té una companya 
embarassada. Tots dos molt joves i idealistes. 

- Archit: Guia turístic tailandès amb el que s’ha fugat la Teresa Marsé, perseguits 
per la màfia i la policia d’aquell país. Havia estat implicat en negocis mafiosos, 
que el busquen per traició. 

- Charoen: Policia tailandès que acompanya i pretén fer el marcatge de Carvalho 
des de la seva arribada al país. Té plantejaments nacionalistes, alhora que es 
mou cínicament al caire de la llei o, més aviat, al caire dels drets humans. 

- Jungle Kid: Cap implacable d’una de les màfies thailandeses que busca Archit 
i Teresa per venjar la mort del seu fill. 

- Madame La Fleur: Cap d’un altre grup mafiós que també els cerca. 
- A més, hi ha tot un seguit de personatges amb qui es topa Carvalho, ajudant-lo 

de vegades en la seva investigació. 
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Text 4  
 

Manuel Vázquez Montalbán empezó a escribir [en la revista Interviú] la serie de 
columnas “El idiota en familia” en diciembre de 1976, todo un experimento que 
presentó en sociedad al que se convertiría en su personaje de ficción más 
importante: un detective llamado Pepe Carvalho al que sólo había utilizado de 
forma experimental en Yo maté a Kennedy (1972) y en Tatuaje (1974), la primera 
novela que el periodista firmó con un argumento realista, es decir, un caso 
criminal propio de la entonces inexistente novela negra en España.  
Vázquez Montalbán repitió la fórmula de éxito que en esos momentos arrasaba en 
la revista Triumfo, con los personajes de Encarna y Sixto Cámara, en “La Capilla 
Sixtina”, pero en otro contexto y con otros personajes. Carvalho no estaba solo. Ya 
en la primera columna el lector podía conocer a Bromuro, limpiabotas y 
confidente, Charo “la putilla amante del detective” y Biscúter, el ayudante y 
cocinero en el despacho. Si Encarna expresaba en “La Capilla Sixtina” la opinión 
de la izquierda que no aceptaba el transfranquismo, Carvalho descubría a los 
lectores lo que los periódicos no se atrevían a decir o mostrar, las conspiraciones 
políticas. Eran dos personajes complementarios en la tarea de explicar la 
situación del país desde dos columnas distintas con un objetivo común, aunque 
solo el detective saltó a la ficción en forma de libros tras tomar forma en 
“Interviú” como el detective descreído y de moral rompedora que sería después. 
Vázquez recurrió de nuevo a la ficción y a cierto humor irónico para poder decir lo 
que quería. En el último artículo de la serie, por ejemplo, se despidió de Carvalho 
porque se iba a Bangkok y anunció la inminente publicación de La soledad del 
manager, que de hecho fue su primera novela en la que la acción transcurría en la 
ciudad de Barcelona. En “Interviú”, pues, se certificó el nacimiento definitivo del 
detective. 
  
Francesc Salgado. El periodista voraz. Apuntes para una biografía. Barcelona (2013). 
Random House Mondadori. P. 15ss. 

 
 
2.5 Espai  
 
La novel·la es desenvolupa en dos espais geogràfics i culturals clarament diferenciats: 

1. Barcelona i punts del seu entorn, com Vallvidrera, La Floresta i el Masnou. 
2. Thailàndia, amb diversos desplaçaments per la seva geografia, més algun país 

limítrof. 
 
1.- El primer espai és aquell que de forma reiterada parteix la major part de l’obra 
literària de MVM, sobretot les novel·les de la sèrie Carvalho, que solen tenir com a llocs 

referencials permanents el despatx del detectiu al 
final de les Rambles a l’esquerra, el pis de la Charo a 
tocar de les antigues Drassanes, el Barrio Chino (el 
Raval) amb el Mercat de la Boqueria y la plaça de la 
Gardunya, el cafè concert Capablanca i el Coll de 
Vallvidrera on tenen la seva residència tant el 
detectiu com l’autor. En aquesta novel·la s’arriba fins 

1 La Boqueria 
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la Floresta per la banda del Vallès, on ha anat a fer la seva vida alternativa l’Ernesto 
[Veure text 5], el fill desclassat de la Teresa Marsé o, per la banda del Maresme, la 
residència dels avis Marsé, en una casa d’un cert luxe historiat, representant la voluntat 
d’allunyament classista i biogràfic del vell Marsé [Veure text 6]. Pel que fa al cas 
Daurella, l’autor ens els presenta amb una dispersió arbòria pel pla del Barcelonès i una 
mica més enllà, tenint com a arrels el pis benestant i també historiat dels vells Daurella 
a l’Eixample [Veure text 7]. L’espai en el que es desenvolupa el cas de l’assassinat de 
l’ampolla de xampany es concreta menys, però està clar que és la ciutat de Barcelona, 
amb l’Eixample, la zona alta i la universitat com a llocs de l’acció. 
Com molt bé diu Paco Camarasa (de la “Negra i criminal” i de la “BCNegra”) en el 
pròleg de Huidas, un dels recopilatoris amb els que Planeta ha recuperat els llibres de 
Carvalho: “De nuevo Barcelona y sus distintas Barcelonas. Una ciudad real y evocada 
pero que no produce en Vázquez Montalbán una novela localista ni costumbrista. Hoy 
esa Barcelona no existe físicamente, pero la podemos vivir, oler, caminar, oír, beber, 
tararear a través de las páginas de Tatuaje, Los mares del sur o El balneario”. 
  
2.- Thailàndia representa el lloc llunyà que s’idealitza per part de Teresa Marsé, en 
concordança amb la idealització del Mars del Sud que reapareix en diversos 

manifestacions de l’obra de MVM. 
Aquesta idealització té el seu contrapunt 
en el rastre de conseqüències tràgiques 
que va deixant l’acció de la Marsé per 
aquells verals i que el detectiu va vivint i 
constatant en la seva recerca itinerant. 
El narrador reitera, per diversos 
procediments, la comparació, no tant 
sols entre la idealització i la realitat, sinó 
també entre el país d’origen i aquell país 
exòtic. En aquesta comparació, se 

serveix de diversos personatges, tant 
turistes (europeus i espanyols) com 

aventurers, així com autòctons que tenen i expressen, al seu torn, la seu coneixement i 
representació de la realitat espanyola i europea. Les comparacions es produeixen en el 
camp de la política o en el de la cultura, amb una presència permanent de l’aspecte 
gastronòmic, com és habitual en l’obra de l’autor.  
[Veure text 8 i 9] 

2 Bangkok 1980 
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Text 5  
Recuperó el coche en el parking de La Gardunya y recorrió el camino habitual para 
llegar hasta Vallvidrera, pero una vez en la encrucijada de caminos que iban hacia el 
Tibidabo o Las Planas, cogió el segundo y salió por la espalda de la sierra, con el coche 
apuntando hacia el Vallés, en un descenso majestuoso por la montaña umbría, casi 
selvática, con lianas y murmullo de jungla en las torrenteras despeñadas entre bosques 
atrapados por la maleza. Al terminar el descenso, la carretera se metía por un pequeño 
valle que de vez en cuando se abría a explanadas generosas donde las clases populares 
disfrutaban de comidas domingueras, con tortilla de patatas o paella y salto a la cuerda 
o mini partido de futbol familiar y fascinación boquiabierta ante el milagro del 
crepúsculo sobre las montañas, un espectáculo gratuito y de qualité, casi siempre en 
technicolor. Cambiando el horario de verano, la luz del día otoñizaba. Se desvió al llegar 
al indicador de La Floresta y entró en el reino del pequeño chalet enmohecido por la 
generosa humedad del valle, chalets de arquitectura de aluvión, reducción a escala del 
mal gusto de la burguesía estraperlista de la postguerra, compartido por el mal gusto de 
la pequeña burguesía pequeñamente estraperlista o ahorrativa que había hecho 
realidad el sueño de la caseta i l’hortet en las estribaciones de los lomos umbríos de la 
sierra que cerca a Barcelona y deja a su espalda la apertura aparentemente sin límites 
del Vallés Occidental. Chalets minimodernistas, minifuncionalistas o modernistas de 
cintura para arriba y racionalistas de cintura para abajo, o ni lo uno ni lo otro sino todo 
lo contrario, vejez abandono y sobre todo obsolescencia del veraneo de medio pelo. Ex 
oficinistas viejos que cavan sus últimos tomates o nietos rockeros que han encontrado 
en la increíble casita vieja del abuelo el refugio para sus ganas de huir pero no del todo 
y fumarse un porro sin que el padre les pegue con La Vanguardia enrollada o hacer el 
amor con la compañera de COU con la ilusión de que ya se tiene un hogar, también 
alguna comuna de traductores con poco que traducir y solistas de flauta de orquestas 
jóvenes que apenas tocan, parejas de homosexuales acuarentados desesperados ya de 
tener hijos y resignados a envejecer con dignidad y una fidelidad sin remedio y todavía 
alguna vieja casa de payés auténtica donde los viejos colorados se doblan sobre la tierra 
en busca del caracol comecoles o forzados por el reuma. Estas urbanizaciones han 
perdido su oportunidad de ser una alternativa residencial a los barrios barceloneses, 
donde la piqueta ha diezmado viviendas unifamiliares con su acacia y su palmera, 
incluso su estanque con pez de color, uno más en la familia. Envueltas en las nieblas de 
la humedad y condenadas por la irresolución de su propio estilo, han visto como los 
nuevos profesionales liberales se iban más allá, a vivir a Sant Cugat, donde hay 
universidad y campo de golf, calefacción central y farmacias, incluso un restaurante 
argentino y una fromagerie, elementos indispensables para considerar habitable 
cualquier pequeña ciudad catalana fin de milenio. Pero a Carvalho le gusta el carácter 
obsoleto de estas urbanizaciones, en otro tiempo sueño de retorno a la naturaleza de 
unas gentes que aún ignoraban que la ciudad iba a ser más monstruosa de lo que 
podían imaginar con una imaginación tan pequeña como sus deseos. Estas casitas les 
permitieron recuperar el caracol y el jilguero, el gusano, la garza, el renacuajo y la 
tempestad.  
 
Los pájaros de Bangkok, p. 88.  
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Text 6  
 
Visitar a los viejos Marsé era un magnífico pretexto para almorzar en el hostal 
del Binu, en Argentona, y asomarse a un paisaje que siempre quedaba a sus 
espaldas. Animal urbano, Carvalho tenía su selva particular en las laderas del 
Tibidabo y dejaba que el mar le salpicara los pies en las escaleras del puerto, 
un mar sucio, encharcado. Para mares limpios e infinitos le bastaba la 
contemplación del Mediterráneo desde Vallvidrera, un horizonte vislumbrado 
los días de viento, purificada la ciudad de la contaminación, y de pronto la 
sorpresa del mar e incluso de poderosos barcos con estela hacia las Baleares o 
el golfo de León. Paisaje blanco y beige con las cicatrices regulares de los 
sarmientos, el Maresme tenía una luz blanca y unas playas sin carácter, tal vez 
como contraste a la belleza acuarelística de las entrañas viejas de sus pueblos 
desbordados por la barbarie inmobiliaria. Cada pueblo había crecido al pie de 
una torrentera que con el tiempo se había convertido en frondosa rambla de 
profundas humedades, frondosa y traidora cuando de pronto las lluvias 
recuperaban su voluntad de río y se llevaban a la mar personas lentas y coches 
aparcados. Carvalho subió por la rambla del Masnou hasta encontrar el 
comercio de coches usados Eurocasión y la indicación “Mas Maymó”. Entre 
viñedos, tapias con historia, pitas y chumberas, eucaliptos y pinos, por un 
camino de tierra clara, Carvalho llegó ante la verja de hierro que le cerraba el 
camino hacia “Mas Maymó”. […] Carvalho penetró en el sendero tapizado de 
gravilla que desembocaba en una rotonda con estanque y cuatro palmeras 
puntos cardinales. Una masía tan tradicional como enorme, pintada color 
crema y con un reloj de sol en el frontis superior, un cortacésped automóvil 
conducido por un viejo con sombrero de paja y una criada filipina 
descendiendo los escalones que separaban la puerta de entrada del coche de 
Carvalho. La filipina se introdujo en un zaguán presidido por un enorme 
jarrón de Manises del que colgaban enredaderas de interior y más allá una 
escalinata de granito respaldada por una vidriera policrómica contra la que 
restallaba inútilmente un sol condenado a la domesticación y, como si hubiera 
escogido el rosetón policrómico como fondo propicio, un hombre viejo y 
grande, con un bastón en la mano y lo demás tapado por un batín de seda 
excesivamente grande para el enorme cuerpo. El hombre blandió el bastón 
hacia Carvalho y tronó desde las alturas.  
- ¡Nuestra conversación sería inútil! ¡Yo tenía una hija que se llamaba Teresa, 
pero ha muerto para mí!  
 
Los pájaros de Bangkok, p. 73.  
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Text 7  
 
El viejo Daurella tenía costumbre de citarle entre nueve y nueve y media en el despacho 
de su almacén de toldos y piscinas de Pueblo Nuevo. Luego, la única posibilidad de 
recorrer las derivaciones del asunto a partir del centro radial del viejo patriarca era 
durante las horas laborables, porque los Daurella, delincuentes o inocentes, en cuanto 
oían la sirena de la fábrica y dejaban en su sitio todo lo que deberían encontrar en su 
sitio al día siguiente, se esparcían por la Tierra, dentro de una zona prudentemente 
próxima a Barcelona pero lo suficientemente separados los unos de los otros como para 
tejer un universo de puntos cardinales de la familia, cada hijo en un horizonte y los 
padres en su piso del Ensanche, calle del Bruch, el centro de la Tierra. Y así cuando el 
viejo Daurella hablaba de sus Jordi, Esperança, Núria o Ausiàs, dirigía la cabeza al 
norte, al oeste, al este y al sur porque Jordi vivía en una casita en Sant Cugat, 
Esperança tenía una vieja masía en el límite justo donde Esplugas de Llobregat se 
convertía en una ciudad dormitorio, Núria estaba instalada en una urbanización del 
Maresme y Ausiàs, el pequeño y macrobiótico Ausiàs, tenía más huerto que casa en el 
Prat. Y en realidad el viejo no tenía por qué desplazar la cabeza hacia todos los 
horizontes, porque desde las ocho de la mañana los Daurella estaban trabajando dentro 
del inmenso recinto de Toldos Daurella S.A. 
- La S.A. son ellos. No vaya usted a pensar que aquí hay capital americano.  
Los pájaros de Bangkok, p. 18.  
 
Text 8  
 
En el aeropuerto les esperaba un joven guía que se presentó como Jacinto, aunque 
aseguró, aunque aseguró que en tailandés su nombre era mucho más complicado. […] 
Jacinto aprovechó el trayecto entre el aeropuerto y el hotel para decirles que en 
Bangkok había cinco millones de personas, la mayoría pobres y dispuestas a robarles el 
bolso a las señoras. Qué gracioso, qué gracioso, repetía una y otra vez una señora que se 
llevó una mano previsora o defensiva, a la peluca artificial. La comprobación de que 
Bangkok estaba lleno de asiáticos había sido una seria advertencia para los pobladores 
del autocar climatizado, conscientes ahora de que se habían convertido en una 
avanzadilla aventurera en el Extremo Oriente. El guía seguía informando. Estaban en 
una democracia vigilada, en una dictadura democrática, en una monarquía 
constitucionalista militarizada. […] Más allá de la isla climatizada, Bangkok era como 
México capital o como Villaverde alto o Bellvitge, una ciudad para inmigración salvaje y 
además un burdel para soldados americanos venido a menos. El clima del trópico 
ablandaba y ensuciaba las arquitecturas occidentalizadas y una lógica de locos 
desorientados dirigía las maneras de los conductores, empeñados en jugar a la ruleta 
rusa con sus coches japoneses. Lo normal en una calle de dos direcciones era que los 
coches formaran tres vías, y podía convertirse en un apasionante juego mental el 
calcular cuál de ellos y por qué se apartaría en el último instante, en el instante previo 
al choque. Los niños aprovechaban los semáforos para limpiar los parabrisas de los 
conductores o para ofrecer guirnaldas de flores frescas y olorosas a los turistas o 
pregonar el Bangkok Post.  
- ¡Qué monos! Parece mentira lo feos que se hacen luego de mayores. 
- Ellas son muy monas. 
- Mi problema es que a mí me parecen todos iguales. 
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- Es que son iguales, igualitos. En Europa somos más diferentes los unos a los otros.  
Los pájaros de Bangkok, pp. 145-146.  
 
 

Text 9  
 
En Los pájaros de Bangkok se trata de la ciudad real; lo que ocurre es que cuando 
vas a Bangkok descubres lo mucho que se parece a cualquier extrarradio de 
ciudad europea. Exceptuando la zona lacustre, el sector que forma el conjunto de 
los lagos, la ciudad y las zonas modernas son como un extrarradio cualquiera. 
Además, luego ves la televisión y, con muy pocas variaciones, ves también lo 
mismo que aquí. Los modos de vida cada vez están más impuestos por las normas 
de conducta que ves aquí. En la novela, Bangkok es una metáfora de hasta qué 
punto el mundo se está uniformando; y los tics diferenciales se constituyen como 
comportamientos marginales y ahora casi forman parte del folklore o del delito. 
Creo que ése es el lugar que le reserva a la diferencia la imparable mecánica de la 
uniformización: la diferencia acabará siendo o folklórica o delictiva.  
 
Georges TYRAS. Geometrías de la memoria. Conversaciones con MVM. Granada 
(2003) Zoela ediciones. P. 40. 

 
 
 

2.6 Temes i valors 
 
L’apel·lació de MVM a un substrat antropològic comú és 
constant en l’obra de MVM i aquí aflora malgrat l’exotisme 
tailandès. Les passions humanes que mouen els 
personatges d’allà no són diferents de les que mouen els 
personatges d’aquí. La constatació d’aquesta subjacent 
homogeneïtat de la condició humana, acaba per mostrar 
com n’és de quimèrica la pretensió de la fugida a 16 hores 
d’avió, tant lluny i tant a prop alhora. [Veure text 10] 
Les variants de la política, en un lloc i l’altre, mostra que es 
desenvolupen en una dialèctica similar, encara que es 
trobin en tempos diferents. En aquesta línia, ens mostra la 
situació dels comunistes d’Espanya que acaben de tenir un mal resultat electoral 
històric després de la lluita antifranquista, mentre els comunistes tailandesos es mouen 
com en altre temps els maquis, ara i allà per més o menys recòndites selves. [Veure text 
11 i 12]  
Hi ha una molt interessant presentació crítica del fenomen del turisme de masses. Tant 
a Thailàndia com a Espanya ha sorgit aquest fenomen en el temps històric 
immediatament precedent. Presenta aquest manera de viatjar com un exercici 
d’ignorància mútua, amb el que lluny de fomentar el coneixement mutu, es tracta 
d’explotar, de diverses maneres, l’altre en benefici propi, de vegades en pràctiques 
sexuals mercenàries notablement sòrdides. Deixant incòlumes els prejudicis i els tòpics 
més nostrats. Un contrapunt d’aquesta mirada del turista és la mirada de l’aventurer 
que es troba o la del propi Carvalho, que se sent permanentment deslocalitzat en aquest 
viatge. [Veure text 13] 
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També apareix reiteradament el tema de la persistència de les diferències de classe, 
malgrat les aparences. Marta Miquel ho viu en pròpia carn dins del seu cercle, tot i 
haver arribat a professora d’universitat, provinent de l’Espanya humil i rural. Teresa 
Marsé des d’una condició sociocultural pija narcisista. Les dues provoquen la mort, 
però mentre a la primera la corroeix la culpa, la segona va passant per la vida sense 
responsabilitzar-se del rastre tràgic que la seva aventura va deixant al seu pas. 
La corrupció és present també en els dos llocs, de forma descarnada i omnipresent a 
Thailàndia, però també aquí, de forma més solapada, en el sí de l’empresa familiar o en 
el de les lleialtats personals. Podem pensar que en el moment en que MVM va escriure 
la novel·la no arribava encara a sospitar fins a quin punt arribarien a ser compatibles la 
corrupció i la democràcia, aleshores naixent, per aquests verals. En obres posteriors 
tindria ocasió de posar-ho de relleu. 
 
 
 
Text 10  
 
- ¡Señol, señol! 
Se volvió allí estaba Jacinto desde lo alto de la escalerilla de un autocar con aire 
acondicionado. 
- Estamos visitando los templos. Hemos ido al del Buda de Oro y ahora vamos al del 
Buda Esmeralda. 
Carvalho examinó el interior del autocar. Allí estaba España señalando con el dedo a los 
chinitos que iban por la calle en su amarillez. La perspectiva de huir de su seguidor, de 
acogerse a la atmósfera propicia del aire acondicionado, se contrarrestaba con la 
obligación del recorrido por los wats de Bangkok que a Carvalho le parecían fallas 
valencianas de marquetería en colores blanco, naranja, verde y rojo, entre comentarios 
de gentes dispuestos a tomarse en serio las interpretaciones teatrales del clero católico, 
pero a tomarse a chacota las interpretaciones teatrales de los monjes budistas, a caer de 
rodillas ante el brazo incorrupto de santa Teresa, pero a morirse de risa cuando Jacinto 
les dijera que bajo un colosal templo estaba enterrado un diente de Buda.  
- Lo siento, Jacinto, pero estoy cansado y me iba al hotel.  
 
Los pájaros de Bangkok, pp. 165-167. 
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Text 11  
 
- Es una delicia este hotel. 
- ¿Sabe usted decirme por qué hay tantos americanos? 
Charoen se echó a reír.  
- Están en todas partes. 
- ¿Qué hacen? 
- Asesoran, vigilan. Bangkok es su capital de esta parte de Asia. ¿Qué sería de 
nosotros sin los americanos? 
- Los protegen de los piratas. 
- Y de los comunistas. Vuelve a haber guerrillas en las junglas del sur. Nuestro 
primer ministro ha viajado a China y los comunistas de aquí son de obediencia 
soviética. Se infiltran desde Camboya y Laos y ahora vuelven a dar guerra para 
condicionar el viaje de nuestro primer ministro. ¿Hay comunistas en España? 
- Quedan unos cuantos. 
- ¿Armados? 
- No. Muy desarmados. 
- ¿Qué hacen? 
- Pierden las elecciones. 
- Los comunistas nunca pierden. 
- ¿Todos los americanos están aquí para luchar contra la nómina de comunistas? 
- No. También vigilan el tráfico de drogas.  
- ¿Luchan contra la droga? 
- No. Luchan contra el tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Que vaya a otras 
partes no les importa. A Europa, a Australia. ¿Ha oído hablar usted de la DEA? Es 
una agencia permanente de los americanos en Bangkok que negocia o combate 
para impedir que la heroína del triángulo del opio se meta en Estados Unidos. Es 
lo único que les importa. Y conocen los campos de cultivo y los laboratorios 
clandestinos mejor que nosotros. Mejor que casi todos nosotros.  
Corrigió Charoen.  
- Media Thailandia lucha contra la heroína y la otra media la fomenta, media 
Thailandia lucha contra la trata de muchachas y la otra media la fomenta. Desde 
lo más alto del poder hasta el último intermediario. Un general mete en la cárcel a 
los traficantes y otro general los saca porque él dirige el tráfico. ¿Comprende? El 
resultado es un cierto equilibrio. Un prudente equilibrio. ¿Acaso el bien se notaría 
sin la existencia del mal? 
No había sorna en las palabras de Charoen, había respeto a la verdad objetiva.  
 
Los pájaros de Bangkok, pp. 178-179 
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Text 12  
 
- Se han hecho elecciones en España. Ganal pol mucha mayolía Felipe González. 
Socialista.  
Comunicó o preguntó Jacinto. Los cinco aprobaron con la cabeza.  
- ¿Y Convergència i Unió? ¿Sabe usted lo que ha sacado? 
La pregunta de una de las mujeres fue criticada por sus tres acompañantes.  
- I ara, Remei. ¿Com vols que aquí sàpiguen què és Convergència i Unió 
- Bé que està enterat del resultat dels socialistes 
Jacinto asistía impertérrito a las muestras de prudencia e imprudencia histórica que se 
intercambiaban los catalanes. 
- ¿Y los comunistas? 
Preguntó Carvalho. 
- Nada. Nada. Pocos diputados. Cinco. Decil televisión. 
- Prepara’t pels impostos, Quimet. 
Exclamó una de las mujeres, y la otra lanzó una carcajada asfixiada, una carcajada de 
ahogada histórica que gasta los últimos segundos de su vida en reírse de su asfixia. El 
Bangkok Post aún no recogía los resultados de las elecciones españolas, pero se sumaba 
a las malas noticias de los comunistas informando que el ejército malasio había dado 
muerte a cuatro guerrilleros y que un matrimonio de activistas thailandeses, antiguos 
estudiantes de medicina durante los desórdenes estudiantiles de los años setenta, se 
había entregado a la policía después de haber pertenecido a diferentes expediciones 
guerrilleras infiltradas de Laos desde 1976. Carvalho enseñó la noticia a Jacinto. 
- Muchos estudiantes ilse selva en mil novecientos setenta y dos y setenta y tles polque 
policía y militales matal. 
A los catalanes no les gustaba que los militares thailandeses matasen a los comunistas, 
porque cabeceaban desaprobando y uno de los hombres comentó a Carvalho, en busca 
de complicidad:  
- Eso tampoco, ¿verdad, usted? 
- No. Eso tampoco.  
Jacinto estaba diciendo que la popularidad de los militares había descendido en picado 
desde las matanzas de huelguistas y manifestantes, masacre consecuencia del miedo a 
que, tras la inminente caída de Vietnam, estallara en Tahilandia una revolución 
nacional popular. […] 
Carvalho quitó palmeras al asunto, las sustituyó por abetos pirenaicos y su recuerdo se 
pobló de caras de héroes comunistas españoles, envejecidas caras, difusas ahora, como 
si fueran rostros de ahogados en el océano de la normalidad. Habían vivido en la jungla 
durante cuarenta años para llegar a cinco diputados.  
 
Los pájaros de Bangkok, pp. 229-231. 
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Text 13  
 
- Otro país, español. Otra gente. Otra cultura. Otra religión. Según creo en Europa hay 
una gran curiosidad por todo lo musulmán desde que han descubierto que dependen 
del petróleo árabe. Pobre Europa. Se lo cree todo. En el fondo tanto la cultura 
musulmana como la budista son superestructuras de museo frente a las leyes 
económicas que rigen el mundo.  
El discurso era inevitable. Carvalho apretó con las dos manos la taza llena de café y se 
dispuso a escuchar. 
- Pero, en realidad, para estos orientales, el budismo y todo eso es una cultura que no 
distancian y acaba siendo una rutina, como era una rutina aquel catolicismo sin 
contradicciones bajo la dictadura tomista. A la hora de la verdad, el budismo no les ha 
salvado de la corrupción y de la integración en el supersistema mundial. Las leyes 
materiales son tan repugnantes como inapelables a la hora de entender la historia, por 
eso hay que negarse a entender la historia. La obscenidad de la acción. ¿Quién o qué no 
ha caído en la obscenidad de la acción? ¿Y a qué conduce toda acción? A la posesión. De 
cosas o de personas. El hombre no puede actuar sin agredir. Toda moral es hipócrita. El 
bien es vencer. El mal es perder. Eso en Occidente ya ha llegado al colmo, porque en el 
fondo del fondo el gran vigilante de la moral en las culturas cristianas, Dios, es un 
cadáver exquisito y eso lo sabe todo el mundo, hasta el Papa de Roma. Pero aquí 
también se ha interpuesto la dialéctica del vencer o perder como sustitutiva del bien o 
del mal. Los de arriba son unos cínicos y, al decir “los de arriba”, me refiero al 
stablishment de dinero, al poder político-militar o al cultural, y los de abajo tienen 
miedo a perder más de lo que ya han perdido. Yo, la verdad, no me declararía budista. 
Yo soy taoísta.  
- Por muchos años. 
- Paso por alto la ironía. El taoísmo me hará eterno. El taoísmo me permite ser 
intelectualmente imparcial ante lo que ustedes llaman el bien y el mal, que, en 
definitiva, quiere decir vencer o perder. Yo me reconozco en el dualismo Yin-Yang y 
aspiro al Tao. Es decir, sé que soy un francés, normalien de mierda y que mi salvación 
es aspirar al Tao. Como ve, aún no me he sacado de encima el complejo de culpa judeo-
cristiano.  
- ¿Se lleva el Tao? 
- ¿Qué dice usted? Definitivamente está loco o le han sacado de un guardarropía 
sumergido en el Titanic. No se lleva nada. Cuando yo me marché de Francia se llevaba 
el antimarxismo y la nouvelle cuisine. Pero, según mis noticias, ahora ni eso. Se lleva el 
no llevar nada. El mundo se socialdemocratiza y, en cierto sentido, estamos en plena 
época Tao. El sabio, dice el Tao, gobierna de modo que vacía el corazón, llena el vientre, 
debilita la ambición y fortalece los huesos. El problema es saber quién ejerce el papel de 
sabio. ¿Mitterrand? ¿Reagan? ¿Breznev? El miedo. El prudente miedo o el miedo 
prudente. ¿Qué es Dios? Se preguntaban los filósofos cristianos cuando les dejaron 
pensar por su cuenta. Y empezaron a contestarse cosas raras. Llegaron a decir que Dios 
era el élan original, como si se pudiera llegar al élan original. ¿Quién es el sabio que 
gobierna el mundo con prudencia y miedo? El grado cero del desarrollo. Se lo digo yo 
que soy normalien y he llevado portafolios de excelente cuero llenos de informes sobre 
la depresión económica en el Midi. Y no un día. Ni dos. Ni una semana. Ni un mes. Diez 
años. Cuando salí de las barricadas en 1968 me fui a llevar las cuentas de una empresa 
filial de la Unilever. Yo tenía un amigo que tenía un sueño: seguir la ruta de Ulises en la 
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Odisea. Yo me propuse seguir la ruta de Malraux y aquí me tiene. Ni rastro de los 
personajes de Malraux. Todo está lleno de rusos y americanos con miedo y de japoneses 
con cámaras. Y no se lleva nada. Lo héroes del rock. Ésos son los héroes de nuestro 
tiempo.  
- ¿Estuvo usted en el mayo francés? 
- Como todo el mundo. Aún no conozco a nadie que no haya estado en el mayo francés, 
que no haya contribuido a arrancar un adoquín y que no haya sido curado en las 
barricadas por Monod. Geismar, Cohn Bendit, Seauvageot, Krivine se llevaron la parte 
del león, pero los demás, en cuanto podíamos, tratábamos de sacar la cabeza sobre la 
multitud. Fue la revolución de una promoción con premonición de paro. Yo, en cierta 
ocasión conseguí subirme a un coche antes que Geismar y grité: Mierda, Mierda y 
Mierda. A Geismar no le gustó nada. Por cierto. ¿Se ha fijado en lo viejos que son los 
héroes del rock? Está todo programado por las multinacionales. Si usted se fija, uno de 
cada diez héroes del rock se suicida o muere de una sobredosis de algo. ¿Poética 
rockera? Mierda. Las multinacionales los asesinan para mantener la tensión romántica. 
¿Le interesa el rock? 
- No. 
- Y el Tao tampoco. 
- Tampoco. 
- ¿Qué le interesa a usted? 
- Envejecer con dignidad. 
- Imbécil. 
 
Los pájaros de Bangkok, pp. 299-301. 
 
 
2.7 Gènere  
 
La sèrie de novel·les de MVM protagonitzades pel detectiu privat Pepe Carvalho se 
solen catalogar com de “novel·la negra”. Això podria quadrar en el qualificatiu de 
“novel·la detectivesca”, però no en el de “policíaca”, atès que la presència policial en la 
seva trama apareix sempre com un rerefons de l’acció del protagonista, no n’és la peça 
fonamental. 
Té característiques de drama pel seu contingut. El seu principal mòbil és la resolució 
d’un cas. En aquesta ocasió de tres casos que s’encavalquen sense mesclar-se. Per tant, 
es tracta d’una estructura novel·lística tancada, que lluny d’acabar d’una forma 
reconfortant per al lector, mostra la cruesa i injustícia de l’esdevenir dels personatges. 
De totes maneres, la novel·la negra de MVM, com d’altres autors mediterranis com P. 
Markaris, A. Camilleri o D. Leon, té un sentit epicuri malgrat els seus aspectes 
dramàtics. La presència i voluntat de gaudi de la vida, més enllà de la persistència de 
les misèries inherents a la condició humana, es fa evident a cada pas, així ho testimonia 
l’omnipresent passió gastronòmica i la manera d’entendre el sexe per part del 
protagonista, més enllà de la sordidesa del panorama de tracta i explotació sexual que 
es constata. [Veure Text 14] 
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Text 14  
 
[La serie Carvalho, que sorprendió tanto en sus inicios, quizá pueda leerse] como una 
novela “de tesis”. ¿Por qué? Pues porque hay una intención: la de presentar, desde una 
cierta distancia, una visión melancólica de la historia, de la conducta humana y de la 
relación del hombre con la sociedad, componiendo lo que yo llamé al principio una 
crónica de la transición democrática. Luego, cuando he visto que las novelas de 
Carvalho se recibían tan bien en muchos países, he pensado que no reflejan sólo la 
transición española sino también un concepto general de transición. Me parece que 
Carvalho se ha entendido bien porque refleja la gran desilusión post-68, que está 
presente en todo lo que yo escribo. Y no lo refleja por la referencia concreta a ese mes 
de mayo, sino por el hecho de que un intelectual italiano, por ejemplo, de más o menos 
mi edad, experimente una melancolía cómplice, una frustración histórica similar a la 
que puede vivir Carvalho. Esto es lo que convierte a estas novelas, no sólo en novelas de 
la transición española, sino en novelas también de una transición mucho más amplia, la 
transición de cierta esperanza progresista, ya ni comunista ni socialista, progresista.  
 
Georges TYRAS. Geometrías de la memoria. Conversaciones con MVM. Granada (2003) 
Zoela ediciones. P. 54. 
 
 
2.8 Aspectes autobiogràfics de l’obra  
 
Un aspecte autobiogràfic que es troba en totes les novel·les de la sèrie Carvalho és el fet 
que l’autor vivia al mateix lloc que el detectiu, al coll de Vallvidrera, camí del Tibidabo, 
gairebé sota la Torre Foster que seria construïda en ocasió dels fastos olímpics de 1992. 
De fet, el detectiu (en la ficció) va a viure en aquell barri un temps abans que ho fes 
l’autor. En el llibre de G. Tyras, Geometrías de la memoria, MVM li explica com de nen 
va anar d’excursió amb la seva escola al coll de Vallvidrera i va poder veure la ciutat des 
d’allà a dalt. [Veure Text 15] 
 
D’altra banda, l’atzar i la seva persistència viatgera, van fer que MVM anés a morir tot 
sol d’una aturada cardíaca, una matinada d’octubre de 2003, en els passadissos de 
l’aeroport de Bangkok, mentre feia un canvi d’avió de camí de tornada a Barcelona, 
procedent de Sidney, on havia estat convidat a fer unes conferències. [Veure Text 16] 
 
En el darrer article de la sèrie “La Capilla Sixtina”, a la revista “Interviú”, MVM 
s’acomiadava de Carvalho ja que se n’anava a Bangkok i aprofitava per anunciar la 
imminent publicació de La soledad del manager (1978). [Veure Text 17] 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

116 
 

 
Text 15  

DESCIENDE EL AVIÓN 
  

 DESCIENDES 
allí estás tú 
cuanto posees tuyo 
 o ajeno 
Alberes sesenta y tres 
distrito postal diecisite 
 el cartero 
llama dos veces 
y hasta tres 
 (sales en los diarios 
incluso los escribes 
ganaste un Planeta 
y el Señor Presidente te regaló un puro 
 filipino) 
 

Manuel Vázquez Montalbán  
Pero el viajero que huye (1990) 
 

 
 
Text 16  

 
EL CARTERO HA TRAÍDO EL BANGKOK POST 

 
El Thailandia Travel 
 una carta sellada 
la muerte de un ser querido 
para la muchacha de mi American Breakfast 
 cada mañana  
aunque he pedido mi carta 
 no estaba 
o no me la han dado compasivos 
con el extranjero que espera vida o muerte 
ignorado en un rincón de Asia 
el cartero nunca llama dos veces 
viaja en una Yamaha 
y sonríe en la ignorancia 
 de que la distancia 
permite a la memoria cumplir nuestros deseos 

 
Manuel Vázquez Montalbán  
Pero el viajero que huye (1990) 
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Text 17  
 
[El autor, Daniel Vázquez Sallés, hijo de MVM, se dirige a su padre diez años 
después de su muerte] ¿Me equivoco si afirmo que el nacimiento de Pepe Carvalho 
no fue más que la creación de un alter ego imprescindible para no tener que pedir 
perdón constantemente? El personaje surgió como una figura secundaria en una 
novela secundaria, hasta que le diste una segunda oportunidad y le entregaste la 
responsabilidad de llevar con éxito las riendas de una vida deseada. Hace un mes 
me pidieron un prólogo para un volumen en el que iban a incluirse tres libros de la 
serie Carvalho, y tras mucho sopesar qué iba a decir sobre esas tres novelas, llegué a 
la conclusión de que Carvalho era ese tío de América que siempre llegaba cuando 
tenías ganas de irte de viaje. Hay gente que soluciona los conflictos internos, 
proporcionales a los sueños no realizados, visitando la siempre noble consulta de un 
psiquiatra y se deja psicoanalizar hasta extremos que en otro contexto le sería 
imposible de asumir. Carvalho fue una creación necesaria para ti, que habías 
entrado en la treintena con la mente de un viajero empedernido, pero con las 
obligaciones de un hombre sedentario. Te ibas convirtiendo en una figura pública y 
eso significaba estar cada vez más subordinado a la imagen que los lectores se 
formaban de ti.  
 
Daniel VÁZQUEZ SALLÉS  
Recuerdos sin retorno. Barcelona (2013). Ed. Península, p. 83. 

 
Elements que remeten a altres obres de l’autor  
 
A més de a la seva poesia, trobem a Los pájaros de Bangkok referències a diverses 
altres obres de MVM, així com en obres posteriors hi ha referències a passatges 
d’aquesta novel·la. 
 
A l’escena 15 de Los pájaros de Bangkok, trobem una al·lusió a Tatuaje. A la pàgina 73, 
apareix una nota a peu de pàgina que diu: Véase “Tatuaje”, del mismo autor. Allà se’ns 
presenta a Teresa Marsé com una antiga coneguda de Carvalho, una gairebé amiga amb 
la que, en tot cas, no comparteix condició social ni visió del món. [Veure Text 18] 
 

 
Text 18 
 
¿Desde dónde llamaba Teresa? Desde ningún lugar estable para ella, porque de lo 
contrario le habría dado una dirección, un teléfono. ¿Y si todo fuera una broma de 
mal gusto? ¿Pero por qué ahora, precisamente ahora, la primera broma de unas 
relaciones amistosas que estuvieron a punto de empezar mal? (1) La vecinas de la 
boutique lo sabían casi todo. El disgusto que le había dado Ernest, el hijo, a su 
madre, que desde hacía dos meses el chico no había aparecido y que debía estar por 
ahí, dicen que por la Floresta, viviendo en una comuna, en una de esas viejas torres 
semiabandonadas. ¿El marido? Vaya usted a saber dónde para el marido. Va por la 
vida de hippy en Ibiza. ¿Los padres de Teresa? Ya son muy mayores y no entienden 
lo que pasa en esta casa. Las vecinas sabían que los padres de Teresa no entendían 
lo que pasaba en aquella casa. ¿Por dónde empezaba? Ir torre por torre, de 
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vaharada de hachís en vaharada de hachís, preguntando por el chico de Teresa era 
como jugar a la lotería, mientras a Teresa le podían estar haciendo trizas en aquel 
mismo momento (p. 73) 

 
A la darrera novel·la del cicle Carvalho, Milenio Carvalho, el detectiu i el seu ajudant 
Biscúter emprenen una llarga fugida que els portarà a donar erràticament la volta al 
món. Són dos volums de més de 400 pàgines cadascun. Bangkok i Tailàndia són 
l’equador d’aquest viatge culminant de la sèrie. El final del primer volum i l’inici del 
segon se situen allà, i Carvalho evoca el viatge de vint anys enrere a la recerca de Teresa 
Marsé, somnia amb el policia Charoen i després el retroba. [Veure Text 19 i 20] 
De fet, la perspectiva d’aquest llarg viatge en el que retornaria a Tailàndia es veu 
anunciat com a desig quan Carvalho retorna de la seva aventura asiàtica, al final de Los 
pájaros de Bangkok, a l’escena 68. [Veure Text 21] 

 
 

Text 19 
 
Con relación al viaje anterior sólo había una calamidad importante que añadir: los 
enfermos de Sida, que recibían tratamiento en establecimientos muy parecidos a los 
que hace veinte años se empleaban para los drogadictos. Comunistas ya no 
quedaban, ni siquiera en las selvas de las fronteras con Birmania. En cambio, la 
especie de los generales corruptos no había desaparecido y todo lo miserable se 
sucedía a sí mismo. En vano Carvalho trataba de contarle que esta vez no tenía nada 
importante que buscar, que incluso se había permitido el lujo de indagar el 
paradero de un niño que a comienzos de los años setenta le había cantado una nana 
francesa. Charoen seguía dándole la espalda y de pronto se volvía para agredirlo, a 
lo que Carvalho sólo era capaz de oponer un puñetazo blando, que se deshacía en el 
aire. El policía acusaba indeterminadamente con un dedo: “Media Tailandia lucha 
contra la heroína y otra media la fomenta, desde lo más alto del poder hasta el 
último intermediario. Un general mete en la cárcel a los traficantes y otro general 
los saca porque él dirige el tráfico. ¿Comprende?” 
Se despertó indignado con Charoen y consigo mismo, hasta que descubrió que todo 
había sido un sueño y que, a la luz muy incipiente del amanecer, Chiang Mai era una 
línea en el cielo de barrios dormitorio y templos dedicados a Buda.  
 
Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN Milenio Carvalho (Vol. I Rumbo a Kabul). 
Barcelona (2004). Ed. Planeta, p. 420. 

 
Text 20 
 
Charoen dejó de pensar y de hablar. Miraba a Carvalho estupefacto y parecía no 
encontrar las palabras adecuadas pero las encontró: 

- ¿A qué estado se refiere? Estoy jubilado al más alto nivel. Soy viudo, tengo 
una buena paga con la que ayudo a mi nieto a estudiar medicina y a prepararse para 
irse algún día a un país serio. Pero ¿ve usted? Lo que parece una solución es un 
problema. ¿Dónde hay un país serio? ¿Qué es un país serio? 
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Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN Milenio Carvalho (Vol. II En las antípodas). 
Barcelona (2004). Ed. Planeta, p. 18. 

 
Text 21 
 
Cuando se abrió la puerta en Karachi, Carvalho se asomó por última vez a Ásia, se 
despidió de su calor propicio, de la verdad elemental de su naturaleza. Tal vez no 
volvería nunca más. Había entrado en una edad en la que debía empezar a 
despedirse de algunas cosas, en la que ya se sabía más o menos lo que se podía 
esperar. Aunque si alguna vez tenía un golpe de fortuna, le gustaría dar la vuelta al 
mundo como Phileas Fogg, acompañado de Biscuter e inventándose la 
supervivencia de la aventura (p. 314). 
 

 
A les escenes 17, 18 i 19 de Los pájaros de Bangkok, s’esmenta el Capablanca, el local 
del Raval on es desenvoluparà bona part de l’acció de El pianista (1985). L’Ernest, el fill 
de la Teresa Marsé, hi treballa. Els personatges d’aquesta altra novel·la que es publicarà 
dos anys després, Rosell i Doria, hi apareixen sense que siguin estrictament necessaris 
per a la trama i tampoc s’explica el rerefons de la seva desavinença, coneixerem en 
l’obra posterior. I la “Teresa” que s’hi esmenta, sembla que ha de tractar-se de la 
“Manon” posterior, la dona de l’Albert Rosell. [Veure Text 22] 
 

Text 22 
 
- L’Ernest trabaja en el Capablanca, una boite de travestís, al final de las Ramblas. 
Trabaja de camarero.  
Se apresuró a añadir para que ni por un instante Carvalho pudiera pensar que 
Ernesto trabajaba de travestí.  
[...] 
- Respetable público. A continuación el gran éxito de Rafaela Carrá en una versión 
libre de Juana la Toro.  
Y sustituye la Toro a la Pelucas embistiendo contra la entrada del pianista. 
- ... acompañada al piano por el maestro Rosell. 
Rosell el pianista viejo, un Buster Keaton blanco de noche que corrige sobre la 
marcha los desastres de tiempo y entonación de las alegres y fuertes muchachas.  
[...] 
Y se corre la voz de que en la sala está un alcalde en funciones y Luis Doria, el viejo 
genio de la poesía y la pintura, conservado en formol y almidón. Luis Doria, desde la 
atalaya de una mesa dominante de la algarabía, punto de referencia para los 
entendidos, está Luis Doria, ¿aún vive?  
[…] 
La retirada era general y Doria caminó con facilidad hacia la peana donde el 
pianista recogía las partituras con meticulosidad. Carvalho siguió a sus compañeras 
en el movimiento de recuperación de la concertista y juntos se encontraron 
siguiendo la estela de Luis Doria, entre miradas avisadas de los últimos clientes. 
Doria se detuvo al pie de la peana y dijo:  
- Muy bien, Alberto, muy bien.  
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Pero el pianista apenas si se volvió. Asintió con la cabeza y siguió dando la espalda 
al prepotente Luis Doria. 
- ¿Todo sigue bien? 
Volvió a cabecear ambiguamente el pianista sin darle la cara a Doria. 
- ¿Y Teresa? 
El pianista se agitó y de espaldas igual podía deducirse que lloraba o reía. Había 
terminado de recoger las partituras y se encaminó hacia los escalones de la peana 
sin hacer el menor caso de Doria, quien ya había escogido el camino hacia la calle 
seguido de sus acompañantes (pp. 91-97). 

 
Elements que remeten a altres autors  
 
Aquesta novel·la de MVM, més que una novel·la de viatges, és una novel·la d’anada i 
tornada, però ofereix, entre altres possibilitats, revisitar els escenaris de la literatura de 
Conrad, Somerset Maugham o Graham Greene.  
 
Joseph Conrad (Polònia, 1857 – Anglaterra, 1924), va ser un novel·lista polonès que 
va escriure en anglès. En les seves obres explora la vulnerabilitat i la inestabilitat moral 
de l’ésser humà. De vegades se l’ha qualificat de romàntic, tot i que normalment incloïa 
en les seves novel·les situacions conflictives amb una perspectiva realista i amb 
ambigüitat moral en els seus personatges, considerant-se’l un precursor del 
modernisme. Gran part de les obres se situen en mar i en la vida dels mariners.  
 
William Somerset Maugham (París, 1874 - Niça, 1965), va ser un escriptor britànic 
que es va fer famós enllaçant múltiples relats amb un estil directe, sense artificis. 
[Veure Text 23] 
 
 Henry Graham Greene (Anglaterra, 1904 – Suïssa, 1991), va ser autor bastant 
prolífic que va explorar la confusió de l’home modern, abordant assumptes política i 
moralment ambigus propis del segle XX. 
 

 
Text 23 
 
“Del vagón de los elegidos pasó al de segunda clase, donde los compartimentos 
cama eran de listones de madera y el aire era el que buenamente se introducía por 
las ventanas abiertas, un aire cálido que convocaba a una mayoría de viajeros 
europeos en el pasillo. Al pasar junto al lavabo, Carvalho vio en su interior una 
inmensa tinaja de agua para el agua, era un vagón rescatado de los tiempos en 
que Somerset Maugham perpetuaba en sus libros un Asia que ya se estaba 
muriendo, un Asia ya más cercana a Ho Chi Minh que a Rudyard Kipling” (p. 
264). 
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Bloc A. Activitats per a abans 
de la lectura 
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Activitat 1: Barcelona i els esdeveniments històrics68 
 
Revisa els teus coneixement sobre esdeveniments de transcendència internacional a la 
ciutat de Barcelona:  
 

 Vertader Fals 

El Campionat Mundial de Futbol es va inaugurar al Camp 
del Barça a l’octubre de 1982   

La primera visita de un Papa catòlic a España es va produir 
al novembre de 1982   

L’Estadi Lluís Companys de Montjuic va ser remodelat i 
ampliat per a la celebració del Campionat Mundial de 
Futbol 

  

El Port Olímpic de Barcelona va ser construït per a la 
celebració de les Olimpíades de 1982   

Les Rondes de Dalt i Litoral de Barcelona van ser 
construïdes en ocasió de les Olimpíades de 1992   

El Palau Sant Jordi de Montjuic va ser edificat per a les 
Olimpíades de 1982   

[Veure Solucionari] 

                                                           
68 Descriptors didàctics: Educació física, urbanisme, Barcelona, història local. 
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Activitat 2: Autobiografia del General69 
 
Quan va ser el Dictador Francisco Franco? Quan va néixer i quan va morir? Quin són 
els fets més destacables de la seva vida? Què va representar per a España la seva acció 
política i militar? (Fes un resum d’unes 500 paraules) 
 
El MVM va escriure “Autobiografía del General Franco” (1992), una obra força 
complexa i molt interessant. Et suggerim dues referències sobre aquesta obra:  
 

• Un monumento antifranquista (Eduardo Haro Tecglen): 
http://www.vespito.net/mvm/autob1.html 

• El hermano y el banquero (Xavier Moret): 
http://www.vespito.net/mvm/autob2.html

                                                           
69 Descriptors didàctics: Història, Història contemporània d’Espanya, biografíes, dictadura. 
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Activitat 3: Democràcia orgànica70 
 
Es van celebrar eleccions durant els anys de la dictadura franquista a Espanya? Quines? 
Quines eleccions s’havien celebrat a Espanya des de la mort del General Franco fins a 
finals de 1982? Quins havien estat els resultats en % de vots per partits en el conjunt 
d’Espanya? Fes una taula on presentis els resultats i, a continuació, comenta’ls en un 
petit escrit. 
 
Entre altres fonts d’informació, pots ajudar-te d’aquestes: 

• Las elecciones del franquismo (El País, 1977): 
http://elpais.com/diario/1977/08/23/madrid/241183461_850215.html 

• Ministerio del Interior: http://www.infoelectoral.interior.es/min/  
 
[Veure Solucionari] 

                                                           
70 Descriptors didàctics: Eleccions, resultats electorals, referèndums, partits polítics, 
democràcia, dictadura. 
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Activitat 4: Política a Tailàndia71 
 
Quin règim polític hi havia al 1982 a Tailàndia? Quina havia estat la història recent 
d’aquest país? Hi havia comunistes en aquest país? Què era el maoisme i quina 
influència havia tingut a Tailàndia? Fes un resum d’unes 500 paraules, 
destacant els fets més importants. 
 
[Veure Solucionari] 
 

                                                           
71 Descriptors didàctics: Tailàndia, historia, historia contemporània d’Àsia, comunisme, 
maoisme, dictadura. 
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Activitat 5: Conèixer Àsia72 
 
Posa la denominació de cadascun dels països en el mapa 1 (Àsia) que tens a 
continuació. Acoloreix el contorn del país denominat Thailàndia, especificant on es 
troba la capital: Bangkok.  
 
Després, en el mapa 2 (Euràsia), traça un trajecte en línia recta entre Barcelona i 
Bangkok, enumerant els països que se sobrevolen en anar d’una ciutat a l’altra i 
informa’t de quants quilòmetres és aquest trajecte.  
 

Mapa 1 (Àsia):  

 
 

  
                                                           
72 Descriptors didàctics: Geografia, Àsia, Euràsia, Turisme 
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Mapa 2 (Euràsia): 
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Activitat 6: Països turístics73 
 
Què és el turisme de masses? Quins precedents històrics té? Quins efectes econòmics, 
culturals i sociopolítics té? Quan es produeix el desenvolupament turístic de Catalunya 
i d’Espanya? Com i quan es desenvolupa el turisme a Tailàndia? Què és el turisme 
sexual? Què hi va haver de turisme sexual a Espanya? I a Tailàndia? Com va afectar el 
fenomen turístic als costums i a la cultura de l’Espanya de l’autarquia?  
 
Fes una recerca per Internet sobre aquest tema i exposa’n els resultats en un article en 
el que dediquis un paràgraf, com a mínim, a respondre o a argumentar cadascuna de les 
preguntes que formulem. 

 

                                                           
73 Descriptors didàctics: Turisme, turisme de masses, economia, autarquia,  
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Activitat 7: Altres formes d’estimar: el moviment gai – lesbiana74 
 
 
Fes una cerca a Internet sobre “història del moviment gai i lesbiana”, esbrinant quins 
van ser els orígens d’aquest moviment i per quines etapes va passar. Més 
específicament, sobre la situació de gais i lesbianes al final del franquisme i l’inici de la 
transició a la democràcia. Sobre els orígens del moviment d’alliberament sexual a 
Catalunya, podeu buscar la web de FAGC i fer-hi consultes.  
 
Amb la informació que trobis, pots fer una presentació en Power Point per 
a explicar-ho a classe.  

 

                                                           
74 Descriptors didàctics: Història d’Espanya, Transició, sexualitat, altres sexualitats 
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Activitat 8: Oh!, la Gauche Divine75 
 
 
Fes una recerca sobre què va ser la Gauche Divine? Quina va ser la seva extracció 
social? Quina va ser la seva geografia urbana? Qui va ser Colita? Busca imatges de 
Colita i la Gauche Divine a Internet i comenta-les.  
 
Fes una petita exposició per escrit i un comentari de cadascuna de les 
imatges que seleccionis. 
 

                                                           
75 Descriptors didàctics: Moviments culturals, Intel·lectuals, art, fotografia,  
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Activitat 9: Les religions76 
 
Et posem a continuació els elements comuns a totes les religions. Llegeix-los i mira 
de completar la taula que et donem ja iniciada més avall:  
 
1. Un déu o diversos déus: La majoria encara que no totes les religions, creuen en 

alguna forma de deïtat, un ser o varis éssers als que considera creadors de la vida 
sobre la terra, i els adoren.  

2. Relats sobre la creació: Expliquen en termes religiosos (no científics) com va ser 
creat el món que coneixem. 

3. Oració o pregària: Totes les religions esperen que els seus seguidors dediquin 
algun temps a comunicar-se amb el seu déu o déus.  

4. Llocs de culte: Són els llocs als que van els fidels per a adorar al seu déu o déus, a 
resar, meditar i estar amb altres seguidors de la mateixa religió. 

5. Sacerdots, ministres i guies espirituals: Són persones que tenen especials 
responsabilitats dins d’una religió. Les seves tasques van des de parlar al déu fins a 
prestar orientació i suport moral i espiritual a altres. 

6. Altra vida: La majoria de les religions creuen que l’esperit de la persona segueix 
vivint després de la mort del cos.  

7. Paraules o escrits sagrats: Es troben en llibres i contenen ensenyaments 
importants sobre el que cal fer. 

8. Festivitats: Ocasions especials d’adoració. Poden estar dedicades a una història o 
aspecte especial de religió. 

9. Símbols: La major part de les religions tenen símbols als que els fidels adoren. 
10. Una forma de vida: Totes les religions ensenyen als seus seguidors una 

determinada forma de viure segons uns ensenyaments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
76 Descriptors didàctics: Religions, creences, historia de les religions 
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Elements: 
Cristianisme 

catòlic 
Islamisme 

sunnita 
Budisme Judaisme Hinduisme 

1.  Un sol déu    Diversos déus 
2.     Llibre del 

Gènesi 
(creació en 6 
dies) 

 

3.   Resar 5 
vegades al 
dia cara a la 
Meca 

   

4.    Pagoda Sinagoga  
5.  Capellans i 

bisbes 
Imams    

6.  Cel o Infern  Renaixement   Reencarnació 
o 
transmigració 
de l’ànima 

7.   Alcorà 3 cànons 
(Palhi, Xinès 
i Tibetà) 

 Els 4 vedes 

8.   El Ramadà i 
el Divendres 

 Pasqua 
jueva i el 
Shabat 

 

9.       
10.  Antihedonisme  Pacifisme  Vegetarianis

me 

[Veure Solucionari] 
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Activitat 10: El Papa de Roma77 
 
 
En la novel·la Los pájaros de Bangkok s’esmenta el fet que el Papa va visitar per 
primera vegada Espanya al novembre de 1982. Busca la informació necessària per a fer 
un text expositiu en el que es donis a conèixer qui és el Papa de Roma i quina funció té 
dins de la seva religió. Assabenta’t si en les següents religions existeix una figura o 
càrrec similar i explica-ho també: Islam, Protestantisme, Budisme i Hinduisme.  

                                                           
77 Descriptors didàctics: Història local, Barcelona, cristianisme catòlic, litúrgies religioses. 
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Activitat 11: La paratextualitat78 
 
Els paratextos són tots aquells elements, com ara les imatges, l’edició, el format, les 
cites, les dedicatòries, els textos de les contracobertes, el que s’ha dit sobre el llibre, el 
títol, etc., que sense formar part del text, de la novel·la strictu sensu, l’embolcallen i es 
presenten com una porta d’accés, de transició o de transacció per a la lectura.  
 
Comenta per escrit diferents elements paratextuals d’aquesta novel·la i, 
quan l’hagis llegida, torna a revisar el que havies escrit en aquesta activitat: 
 
1) Què ens evoca o anticipa el títol de la novel·la? 
2) Platejat el mateix amb les portades de les diferents edicions que s’han fet d’aquesta 
novel·la. 
 

  

 
  

                                                           
78 Descriptors didàctics: Paratextos, llibre 
  



_______________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

135 
 

3) Llegeix la dedicatòria que fa l’autor, busca informació sobre les persones a qui es 
dirigeix i digues també què t’anticipa sobre el contingut del llibre: 

A Oriol Regàs que me abrió por primera vez las puertas de Asia y a Javier 
Nart y Martín Capdevila que me abrieron el baúl de sus recuerdos.  

 
4) Abans de començar el relat de la novel·la fa una cita del Bestiaire d'amour (1958) de 
Jean Rostand. Assabenta’t de qui era i planteja’t una hipòtesi sobre què vol anticipar 
MVM amb aquesta cita. 
 

“El caso del pez ‘ceratia’ –una especie de rape—es tal vez el más aberrante de 
todos. Unas quince o veinte veces más pequeño que la hembra (que mide cerca 
de un metro de larga), el joven macho ‘ceratia’ se fija en los flancos o en la 
frente de ella, la muerde, y esta mordedura va a decidir su provenir. En 
adelante, como si hubiera caído en una trampa, jamás podrá desprenderse de 
su compañera, sus labios se habrán soldado, injertado en la carne ajena. No se 
podrá separar de ella, a no ser que arranque sus tejidos fusionados. Su boca, 
sus maxilares, sus dientes, su tubo digestivo, sus agallas, sus aletas y hasta su 
corazón van experimentando una degeneración progresiva. Reducido a una 
existencia parasitaria, no tardará en ser más que una especie de testículo 
disfrazado de pez diminuto, cuyo funcionamiento incluso será regido por el 
estado hormonal de la hembra, quien se comunica con él a través de los vasos 
sanguíneos.  
Una hembra ceratia puede llevar encima hasta tres o cuatro de estos machos 
pigmeos”79.  

 
 
 
 

                                                           
79 Es refereix a l’espècie abissal Ceratias holboelli 
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Activitat 12. La guerra de Vietnam 80 
 
 
 
1.- Situa en els mapes de l’Activitat 5 el país denominat Vietnam. 
 
2.- Fes una cronologia bàsica de la Guerra de Vietnam, de la segona meitat del segle 
XX. 
 
3.- Quins eren els contendents en aquesta guerra? 
 
4.- Digues quins dels següents països van participar en la guerra i com: Cambodja, 
Laos, Xina, Tailàndia.  
 
5.- Qui la va guanyar? 
 
 

                                                           
80 Descriptors didàctics: Ètica, Història, Geografia 
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Bloc B. Activitats proposades 
durant la lectura 
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Activitat 13. Qui conta la història?81 

 
Narrar és contar. El narrador és qui conta la història. Però, qui és? El narrador és un 
personatge creat per l’autor que té la missió de contar la història. Hi ha diferents tipus 
de narrador segons la informació de que disposa per a contar la història i del punt de 
vista que adopta: 
 
 

De 3ª  
persona: 

Narrador omniscient  
(que tot ho sap): 

El narrador omniscient és aquell que té un 
coneixement total i absolut dels fets. Sap el 
que pensen i senten els personatges: els 
seus sentiments, sensacions, intencions, 
plans… 

Narrador observador: Només conta el que pot observar. El 
narrador mostra el que veu, de manera 
semblant a com ho fa una càmera de 
cinema.  

De 1ª  
persona: 

Narrador 
protagonista: 

El narrador és també el protagonista de la 
història (autobiografia real o fictícia). 

Narrador personatge 
secundari: 

El narrador és un testimoni que ha assistit 
al desenvolupament dels fets. 

De 2ª  
persona: 

El narrador “parla en 2ª persona”. Crea l’efecte d’estar contant-se la 
història a sí mateix o a un jo desdoblat. 

 
 
1.- Hi ha un sol tipus de narrador al llarg de tota la novel·la o varia segons els passatges 
de la mateixa? 
2.- Digues quin d’aquests tipus de narrador hi ha en aquesta novel·la i exemplifica-ho 
amb algun passatge. 

                                                           
81 Descriptors didàctics: Tipus de narrador, narrativa  
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Activitat 14. Una família de teatre82 
 
 

El cas Daurella és un dels tres casos d’investigació en els quals es veu implicat Carvalho 
en aquesta novel·la. És el cas al que dedica menys espai i és narrat en unes poques 
escenes, les 3, 4, 8 i 28. Podria ser considerat un relat costumista sobre una família i 
l’empresa familiar, amb els conflictes interns que el detectiu investigarà, contractat per 
part del patriarca.  
 
Proposem: 
 
1.- Llegir-lo col·lectivament a classe com una peça autònoma de la novel·la aclarint 
entre tots els perfils del diferents personatges que hi intervenen i les relacions que 
mantenen entre ells. 
 
2.- Escriure’n una dramatúrgia que doni raó dels fets narrats. Cal seleccionar temps i 
lloc escènic, així com els diàlegs i les acotacions pròpies d’una dramatúrgia. 
 
3.- Assajar durant uns quants dies fins a la posta en escena.  
 
A tall d’exemple, presentem en un annex al final d’aquesta guia unes opcions de 
dramatització. Una altra possibilitat, també, seria passar directament a la posta en 
escena per part dels alumnes d’aquesta dramatització proposada en l’annex.  

                                                           
82 Descriptors didàctics: Teatre, llengua 
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Activitat 15. La universitat com a ascensor83 
 
Llegeix aquest fragment de l’escena 16 i respon les preguntes:  
 

 
 Y cuando entré en la universidad ¡ay Dios! Con decirle que fue el curso de lo del 

Paraninfo. ¿No recuerda? El año de las algaradas estudiantiles, de las 
primeras importantes. El curso 1956-1957. Cuando yo veía a aquellos 
burguesitos tranquilos y ricos jugándose el curso corriendo delante de la 
policía me sublevaba. Yo tenía que presentar cada año de notable para arriba 
para que me mantuvieran la beca. ¿Y sabe usted que yo no entendía nada de 
nada? [...]  

 De asignaturas teóricas, por ejemplo. Filosofía. Yo había estudiado de 
memoria y sabía lo que es una mónada según Leibniz, pero no entendía a 
Leibniz. ¿Comprende? En clase me iba haciendo pequeñita, pequeñita, cuando 
hablaban de Filosofía, y en casa lloraba porque no entendía nada. Y la 
Literatura. Aquel año le dieron el Nobel a Juan Ramón Jiménez. El profesor de 
Literatura nos puso un poema de Juan Ramón para que lo comentáramos. Yo 
me sabía la vida de Juan Ramón y los nombres de todos sus libros y 
fragmentos enteros de Platero y yo. Pero no sabía comentar un poema. Tuve 
que tomar apuntes al pie de la letra, estudiármelos. Trabajaba veinte horas al 
día y aun entre la chacota de los que pasaban por ser los más listos de la clase, 
los más brillantes, que se iban a hacer la revolución gritando ¡asesinos! a los 
guardias. La policía por la mañana y por la tarde el guateque, y yo con las 
pestañas quemadas de tanto estudiar con mala luz en un cuartucho, el más 
barato de una pensión de la calle Aribau. Y el Arte. Yo no había visto un cuadro 
en mi vida, como no fueran los de los calendarios. Me sabía la Arqueología 
Clásica de Melida y la Historia del Arte de Angulo de memoria, eso sí. Pero los 
profesores empeñados en que yo comentara las reproducciones y el estilo. Me 
costó tanto entrar en la cultura abstracta de la burguesía, tanto. 

 La cultura burguesa es abstracta y la proletaria concreta, según usted. 
 Mi cultura era una mezcla de moral religiosa convencional, la experiencia 

colectiva de mi gente y lo que mi portentosa memoria había tenido tiempo de 
registrar. Y yo veía a los otros, ‘dilettantes’, haciendo bromas sobre lo divino y 
lo humano, cachondeándose de Ortega y Gasset, por ejemplo, con una total 
impunidad, porque eran los dueños de la tierra y eso les permitía ser irónicos, 
amables consigo mismos. Y yo, Marta Miguel, hasta las tantas empollando y 
mal vista por todos menos por las monjas. Como una monja. Eso fui yo en la 
universidad.  

 
 
1.- Busca alguna informació sobre el que va passar al Paranimf de la Universitat de 
Barcelona l’any 1957. 
 
2.- Què és un diletant? Explica per què M. Miguel no ho era. 
 

                                                           
83 Descriptors didàctics: Història local, classes socials, moviment estudiantil 
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3.- Per què diu que la seva cultura era concreta? Quines podien ser les necessitats 
concretes d’ella y de la seva gent? Posa’n exemples.  
 
4.- Als fills de famílies burgeses els calia dedicar temps a resoldre aquestes necessitats 
concretes? Com les resolien? 
 
5.- La lluita per una societat lliure i democràtica podia haver nascut de la manca de 
satisfacció de necessitats concretes? O només podia nàixer d’un desig abstracte de 
llibertat? D’una lluita individual o d’una de col·lectiva? La lluita de M. Miguel era 
individual o col·lectiva? 
 
6.- La lluita actual d’un estudiant es individual i col·lectiva? En quins sentits? 
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Activitat 16. Pijería i compassió84 
 
Llegeix aquest fragment de l’escena 25 i respon les preguntes: 
 

 
 Mira, muchacho. Yo no tengo ninguna obligación sentimental con tu madre. 

Ha tenido cuarenta y cinco años para madurar y saber dónde se metía. Y si no 
lo ha aprendido es porque pertenece al sector social que más detesto, la pijería. 
A los pobres los aplastan las inundaciones o se les descarrilan los trenes, pero 
no van a buscar inundaciones, ni juegan con los trenes. A veces se tiran a ellos, 
si están locos o desesperados... 

 No es el momento de juzgarla. Es el momento de buscarla. 
 
Carvalho se tragó las palabras que tenía en la boca, dio la espalda al chico y 
salió de la agencia. Tenía la sensación de haber atropellado a un pájaro o 
quizá a un conejo. A aquel conejillo blanco y gris, deslumbrado, que una noche 
se alzó sobre las patas traseras y le hizo un gesto con las delanteras que no le 
salvó la vida. El pequeño ruido del cuerpo contra el parachoques le dolió en el 
pecho durante kilómetros y kilómetros, a él, a un hombre que sabía lo que era 
matar y morir. ¿Quién era el conejo? No, no era Teresa. Eran Ernesto o su 
abuela, en los que había visto capacidad de amar a una mujer de cristal, a la 
vez transparente y quebradiza.  

 
 
1.- Quin significat té en aquest context el terme pijería?  
 
2.- Què és la compassió? Pel que diu aquest text, diries que el darrer sentiment de 
Carvalho és de vertadera compassió? La compassió pot ser selectiva? Per què es pot 
compadir d’un conill i no de Teresa Marsé? 
 
3.- Busca diferents accepcions del verb madurar i després indica i explica quina seria la 
que encaixaria en el sentit que se li dóna en aquest text. 

                                                           
84 Descriptors didàctics: Llengua, Semàntica 
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Activitat 17. Nacionalisme i corrupció85 
 
Llegeix aquest fragment de l’escena 25 i respon les preguntes: 
 

 
¿Qué tenía que ver aquel Charoen con el que había torturado a la madre de 
Archit en el canal? ¿Cómo puede ser nacionalista un funcionario al servicio de un 
régimen hipotecado por una gran potencia que instrumentaliza su corrupción? 

 - Pero, ¿qué harían ustedes sin los extranjeros? Los americanos los defienden de 
los comunistas y los turistas les dan trabajo. 

 - Podemos defendernos a nosotros mismos y podríamos vivir sin ayuda del 
turismo. Thailandia ha sido siempre un país independiente y de más alto nivel de 
vida que sus vecinos. Tenemos un suelo riquísimo, la llanura central entre 
Bangkok y el norte nos da lo que necesitamos para vivir y además ha aparecido 
petróleo. Por primera vez Thailandia es una nación unida gracias al rey, porque 
hoy día todos los pueblos de Thailandia aceptan al rey y los reyes se han hecho 
casas en el norte, en el sur, en el oeste y en el este para decir: aquí está nuestra 
casa, porque éste es nuestro país y es el país de los thais, los chinos, los khmer, los 
indios, los malayos, todos los que viven y trabajan en Thailandia.  
Ahora fue Carvalho el que tuvo que contener la risa, porque el slogan 
nacionalista de Charo en le recordaba otras latitudes.  

 
  
 
1.- Què és el nacionalisme? Ho és Charoen? Per què? 
 
2.- Hi ha nacionalisme a Espanya? Qui? On? En què consisteix aquest nacionalisme? 
 
3.- En quin sentit es parla de corrupció en aquest text? La corrupció es una perversió en 
la que incorren només els que manen o també qualsevol ciutadà?  
 
4.- És compatible ser nacionalista i ser corrupte? Per què? 
 
5.- Posa exemples de corrupció que has trobat en el que portes llegit de la novel·la, tant 
a Thailàndia com a Espanya, tant en l’àmbit privat com en el públic. 
 
6.- Creus que la figura d’un rei comú pot ser garantia suficient per a unir un país amb 
diverses llengües i cultures? Thailàndia? España? Es requereix alguna cosa més? 
Quina? 
 
7.- L’afirmació: “És català tot aquell que viu i treballa a Catalunya” s’atribueix a Jordi 
Pujol, però en realitat va ser una consigna dels comunistes catalans des del final de 
franquisme. Et sembla que aquest plantejament hauria de ser d’aplicació general en 
qualsevol territori o estat? Per què? 
 

                                                           
85 Descriptors didàctics: Nacionalisme, sistemes polítics, corrupció, monarquia, 
democràcia, franquisme, transició. 
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Activitat 18. La geografia humana86 
 
Comprova i compara diferents característiques d’aquests països: 
 
 
 

 Espanya: Thailàndia: 

Nombre d’habitants del país   

Habitants de la ciutat de... Barcelona: Bangkok: 

Superfície del país   

Quilòmetres de frontera 
amb altres països 

  

Quilòmetres de costa   

Renda per càpita   

Coordenades geogràfiques   

Fus horari    

 

                                                           
86 Descriptors didàctics: Geografia física, geografia humana. 
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Activitat 19. Diversitat ètnica87 
 
Fes una recerca sobre les diferents cultures que coexisteixen a Thailàndia: 
 
1.- A l’escena 50 es parla de la cultura mheo. La trobaràs millor coma “cultura miao”. 
Descriu la seva localització geogràfica i població, i assabenta’t de quina és 
la seva llengua, la seva religió i alguns altres trets culturals significatius. 
 
2.- Després, pots fer el mateix amb la cultura karen (o kayin) i la moken o 
altres. 
 

                                                           
87 Descriptors didàctics: Diversitat ètnica, diversitat cultural, geografia física, geografia 
humana, identitats culturals. 
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Activitat 2o. Viatjant per Thailàndia88 
 
Utilitza un mapa de Thailàndia com el que et donem a continuació i ves senyalant-hi 
l’itinerari que segueix Carvalho pel país anant a la recerca de Teresa Marsé. Et facilitem 
el llocs que has de localitzar: Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, Nakjon Sawaan (o Nakhon 
Sawan), Ayuthaya (o Ayutthaya), Sing Buri, Lop Buri, Saraburi, Koh Samui (o Ko 
Samui), Sadao, Suratani (o Surat Thani), Songkhla, Penang (ja a Malàsia, on es diu 
Pulau Pinang), Butterworth, Hadyai (Hat Yai), Chana, Thepha, Pattani, Jitra (ja a 
Malàsia), Akor Setar (o Alor Setar, també ja a Malàsia), Singapur (un altre país).  
 
Et pots ajudar d’aquest enllaç: http://www.mundo-nomada.com/wp-
content/uploads/2011/10/Mapa-de-Tailandia-Gigante.jpg o bé dels Google Maps.  
 

                                                           
88 Descriptors didàctics: Geografia física, Thailàndia, turismo 
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Activitat 21. Fill pròdig89 
 
Llegeix aquest fragment de l’escena 64 i respon les preguntes: 
 
 

Parla l’aventurer Pelletier, al que s’ha trobat amb una alemanya morta i l’ajudarà 
en una de les etapes finals per Thailàndia]  
 

 A veces pienso en volver a París. Tengo un armario lleno de trajes en casa de mi 
madre. Tengo a mi ex mujer casada con un catedrático riquísimo al que le sienta 
muy bien el frac y le sacan cada dos por tres en ‘Jours de France’. Si me pongo a 
repasar mis libros y me leo ‘Le Monde Diplomatique’ de estos últimos siete u 
ocho años, me pondré al día y estoy seguro de encontrar un buen empleo, si 
pongo la cara de hijo pródigo y les vendo que vuelvo del universo del marxismo 
y de la contracultura, consciente de que la única verdad la tienen Milton 
Friedman y el neoliberalismo económico y político. La hegemonía de la 
burguesía se sostiene gracias a la prestación de método y lenguaje que le han 
aportado los disidentes del enemigo y los hijos que han sido marxistas o budistas 
o drogadictos y luego han vuelto a la casa del padre. 

 
 
 
1.- Busca el significat de les paraules o expressions: disidente, hijo pródigo, 
contracultura, hegemonía i burguesía.  
 
2.- Busca informació sobre qui va ser Milton Friedman, quina teoría econòmica 
defensava i quina relació tenía amb qui manava als EEUU en el moment de la novel·la 
(principis dels 1980). 
 
3.- Fes el mateix amb el marxisme i el neoliberalisme, mirant de resumir en 30 o 40 
paraules el plantejament d’un i altre. 

                                                           
89 Descriptors didàctics: Semàntica, neoliberalisme, economia, Milton Friedman, 
marxisme, llengua i expressió escrita. 
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Activitat 22. Chauvinismes 90 
 
Llegeix aquest fragment de l’escena 68 i respon les preguntes: 
 

Carvalho se sentó junto a unos monjes budistas, lo más lejos posible de los 
españoles, esperaban la orden de embarque. Se llevaban el sol del trópico, la 
ilusión de un verano a las puertas del invierno español, anillos de zafiros, 
kilómetros de seda, orquídeas y poca cosa más. En cambio, despreciaban todo 
lo que no entendían y convertían la espera del aeropuerto en una competición 
de burlas sobre los gestos de las bailarinas thailandesas o la manera de hablar 
de los guías o las porquerías que comía aquella gente. Ni siquiera se sintieron 
aludidos cuando por el altavoz sonó el ‘Concierto de Aranjuez’. 
El avión se llenó de españoles que volvían a España, de alemanes que volvían a 
Alemania y quedaron vacíos los sillones que recogerían en Karachi a los 
pakistaníes que iban a trabajar a Alemania. Entre los españoles había corrido 
la consigna de tratar de evitar a los indios porque olían mal y comenzaron, 
desde el momento del despegue, las negociaciones con las azafatas alemanas 
para que permitieran cerrar filas a los españoles o, en último extremo, a los 
europeos. Carvalho se entregó a las propuestas sonoras del hilo radiofónico. 

 
1.- Explica de la forma més explícita que puguis el motiu pel que Carvalho s’asseu on 
s’asseu i fa el que fa, posant-ho en relació amb actituds que ha tingut en altres moments 
de la novel·la. 
 
2.- Què és el Concierto de Aranjuez? Explica la al·lusió que s’hi fa en aquest passatge de 
la novel·la. 
 
3.- On està Karachi? Qui són els pakistanesos? I els monjos budistes? I els indis? I els 
alemanys? I els espanyols? I els catalans? Per quin motiu era alemanya l’hostessa 
d’aquell vol? 
 
 
 

                                                           
90 Descriptors didàctics: Budisme, comprensió lectora, música, geografia, prejudicis socials. 
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Activitat 23. La Charo91  

 
La relació amb la Charo apareix de forma més aviat tangencial en aquesta novel·la, però 
hi ha un moment en que el narrador fa una anàlisi explícita del que suposa ella per a 
Carvalho en aquell moment (escena 14). Llegeix el text i respon les preguntes: 
 
¿Y Charo? De comodín a mueble sin sitio, aunque tal vez fuera una disposición 
afectiva transitoria, lo cierto era que Carvalho no la necesitaba, ni siquiera 
necesitaba sentirse necesitado. Pero al igual que una cuenta de ahorros de afectos, 
Carvalho no quería cancelar sus relaciones con la muchacha. Había por medio una 
inversión de afecto que consideraba estúpido regalársela a la nada. Como un viejo 
matrimonio cansado de serlo, pero sin la obligación de la convivencia, de marcar el 
reloj de las convenciones morales, de mantener el decorado para que los niños 
crezcan en el error de que las parejas son posibles y lleguen a la condición de pareja 
con una capacidad de autoengaño, que no les servirá ya adultos para evitar una 
tardía pero absoluta sensación de estafa.  
 
1.- Què et sembla, el narrador està explicant el que ell pensa de les relacions de parella o 
bé està explicant els pensaments i sentiments del personatge Carvalho? Per què? 
 
2.- Què vol dir la metàfora “de comodín a mueble sin sitio”? I “una cuenta de ahorros 
de afectos”? I “marcar el reloj de las convenciones morales”?  
 
3.- Creus que les parelles són possibles? En quin sentit? Amb algun límit temporal? 
 
4.- Dóna la teva opinió moral sobre l’actitud de Carvalho envers a la seva relació amb 
Charo. Et sembla correcta? Per quin motiu? 
 
 
 

                                                           
91 Descriptors didàctics: Ètica”, sexualitat, psicologia 
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Activitat 24. Els militars i la política92  
 
Llegeix aquest fragment de l’escena 26 i respon les preguntes: 
 
 

 
El milagro de haber sobrevivido a la explosión de la primera materia existente 
en el universo se relativizaba en el Chad por la carencia de agua y en España 
por la generación espontánea de salvadores de la patria. En caso de golpe de 
estado, Carvalho consideraba que su negocio iría mejor. La democracia 
liberaliza a las gentes y cada vez eran menos los maridos que buscaban o 
seguían a sus mujeres y los padres que le ponían tras la pista de adolescentes 
fugitivos de las oligarquías familiares. Sin duda las dictaduras dan una mayor 
clientela a los confesionarios, a los detectives privados y a los abogados 
laboralistas. Las contradicciones estéticas y éticas no iban con él. Ni siquiera 
le alcanzarían las salpicaduras de sangre ni los gemidos provocados por la 
represión. Estaba al margen del juego, como un tendero, exactamente igual 
que un tendero.  

 
 
1.- Què és un “cop d’estat”? 
 
2.- L’acció de la novel·la transcorre a finals de 1982. Saps en quina data va tenir lloc 
l’intent de cop d’estat del 23-F?  
 
3.- El que va succeir a España el 18 de juliol de 1936 es pot considerar un cop d’estat? 
Per quins motius? 
 
4.- La despreocupació que diu tenir Carvalho per si hi ha o no hi ha algun cop d’estat en 
l’Espanya d’aquell temps, ens el mostraria com un cínic. Creus que aquesta actitud 
quadra amb la preocupació que mostrarà en diversos moments de la novel·la pels 
resultats electorals i per la situació dels comunistes després de la dictadura? 

                                                           
92 Descriptors didàctics: Política, història, ètica 
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Activitat 25. Spaghetti a la Annalisa i saltimboca a la romana93  
 
 
En aquest fragment de les escenes 6 i 7, l’autor, com és freqüent en les seves novel·les 
presenta dues receptes per a un sopar improvisat, aquest cop amb el seu veí. Llegeix-ho 
atentament i després segueix la pauta de treball que proposem: 
 
 

Detuvo el coche ante la casa del gestor Fuster. Pulsó el timbre y Fuster 
apareció segundos después en la terraza, acentuado su aire frailuno por el batín. 

- Spaghetti a la Annalisa y saltimboca a la romana. 
Gritó Carvalho desde la calle. 
[…] 
- Festival Carvalho completo. Entonces voy. Te doy una hora para que 

empieces a guisar. Yo te obsequiaré con un frasco de trufas de Villores al coñac y un 
tarro de lomo en adobo, flaons y unas alpargatas. 

- ¿Todo de Villores? 
- Absolutamente todo. No va a ser de Trípoli. A ver si estás a la altura de mis 

regalos. 
[…] 
 Subió de la despensa hasta la cocina una pulcra caja de cartón de la que sacó 

un electrodoméstico ambiguo que igual podría ser una picadora de carne o una 
destiladora portátil de ambrosía. Pero en realidad era una máquina de hacer pasta 
italiana, por el simple procedimiento de meterle harina y agua o huevo por un 
pasadizo de plástico transparente, poner el filtro según el tipo de pasta apetecida y 
esperar a que salieran las tiernas criaturas, y al adquirir la longitud deseada con un 
cuchillo bien afilado para irlas cortando y darles la belleza de la regularidad. Pasarse 
de agua o huevo podía significar una catástrofe y Carvalho comprobó la exactitud del 
medidor como si en ello fuera la salvación de un pueblo escogido. La máquina empezó 
a girar y a quejarse y cuando la pasta estuvo correctamente amasada, Carvalho 
retiró la compuerta de la esclusa y el glaciar de pasta pasó al pasillo de salida 
impulsado por un émbolo en espiral que la enfrentó a la evidencia de filtro, a la 
fatalidad de la forma, sin respetar su voluntad de ser tagliatelle, spaghetti, lasagna, 
spaghettini o macarrones. Carvalho la esperaba con el cuchillo a punto y en cuanto 
los gusanillos tiernos alcanzaron la estatura de cuarenta centímetros los rebanó y 
cayeron agónicos en una fuente de duralex donde aún se permitieron algún 
retorcimiento antes de adquirir el rigor mortis que suelen tener todos los spaghettis 
tiernos o cocidos, a la espera del próximo genocidio perpetrado por Carvalho contra 
la cascada de gusanillos tenaces que volvía a salir de filtro prodigioso. El cuchillo en 
una mano y la otra palpando el montón de spaghettis que se iba formando, Carvalho 
experimentaba una emoción que él suponía similar a la de Dios cuando hizo 
evolucionar al rape y lo convirtió en el primate del que saldría el hombre. Harina y 
agua y el prodigio de una mutación infravalorada por la banalidad que el uso había 
otorgado a la palabra spaghetti, pero si estos maravillosos filamentos de textura 
mágica tuvieran un nombre alemán, griego o latino, los tres idiomas no banalizables, 
serían apreciados como se merecían y dispondrían de un lugar de honor en cualquier 
                                                           
93 Descriptors didàctics: Cuina, història, geografia, gastronomia 
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Museo del Hombre. Cubrió la pasta con un paño y salió al jardín en busca de las hojas 
de salvia fresca, indispensable para el saltimboca y de las de basilico que cultivaba en 
una maceta para los platos de pasta. La mata de basilico se estaba secando cumplido 
su ciclo vital, y Carvalho se despidió de ella hasta la próxima primavera. Mientras 
tanto utilizaría el basilico secado al sol y triturado. Empezó por guisar la saltimboca. 
Tajada de carne, hoja de salvia, loncha de jamón y un mondadientes para unir los 
tres elementos y así hasta catorce cuerpecitos entablillados que debían freírse 
instantes antes de sentarse a la mesa. Tampoco era laboriosa la preparación de los 
spaghettis. Picó cebolla, translúcida, rehogándola en mantequilla, aparto la sartén 
del fuego y vertió su contenido en un cuenco. Por separado batió nata líquida muy 
fría hasta espesarla y la fue añadiendo a la mantequilla y la cebolla. Luego picó el 
salmón en trocitos lo suficientemente grandes como para ser detectada su textura por 
la lengua y los mezcló con la salsa a la que finalmente añadió basilico trinchado.  

[…] 
Lanzó Carvalho los spaghettis en el agua bulliente y salada y mientras se 

cocían empezó a freír la saltimboca. Puso en marcha el horno para que en su 
momento conservara la temperatura de la carne y probó un spaghetti. Los dientes lo 
cortaron sin aplastarlo y el paladar notó la textura de la harina en el momento de 
robarle el aroma del cereal. Estaban a punto. Tiro el agua caliente y añadió a la salsa 
dos yemas de huevo que batió con todo lo demás. Vertió la salsa sobre los spaghettis 
humeantes y con una cuchara y un tenedor subió y bajó los filamentos como 
cabelleras untuosas que se iban impregnando del alma marfileña de la salsa. Fuster 
abrió las botellas de vino, cerró los ojos para que las narices tuvieran una mayor 
posibilidad de aspirar el aroma del plato. 

- ¡Porca miseria! 
Fuster se lanzó a cantar la romanza del ‘Cosi fan tutte’. 
- Pon algún disco que vaya bien al menú. 
Carvalho puso ‘Veles e vents’, un poema de Ausiàs March musicalizado por 

Raimon. 
- Acertadísimo. La simbología del mar y de los vientos, el riesgo del destino, no 

hay nada tan apropiado como estos spaghettis a la... ¿Cómo dices que se llaman? 
- A la Annalisa. Es una denominación mucho más determinante que la de: a la 

buena mujer, por ejemplo. 
- Jamás he comido un plato hecho a la mala mujer. 
- Las malas mujeres no cocinan. 
Fuster paladeaba los spaghettis y concentraba pensamiento y paladar en 

busca de la sanción más justa. 
- Nórdicos y mediterráneos. 
Dijo finalmente y al no merecer respuesta de Carvalho decidió lanzarse sobre 

la saltimboca antes de que se enfriara. 
- Tiene un toque de limón poco ortodoxo. 
- Sobre el fondo que ha dejado la fritura echó el zumo de medio limón y luego 

vierto esta leve salsa caliente sobre la carne. 
- Maravilloso, ocurrente, breve. Un plato mediterráneo y genial. 
- Comida de putas, le llaman en Roma. 
- ¿Por qué? 
- Porque se hace enseguida. 
- ¿Y sobre el origen de los spaghetti Annalisa qué puedes decirme? 
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Carvalho termino su tercera porción de saltimboca, bebió media copa de vino 
sólido, ahuevado en su aroma final, chasqueó la lengua y lanzó sobre Fuster una 
mirada de encantador de serpiente. 

  
- Sobre el origen de este plato, nada puedo decirte. Pero lleva el nombre de 

spaghetti Annalisa y me imagino que la misma duplicidad de nombre traduce la 
duplicidad de un plato en el que la elementalidad de la cocina del sur se mezcla con la 
invasión vikinga de salmones ahumados y cremas de leche. 

- Los vikingos llegaron hasta las costas de Italia. 
- ¿Llegaron antes los vikingos que los spaghetti? 
- Sin duda. 
- Y antes que los vikingos llegaron los salmones. La memoria de los salmones 

indica que son peces anteriores a la existencia humana y que remontan los ríos en 
busca del lugar de origen. En cualquier caso la tal Annalisa ha hecho una síntesis 
norte sur y nos ha dejado un enigma histórico: ¿qué fue primero, el vikingo o el 
salmón ahumado? Por otra parte hay aportaciones italianas como el basilico y una 
señal norteña, la de la crema de leche, los platos con crema de leche son de países 
lluviosos y por lo tanto con pastos y por lo tanto con muchas vacas y por lo tanto con 
la posibilidad de hacer muchas cosas con la leche, en vez de bebérsela de una manera 
primate como siempre hemos hecho nosotros, españoles de mierda, de secano, 
siempre con sed y con pocos pastos y con pocas vacas y con poca leche. 

 
1.- Busca la localització geogràfica de Villores i Trípoli. 
 
2.- Busca una definició clara i concisa per als següents termes, especificant, a 

més, el seu origen històric o geogràfic: spaghetti, saltimboca, trufas, coñac, flaons, 
tagliatelle, duralex, salvia, basilico, salmón, vikingos. 

 
3.- Busca les dues peces musicals que s’esmenten en aquest text i escolta-les. Les 

pots trobar a :  
‘Cosi fan tutte’: https://www.youtube.com/watch?v=DBryDY_MmYY 
‘Veles e vents’: https://www.youtube.com/watch?v=whjNPn43-XA 

 
4.- Redacteu una explicació vostra sobre la fusió d’ ingredients de diferents 

orígens geogràfics en la cuina en general i en els plats d’aquest sopar en particular. 
(Mínim 100 paraules) 

 
5.- Feu una llista de tots els ingredients necessaris per a preparar aquest sopar. 

Compreu els ingredients per al nombre de començals que determineu i procediu a 
preparar-ho. Disposar d’una màquina de fer spaghetti, no deu ser fàcil, per tant, els 
comprem en comptes de fer-los. Aquesta activitat es presta a fer-la en una assignatura 
de cuina, en una festa o diu singular al vostre centre d’ensenyament o bé a casa amb la 
família o els amics.  
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Bloc C. Activitats proposades 
per a després de la lectura
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Activitat 26. “Anar de viatge o fer turisme?”94 
 
En la darrera novel·la de la sèrie, Milenio Carvalho (2004), en la que el detectiu i el seu 
ajudant Biscuter fan la volta al món, aquest li pregunta: “¿Hacemos turismo o 
viajamos, jefe?”. Carvalho respon: “Viajamos, Biscuter, viajamos”.  
 
Us proposem que planifiqueu un viatge al sud-est asiàtic que passi per Bangkok. No 
parlem de “fer turisme”, sinó de “viatjar”. Hauria de ser un viatge que tingués una 
durada oberta, la que decidiu, un viatge a la recerca d’un mateix i de màxima obertura 
al que ens depari la gent i els llocs visitats: On aniríeu? Què us agradaria visitar?  
 
Una de les parts del viatge és la seva planificació, unes setmanes en les que busquem 
informació, llegim foros, webs, guies i ens tornem bojos intentant decidir quins llocs 
visitar. Hi ha qui en gaudeix molt, tot i que a vegades pot fer desesperar una mica ja que 
cal prendre decisions i, moltes vegades, descartar opcions que eren molt desitjades. 
Aquests podrien ser els passos que, més o menys, cal seguir a l’hora d’organitzar i 
planificar un viatge pel vostre compte: 
 
1. El primer és decidir el destí. Per recomanació, per haver vist un programa, per 

haver-ho comentat algú, per haver llegit un llibre... hi ha milers de formes d’escollir 
un destí. 
 

2. Un cop tenim el destí, comencem a buscar vols. Val més comprar-los amb força 
antelació per tal de trobar bons preus (entre 3 i 6 mesos abans). 
 

3. El següent és comprar una guia. Hi ha, per exemple, la Lonely que té molta 
informació útil (transport, hotels, itineraris,...), però n’hi ha moltes altres que 
també són interessants, com Bradt, Trotamundos,... I comencem a buscar els llocs 
més interessants d’aquell lloc. 
 

4. Va bé fer un mapa a Google Map on marcarem tots els llocs que anem veient que 
semblen interessants, ja sigui pel fet de sortir en la guia, que ens els recomana algú 
o que hem vist una fotografia que ens agrada. 
 

5. Després, comença el món dels foros. En suggerim dos: losviajeros.com 
principalment i, en ocasions, el de geoplaneta. Aquí es comença a bussejar i llegir i 
llegir. Es comença per l’itinerari, es veu quins han fet altres persones i se segueix 
marcant punts en el nostre mapa de Google Map! 
 

6. Una vegada que ja tenim seleccionats els llocs que més ens poden interessar, 
comencem el descart. Segurament, no podem anar a tots els llocs, així que ens 
posem a llegir detingudament de cadascun.  
 

7. I aquí agafem la nostra taula excel i comencem a distribuir els llocs als que volem 
anar en els dies de viatge, això acostuma a ser susceptible de molts canvis, sobre tot 
in situ. 

                                                           
94 Descriptors didàctics: Geografia, viatge, context, TIC com a TAC, competencia 
intercultural. 
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8. Fet l’itinerari, comencem el trencaclosques dels trasllats, segurament és aquesta 

part a la que més temps dediquem (depenent del país). Aquí va bé guiar-se per la 
Lonely, encara que a vegades també cal consultar en els foros i en la xarxa en 
general. 
 

9. Després d’assegurar-nos que l’itinerari és viable al comprovar els trasllats de lloc a 
lloc, comencem a fer una selecció de possibles guesthouses, hotels, pensions, 
albergs... on anar en cada lloc. No sempre cal fer reserva, però és preferible tenir un 
llistat per anar encaminats. 
 

10. I només ens queda llegir! Hem de procurar llegir alguns llibres per tal d’ambientar-
nos una mica, ja siguin cròniques, novel·les, relats, còmics,... el que sigui per tal de 
situar-nos i aprendre alguna cosa dels seus costums. I així fins que arriba el dia de 
l’embarcament i comença l’aventura! 

 
Potser ens puguin donar idees també els següents llocs: 
 
Tal vez nos puedan también dar ideas los siguientes sitios web: 
 

• Cómo viajar barato en temporada alta  
 
[http://viajandoimagenesysensaciones.com/2014/11/30/como-viajar-barato-en-
temporada-alta/ ] 
 

• A dónde viajar 8 días, 5 destinos para desconectar  
 
[http://viajandoimagenesysensaciones.com/2014/11/24/a-donde-viajar-8-dias-5-
destinos-diferentes-para-desconectar/ ] 
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Activitat 27. Mestissatge i diferència95 
 
A l’assaig “Pamfleto desde el planeta de los simios”, MVM diu: «Asumir el mestizaje 
tiene tanta importancia como reclamar el derecho a la diferencia y reducir la 
capacidad de acumulación a cambio de estimular el desarrollo de los cada día más 
condenados de la tierra». 
 
Escriu un article de més de 700 paraules en les que interpretis això que diu 
MVM, ho posis en relació al posicionament de Carvalho en la novel·la que 
acabem de llegir i manifestis també el teu punt de vista al respecte.  
 

                                                           
95 Descriptors didàctics: Mestissatge, expressió escrita, identitat, opinió. 
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Activitat 28. Les teves paratextualitats96 

Ara que ja has llegit Los pájaros de Bangkok, compara el que vas escriure a l’Activitat 
11 sobre els diferents elements paratextuals d’aquesta novel·la i modifica el que creguis 
convenient, mirant de trobar una explicació a les diferències entre el que havies escrit i 
el que ara creus correcte: 
 
 
1) Què ens evocava o anticipa el títol de la novel·la? 
 
2) I les portades de les diferents edicions que s’han fet d’aquesta novel·la? 
 
3) I la dedicatòria que feia l’autor?  
 
4) A què et sembla que venia la cita inicial del Bestiaire d'amour (1958) de Jean 
Rostand?  

                                                           
96 Descriptors didàctics: Paratextos, comprensió lectora, observació, canvi. 
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Activitat 29. La fugida del viatger97  

Llegiu i reciteu el següent poema de MVM de Pero el viajero que huye (1990). Després, 
llegiu el comentari que us posem més avall i responeu a les preguntes que us fem: 

 
ERA NECESARIO LLEGAR A KHO SAMUI 
a la derecha un Buda marinero 
se sienta en su península 
 islotes diluvianos 
el mar construye el verde de la jungla 
para mimar el surco del sampán remiso 
 golfo de Siam 
en playa Lamai un falo berroqueño 
levanta quehacer de hombres y de piedras 
cuerpos son 
 cansancio entre dos trópicos 
van al torrente para brillar de agua 
yace en sus ojos el blanco y la sonrisa 
del animal de harturas inocentes 
 cocos 
bananas pollos cerdos negros 
 turistas 
con zarcillo en una oreja fugitivos 
del invierno en el centro del Imperio 
 ni siquiera 
Visa Dinners Club American Express Carte Blanche 
 acaso 
mecheros de Penang Yamahas detergentes que lavan amarillo 
 
aquí está el mundo que Conrad navegaba 
más allá de su intención de Imperio 
inciertas naves para estelas sin regreso 
por el placer del mar y la distancia 
en la piel el sudor del paraíso 
 la lluvia en su destino 
de arrozal cascada o nube oscura 
humano el blanco arroz el pez propicio 
mil frutas en los árboles falos 
 entre las blandas 
esquinas de la nube mujer de teca 
lejos tan lejos del Bangkok cercano 
donde se vacía el Imperio en sus esfínteres 
 al pairo 
por aquí navegó Conrad para escribirse 
novelas de aventuras con que entender la vida 
 

                                                           
97 Descriptors didàctics: Ètica, psicologia, filosofia 
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desde el Nara Lodge merecería un Goethe 
 Kho Samui 
pues ojos olímpicos precisa el paraíso 
 aunque su ruina 
la anuncie el bulldozer que parcela 
la selva para el blanco fugitivo 
 de un mundo parcelado 
lluvia de invierno donde el invierno yerra 
inventa nieblas sobre el dorsal crujiente 
de islas dragoneras 
 fantasía de jungla irreparable 
entre el resol poniente recuento mis ausencias 
 
lejos estáis amores alienantes nostalgias 
o distancias cuestionan la violencia 
 de agradecer el amor 
cuestionan las creencias primario es el sentido 
del calor y la vida 
 mas yo presiento muerte 
de mis seres queridos 
 el final de mi juventud vencida 
y el invierno para el deseo del cuerpo ensimismado 
 
decrece la estatura la moral su sentido 
 lo sabido 
hasta ser tamaño del cangrejo blanco 
 loco 
que sale al paso del extranjero alunizado 
para esconderse al olor de otra locura 
y desde el agua contar fábulas siamesas 
paseaba San Agustín por esta playa 
cuando a un niño vio llenando de agua 
el agujero abierto por un cangrejo blanco 
 ¿qué haces niño 
en tu afanoso acarrear de agua? 
 vacío el mar 
contestóle el pertinaz enano 
 y dijo el santo 
necio el afán y el empeño vano 
 mas la jactancia 
del jactancioso santo fue contestada 
 con saber de sabio 
igual quimera es tu pregunta huera 
sobre el sentido de Dios y el Universo ciego 
 
 en Kho Samui 
San Agustín ex águila de Hipona 
 comprendió 
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que sólo debiera comprender 
cuanto sirviera para morir sin miedo 
 mas no fue tanta 
mi suerte no hubo enano 
 y fue en Kho Samui 
donde me vi olvidado en el fondo del mundo 
sin otra vida que el sentir del tiempo 
y el temor creciente de no vivir dos veces 
 
era preciso llegar a Kho Samui 
para ignorar preguntas contestadas descubrir 
el silencio estancado en el cubil de las palabras 
emitir el grito que contesta 
 la soledad moral de las estrellas 

 
Les fugides i el retorns, tant visibles en novel·les com Los pájaros de Bangkok o Los 
mares del sur, representen la felicitat impossible, la recerca de la utopia, però més 
endavant, al poemari Pero el viajero que huye (1990), seran el fil conductor.  
El títol d’aquest poemari és un vers del Tango Volver: 
[https://www.youtube.com/watch?v=I5JQ1m3mxKw ].  
És la metàfora d’un llarg viatge i una reflexió sobre el viatge en sí, sobre l’allunyament 
de les arrels, sobre l’allunyament de la ciutat originària. És també una meditació sobre 
la mort, sobre els límits entre realitat i ficció, sobre el llenguatge com a constructor de 
mons. En aquest meditació, MVM s’acosta, amb tretze anys d’antelació, al que va ser la 
seva mort: es tracta d’un poema en el que al·ludeix a un viatger de pas condemnat a 
morir, en solitud, a l’aeroport de Bangkok. En ell, reverberen diversos fet i llocs de la 
novel·la Los pájaros de Bangkok. 
 
1) Recorda, amb l’activitat anterior feta amb el mapa, el lloc on estan Kho Samui, Lamai 
i Penang. 
 
2) Busca informació sobre Conrad. Per què el poema al·ludeix a ell d’aquesta manera? 
 
3) Busca tres metàfores en el poema i explica-les. 
 
4) Diu que “mas yo presiento ... el final de mi juventud vencida”. Quina edat tenia 
MVM l’any de la publicació del poema (1990). 
 
5) Qui era Agustín de Hipona? Busca a Internet informació sobre l’al·legoria del nen i la 
platja. 
 
6) De la mateixa manera que el nen de l’al·legoria agustiniana no podia buidar el mar, 
ni Agustí no podia entendre la Trinitat, el poeta no podia entendre l’absurditat de la 
mort, en el pressentiment de la mort de la mort de la seva pròpia mare, greument 
malalta: Torna a llegir el poema per donar per acabada l’activitat.  
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Activitat 30. El Capablanca98  

 
Compareu la descripció del Capablanca i dels personatges que hi apareixen de les 
escenes 17, 18 i 19 de Los pájaros de Bangkok amb la que es fa en la novel·la El pianista 
(1985).  
 
Enumera i explica les semblances i les diferències.  
 

                                                           
98 Descriptors didàctics: Història, ,metaliteratura 
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Solucionari  

 
 
Activitat 1: Barcelona i els esdeveniments històrics 
 
 
 Verdader Fals 

El Campionat Mundial de Futbol es va inaugurar al Camp del 
Barça a l’octubre de 1982  X  

La primera visita de un Papa catòlic a España es va produir al 
novembre de 1982 X  

L’Estadi Lluís Companys de Montjuic va ser remodelat i 
ampliat per a la celebració del Campionat Mundial de Futbol  X 

El Port Olímpic de Barcelona va ser construït per a la 
celebració de les Olimpíades de 1982  X 

Les Rondes de Dalt i Litoral de Barcelona van ser construïdes 
en ocasió de les Olimpíades de 1992 X  

El Palau Sant Jordi de Montjuic va ser edificat per a les 
Olimpíades de 1982  X 

 
 
 
Activitat 3: Democràcia orgànica 
 
 
El Dictador General Francisco Franco, va morir en una clínica de Madrid després d’una 
llarga agonia, el 20 de novembre de 1975.  
El 15 de juny de 1977 es van celebrar eleccions constituents a Espanya. Els resultats van 
ser:  
 
15/06/77 UC

D 
34% PSOE 29

% 
PCE 9% AP 

(PP)  
8% CiU 3% PNV 2% 

01/03/7
9 

UC
D 

35% PSOE 30
% 

PCE 11% AP 
(PP) 

6% CiU 3% PNV 2% 

28/10/8
2 

UC
D 

7% PSOE 48
% 

PCE 4% AP 
(PP) 

26
% 

CiU 4% PNV 2% 

 
 
Activitat 4: Política a Tailàndia 
 
A l'octubre del 1973 es van produir manifestacions massives a Bangkok, exigint el final 
del règim militar (Revolució dins la polítics tai). Al final del 1976 l'opinió de la burgesia 
moderada va donar l'esquena al radicalisme cada vegada més militant dels estudiants. 
El 6 d'octubre del 1976 l'exèrcit va deixar anar als paramilitars sobre els manifestants i 
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va utilitzar aquesta orgia de violència, en la qual centenars d'estudiants van ser 
torturats i assassinats, per suspendre la Constitució i reprendre el poder. 
El Partit Comunista de Tailàndia va ser actiu des de 1942 fins a la dècada de 1980. 
Inicialment va ser conegut com a Partit Comunista de Siam, fundat oficialment el 1942, 
però ja actiu des de 1927.  
 
 
Activitat 9: Les religions  
 

Elements: 
Cristianisme 

catòlic 
Islamisme 

sunnita 
Budisme Judaisme Hinduisme 

1. Un sol déu 
Un sol déu 

(Al·là) 
Panteisme (Déu 

és el tot) 
Un sol déu 
(Iahveh) 

Diversos déus 

1. 
Llibre del Gènesi 

(creació en 6 
dies) 

Llibre del Gènesi 
(creació en 6 

dies) 

L’Univers mai va 
tenir un origen 

Llibre del Gènesi 
(creació en 6 

dies) 
Diversos mites 

3. 
Anar a missa els 

diumenges i 
festes 

Resar a déu 5 
vegades al dia 
cara a la Meca 

Preparació per a 
la meditació 

Recitat 
d’oracions 

Recitar mantres 

4. Església Mesquita Pagoda Sinagoga Temple, santuari 

5. Capellans i 
bisbes 

Imams 

Monjo, lama, 
bonzo (Sense 

jerarquia 
vertical) 

Rabí Bramans 

6. 
 

Cel o Infern 
Salvació per les 

obres 
Renaixement 

Restauració 
anunciada pels 
profetes que es 
consumaria en 
l’era mesiànica 

Reencarnació o 
transmigració de 

l’ànima 

7. Bíblia (Antic i 
Nou Testament) 

Alcorà i Sunna 
3 cànons (Palhi, 
Xinès i Tibetà) 

Torà, Tanaj 
(Antic 

Testament) i 
Talmud 

Els 4 vedes 

8. La Quaresma i el 
Diumenge 

El Ramadà i el 
Divendres 

Dia de Buda 
(Wesak) 

Pasqua jueva i el 
Shabat 

Diwali (Festival 
de les llums) 

9.      

10. Antihedonisme Esforç Pacifisme 
Seguir a Rabí i 
actuar per a la 

comunitat jueva 
Vegetarianisme 

 
 
Activitat 13: Qui conta la història?  
 
1.- Hi ha un sol tipus de narrador al llarg de tota la novel·la o varia segons els passatges 
de la mateixa? El narrador és el mateix al llarg de tota la novel·la. 
 
2.- Digues quin d’aquests tipus de narrador hi ha en aquesta novel·la i exemplifica-ho 
amb algun passatge: És un narrador omniscient, però en tot moment se’l nota molt 
més coneixedor dels pensaments del protagonista Carvalho que de qualsevol altre, 
notant-se’l immers en similars neguits i actitud sarcàstica, de vegades.  
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Annex: Dramatització 
 

El caso Daurella 
 

[Todos los hermanos en la mesa. Si lo van a representar adolescentes, 
hay que tener en cuenta que puede resultar poco atractivo para alguno de 
los actores. Después de esta dramatización proponemos la misma escena 
pero con cuatro actores. La escena es más corta y está más compensada] 

DRAMATIZACIÓN 1: 

La escena es la siguiente: Una mesa y once sillas a su alrededor. Diez de ellas las 
ocupa la familia Daurella al completo: La Mercè, la madre, aparece rodeada por sus 

dos hijas, Esperança i Nuria, i por sus dos nueras, las mujeres de Jordi y Ausiàs.  

El señor Daurella, el padre, aparece rodeado por sus dos hijos, Jordi y Ausiàs, i por 
sus dos yernos: el oscuro marido de Núria y Pablo (o Pau) la pareja de Esperança. 

El rostro del viejo Daurella es severo y autoritario, como el de un Rey Lear. El del 
resto destila preocupación, a excepción del de Pablo. El marido de Núria, 

dicharachero y juguetón, llama sabueso a Carvalho y le guiña el ojo cuando éste se 
sienta en la mesa. 

 [Daurella] 

Bon dia, Carvalho.  

Carvalho sólo asiente. 

[Daurella] 

No vull perdre massa temps en això. Jo sempre he dit que qui parla no treballa, i qui no 
treballa no guanya calers. 

Los hijos asienten, como si las palabras del padre pudieran tomarse como un salmo. 
El señor Daurella parece poder llorar. 

[Daurella] 

La vostra mare ha fet el que havia de fer durant tots aquests anys. –Daurella le coloca 
la mano en el hombro, como si quisiera hacerla sentir importante- Ella sap quins 
calers entren i quins calers surten de Toldos y Piscinas Daurella. Jo potser m’estic fent 
vell, però la mare hi toca, nois. Si ella em diu, com em va dir fa tres setmanes que falten 
calers als comptes, és que falten calers als comptes. El benemérito señor Carvalho, aquí 
presente, ha sido el apoyo que vuestra madre y yo necesitábamos para acabar de atar 
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cabos. El benemérito señor Carvalho... –El viejo Daurella respira profundamente.- Y 
en fin. Para qué seguir hablando. Faltan seis millones de pesetas… 

La mirada del patriarca recorre uno por uno todos los rostros presentes, y se detiene 
sobre los ojos de Pablo. 

[Daurella] 

Y esperamos que tú, Pablo, nos des una explicación.  

[Pablo] 

Pablo soy yo. O sea que es a mí. 

[Daurella] 

A ti me dirijo. ¿Dónde están esos seis millones? 

[Pablo] 

¿Qué? 

[Daurella] 

¿Pablo? 

[Pablo] 

¡Bueno… Bueno… bueno…! 

A Pablo se le empieza a acabar la paciencia. La mujer de Pablo, Esperança, hace el 
ademán de ir hacia su marido, pero la vieja Mercè la contiene con una mirada de 

secuestro. 

[Pablo] 

O sea que yo. De sus cuatro hijos y sus respectivas parejas, al final soy yo. Ya sabía que 
me iba a tocar a mí. ¡Pero quiero pruebas! 

Daurella hace un gesto inequívoco a Carvalho. Este tira un dosier sobre la mesa. 

Por momentos, Pablo pasa de mirarlo con atención a carcajear y discrepar orgulloso. 

[Pablo] 

Números y más números. Yo no trabajo con números. Trabajo con contactos humanos. 

[Daurella] 

Bandarra, més que bandarra! 

Le grita el viejo y le tira un bolígrafo.  

Un grito coral sale del rincón de las mujeres y la holandesa, la mujer de Ausiàs (la 
holandesa), dice que si hay violencia ella se va. La Mercè cree llegado el momento de 
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intervenir, va junto a su marido, le coge las manos y le ofrece el pecho para su cabeza 
de anciano atribulado. 

[Ausiàs] 

Relaxa’t, pare! No és qüestió de perdre els nervis, home. 

[Jordi] 

És per fotre’t un tret, Ausiàs, no ens enganyem. Pau, t’hem tractat com a un germà. 

[Pablo] 

Siempre me han tratado como a un extraño. 

[Daurella] 

¡Eso sí que no! 

[Núria] 

Si us plau, Pau, deixa de dir tonteries. Nosaltres t’estimem. 

[Mercè] 

On són els sis milions, Pau? 

[Pablo] 

¿Dónde? Os diré dónde están los seis millones. ¡Están en el negocio! Todo me lo he 
gastado tratando de demostrar que esto no era un negocio de calderilla. ¿Cómo creen 
que se trabaja ahora, eh? ¿Cuánto creen que cuesta una cena en La Hacienda, de 
Marbella, por ejemplo? 

Hay un silencio. 

[Pablo] 

Ni idea, claro. Treinta mil pesetas. 

[Daurella] 

¿Treinta mil pe…?  

[Pablo] 

Treinta mil pesetas. Seis clientes. Una botella reserva Vega Sicilia. ¿Cuánto cuesta una 
botella Vega Sicilia Gran Reserva? 

[Carvalho] 

Veinticuatro o veinticinco mil pesetas. 

[Pablo] 

Usted cállese, que bastante lío ha armado. 
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[Esperança] 

Eso, usted cállese. 

[Daurella] 

Una cena: treinta y cinco mil pesetas tiradas. 

[Pablo] 

No son tiradas, suegro. He trabajado mucho por esta empresa. ¡He trabajado mucho 
por esta empresa! –Dando un golpe sobre la mesa.- ¿Y así me lo paga? ¿Usted cómo se 
piensa que se hacen los negocios hoy? ¿O acaso no le he hecho bien los negocios todos 
estos años? 

[Daurella] 

Hombre, Pablo… 

 [Pablo] 

Pues ya está. –Poniéndose en pie.- Me voy. No me quedaré donde no me quieran. ¿Ha 
venido a llamarme ladrón basándose en las cuentas de la abuela de éste desconocido 
sabueso? ¡Pues muy bien, señor Pere! ¡Muy bien! 

[Esperança] 

¡Vámonos, Pablo! ¡Vámonos de esta casa! –Poniéndose en pie.- ¡No volveréis a ver a los 
niños! 

[Pablo] 

Vamos. –Tranquilo.- 

[Daurella] 

No marxeu! 

[Carvalho] 

A mí me gustaría cobrar. 

[Daurella] 

¡Usted cállese, que menuda ha montado! 

[Esperança] 

¡Eso! 

[Ausiàs] 

No siguis idiota, Pau! Queda’t, encara podem parlar-ho tot una mica millor. 

[La dona D’Ausiàs] 
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No hace falta ponerse así, hombre. Seguro que todo se debe a un malentendido. 

[Pablo] 

Tú calla, barbie venida a menos. 

[Jordi y Ausiàs, al mismo tiempo] 

¡Eso sí que no te lo consiento! 

Los dos hermanos se miran. 

[Ausiàs] 

¡Me tienes harto, imbécil! 

[Mujer de Jordi] 

¿Y a vosotros qué os pasa, ahora? 

Carvalho le pasa una hoja con la minuta a la Holandesa (la mujer de Ausiàs). Esta 
llena un cheque y se lo pasa al viejo Daurella, que lo firma y se lo devuelve a Carvalho 

sin detener la discusión. 

[Daurella] 

Voleu fer el favor de callar? Què collons us passa a vosaltres dos? Pablo, fill meu! Tienes 
razón, los negocios ahora no se hacen como se hacían antes. Pero con muchas cenas de 
treinta y cinco mil pesetas no duramos ni un año. Además… ¿Què collons us donaven 
de menjar? ¿Collons de mico amb bechamel? 

Pablo intenta no reírse, pero la broma de suegro le acaba sacando una sonrisa. 

[Daurella] 

Vine aquí, cabronàs. 

Daurella, su hija y su yerno, se abrazan sentidamente. 

[Daurella] 

Anem a prendre algu, va. 

Todos se disponen a marchar, dejando sólo a Carvalho. Pero Pablo recuerda que se 
deja la chaqueta en la silla, y retrocede para recogerla. Carvalho le dice entonces: 

[Carvalho] 

Todos los golfos tienen suerte. 

Pablo lo mira, sonríe y marcha con su familia. Carvalho se queda solo. 
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DRAMATIZACIÓN 2: 

Una mesita y cuatro sillas a su alrededor. El público sitiará la acción desde todos los 
lados. 

El viejo no defraudará a Carvalho. Dramático el rostro de Daurella, colocado entre su 
hija Esperança y su yerno Pablo. Ella permanece intranquila. Él, Pablo, dicharachero 
y juguetón, con las palabras y las manos, llama sabueso a Carvalho y le guiña el ojo. 

[Daurella] 

La teva mare, filla, ha fet el que havia de fer durant tots aquests anys. Ella sap quins 
calers entren i quins calers surten de Toldos y Piscinas Daurella. La teva mare sap el 
que es fa. Collons, la teva mare no està boja. La teva mare hi toca, hi toca. I… buenu, no 
sé si cal continuar parlant. –El viejo Daurella respira profundamente.- Falten sis 
milions de pessetes. 

La mirada del patriarca cae sobre los ojos de Pablo. 

 [Daurella] 

Y esperamos que tú, Pablo, nos des una explicación.  

[Pablo] 

Pablo soy yo. O sea que es a mí. 

[Daurella] 

A ti me dirijo. ¿Dónde están esos seis millones? 

[Pablo] 

¿Qué? 

[Daurella] 

¿Pablo? 

[Pablo] 

¡Bueno… Bueno… bueno…! 

A Pablo se le empieza a acabar la paciencia. 

[Pablo] 

O sea que yo. De sus cuatro hijos y sus respectivas parejas, al final soy yo. Ya sabía que 
me iba a tocar a mí. ¡Pero quiero pruebas! 

Daurella hace un gesto inequívoco a Carvalho. Este tira un dosier sobre la mesa. 

Por momentos, Pablo pasa de mirarlo con atención a carcajear y discrepar orgulloso. 

[Pablo] 
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Números y más números. Yo no trabajo con números. Trabajo con contactos humanos. 

[Daurella] 

Bandarra, més que bandarra! 

Le grita el viejo y le tira un bolígrafo. La hija cree llegado el momento de intervenir, 
va junto a su padre, le coge las manos y le ofrece el pecho par su cabeza de anciano 

atribulado. 

[Pablo] 

¡Y le diré dónde están esos millones! ¡Están en el negocio! Todo me lo he gastado 
tratando de demostrar que esto no era un negocio de calderilla. ¿Cómo creen que se 
trabaja ahora, eh? ¿Cuánto creen que cuesta una cena en La Hacienda, de Marbella, por 
ejemplo? 

Hay un silencio. 

[Pablo] 

Ni idea, claro. Treinta mil pesetas. 

[Daurella] 

¿Treinta mil pe…?  

[Pablo] 

Treinta mil pesetas. Seis clientes. Una botella reserva Vega Sicilia. ¿Cuánto cuesta una 
botella Vega Sicilia Gran Reserva? 

[Carvalho] 

Veinticuatro o veinticinco mil pesetas. 

[Pablo] 

Usted cállese, que bastante lío ha armado. 

[Esperança] 

Eso, usted cállese. 

[Daurella] 

Una cena: treinta y cinco mil pesetas tiradas. 

[Pablo] 

No son tiradas, suegro. He trabajado mucho por esta empresa. ¡He trabajado mucho 
por esta empresa! –Dando un golpe sobre la mesa.- ¿Y así me lo paga? ¿Usted cómo se 
piensa que se hacen los negocios hoy? ¿O acaso no le he hecho bien los negocios todos 
estos años? 
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[Daurella] 

Hombre, Pablo… 

[Pablo] 

Siempre me han tratado como a un extraño. 

[Daurella] 

¡Eso sí que no! 

[Pablo] 

Pues ya está. –Poniéndose en pie.- Me voy. No me quedaré donde no me quieran. ¿Ha 
venido a llamarme ladrón basándose en las cuentas de la abuela de éste desconocido 
sabueso? ¡Pues muy bien, señor Pere! ¡Muy bien! 

[Esperança] 

¡Vámonos, Pablo! 

[Pablo] 

Vamos. 

[Daurella] 

¡Esperad! 

[Carvalho] 

A mí me gustaría cobrar. 

[Daurella] 

¡Usted cállese, que menuda ha montado! 

[Esperança] 

¡Eso! 

[Daurella] 

¡Pablo, fill meu! Tienes razón, los negocios ahora no se hacen como se hacían antes. 
Pero con muchas cenas de treinta y cinco mil pesetas no duramos ni un año. 
Además,Què collons us donaven de menjar? Collons de mico amb bechamel? 

Pablo intenta no reírse, pero la broma del suegro le acaba sacando una sonrisa. 

[Daurella] 

Vine aquí, cabronàs. 

Daurella, su hija y su yerno, se abrazan sentidamente. 
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[Daurella] 

Anem a prendre algu, va. 

Todos se disponen a marchar, dejando sólo a Carvalho. Pero Pablo recuerda que se 
deja la chaqueta en la silla, y retrocede para recogerla. Carvalho le dice entonces: 

[Carvalho] 

Todos los golfos tienen suerte. 

Pablo lo mira, sonríe y marcha con su familia. Carvalho se queda solo. 
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Víctor García Correas (Barcelona, 1976) 
 
Llicenciat en filologia espanyola (UB) i Màster en llengua 
espanyola i literatura hispànica (UAB), i professor de llengua 
castellana i literatura a educació secundària i batxillerat des de 
fa deu anys, està totalment convençut que la millor forma 
d’aprendre l’entrellat d’una llengua és llegir, fugint en la 
mesura del possible del martelleig de les regles d’ortografia i 
baixar de l’anyenc arbre morfosintàctic.  
Defensa la utilitat de la literatura per a que els adolescents 
entenguin el nostre passat i també el nostre present, i que la 
paraula pugui reivindicar una societat millor i més crítica. 
Intenta viatjar tant com pot , a qualsevol lloc del món, de forma 
arbitrària i gairebé a l’atzar, amb una motxilla, un llibre (ja 
electrònic) i ganes de deixar-se sorprendre. 
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1. Introducció 

Aquesta guia de lectura està destinada a introduir en el món del detectiu Pepe Carvalho 
a l’alumnat de segon cicle de l’ESO i de Batxillerat. 

Es tracta d’una guia que podríem denominar clàssica, ja que està centrada en la 
comprensió lectora. Tot i no ser la trama massa intricada, si que cal que el lector 
controli les diferents trames paral·leles que poc a poc, al compàs de les indagacions del 
detectiu creat per Vázquez Montalbán, es van acostant i teixint fins convergir en un 
final que l’alumnat haurà de recomposar com si es tractés d’un petit puzle.  

S’afegeixen activitats per a les quals l’alumnat haurà d’utilitzar algunes eines digitals 
bàsiques en l’entorn telemàtic. 

Així doncs, aquesta guia té un enfocament competencial: competència pel que fa a la 
comprensió lectora, competència en expressió escrita i de forma transversal, 
competència digital. 

La guia proposa tres tipus d’activitats didàctiques, algunes pensades per a abans de 
llegir la novel·la, altres precisament per a ser realitzades mentre s’està llegint La Rosa 
de Alejandría, i encara una tercera part que inclou les activitats pensades per a quan la 
lectura ja s’ha acabat. En la part final, s’inclouen unes activitats que de forma expressa 
tenen a veure amb la gastronomia, a la que Vázquez Montalbán sempre va donar una 
presència considerable en les seves novel·les. 

 

2. Guia de lectura 

La Rosa de Alejandría es va publicar a l’editorial Planeta, a Barcelona l’any 1984. 
Posteriorment s’ha reeditat a la col·lecció Booket, de la mateixa editorial: primera 
edició (Booket), juliol de 2006, segona edició gener 2007 i tercera edició juliol de 2010. 

Traduccions / adaptacions: La novel·la va ser adaptada a la televisió catalana, sota la 
direcció de Rafael Monleón l’any 2003.  

 

2.1 Biografia de l’autor 

Manuel Vázquez Montalbán neix el 14 de juny de 1939, al Raval de Barcelona. La seva 
infància està marcada per la figura del pare, membre del PSUC i represaliat després de 
la guerra amb uns quants anys de presó. 

Va realitzar estudis de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona i de Periodisme a 
l’Escola de Periodisme de Barcelona. 

A partir de 1961 passa a formar part del PSUC, òbviament a la clandestinitat, arribant a 
formar part del seu comitè central. Aquesta activitat clandestina el portarà a la presó 
durant tres anys.  

Després de la seva estada a la presó, comença la seva activitat periodística a la revista 
Triumfo. El periodisme formarà part de la seva obra durant tota la seva vida, essent 
col·laborador de publicacions com El País o Interviu. 

La seva incipient obra poètica el fa mereixedor de ser inclòs a l’antologia de Josep 
Maria Castellet Nueve Novísimos poetas (1970). 
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El 1972 publica Yo maté a Kennedy, on apareix per primera vegada el personatge de 
l’inspector Carvalho, que es convertirà en la figura central de la narrativa de 
Montalbán. El 1979, la tercera novel·la protagonitzada per Carvalho, Los mares del sur, 
li fa aconseguir el Premio Planeta. I, dos anys més tard, el Prix International de 
Littérature Policienne (Parías 1981). 

Vázquez Montalbán acumula una llarga llista de premis y reconeixements nacionals i 
internacionals; finalment, el 1995 rep el prestigiós Premio Nacional de las Letras en 
reconeixement a tota la seva obra.  

Mor el dia 18 d’octubre víctima d’una aturada cardíaca a l’aeroport de la ciutat de 
Bangkok, Tailàndia. Aquell mateix any, al novembre, apareix publicat el seu darrer 
assaig, una llarga dissecció dels buit anys de govern de José María Aznar titulada La 
Aznaridad. Por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio.  

Al gener i març de 2004 es publiquen els dos volums de Milenio, la darrera de les 
aventures del detectiu Carvalho, que Manuel Vázquez Montalbán deixa inèdita en 
morir.  

 

2.2 Argument 

La Rosa de Alejandría comença amb la macabra trobada d’una dona esquarterada a 
la part alta de Barcelona. Charo, la novia de Pepe Carvalho, li demana que investigui el 
crim deixant-ne al marge a la policia, ja que té una relació familiar amb l’assassinada. 

Un cop desvetllada la identitat del cadàver, Encarnita, es destapa també la doble vida 
que portava (La Rosa de Alejandría, blanca de noche, colorada de día): devota en la 
seva Múrcia natal, prostituta en la seva Barcelona d’adopció. 

Encarnita acut regularment a Barcelona amb el pretext d’una consulta mèdica, però en 
realitat ve a l’encontre de Ginés, pilot del vaixell La Rosa de Alejandría, antic amor de 
joventut. Ambdós mantenen una relació clandestina i furtiva, aprofitant les escales 
regulars del vaixell de càrrega després del periple pels ports del Carib. 

Però Ginés descobreix que Encarnita exerceix de prostituta en un prostíbul de 
Pedralbes durant les esperes de l’arribada del vaixell; el desenllaç és un violent cop amb 
el que Ginés creu haver matat a la seva amant. 

No obstant, serà el capità del vaixell, Tourón, homosexual i travestí en un món masculí, 
enamorat platònicament de Ginés, qui rematarà i esquarterarà a Encarna per a que no 
denunciï al pilot a la policia.  

2.3 Estructura y punto de vista 

Vázquez Montalbán crea a LRDA un entramat amb dues històries paral·leles, 
entreteixides, però amb uns protagonistes separats per l’espai i, una cosa insalvable, el 
temps.  

La novel·la intercala escenes: d’una banda, la investigació de Pepe Carvalho, que el 
porta al llarg del llevant espanyol, i d’altra, la singladura de La Rosa de Alejandría des 
del tròpic fins a Barcelona, amb Ginés i Tourón a bord. 
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Com a estructura típica d’una novel·la de gènere, el cas s’obra amb la macabra trobada 
d’un cadàver esquarterat. Amb aquest fet com a detonant, el lector ha d’anar unint les 
diferents peces d’una narració en mosaic, com si fos un puzle.  

Però les peces no estan del tot desordenades; les diferents escenes van avançant al 
compàs de les pistes que segueix Carvalho fins convergir en la resolució del cas. 
Barcelona és el lloc on tots els personatges del drama, després de les seves trajectòries 
vitals, completen l’escena que composa el mosaic.  

A la novel·la, la importància del flash back és superlativa; no com a mer element 
evocador: a vegades a través del narrador omniscient, en altres ocasions mitjançant el 
relat d’un personatge (testimonis de les indagacions de Carvalho), la narració dels fets 
passats explica l’origen de la tragèdia del present, el moment en el que es creuen les 
vides dels actors i, en definitiva, l’inici d’un camí ja escrit. 

En quan al narrador, exigeix Carvalho una omnisciència que en molts moments podria 
semblar al lector una narració en primera persona; no és significatiu aquí catalogar la 
veu narrativa: l’important és que el lector pot identificar la realitat de Carvalho, i veure-
la a través dels seus ulls, reflexionar amb ell (també dissentir). Però no només això, el 
narrador aconsegueix que Ginés sigui l’assassí però no el malvat, enfonsat en la seva 
desgràcia vital, mentre que el verdader malvat (o potser més d’un) escapi sense el seu 
càstig.  

 

2.4 Els personatges 

Una novel·la de Carvalho gira, òbviament, en torn a l’univers “carvalhià” i els seus 
personatges. Però Vázquez Montalbán aconsegueix recrear altres tipus i personatges 
amb una premissa bàsica: la versemblança. 

Pepe Carvalho: el detectiu privat humanitzat, fill d’unes circumstàncies històriques, 
polítiques i socials molt concretes: la postguerra espanyola, el silenci dels vençuts, la 
rancúnia i la incertesa però també la il·lusió per l’arribada de la democràcia. 

Charo: la inefable novia (¿es pot etiquetar aquesta relació?) de Carvalho, prostituta, 
personatge que està destinat a desaparèixer en una Barcelona vella que en els anys 80 
comença a desdibuixar-se per a renéixer, renovada i esplendorosa, en els anys 90. A 
LRDA Charo és, a més, l’inici i el catalitzador del cas que ocupa a Carvalho. 

Biscuter: un altre fix de la sèrie Carvalho, l’ajudant del detectiu, que a més comparteix 
i admira la faceta gastronòmica del seu cap.  

Ginés Pérez Lario: pilot i oficial de primera de La Rosa de Alejandría; viu amb el 
record d’un amor de juventut impossible, però la vida, de forma casual, li dóna una 
segona oportunitat quan, durant una escala del vaixell a Barcelona, es retroba amb 
aquest amor, Encarna. No obstant, aviat descobrirà que la Encarnación de la seva 
joventut a Águilas ja no existeix, igual que el Ginés del retrobament no és més que la 
ruïna del jove murcià que estudiava nàutica.  

El capità Tourón: capità de La Rosa de Alejandría; personatge presoner d’un revers 
amb encaix impossible en el rude món de la marineria. Serà clau en la verdadera 
resolució del cas, però només el lector, a través del testimoni de Pons, tindrà el privilegi 
d’encaixar la darrera peça del puzle.  
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El Lebrijano / animero: personatge que forma part del folklore manxec, però també 
d’una forma de vida que ja està a punt de desaparèixer en els anys 80: el caciquisme. 
Tindrà ocupat a Carvalho en el seu periple manxec, i no precisament pel seu tarannà 
amistós. Així i tot, la seva trama és colateral, i no ajudarà en la resolució del cas, encara 
que està relacionat amb la Encarnación. 

Pons, l’autodidacta: el malvat real en aquesta història, en realitat el detonant i el que 
guarda el major secret. En certa manera, la seva intel·ligència ha fet de la resta dels 
actors una comparsa que actua i fluctua en la direcció que ell ja coneix.  

Encarnación / Carol: La víctima. La dona que amaga un profund secret i que 
representa la dualitat de la “rosa de Alejandría”. És l’eix de la novel·la, i per tant de la 
investigació policial. Encarnación és la dona de províncies que, fugint de l’opressió i 
l’avorriment, troba en la gran ciutat una vida oculta i clandestina, però emocionant 
alhora.  

 

2.5 Espais 

Com en altres novel·les de Carvalho, la ciutat de Barcelona està sempre present com un 
personatge més. Però és una Barcelona en contínua transformació, habitada per 
personatges que pertanyen a una ciutat que ja està desapareixent: la Barcelona del barri 
chino, del barri de la Barceloneta encara no colonitzada pel turisme de xancleta i 
banyador. Caro, Biscúter i Bromuro són elements desubicats, que ja no entenen la nova 
realitat, la Barcelona que s’obra a Europa i al món a un ritme vertiginós, estalonada per 
les urgències olímpiques.  

A LRDA tot comença i tot acaba a Barcelona, encara que el periple dels personatges 
transcorri per altres espais (i altres temps). Apareix el cadàver a Barcelona, i allà (al 
port) és on acaben les aventures marítimes de l’assassí. 

No obstant, altres espais són importants en aquesta novel·la, que en certs passatges es 
converteix en road movie, així, “al castís”. Lluny del clissé de la novel·la negra que es 
desenvolupa en urbs emblemàtiques (New York, Los Ángeles, Berlin...) Vázquez 
Montalbán converteix el llevant espanyol en l’escenari de les indagacions de Carvalho, 
un territori en ocasions inhòspit encara que no exempt de tradicions i noves sensacions 
culinàries. 

És també un territori mític per a la Charo, el lloc on ella i la seva família tenen arrels; 
no obstant, no en queda res més que el record d’un Águilas que ja no existeix, només en 
l’imaginari de la Charo. 

L’altre espai, el de Ginés i Tourón, és el de La Rosa de Alejandría, el vaixell mercant 
que dóna títol al llibre. El mar, allunyat de les àrides planúries manxegues, però sobre 
tot allunyat de l’Encarnación, es converteix en la pàtria del Ginés, i en l’únic lloc 
possible per al Tourón. 

 

2.6 Temes i valors 

Alguns del temes que es poden treballar amb l’alñumnat del segon cicle de l’ESO i del 
Batxillerat són: 
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La situació política i social a la transició. En els primers anys 80, Barcelona, com 
la resta d’Espanya era un bullidor polític, i també cultural. La recent recuperada 
democràcia arribava carregada d’il·lusió i esperança, però també d’incerteses. LRDA 
pot servir com a pretext per a treballar la transició espanyola. 

La marginalitat està també representada per la majoria de personatges de la novel·la. 
No només estan marginats per una societat en la que ja no tenen cabuda: també estan 
marginats per les seves pròpies vides, o atrapats en elles. En aquesta novel·la, les 
dobles vides o vides ocultes dels personatges certifiquen que la majoria de les 
vegades, les aparences enganyen. 

Altres temes importants i transversals són l’amor impossible i mitificat, la 
malenconia i el record dels paradisos perduts, i també mitificats, com l’Águilas 
de la Charo. 

La gastronomia com a filosofia de vida té sempre una important representació en les 
novel·les de Carvalho. 

  

2.7 Gènere 

La Rosa de Alejandría és una novel·la policíaca o novel·la negra, que segueix 
estrictament, sense subversions, l’esquema arquetípic d’aquest subgènere: 
descobriment d’un cadàver, entrada en escena del detectiu privat, resolució del cas. 

En aquest cas, és el personatge central ui marca la diferència, l’element distintiu de la 
narració. Carvalho s’ha convertit en un clàssic del gènere negre; no és només un 
detectiu privat: Vázquez Montalbán ha aconseguit crear un universa literari 
perfectament recognoscible per al lector, amb la seva galeria de personatges habituals 
pul·lulant per escenaris igualment recognoscibles. Potser l’originalitat de les novel·les 
de Carvalho resideix en allunyar al detectiu de l’estereotip i ancorar-lo en una realitat 
en la que el lector pot veure’s identificat.  

El detectiu Carvalho és un antiheroi moltes vegades superat per la situació; la cara B de 
James Bond. A La Rosa de Alejandría no podem esperar trobar-hi una successió de 
trepidants escenes d’acció: la reflexió té més importància; la investigació és el marc de 
fons per a capbussar-nos en l’experiència vital de l’investigador. 

 

2.8 Aspectes autobiogràfics de l’obra  

Explica J.J. Navarro Rosa, a La impotencia del detective privado (El País, 
24/06/1984): 

 

 

“De entrada, en los seis episodios carvalhianos aparecidos, Vázquez 
Montalbán se obliga experimentar una especie de rara metamorfosis 
literario-mental para convertirse a sí mismo en Pepe Carvalho. Porque 
Carvalho es un alter ego duro, nihilista y sentimentalmente acorazado de 
Vázquez Montalbán. “Imposible –dirá más de uno- Montalbán es un 
intelectual catalán culturalista, aparentemente apacible, lleno de ideales 
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(es del PSUC e incluso sigue siendo del Barça) y sentimental sin coraza. 
Pues eso. A lo largo de la saga de Carvalho resulta irreprimible la 
sensación de que el autor se halla en plena maniobra purificadora y 
exorcista por la vía de liberar el vapor de sus propios ramalazos de 
escepticismo a través del sincrético detective. Hay entre ambos demasiadas 
concomitancias culinarias, folklóricas y de educación sentimental, 
demasiados guiños hacia el ámbito literario, político y cultural como para 
resignarse a pensar en Carvalho como un Jean Luis Trintignant entrado en 
años.” 

 

Els trets autobiogràfics de Vázquez Montalbán que podem rastrejar a La Rosa de 
Alejandría hem de rastrejar-los no en la trama, ficció policial, sinó en la figura del 
detectiu: 

 

 “No debe olvidarse que Pepe Carvalho es un intelectual que ha hecho 
apostasía de tal condición. Durante muchos años de su vida fue un lector 
voraz y la mayoría de los libros que ha quemado son textos que leyó en su 
etapa como universitario y como agente de la CIA. 

 La broma cultural que representa la quema de libros tiene otras 
connotaciones, vinculadas la mayoría con la concepción mestiza de la 
cultura que sostiene el autor: el mestizaje cultural, fundamental tanto en 
Vázquez Montalbán como en Pepe Carvalho.” 

QUIM ARANDA 

Epílogo conmemorativo del 25º aniversario de Carvalho, 

Edición de enero de 1997 de Tatuaje, Planeta 

 

2.9 Elements que remeten a altres obres de l’autor 

Tal com ja ha quedat especificat, els llibres de Carvalho formen no una mera sèrie de 
capítols juxtaposats d’aventures i desventures del detectiu: Vázquez Montalbán ha 
aconseguit formar un món literari on tots els personatges van evolucionant juntament 
amb les seves circumstàncies vitals: 

 

 
“El cansancio de Carvalho, que es evidente, está condicionado por una 
servidumbre: es un personaje que tiene un tiempo narrativo, un tiempo 
histórico y un tiempo ideológico. La serie constantemente está connotada 
por lo que pasa fuera, y por lo tanto la vejez del personaje es más ostensible 
que en las novelas donde (el personaje) está en una vitrina y puede tener 
cuarenta años durante cien. Carvalho no; Carvalho va envejeciendo y una de 
sus obsesiones es la vejez y la decrepitud constante. Eso hace que yo 
condenara a muerte la serie desde el comienzo. Es imposible que Carvalho 
siga investigando cuando tenga sesenta años” 
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Desde el balneario, José Fernández Colmeiro, entrevista a Vázquez 
Montabán, Quimera, nº 73, 1988 

 

Les concomitàncies amb altres novel·les de la sèrie les resumeix bé J.J Navarro Arisa, a 
El País, 24 de juny de 1984: 

 

 

“En La Rosa de Alejandría hay varios hallazgos considerables a nivel de 
personajes –el Autodidacta, otro malvado listo a añadir a una galería de 
malvados ya notable en las demás novelas 

y una serie de guiños que imbrican la trama de principio a fin hasta dejar 
una vez más demostrados los teoremas vitales del detective Carvalho: su 
impotencia para llegar antes que el asesino, su constante enamoramiento 
por las víctimas, aun dentro de la premisa de que el mundo se divide en 
víctimas y verdugos, su desdén –por saturación 

hacia la cultura…hasta llegar al resultado final, en el que todos los casos 
se reducen al corolario caravalhiano/montalbaniano por antonomasia: 
“se vive solamente una vez y hay que aprender a querer y a vivir.” 
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Bloc A. Activitats prèvies a la 
lectura 
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Activitat 1. “L’autor i les seves circumstàncies”99 

a) La figura de Vázquez Montalbán transcendeix més enllà del merament literari; va ser 
un intel·lectual que va abastar multitud de temes i gèneres, sempre amb una gran 
lucidesa i qualitat literària. Encara que ens centrarem en La Rosa de Alejandría, l’obra 
de Montalbán és extraordinàriament rica i diversa. Redacta una biografia atenent als 
aspectes de la seva vida i de la seva obra. Et serà de gran utilitat l’entrevista que se li va 
fer al programa “Epílogo”, emès a Canal+ el 18 d’octubre de 2003.  

Entrevista a Vázquez Montalbán en el programa EPÍLOGO 
[https://www.youtube.com/watch?v=HEPxCQl8Zuc&feature=youtu.be ] 
 
b) La trama de La Rosa de Alejandría es desenvolupa en els primers anys buitanta 
(1983-84), època molt convulsa i apassionant en la història espanyola. Elabora una 
línia del temps en la que apareguin els fets més significatius entre els anys 1975 i 1985.  
 
c) Llegeix el següent passatge, posat en boca de “l’autodidacta”: 
 

-“Muchos economistas denuncian la economía sumergida como un retorno a 
los inicios de la economía de mercado, ¿comprende usted? Como un retorno a 
la explicación libre del hombre por el hombre, como si no hubieran servido 
para nada ciento cincuenta años de luchas obreras. Pero en realidad estamos 
ante un fenómeno nuevo que corresponsabiliza a empresarios y a 
trabajadores en la salvación de un sistema en crisis. El capitalismo lo está 
salvando la clase obrera, incluso disponiéndose a no tener trabajo o a 
trabajar en peores condiciones que un esclavo. 

-¿A cambio de qué? 

-A cambio de no verse obligada a hacer la revolución, o al menos a tratar de 
hacerla (…)”. 

 
Com pots veure, aquest discurs podria traslladar-se perfectament a la situació de crisi 
actual. Redacta un text argumentatiu sobre el següent tema: Estan involucionant 
els drets dels treballadors en l’actualitat? 
 
Aprofitant les diferents opinions de l’alumnat, el professorat pot obrir un debat sobre 
les circumstàncies laborals actuals, així com de les espectatives que l’alumnat actual 
té sobre el seu futur laboral.  
 

                                                           
99 Descriptors didàctics: biografia, literatura segle XX, història d’Espanya, transició, 
política, crisi, opinió 
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Activitat 2 “Carvalho, la novel·la negra”100 

a) Carvalho és l’eix d’un univers propi per a Vázquez Montalbán. Si LRDA ha estat el 
teu primer contacte amb aquest peculiar personatge, hauries d’informar-te una mica 
més sobre ell i les seves aventures. Indaga en la web www.vespito.net , anotant les 
novel·les que inclou la sèrie Carvalho. 
 
b) Caracteritza a Carvalho, utilitzant la informació que trobis a la web que acabem 
d’esmentar-te i també a:  
http://blogs.elpais.com/elemental/2013/10/homenaje-a-montalban-siete-razones-
para-amar-a-carvalho.html  
Realitza un perfil físic i psicològic. 
 
c) Carvalho apareix envoltat de personatges (no tan secundaris) que formen part del 
seu univers. Identifica’ls i caracteritza’ls (física i psicològicament), i estableix la relació 
que existeix entre ells i el detectiu privat.  
 
d) Defineix Vázquez Montalbán la novel·la negra de la següent manera: 
 

“Es muy difícil de explicar; es una novela basada en un hecho criminal que 
suscita una investigación, un viaje o merodeo literario que utiliza una 
retórica y unas claves formales ensayadas por una tradición de género, el 
cual en un momento determinado es recodificado por novelistas 
norteamericanos y se convierte en un referente a partir del cual el género se 
modifica”. 

Desde el balneario, José Fernández Colmeiro, entrevista a Vázquez 
Montabán, Quimera, nº 73, 1988 

 
A partir d’aquest breu text, fes les teves pròpies investigacions i defineix amb les teves 
pròpies paraules què és una novel·la policíaca o novel·la negra. Enumera a alguns 
dels autors contemporanis de novel·la policíaca.  
 
 

                                                           
100 Descriptors didàctics: literatura s. XX, univers Carvalho, personatge, psicologia, novel·la 
policíaca, gèneres literaris, teoria literària 
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Activitat 3. “Nit de Nadal de 1983 (a Barcelona i al Tròpic)”101 
 
a) El relat s’inicia en un mateix marc temporal, però en dos escenaris ben diferenciats. 
En quin moment es desenvolupa l’acció? Quins són aquests dos escenaris i quins 
personatges hi trobem? 
 
b) Llegeix els textos següents, que apareixen en el primer capítol de la novel·la: 
 

 
“Escoja Trinidad y Tobago, están juntas. No se arrepentirá. —Me da igual 
cualquier isla, sólo quiero sol y palmeras. Aruba, Curaçao, Bonaire.  
—Trinidad y Tobago. No se arrepentirá. Ya no le quedaban fuerzas ni para 
arrepentirse. Cada día contemplaba el cielo a través de la ventana de su 
habitación del Holiday Inn y la panza de burro estaba allí, como estaba allí esa 
esquina azulada a la que peregrinaban sus ojos una y otra vez para jugar al 
escondite con un sol tuberculoso y esquivo. —Maracas Bay. Todo antes que 
quedarse en la encerrona de Port Spain, que recorrer otra vez la retícula tediosa 
de calles que le llevaban a la Savannah, la misma Savannah de todas las islas del 
Caribe, la nostalgia de África convertida en una plaza mayor–pradera, quizá 
ninguna tan enorme como la de Port Spain, pero que se la metan en el culo la 
Savannah, y el Jardín Botánico y la arquitectura colonial de la Woodford Square, 
las casonas grandilocuentes de la Maraval Road. —¿Ha visto usted las siete 
mansiones de Maraval Road? –le preguntaría una vez más el taxista hindú. —Me 
las enseñó usted. —Es cierto.  
Una mano en el volante, la otra lanzando dedos oscuros y nombres de casas que 
constituían lo más importante del patrimonio arquitectónico de Port Spain.  
—Stollmeyer.s Casztle, White Hall, Roodal.s Residence...” 
 ”Y además, sonó el trueno como un aviso que llega desde el oeste convertido casi 
sin tregua en una lluvia caliente, primero blanda, luego furiosa, como hilos de 
piedra que quisieran clavarle, ensimismarle en su batalla perdida contra los 
elementos. Quedarse allí con agua hasta el pecho, con el diluvio sobre la cabeza, 
confundidas las aguas del cielo con las lágrimas que salían de sus ojos a 
borbotones, con los congojos cada vez más incontrolables. A través de las cortinas 
de lluvia y lágrimas, el mar era una opción: o avanzar hacia las definitivas 
profundidades y hundir para siempre la piedra oscura que le ocupaba el cerebro o 
regresar a la playa para recuperar la penumbra de una fuga frustrada. Y sin 
embargo, el tibio mar en el que estaba inmerso le prestaba un calor de abrigo, 
como una manta, un cuerpo de mujer o la sensación de estar en casa un día de 
otoño, la lluvia más allá de los cristales. Desde algún lugar donde habita el 
recuerdo fue creciendo el rostro de la mujer hasta coincidir con la dimensión de su 
propia cabeza y luego desbordarla y hacerse un horizonte total de rasgos diluidos 
por las aguas.  
—Encarna –musitó y se echó a llorar definitivamente, como si hubiera asumido de 
repente estar perdido en una ciudad sumergida.” 

                                                           
101Descriptors didàctics: estructura textual, cultura, música, geògrafa, teoria de la 
literatura, comprensió lectora, registres lingüístics, gastronomia, modalitat textual, 
cultura, opinió  
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Trobem a Ginés, el protagonista del relat, en la paradisíaca illa de Trinidad. Tot i que no 
sabem per quin motiu és allà. 
 
Localitza l’illa de Trinidad en un mapa, i busca informació a les webs següents: 
http://www.guiamundialdeviajes.com/trinidad-y-tobago 
http://www.minube.com/fotos/trinidad-y-tobago-p407 
 
c) Després, llegeix de nou els fragments proposats. És diferent la descripció que el 
Ginés fa de l’illa a la que teniu en les webs consultades? Hi té alguna cosa a veure el 
punt de vista del personatge i la seva situació? 
 
d) Llegeix el text següent, en el que el taxista parla sobre el Calipso, gènere musical del 
Carib. A continuació, completa el quadre per a conèixer altres tipus de músiques del 
món.  
 

 
“—¿Ha ido usted a un concierto de calypsos? He visto que sacaba el ticket para la 
cena de fin de año. La cena del Holiday Inn es casi tan elegante como la del 
Hilton. Pero no se pierda el ambiente de la ciudad y los ensayos de calypsos para 
el Carnaval.  
“Con los yanquis de la Trinidad las muchachas se han quedado turulatas. Son 
tan amables, dicen ellas, pagan tan bien a las feas y a las guapas, beben ron y 
coca–cola, van a Point Cumama.  
Tanto la madre como la hija quieren “trabajar” por unos dólares”.  
Le guiñó el ojo el hindú después de canturrearle el calipso más famoso de toda la 
Historia del Calypso. —El calypso es la canción más hermosa de todo el Caribe y 
es muy antiguo, más antiguo que el rock.”. 
 

 
 

 
e) Què li demana la Charo al Carvalho? Quina implicació té en el cas? Com es presenta 
Narcís Pons Puig? Quina és la seva dedicació? 
 

Tipus de  

música 

País de procedència Característica 

CALIPSO 
  

 

REGGAE 
  

 

CUMBIA 
  

 

SALSA 
  

 



_______________________________Guies  Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

201 
 

f) La narració avança amb la investigació de Carvalho. L’explicació de la Charo al 
detectiu sobre l’Encarnación, la víctima, és fonamental per al desenvolupament de les 
investigacions. Quines dades rellevants aporta aquesta declaració? 
 
g) A continuació, llegeix el fragment de la declaració que sobre el cas fa la Mariquita al 
Calvalho. Recolzant-te en exemples del text, explica les característiques del registre 
col·loquial de la llengua.  
 

 
“Desde que ocurrió aquello no puedo dormir. Cada noche se me aparece el 
cadáver de mi hermana y me dice: Mariquita, Mariquita, ayúdame, dame la 
paz, dame la paz, Mariquita.  
Rompió a llorar y entre balbuceos y asfixias se quejó por su suerte de mujer 
sola, prácticamente sola para hacer frente a una cosa tan horrible. —
Pobrecita. Cómo me la dejaron.  
Madre mía y de mi corazón. Cómo me la dejaron. Pobrecita. Biscuter se había 
asomado a la puerta de comunicación entre el despacho y la cocinilla atraído 
por el llanto incontenible de la mujer. Se secaba las manos sin saber dónde 
poner los ojos, sin saber quién era el culpable de tanto desconsuelo. —Es que, 
Pepe, fue horrible... –intervino Charo, y cerró los ojos y la boca.  
El silencio que siguió contribuía a resaltar el hilillo de llanto que salía de los 
labios apretados de la mujer. El hijo había dado la cara a la reunión y miraba 
a su madre con lástima e impotencia. El contable parecía esperar que la 
orquesta le diera la entrada y se preparaba para asumir la situación. 
Almacenaba aire en los pulmones, se aplastaba los restos de cabello con las 
manos, introducía un dedo entre el cuello de la camisa y la piel para sentir 
libre el paso del aire de los pulmones al cerebro. Pero fue el hijo quien se 
encaró a Carvalho.  
—Es que a mi tía la dejaron hecha una lástima. Una carnicería. El cadáver 
estaba de pena. Estaba de mala manera. De mala manera. Yo fui a 
reconocerlo con mi madre y bueno... para no olvidarlo. Aquello no era un ser 
humano. El cadáver estaba de mala manera”. 

 
h) Una de les constants de l’univers carvalhià (i en l’obra de Vázquez Montalbán) és la 
presència de la gastronomia, i així succeeix a LRDA. Escull una de les receptes que 
apareixen a la novel·la i realitza les següents activitats:  
- Reelabora el fragment i converteix-lo en una recepta de cuina, tal i com apareixeria en 
un receptari. 
- Utilitza el text que has elaborat per a explicar les característiques del text instructiu.  
 

Aquí teniu una de les moltes receptes que Carvalho cuina a la novel·la: 
 

“Primero se limpia bien la sardina, que ha de ser bien pequeña, pero sin 
exagerar. (…) Una vez limpia se pone en un cazuela, mejor de barro, bastante 
aceite y un ajo, o dos, según la cantidad de gente, y cuando el ajo está bien 
frito, dorado, pero sin quemarlo, se aparta del fuego y en ese aceite bien 
caliente se fríen las sardinas, para que el aceite las espabile y las ponga tiesas, 
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pero sin pasarse. Se apartan y el en aceite se hace un sofrito normal, muy 
poca cebolla, y hay quien prefiere no ponerla, tomate, media cucharadita de 
jamón y algo de verdura, por ejemplo, unos guisantes o también unas judías 
tiernas ya cocidas. Cuando todo está rehogado se echa el arroz y se sofríes 
hasta que cambia de color, y entonces una de dos, o se le echa agua o agua 
con un cubito de caldo concentrado, para que tenga más sabor (…) Cuando el 
arroz está casi cocido se le pone por encima de las sardinas, pimiento morrón 
asado y un picadillo de ajo y perejil. Que haga todo chuf chuf, pero no mucho 
para que las sardinas no se rompan y no queden deshechas. Se le puede poner 
azafrán tostado en vez del pimentón. Y ya está”.  

 
i) Llegeix detingudament el text següent, on Carvalho expressa la seva 
animadversió pel menjar escombraria /en els anys vuitanta encara no existia el 
concepte de fast food), no només per la seva condició gourmet amateur, sinó també 
pel fet de considerar aquest tipus de menjar com a part de la colonització 
imperialista a que se sotmet a España, segons deia ell.  
 

“Dejó atrás dos manzanas y se metió en un chiquito bar-frankfurt lleno de 
jóvenes colgados de un hot dog de salchicha diríase que de plástico. Hasta la 
calle llegaba el olor a ahumado rancio de las salchichas de Frankfurt 
industriales, combinado con el hedor de una mostaza hecha con ácido úrico 
(…) El odio de Carvalho por aquel tipo de establecimientos, a su juicio tan 
corruptores para la juventud como la droga o los padres tontos, se traducía 
en la descripción mental que interponía entre lo que sus ojos veían y lo que su 
cerebro sancionaba”. 

 
Una vegada llegit el text, respon les següents qüestions: 
 

• Busca informació sobre el referèndum d’entrada d’Espanya a l’OTAN. 
• Redacta un text argumentatiu sobre el tema següent: Està científicament 

comprovat que el “menjar escombraria” és nociu per a la nostra salut, però 
és també perjudicial per a la nostra cultura gastronòmica la irrupció 
d’aquest tipus d’alimentació (fast foof, kebab, etc.)? 

 
j) El principi de la novel·la ens situa a la Nit de Nadal de 1983. Com el celebra 
Carvalho i la seva troupe? I el Ginés?  
 
k) En la primera part de la novel·la ja s’han presentat els personatges i s’ha 
plantejat el cas a resoldre; es van alternant escenes en el tròpic i a Barcelona. Has 
detectat algun element de connexió entre totes dues trames? Quins són? 
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Activitat 4. “Els viatges (interiors y exteriors)”102 
 
En la segona part, els dos protagonistes inicien un viatge: El Ginés, de nou 
a bord del vaixell La Rosa de Alejandría, i el Carvalho, cap a Albacete i 
Múrcia, seguint la pista de l’Encarnación. També és un viatge interior, en 
ambdós casos. Les següents activitats t’ajudaran a entendre aquests 
periples existencials.  
 
a) L’origen de la víctima se situa a Albacete, el que obliga a Carvalho a iniciar un periple 
per l’Espanya interior. A partir d’aquest moment, hauràs de realitzar un llistat amb els 
diferents llocs que va recorrent el detectiu tot seguint les pistes que l’ajudin a resoldre 
el cas. Aquest llistat et servirà per a realitzar l’activitat número 3 de l’apartat “Cas 
tancat”.  
 
b) El Ginés decideix en el darrer moment reincorporar-se a la tripulació de La Rosa de 
Alejandría. Vázquez Montalbán es va documentar extensament per a descriure el 
desatracament (maniobra de partida) de Port Spain. Ara et toca a tu: en el següent 
fragment, assenyala les paraules que corresponguin al camp semàntic de la navegació i 
busca’n el significat. Explica després què és un tecnicisme: 
 

“(…) Se había situado Germán a proa y Juan Basora en la popa para dirigir el 
desatranque (…) Mandó largar Basora la amarra de popa mientras metían el 
ancla en el escobén y el barco giró a babor retenido por la amarra de proa y, 
completo el giro y una vez suelta, enfiló la ruta de la bocana que le marcaba la 
boya de recalada”. 

 
c) Per part seva, Carvalho inicia el seu periple per Albacete. Quina és la primera 
activitat a la que es presenta el detectiu? Com descriu Vázquez Montalbán la ciutat 
d’Albacete a través dels ulls de Carvalho? A qui busca el detectiu per a iniciar la seva 
investigació? 
 
d) La gastronomia també té el seu propi (i extens) vocabulari, ple de tecnicismes i de 
dialectalismes lèxics. Llegeix el següent fragment, assenyala les paraules que pertanyin 
al camp semàntic de la gastronomia i busca el seu significat. Investiga si es tracta de 
dialectalismes lèxics, i en aquest cas, a quina zona pertanyen. 
 
 

“En el plato, ante Carvalho creció oloroso un guiso oscuro y profundo, un guiso 
con memoria de sí mismo, con conciencia de ser una huella antropológica (…) 
No fue una broma leve el entrante de atascaburras, una brandada a lo 
popular con su patata, su ajo y su bacalao, y su aceite, no remachado en ese 
caso con la ñora cocida y mojada al uso murciano, sino adornada con huevo 
cocido y nueces. Guiso sabio de exclusivo empeño popular, como el morteruelo, 
engrudo excelso de sus preferencias que tiene en Cuenca su Vaticano y en todas 
las Castillas su memoria de derivado de la olla podrida”. 

                                                           
102 Descriptors didàctics: geografia, tecnicismes, text descriptiu, vocabulari, campo 
semàntic, lèxic, comprensió de text, descripció, cultura popular, folklore.  
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e) Qui és l’animero i a què es dedica? Com es podria descriure l’actitud del personatge 
en la primera trobada amb Carvalho? 
 
f) Seguint les pistes, el nostre detectiu busca a una dona anomenada la Morocha en el 
prostíbul El Corral. Allà té una nova trobada amb l’animero, en aquest cas no tan 
amable com el primer. Què succeeix? Creus que aquesta escena és pròpia d’una novel·la 
de detectius “a l’ús”? 
 
g) Les caixeres del club informen a Carvalho sobre la figura de l’animero. Quins altres 
sobrenoms rep? Quina funció realitza en la comunitat? Forma part del folklore? 
 
h) Les caixeres reciten algunes cançonetes: 
 

“A las ánimas benditas 
 No se les cierra la puerta, 
Se les dice que perdonen 
 Y ellas se van tan contentas” 
 

Investiga en algunes webs, com les que us posem a continuació, i copia un parell de 
cançons populars que cridin l’atenció. Després indica’n la procedència i el lloc o llocs on 
es canten:  
 
http://www.uv.es/~serranoj/seguidilla.htm  
http://ares.cnice.mec.es/folclore/ 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua_1/ud4/4_1
.html 
 
i) Les dues trames es van relacionant i entrecreuant poc a poc. El Ginés i el capità 
Tourón mantenen una esclaridora conversa (pp. 144-145). Sobre qui conversen? Per 
quin motiu és important aquesta xerrada?  
 
j) Després de la xerrada, quina informació sobre les aficions del capità dóna el Basora 
als seus companys? Anota-la, ja que serà important per a la resolució del cas.  
 
k) Le següent escala de Carvalho serà El Bonillo. Amb qui aconsegueix entrevistar-se en 
aquell lloc? Quin serà el següent pas en la recerca? 
 
l) Tot i la trobada del Carvalho amb els matons, el detectiu decideix continuar la seva 
investigació i dirigir-se a Riopar, al naixement del Riu Mundo, a la recerca de José Luís 
Rodríguez de Montiel. En arribar a la finca La Casica, es troba de nou amb el Lebrijano 
i tota la seva família. Resumeix la història que l’animero explica a Carvalho sobre la 
seva relació amb Rodríguez de Montiel.  
 
m) El passatge següent és un flash back esclaridor, on el lector albira el moment en el 
que els protagonistes de la història entrecreuen els seus destins. Resumeix-ho. Amb les 
dades que tens ara, podries formular una hipòtesi sobre el desenllaç de la investigació? 
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n) Seguint la trajectòria vital de l’Encarnación, la víctima, Carvalho arriba a Águilas 
(Múrcia). Allà parla amb la Paquita, amiga de l’assassinada. Quines claus li dóna al 
detectiu per a tancar la investigació? 
 
o) Arrel de la revelació de la Paquita, li ve a Carvalho a la memòria la següent cançó 
popular: 
 

Eres como la Rosa de Alejandría, 
Morena salada, 
De Alejandría, 
Colorada de noche blanca de día, 
Morena salada, 
Blanca de día 

 
Quina relació creus que té aquesta cançó amb el títol de l’obra i amb la trama, 
especialment en el referent a la víctima d’assassinat? 
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Activitat 5. “Com acostuma a passar, no tot és el que sembla”103  
 
a) La informació de la Paquita ha resultat fonamental per a “estirar del fil”. Amb quina 
altre nom es feia conèixer l’Encarnación? Què descobreix Carvalho sobre la vida 
d’aquesta a Barcelona? 
 
b) Amb l’aparició del Bromuro, el enllustrador (un altre secundari de l’univers 
Carvalho), el cercle es va tancant en torn a l’assassí. Quina pista porta Carvalho fins al 
lloc del crim? A qui es troba en arribar allà? És en realitat Carvalho qui resol el cas? 
 
Narcís, l’autodidacta, sentencia davant de Carvalho: “Mi historia ha terminado y no la 
volveré a contar nunca más y usted haría santamente haciéndome caso, cobrando y 
callando. Nada vamos a arreglar.” Resumeix la història que li ha explicat el Narcís al 
Carvalho. 
 
Al final de la història del Narcís, apareix en escena un personatge inesperat: 
 

“Se veían las piernas del cuerpo caído de Encarna, pero no estaba sola, allí en 
la puerta había alguien, tardé en darme cuenta más o menos de quién era, 
aunque no soy preciso al decirle esto, porque aun ahora no sé muy bien qué o 
quién era. Aparentemente era una mujer, pero no era una mujer normal. Era 
como un muñeco o como una caricatura. Se parecía a esos ninots de las Fallas 
de Valencia o de las carrozas de Carnaval. Muy maquillada, muy alta, muy 
fuerte, vestida como visten las mujeres (…) No sé si me explico. Era una 
cincuentona horriblemente maquillada, tan horriblemente maquillada que el 
dibujo de sus labios rojos le marcaban una perenne sonrisa(…) La boquita del 
animal colgaba en primer plano, luego la cara horrible y reconcentrada de la 
mujer y, cuando cambió de postura, llevaba el cuerpo semidesnudo de 
Encarna en brazos, como si fuera una muñeca rota que apenas les pesase (…) 
Me dio la espalda, tenía una espalda cilíndrica, un cuerpo cilíndrico, por 
arriba una peluca platino, por abajo unos zapatos de tacón, altos, rojos(…)” 

 
Qui creus que pot ser aquest enigmàtic personatge? En quines proves recolzaries la teva 
hipòtesi, segons el que has llegit? 
 
c) Quina notificació arriba a La Rosa de Alejandría? Qui és l’assassí de l’Encarnación? 
Quin creus que és el mòbil de l’assassinat? 
 
d) Al tancar el cas, Carvalho expressa el seu desig d’anar a reposar a un lloc. A quin? Té 
alguna cosa a veure aquesta decisió en la següent aventura publicada del detectiu? 
 
e) La novel·la acaba amb un ritual que es repeteix en totes les de la sèrie Carvalho. En 
quina gran novel·la s’inspira aquest ritual del detectiu? 
 

                                                           
103 Descriptors didàctics: Comprensió lectora, LyEE, argumentació, expressió. 
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Activitat 6. “Estructura narrativa”104 
 
L’estructura narrativa. Tal com ja hauràs comprovat, la novel·la té una estructura 
d’escenes, a mode d’episodis, que es van intercalant. Tot i així, podem establir un 
argument clar, composat per un inici, un nus i un desenllaç. Estableix, de forma 
resumida, què és el que succeeix o quins fets abasten cadascuna d’aquestes parts:  
 

 PLANTEJAMENT NUS DESENLLAÇ 

TRAMA 
“GINÉS” 
 

   

TRAMA 
GINÉS/ 
CARVALHO 
 

   

TRAMA 
CARVALHO 
 

   

 

                                                           
104 Descriptors didàctics: Estructura narrativa, LyEE. 
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Activitat 7. “1,2,3,4…”105 
 
Ordena de forma cronològica, els següents elements narratius de la història, separant 
les dues trames convergents.  

 

 
TRAMA A 
-El Ginés descobreix que l’Encarna exerceix la prostitució a Barcelona. 
-El Ginés i l’Encarna se troben a les Rambles de Barcelona. 
-L’Encarna es casa amb el José Luís i marxa viure a Albacete. 
-El Ginés és detingut en arribar a Barcelona La Rosa de Alejandría 
-El Ginés i l’Encarna se es coneixen a Águilas. 
-El Ginés i l’Encarna comencen a veure’s a Barcelona de forma clandestina. 
-El cadàver esquarterat de l’Encarna és trobat per la policia. 
 
TRAMA B 
-El Carvalho arriba a Múrcia i s’entrevista amb la Paquita, donant-li la notícia de la 
mort de l’Encarna. 
-El Carvalho descobreix al José Luís Martín de Montiel a la seva casa de Riopar, i el 
troba moribund i a mercè de la família de l’animero. 
-La Charo li demana al Carvalho que investigui la mort de la seva cosina Encarna. 
-El Carvalho inicia la investigació entrevistant al Pons, l’autodidacta. 
-El Carvalho presencia la detenció del Ginés al port de Barcelona. 
-El Carvalho arriba a Albacete i coneix l’animero, qui li aconsella que se’n torni a 
Barcelona i s’oblidi del cas. 
-El Carvalho torna a Barcelona, on, seguint la pista, descobreix el lloc del crim i facilita 
que la policia tanqui el cas. 
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Activitat 8. “La ruta de Carvalho”105 

 
Amb les localitzacions que has anat recollint durant el viatge de Carvalho, construeix 
un itinerari amb l’eina Google maps. Pots afegir dades dels llocs que visita el detectiu, 
així com els principals fets que succeeixen en els esmentats llocs. 
  

 
 
 
 

                                                           
105 Descriptors didàctics: Geografia, geolocalització, turisme, viatges, planificació. 
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Activitat 9. “La dualitat a La Rosa de Alejandría”106 
 
 
Els personatges de LRDA tenen una doble vida, o amaguen un secret ominós. La Rosa 
de Alejandría, com ja hauràs endevinat, és una metàfora d’aquesta dualitat. Completa 
el quadre següent, explicant quina és la faceta pública o coneguda (atribut 1) i la faceta 
oculta o secret (atribut 2) dels personatges indicats: 
 
 

 

                                                           
106Descriptors didàctics: personatges, psicologia. 

 Atribut 1(públic) Atribut 2(ocult) 

La Rosa de 
Alejandría 
 

Colorada de  
noche… 

Blanca de día… 

L’Encarnación 
 

  

El capitá Tourón 
 

  

El Ginés 
 

  

El Narcís, 
l’autodidacta 
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Activitat 10. “Títols i significats”107 
 
Ara reflexiona sobre el significat del títol de la novel·la. T’ajudarà el text següent: 
 

“El sentido oculto de las cosas es el único sentido interesante. De las cosas y de 
las conductas. Las apariencias siempre engañan. Y cuanto más dependa de la 
apariencia algo inexistente, más engañará” (p. 199). 
 
 

                                                           
107Descriptors didàctics: opinió, reflexió. 
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Activitat 11. “Road movies”108 
 
En alguns trams, la novel·la barreja el gènere negre amb una “road movie”. Investiga 
sobre aquest subgènere, defineix-lo i busca alguns exemples tant en literatura com en 
cinema. 

                                                           
108Descriptors didàctics: cinema, gèneres literaris i cinematogràfics. 
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Bloc transversal. LA 
GASTRONOMIA (o treballar 

amb tres receptes) 
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De les diverses referències gastronòmiques de la novel·la, s’extreuen les següents 
receptes, que poden ser utilitzades per a estudiar i practicar el text instructiu. 

[TEXT 1] 

“—Primero se limpia bien la sardina, que ha de ser más bien pequeña, pero sin 
exagerar. Limpiarla bien quiere decir limpiarla bien, es decir, no conformarse 
con quitarle la cabeza y las tripas, sino también desescamarla. Una vez bien 
limpia, se pone en una cazuela, mejor de barro, bastante aceite y un ajo, o dos, 
según la cantidad de gente, y cuando el ajo está bien frito, dorado, pero sin 
quemarlo, se aparta del fuego y en ese aceite bien caliente se fríen las sardinas, 
para que el aceite las espabile y las ponga tiesas, pero sin pasarse. Se apartan 
y en el aceite se hace un sofrito normal, muy poca cebolla, y hay quien prefiere 
no ponerla, tomate, media cucharadita de pimentón y algo de verdura, por 
ejemplo, unos guisantes o también unas judías tiernas ya cocidas. Cuando todo 
está rehogado se echa el arroz y se sofríe hasta que cambia de color, y entonces 
una de dos, o se le echa agua o agua con un cubito de caldo concentrado, para 
que tenga más sabor. Si se pone un cubito se ha de vigilar la sal porque el 
cubito ya tiene sal. Cuando el arroz está casi cocido se le pone por encima las 
sardinas, pimiento morrón asado y un picadillo de ajo y perejil. Que haga todo 
chuf chuf, pero no mucho para que las sardinas no se rompan y no queden 
deshechas. Se le puede poner azafrán tostado en vez del pimentón. Y ya está.  

Hablaba y hacía Mariquita bajo la observación de Carvalho.  

—¿Así era como hacía su abuela el arroz con sardinas?  

—Muy parecido. A veces le añadía una patata previamente frita y en láminas 
y luego cocida con el arroz. También le ponía pencas de acelga.  

—Se puede. Vaya si se puede. Ya ve usted del apuro que me han sacado las 
sardinas. Se va una confiada en que le hagan las cosas y ni ir a la compra le 
hacen a una. Mire, dejo hecho el sofrito y las sardinas fritas y a la hora de 
comer en veinte minutos queda todo hecho.  

Era hastío culinario lo que colgaba del rictus del autodidacta, pero en cambio 
había hecho preguntas, más por la avidez de saber que por el gusto de la 
imaginación de su paladar. Y al acabar Mariquita el precocinado, secarse las 
manos con un trapo de cocina y resituarles en el comedor, disertó el 
sietesabios:  

—Lo fascinante es la sabiduría dietética de este plato. Hemos asistido a una 
clase práctica de dietética de la supervivencia. Fíjese usted en los ingredientes 
del plato: sardinas igual a proteínas, y precisamente de las proteínas más 
baratas, verduras igual a vitaminas y arroz igual a hidratos de carbono. Todo 
lo que necesita el cuerpo humano para su actividad está reunido en un plato 
sencillo y barato. El único inconveniente es la carga de toxinas que tiene el 
pescado azul, pero sospecho que un metabolismo acostumbrado las eliminará 
con mayor facilidad que un metabolismo sin acostumbrar. Las sardinas son 
un veneno para las personas con trastornos hepatobiliares”. 
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[TEXT 2] 

“Agradeció la nueva medida de vino que le sirvió Carvalho, la medió y tomó 
aire para ilustrar al forastero sobre lo que se guisaba y lo que se comía. 
Declamó más que habló: 

—No pondría yo la mano en el fuego sobre la legitimidad de las tortas de 
gazpacho que se hacen hoy día en los restaurantes, donde el morbo 
autonómico ha convertido el gazpacho manchego en una seña de identidad 
regional, pero le diré cómo hacían las tortas los pastores y cómo las hacen 
todavía las mujeres viejas de Bonete, Elche de la Sierra, Villarrobledo, 
Montalegre, Higueruela, Pozohondo, Mahora, La Herrera, Liétor, Corrar 
Rubio, Alpera. Sería un exceso utilizar la piel de cabra curtida en la que los 
pastores amasaban la harina pero basta una fuente de arcilla pintada para 
meter en ella un montón de harina, hacerle un hoyico en el centro para la sal, 
el agua de caliente añadida poco a poco y luego trabajar la masa hasta que lo 
sea, bien sobada para que se deje tratar por la mano, sin pegarse ni ponerse 
reacia. Con la masa se hacen bollicos y se dejan en reposo, para luego 
aplanarlos y formar tortas de tres o cuatro palmos de diámetro y un 
centímetro de gruesa.  

Cada torta se dobla en cuatro partes para cuando llegue el momento de 
cocerlas en una lumbre de ascuas, bien cubiertas de brasas con un cubre–pan 
de hierro, con el mango de madera.  

Cuando están cocidas se guardan en un tortero y a partir de ese momento se 
pueden utilizar para convertir en gazpacho manchego guisos de caracoles y 
collejas, de cualquier bestia cazada pero preferible el conejo de monte y la 
liebre, de lomos y chorizos, de orugas, de patata, o el de los pastores típico de 
El Bonillo con patatas, jamón, ajos tiernos, espárragos trigueros, tomate y 
pimiento, gazpachos de setas, viudos como el reputado gazpacho viudo de 
trilladores.  

—Me interesa el nombre”. 
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[TEXT 3] 

“Mil novecientos ochenta y cuatro no ha hecho más que empezar. Los astros se 
pondrán en línea y nos darán por culo, uno detrás de otro. Será un mal año, 
según los astrólogos. Pues por eso y por tantas otras cosas, me he ido a 
comprar a la Boqueria dispuesto a cocinar para mí mismo.  

—Y para Fuster, para la cobaya.  

—Eres libre de comértelo o no. Pero no rechaces sobre todo el primer plato, un 
encuentro entre culturas, espinacas levemente cocidas, escurridas, trinchadas 
y luego un artificio gratuito y absurdo, como todo el artificio culinario. Se fríen 
las cabezas de unas gambas en mantequilla. Se apartan las cabezas y con ellas 
se hace un caldo corto. En la mantequilla así aromatizada se sofríen ajos 
tiernos trinchados, pedacitos de gamba y de almejas descascarilladas y 
salpimentadas. A continuación una cucharadita de harina, nuez moscada, 
media botellita de salsa de ostra, un par o tres de vueltas y el caldo corto hecho 
con las cabezas de las gambas. Ese aliño se vuelca sobre las espinacas y se deja 
que todo junto cueza, no mucho tiempo, el suficiente para la aromatización y la 
adquisición de una untuosa humedad que entre por los ojos. Después, 
jamoncitos de cabrito con ciruelas, elemental, algo rutinario, jamoncitos 
dorados en manteca de cerdo, en compañía de una cebolla con clavos 
hincados, un tomate, hiervas compuestas. Sobre ese fondo se añade bacon 
troceado, el líquido de haber escaldado unas ciruelas claudias y se compone 
una salsa que evoca la española, pero con el predominio del aroma a clavo, los 
azúcares desprendidos por los muslitos y el bacon. Se disponen las ciruelas 
escaldadas sobre los jamoncitos, se vierte la salsa por encima, un breve horneo 
y la cena está servida. Un par de botellas Remelluri de Labastida, cosecha del 
78, y a envejecer con dignidad”. 
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El pianista 
Manuel Vázquez Montalbán 

 
Guia didàctica i de lectura 

Imanol Fernández 



_______________________________Guies  Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

219 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imanol Fernández Salvatierra (Sabadell, 1990)  

Máster en Formació del profesorat de secundària i Graduat en 
Filosofia per la UNED. Combina l’ensenyament teatral per a 
nens, adolescents i adults amb l’actuació i la dramatúrgia. Ha 
estrenat més de mitja dotzena d’obres en teatres de Barcelona 
com el Tantarantana, l’Atrium de Viladecans, o el Teatre del 
Sol de Sabadell. L’any 2011 va guanyar el XIV Premio 
Internacional de Teatro de Autor Domingo Pérez Minik, amb 
“El silencio de las mil voces”. 
Recentment, un text seu, “Pell de Porc”, ha estat finalista en el 
projecte Croquis-Bcn, convocat per La Sala Beckett de 
Barcelona. La mateixa obra ha estat seleccionada per a la 20ª 
Mostra de Teatre de Barcelona en el Teatre del Raval.  
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El pianista (1985) 
 
1. Introducció 
 
Les activitats d’aquesta guia estan pensades per als estudiants de Batxillerat. Tot i 
així, creiem que una correcta selecció dels materials podria fer pertinents alguns dels 
exercicis per a alumnes del segon cicle de l’ESO. En qualsevol cas, les activitats 
tenen com a objectiu facilitar a l’alumnat l’aproximació a la lectura de El pianista des 
d’un enfocament participatiu i competencial. La finalitat principal és que l’alumne 
s’aproximi a l’obra que ara analitzem a partir d’activitats que conviden a gaudir, en un 
procés en que la lectura i l’aprenentatge constitueixen una vivència. 
 
L’edició amb la que treballarem la següent unitat didàctica és: 
VÁZQUEZ MONTALBÁN, M.: El pianista. Editorial Seix Barral. Barcelona, 1985. 

 
 

1.1 Enllaços d’interès  
 
http://www.vespito.net/mvm/pianista1.html (Article de Julia Moreno Arce) 
http://www.vespito.net/mvm/pianista2.html (Article i entrevista de E. Crespo) 
http://www.vespito.net/mvm/pianista3.html (“El pianista y la postmodernidad”, de 
Ricardo Sánchez Beiroa) 
http://www.vespito.net/mvm/pianista4.html (“El pianista”, la pel·lícula. Article de 
Octavi Martí, París, EL PAÍS, 10/6/1998, i article de Elsa Fernández-Santos, Madrid, 
EL PAÍS, 12/3/1999) 
http://www.uv.es/cerverab/mvm1.htm (Text dedicat a “El pianista” i presentat a la 
Universitat Internacional de Andalucía (Seu a Sevilla) al setembre de 2004, en un 
seminari titulat “Manuel Vázquez Montalbán, un talento renacentista”, coordinat per 
Rosa Regàs. Posteriorment, ha estat publicat a “Pasajes - Revista de pensamiento 
contemporàneo”, editada per Publicaciones de la Universitat de València (PUV) al seu 
número 20 (primavera de 2006), coordinat per l’historiador i professor de la mateixa 
universitat, Justo Serna.) 
 
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-
calaidoscopio-montalban/1714710/?media=tve 
http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es/p/inicio.html 

 
 
1.2 Orientacions per al professorat  
 
Més enllà de les virtuts estrictament literàries de l’obra, El pianista pot apropar a 
l’alumne a la història de tres Espanyes. La primera és la que hi havia entre els emigrats 
a la França de 1936, moments abans de que esclatés la guerra civil espanyola: La 
desinformació dels mitjans de comunicació, la passivitat francesa front als insurgents i 
el conflicte intern de qui no sap si tornar per defensar els interessos de la República 
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seran els eixos del primer capítol de la novel·la. La segona Espanya, en canvi, serà la de 
la postguerra de 1946: escenari d’opressió i ressentiment, paisatge desafortunat on 
encara, però, podem trobar espurnes d’esperança en el futur. La tercera Espanya de El 
pianista, finalment, és la de la Barcelona dels anys 80, la del desencant i el 
pragmatisme d’una societat freda i, en sintonia amb la resta d’Europa, postmoderna. 
 
Aquesta visió tridimensional que ens ofereix Montalbán de la nostra geografia va més 
enllà d’un simple recorregut històric: és també un itinerari a través de la caiguda 
dels nostres ideals, i una defensa innegable de la ciutadania activa i 
combativa.  
  
1.3 Contingut i estructura de les activitats de la guia  
 
Les activitats s’ordenen d’acord amb l’hipotètic procés de lectura que ha de dur a terme 
l’alumne, ja que l’objectiu fonamental de la guia de lectura és justament 
l’acompanyament durant tot el procés de lectura. La nostra intenció és oferir al 
professorat una sèrie d’activitats, situar-les en cada capítol i deixar al seu parer la 
selecció més pertinent. Serà el professor qui gestioni, segons el seu temps i el grup amb 
qui treballi, l’itinerari específic a partir de la guia, deixant de banda aquelles activitats 
que puguin no acomodar-se a les seves circumstàncies. 
 
D’aquesta manera, hem agrupat les activitats segons els següents blocs: 
- BLOC I: Abans de llegir la novel·la. Activitats prèvies a la lectura, dirigides a 

proporcionar a l’alumne els coneixements essencials e imprescindibles per a 
comprendre la novel·la, encaminant-nos també a la seva motivació. 

- BLOC II: Mentre llegim. Activitats dirigides a l’anàlisi formal de la novel·la, però 
també de reflexió i creació a partir de les idees que ens puguin suggerir diferents 
fragments de l’obra. Aquí s’inclouen, evidentment, activitats de reforç que assegurin 
la correcta comprensió de l’obra. 

- BLOC III: Després de llegir la novel·la. Activitats de reflexió i de síntesi.  
 
Hem decidit dividir cada bloc, també, en activitats per al primer, segon i tercer 
capítol de la novel·la, donada la singularitat cronològica de El pianista. Dividirem les 
activitats en tantes fases o subactivitats com creiem necessàries. El professorat a qui es 
destina aquesta guia ha de tenir en compte els temps dels que disposarà per a dur a 
terme el recorregut que aquí oferim. 
D’altra banda, gairebé sempre donarem un text que pugui servir de pretext per a les 
activitats, tot i que hi hauran casos en que resultarà més adient que el text tanqui 
l’activitat. 
 
A continuació oferim un índex per a poder treballar la guia que ens ocupa. 
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BLOC I. ABANS DE LLEGIR LA NOVEL·LA. 
 

1.  La música callada. 
2.  Les eleccions de 1982. (3 activitats) 
3. La guerra civil. Una història de perdedors. O potser no?  
4.  Una pel·lícula sobre l’opressió: L’onada.  
5.  Ajudeu l’Espanya! (3 activitats) 

 
 
BLOC II: MENTRE LLEGIM LA NOVEL·LA. 

 
6. La sexualitat a l’España postfranquista. (3 activitats) 
7. L’Espanya de la doble moral. (2 activitats) 
8. Descobir Barcelona: De Bisbe Laguarda al Capablanca. 
9. La Barcelona imaginària de Schubert. 
10. L’estraperlo. 
11. Gana i alimentació a la postguerra. (2 activitats) 
12. Disciplina i Dictadures. (2 activitats) 
13.  Cops de puny. La boxa. 
14.  Veu polifònica. 
15. Un poeta i un cronista per a cada barri. 
16.  Desmuntant el paisatge de Barcelona. (2 activitats) 
17.  Música culta vs. Música popular. 
18. Les dances del príncep Igor de Borodin”. 
19. La música a El pianista. 
20. Cartes. La novel·la epistolar. 
21.  Viatge a París. 

 
BLOC III: DESPRÉS DE LLEGIR LA NOVEL·LA. 

 
22. Mompou i Alberto Rosell. 
23.  Després del Capablanca. 
24.  “Han venido éstos…” (2 activitats) 
26.  La importància dels personatges. (3 activitats) 
26.  Llibres prohibits. (2 activitats) 
27.  Història, literatura i records. 
28.  Memòria, teatre i Montalbán. (2 activitats) 
29.  Dalí i Doria. 
30.  Dramatitzacions i discussió amb El pianista. (3 activitats) 
31.  Idees polítiques: Cap a l’apatia. 
32.  Le cadavre exquis boira le vin nouveau. 
33.  Joc de preguntes i respostes. 
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2. Guia de lectura 
 
2.1 Anàlisi de la novel·la 
 
Al 1985 la Editorial Seix Barral publica El pianista, tot i que les seves primeres 
paraules van ser escrites al voltant de 1972. Montalbán deixava de banda El 
Balneario (que arribaria un any després) per posar-se a escriure una novel·la a la que 
donava voltes feia temps. El pianista es retroba amb moltes de les qüestions essencials 
de l’obra de l’escriptor, treballant la idea de l’artista fracassat, la dels vençuts de 
la guerra civil i la d’un compromís inamovible amb l’esquerra crítica i 
combativa.  
 
La novel·la rep el Premio Recalmare al 1989; Ariel García Valdés proposa una 
versió dramàtica sota el títol El viatge, le voyage i Mario Gas la porta a la gran 
pantalla al 1998. Podem trobar, també, una adaptació teatral escrita per la Lluïsa 
Cunillé i dirigida pel Xavier Albertí.  
 
El pianista aconsegueix fondre magistralment la biografia de l’autor amb la ficció: els 
espais, els personatges i l’acció es troben en una tensió constant entre la veritat i la 
mentida: Montalbán col·loca a Javier Solana, ministre de cultura espanyol a partir de 
1983, en el seu primer capítol: ens recorda a la Lola Flores i al Manolo Caracol al 
segon i descriu amb solemnitat al famós compositor francès Darius Milhaud al París 
del tercer capítol. I alguns altres personatges, a més, semblen apuntar a personalitats 
reals: Així, Luís Doria manté evidents paral·lelismes amb José Iturbi o Salvador Dalí. 
 
A El pianista, Montalbán continua treballant la imatge de la Barcelona del Raval, la de 
la Calle de La Botella i la de les Rambles: La Barcelona dels descreguts i els perdedors 
que encara creuen que “contra Franco se vivia mejor.” 
 
 
2.2 Argument 
 
El pianista és la història de l’Alberto Rosell, un jove i talentós músic que abandona la 
seva carrera per lluitar i defensar els interessos de la República durant la Guerra Civil 
Espanyola. Rosell, que acabarà els seus dies tocant en un bar de transsexuals 
barcelonins, resulta ser la figura moral de la obra enfront Luis Doria. Doria, sense 
principis polítics ni ètics, es preocuparà només de la seva música, aconseguint finament 
l’èxit, el reconeixement i la eternitat en la seva obra. 

  
L’atac de Montalbán contra la intel·lectualitat no compromesa de la seva època, 
nihilista o pragmàtica, és fa evident en la figura de Alberto Rosell, que tot i acabar 
tocant en un bar de transsexuals, és al cap i a la fi l’artista que l’autor vol defensar: el 
compromès, el que encara avui, a la postmodernitat, sap que encara s’ha de continuar 
lluitant. 
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2.3 Estructura i punt de vista 
 
El més destacable de El pianista és sens dubte la seva estructura. Un narrador 
heterodiegètic divideix la història en tres temps diferents, tres temps que van 
d’endavant cap endarrere: 
 
El primer és el de la decadent Barcelona de principis dels anys 80: El PSOE 
ha guanyat les eleccions generals, i la intel·lectualitat catalana es caracteritza per la seva 
desídia. El primer capítol descriu personatges apàtics, poc compromesos i sense cap 
mena d’esperança envers el futur. Alberto Rosell, el protagonista de la història, 
apareixerà aquí gairebé com un fantasma: una mena de figurant al Capablanca, bar al 
que van a parar els personatges. Luís Doria, el seu antagonista, s’aproparà al lector 
d’una manera similar: tothom parla d’ell, tothom el veu aplaudir al Capablanca i 
vecorda històries que han escoltat o llegit d’ell: però la seva presència és gairebé 
invisible. 
 
A continuació, l’obra ens porta als terrats de la Barcelona de 1946: Estem en 
plena postguerra, i la trama mostra personatges inconformistes, amb somnis i amb 
ideologies definides. El segon capítol es caracteritza pel seu marcat realisme social: 
abunden els diàlegs i les descripcions de caire naturalista. Els protagonistes comencen 
una aventura pels terrats en busca d’un piano per a l’Alberto Rosell, que ara, quaranta 
anys més jove, assenyala un passat obscur: des del final de la guerra civil ha passat 
vàries vegades per la presó. En aquest capítol, Rosell deixa de ser una figura al fons de 
l’acció per a guanyar un cert protagonisme. Doria, per la seva banda, només serà 
esmentat. La seva carrera meteòrica ha fet d’ell un home important i un 
músic de reconeixement mundial. 
 
Finalment, El pianista tanca la seva narració 46 anys abans del seu inici, en 
una França que mira impassible com li arriba una guerra. Aquí trobem el veritable 
nucli de l’obra: la relació entre Alberto Rosell, part moral de la història, i Luis Doria, 
artista sense escrúpols, autèntic enfant terrible que aconseguirà triomfar com a 
compositor arreu del món. Serà en aquest capítol on la història prengui tot el seu sentit, 
i tots els rumors que s’han anat escoltant durant els capítols anteriors seran tractats 
directament pel narrador. Totes les incògnites que Montalbán dibuixa entre Rosell i el 
seu antagonista, Doria, però també entre Rosell i la seva parella, Teresa, seran 
solucionades a la fi. 
 
D’altra banda, podríem interpretar cada capítol des de l’estructura i la mística 
d’un viatge: Al primer, els protagonistes surten del carrer Bisbe Laguarda fins 
arribar al Casbah. Al segon capítol, els personatges caminen pels terrats de Barcelona 
en busca d’un piano per l’Alberto Rosell. Finalment, el tercer capítol conclou amb el 
viatge de tornada a Barcelona pels seus protagonistes: La guerra civil espanyola ha 
començat i els personatges volen prendre partit en ella. El viatge i el camí es tornen 
obsessió i leitmotive de la narració de Montalbán. 
 
Al nostre parer, el punt de vista de El pianista ha d’entendre’s des d’una concepció 
multiperspectivista de la narració. Multiperspectivista, perquè el narrador 
omniscient que guia al lector durant la novel·la descriu la vida del seu protagonista a 
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partir de diversos personatges: al principi, el narrador sembla fitxar-se més en 
Ventura, descrivint des de la distància al vell pianista. Desprès, en el següent capítol, 
el narrador sembla posar a Andrés com a personatge principal de la història, apropant-
se a un pianista més jove i una mica tocat pels horrors de la guerra civil. Al final, al 
tercer capítol, el narrador es deixa caure cap el punt de vista del protagonista de la 
història, Alberto Rosell. 
 
2.4 Personatges 
 
El fil conductor de la novel·la és la relació entre Alberto Rosell i Luis Doria. Tot i 
així, fins al tercer capítol aquests dos personatges es donaran a conèixer gràcies a altres, 
que parlaran d’ells, els observaran i els interrogaran. 

 
Al primer capítol, els personatges més destacats són: 
 
• Ventura: Traductor frustrat i malalt. La seva debilitat física el tornen un 

personatge malhumorat i sense esma. Els personatges parlen del seu passat polític, 
quan encara se’l podien prendre com un líder. Ventura simbolitza la possibilitat 
d’un artista compromès durant la postmodernitat.  
 

“-(…) Ventura, tu antiguo rival en la conquista del poder dentro del PSUC, la 
UER, el PCI, Bandera Roja y otra vez el PSUC, es decir, hayamos estado donde 
hayamos estado, Ventura, el viejo combativo y brillante Ventura se ha vuelto… 
escéptico… 
- ¿Escéptico, tú, Ventura? 
- Escéptico de provincias, sí”.  
Montalbán, M.V. (1985). El pianista. Barcelona: Editorial Seix Barrall. P. 65. 

 
• Luisa: Parella de Ventura, però d’un perfill oposat: és forta, alegre i extravertida. 

És pacient i no té pèls a la llengua.  
 

“- Y Luisa es nacionalista de izquierdas y feminista partidaria de la castración 
de los hombres. 
- No de todos, pero sí de casi todos.” 
Op. Cit. P. 65. 

 
• Schubert: Histriònic, cínic i dèspota. Parla massa, i sap treure el pitjor de 

qualsevol situació. És excessivament crític amb tot, i es mostra escèptic davant de 
qualsevol ideologia: S’apropa al socialisme, perquè creu que està de moda. 
Exemplifica el desinterès de la postmodernitat.  

 
“(…)Schubert es un pesimista histórico a pesar de que tiene una beca de la 
Generalitat, un encargo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, 
colabora como archivero especializado en la Fundación Figueras y es profesor 
adjunto del Departamento de Historia de la universidad”.  
Op. Cit. P. 25. 
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• Irene: Parella de Schubert. Dòcil amb ell, però cansada de les seves impertinències. 
Comença a molestar-se amb la manca de tacte del seu home. 
 

“ (…) la blanca Irene, rubia y blanda folladora del Sindicato Democrático, 
bióloga, profesora de inglés en un instituto proletario, con toda la biología por 
detrás y los treinta y siete años sin maternidad por delante…”  
Op. Cit. P. 25. 

 
• Delapierre: Actor, hedonista barato i homosexual. Delapierre es individualista i 

una mica egocèntric.  
 
“…sin mover ni una de sus delicadas facciones de aristócrata romántico venido 
a menos, que había recibido el apodo de Delapierre ya en los años de la 
facultad, cuando sostenía que no hay mejor desayuno que un combinado de 
zumo de naranja y Moët & Chandon”.  
Op. Cit. Pàg. 36. 

 
• Joan i Mercè: Parella que exemplifica la classe mitjana-alta. Van abandonar els 

seus somnis de joventut per viure la vida des d’una posició pragmàtica.  
 
“(…) llevaban el éxito económico y social en el rostro apacible de burgueses 
bien cuidados, contempladores a cariñosa distancia de aquellos muchachos 
que se habían negado a crecer…”  
Op. Cit. P. 37. 

 
• Tony Fisas: És un yuppy que ha fet fortuna a Nova York: És un triomfador que ha 

s’ha allunyat de la decadent Espanya. Si Ventura pot ser el mirall de l’Alberto 
Rosell, Fisas ho és de Doria. Fisas és un home culte, que al tornar a Barcelona mira 
amb condescendència als seus amics del passat. 

 
“- Sí, sí. Ya tengo el master y ahora doy clases en la New York University. De 
hecho sigo vinculado a la asignatura de Claudio, de Claudio Sánchez Albornoz. 
¿Sabéis de quien hablo, no? Pero ahora estoy perfilando un curso propio sobre 
Teoría de la pobreza; es una rama de la economía que está en auge y que aquí 
apenas se ha estudiado”. 
Op. Cit. P. 60. 

 
• Alberto Rosell: La seva presència és enigmàtica. Toca al Casbah, bar de 

transsexuals de la nit barcelonina, sinònim de la decadència i la doble moral de la 
gent ben posicionada. Aquí és només un avi que fica notes de Mompou entre cançó i 
cançó, un home cansat que al tornar a casa ha de cuidar de la seva dona malalta, la 
Teresa. 

 
“Le fue posible aislar al pianista como una figurilla distinguida por el reflector 
de los ojos de Ventura, más frágil si cabía por las destrucción de la luz, como 
abrumado bajo su fuego, más blanca la piel anciana, más descarnado el 
esqueleto soldado al piano, en el rostro el desprecio más radical hacia las 
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emociones, un desprecio de Buster Keaton con la propia esquela de defunción 
en el bolsillo”. 
Op. Cit. P. 73. 

 
• Teresa Lleonart: Massa amorfa, cos sense energia i símbol de la malaltia i el pas 

del temps. Resta al llit mig adormida, esperant que Alberto la pugui guarir i rentar. 
 

“Trabajosamente la tela va descubriendo el cuerpo de mujer desnudo, las 
piernas elefancíacas hinchadas, rojas, con costras de heridas sucias o de 
suciedades que se han vuelto heridas, unas inmensas bragas pañal que 
encierran gasas, excrementos, orines oxidados, calor de inglés despellejadas 
para siempre, vientre odre de células acanaladas con rastros de heces que han 
buscado las escasas vaguadas hacia las pendientes de la cama deformada.” 
Op. Cit. P. 99. 
 

• Luis Doria: Luis Doria és ara un vell que viu dels èxits i reconeixements del 
passat. La gent l’admira, i sembla deixar clar que la seva empremta quedarà per 
sempre a la història de la música.  

 
“Sobre un panel de corcho recortes amarillos de periódicos, huecograbados de 
La Vanguardia, Luis Doria, distintas épocas, premios, trofeos, actuaciones en 
las Naciones Unidas, en El Pardo, ante Charles de Gaulle, Salzburgo, algunos 
titulares de periódicos: Luis doria: La música ha dejado de ser una puta. ¡Viva 
el amor libre!” 
Op. Cit. P. 102. 
 

 
Al segon capítol, alguns dels personatges més importants són: 

 
• Andrés: Home d’uns quaranta anys, el seu somni és sortir de l’Espanya de la 

postguerra en busca d’un futur millor. Vol tenir un carnet de conduir i marxar lluny: 
potser al Brasil. Ha passat per un camp de concentració i es mostra entusiasmat 
amb el gust musical del pianista. 

 
“-En el campo de concentración, conocía a alguien que había viajado, que 
había estado en París y me dijo: la entrada en Barcelona por la Diagonal es 
comparable a la entrada en París por los Campos Elíseos. Si no tuviera a mi 
madre viuda, te aseguro que no me iba a quedar yo en este puñetero país ni un 
minuto.”  
Op. Cit. P. 106. 
 

• Young Serra: Obsessionat amb el boxa, somnia amb poder donar-li una vida 
millor als seus pares. Ells venen diaris i tenen el seu pis llogat. Young Serra els 
ajuda, però té el cap en un altre lloc: ser boxejador professional i poder lliurar els 
seus pares de treballar. 

 
“-Algún día seré campeón de España o del mundo y le compraré un visón.” 
-¿A quién le comprarás un visón? 
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-A mi madre un visón y a mi padre un coche. Y tendrán criada. Mejor dicho, 
criados”.  
Op. Cit. P. 110. 
 

• Quintana: Amic de l’Andrés, d’ideologia clarament oposada a la del Règim, 
aconsegueix diversos llibres prohibits d’un llibreter del seu barri. 

 
• Magda i Ofelia: Les dues cosines només busquen divertir-se. Joves, 

despreocupades, prefereixen pensar en ballar que en les misèries de la guerra. Cap 
al final del capítol, sabrem alguna cosa més de la Magda: encara continua 
enamorada d’un home del circ a qui va conèixer fa molt de temps... i que va marxar. 

 
“Ofelia vendía huevos en el mercado de San Antonio. Se pasaba toda la 
mañana desde que amanecía hasta las dos del mediodía, exponiéndolos ante la 
bombilla para comprobar su frescura y metiéndolos en papelinas de papel de 
periódico que ella misma hacia entre clienta y clienta. Magda era la 
encargada de guardarropía del Rigat, pero sólo por una temporada, porque la 
titular tenía algo malo en los pulmones y la habían enviado a un sanatorio”. 
Op. Cit. P. 135. 
 

“- Son realquiladas de los padres de Young, buenas chicas pero con la cabeza a 
pájaros. Si caen en buenas manos, bien, si caen en malas manos, mal. En esta 
calle hay chicas guapas, muy guapas”. 
Op. Cit. Pàg. 137. 

 
• Alberto Rosell: Ha passat per diverses presons després de la Guerra civil. Se sap 

que ha estat por motius polítics. Montalbán el descriu estrany, somniador i 
ressentit: ressentit amb Luis Doria i amb el seu èxit. La gran obsessió de l’Alberto 
Rosell ara és tocar un piano. No ho fa des de abans de la guerra.  

 
• Manón Lleonard: Ara, Teresa, és cantant i viu amb la seva mare al número 1 de la 

Calle de La Botella. En aquella mateixa casa passarà els seus últims dies amb 
l’Alberto. Manón Lleonard sembla ser una dona moderna i segura de sí mateixa. De 
la dona que coneixerem en el tercer capítol i de la que vam conèixer al primer 
capítol no en queda ni en quedarà res.  

 
“- Va siempre muy extremada y con pantalones. 
Fue la opinión de Ofelia. 
- Va teñida de platino y está un poco jamona. Quiero decir, llenita. Recuerda 
un poco a esa vedette, Conchita Leonardos. Y es verdad, muchas veces va por 
la calle con pantalones y la critican mucho porque vuelve tarde y no siempre la 
acompaña el mismo hombre”. 
Op. Cit. P. 149. 

 
• Luis Doria: Ara resta com a personatge quaternari. Luís Doria triomfa arreu del 

món. Compositor total, sembla mantenir un tracte més que cordial amb el règim 
franquista. 
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“- ¿Ha vuelto Luís Doria a España? 
- ¿El músico? Claro que ha vuelto. Permaneció fuera hasta mil novecientos 
cuarenta y dos, poco más poco menos, pero incluso ha tocado en un Festival 
Musical de la Costa Brava, en presencia de ministros y del propio Franco, 
aunque no estoy seguro. Ha hecho una carrera de bólido. ¿Es tan bueno como 
dicen? 
Op. Cit. P. 134. 

 
 
El capítol parla, també, del matrimonio Baquero, el nebot de l’Andrés, els pares de 
Young (Enrique i Asunción, que reparteixen diaris), Floreal Roura, un vell boig que viu 
envoltat de coloms o l’Amparo, la Santera, de increïbles (o no...) tècniques 
endevinatòries.  
 
Al tercer capítol, alguns dels personatges més importants són:  
 
• Alberto Rosell: Paradigma de l’artista compromès: Servicial, educat i honest, ha 

deixat Barcelona per fer una carrera a la capital d’Europa, a França, a París. La 
imatge de provincià l’acompanyarà durant tot el capítol. Rosell és jove, metòdic i 
potser, de vegades, excessivament ingenu. Quan arriba la guerra a Espanya, ell 
s’implica i torna a casa, deixant enrere una prometedora carrera com a músic.  

 
“Pensaba que tenías la cabeza llena de música, buena o mala, pero música, y es 
que la tienes llena de himnos y de imágenes rotas de revoluciones románticas. 
Nunca llegarás a nada. París era tu última oportunidad”.  
Op. Cit. P. 279. 
 
“- Pero ¿es que no lo entiendes? Gente como tú y como yo se está matando a 
tiros en defensa de unas ideas que tú y yo tenemos en la boca las veinticuatro 
horas del día”. 
Op. Cit. P. 276. 

 
• Luis Doria: Paradigma de l’artista com a geni: Doria és histriònic, dèspota i 

apolític. La seva ideologia és l’art, fins al punt de poder entendre’s a sí mateix com a 
obra. No té modals, i necessita constantment cridar l’atenció. És probablement un 
gran músic, però es també una persona terrible.  

 
“…la visita ha sido todo menos anodina y Milhaud a partir de ahora no 
olvidará mi nombre, ni el título de la cantata que estrenaré el año que viene, ni 
mi carácter. No dirá por ahí: he conocido a un músico prometedor, sino: he 
conocido a un bastardo salvaje y maldiciente pero con evidente talento. De 
vosotros ni se acordará dentro de media hora, ilusos”. 
 Op. Cit. P. 193. 
 
“De nada de esto pude hablar con Doria, en las nubes de su megalomanía y de 
su estética de niño genial y malcriado…”  
Op. Cit. P. 225. 
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“-¡Hijos de puta! ¡Hijos de la gran puta! ¡Creéis que me dejáis aquí muerto de 
vergüenza, crucificado por vuestro ejemplo! ¡No estoy muerto! ¡Soy un 
cadáver exquisito, el cadáver de la razón, y vosotros sois mezquinos esclavos 
de las emociones más baratas! Le cadavre exquis boira le vin nouveau! No lo 
olvides, Albert”. 
Op. Cit. P. 280. 

 
• Teresa Lleonart: Fins que no abandona al seu amant, Luis Doria, Teresa no 

sembla ser gaire cosa més que un objecte. Cantant, lluita per fer-se un lloc en el 
món de la música. Tot i així, la crueltat de Doria la fa estar sempre en un segon pla. 
Teresa s’aproparà al lector el 1983 com una dona vella i malalta, i el 1946 com una 
dona lliure, encara entusiasmada amb la idea de poder cantar. Ara, però, sembla 
massa jove i massa ingènua com per fer-se valdre.  

 
“-(…)Teresa Lleonart, dice que es cantante, pero si la oyeras… yo creo que 
sobre todo tiene un gran talento corporal, algo cubista. No se pierde una 
manifestación antifascista, ni un acto litúrgico por el Frente Popular, ya ha 
cantado en España en algunos conciertos de ex alumnos de Mercedes Capsir y 
ahora trata de meterse en el coro de la Opéra Comique”.  
Op. Cit. P. 199. 
 
“De hecho, si no se acostara conmigo no tendría ninguna función en esta 
ciudad. Lo más importante que ha hecho en su vida que hará en su vida, será 
haberse acostado con Luis Doria”.  
Op. Cit. P. 208. 

 
• Larsen: Suec, amant de la cultura espanyola. Hispanista, apostarà per lluitar a la 

guerra civil. És un home fort, amb energia i apassionat. Potser per aquest motiu és 
un personatge amb un toc còmic. 
 

“Hablaba el castellano a sacudidas, como si compusiera las frases en una caja 
de imprenta mental y luego las depositase a la consideración del receptor, con 
una cierta timidez, en la duda del acierto”. 

 
2.5 Espai 
 
Podem dividir la novel·la en tres espais: El primer és el de la Barcelona de 1983. 
Els personatges aniran a peu des de el carrer Bisbe Laguarda fins al Casbah, tot 
caminant per diverses zones de la ciutat, com el carrer Tallers o la Plaça dels 
Àngels.  

 
“¿Queréis que siga? En las ramblas cabe una visión cósmica y si alzamos la 
cabeza seguro que vemos un ovni de la internacional socialista planetaria, y 
así hasta el puerto, donde con un poco de suerte podemos toparnos con un 
grupo de alegres muchachos de la NAVY, evidencia misma de que somos una 
provincia del imperio, Y si hay luna llena, aguas podridas del puerto, 
podridas, sugestivo adjetivo, podridas. Este inventario en otro tiempo nos 
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hubiera llenado las venas de sangre revolucionaria y hoy nos las llena de 
horchata de chufa”. 
Op. Cit. P. 31. 

 
El segon espai torna a portar-nos cap a Barcelona, però aquesta vegada a l’any 
1946, durant la postguerra. Els protagonistes del segon capítol ens guien pels terrats de 
la ciutat comtal: El carrer de la Botella on va néixer Montalbán es tornarà especialment 
rellevant, ja que serà allà on viuran Albert Rosell i Teresa Lleonart, i és allà on es 
dirigiran els personatges de la novel·la amb la intenció de poder trobar un piano en una 
Barcelona de gent que passa gana. 
 

 

“Luego la inmediatez de los tejados y 
terrados sucesivos desde la falda de la 
montaña hasta allí mismo, a medio camino 
del mar, coronaciones del casco viejo de la 
ciudad, tapaderas de una vida entre la 
memoria y el deseo, pretextos para asomarse 
a los desfiladeros de las calles estrechas que 
partían de las antiguas murallas y se 
adentraban en el barrio chino en pos del 
corazón maligno de la ciudad portuaria” (p. 
106). 

 
Finalment, El pianista ens trasllada a la ciutat de París de 1936, amb la victòria 
del Front Popular i la imminència de la Guerra civil espanyola enrarint l’ambient 
parisenc.  

 

 
“(…) en estos momentos estamos atravesando el 
río, Albert, y vamos hacia la orilla izquierda, 
hacia el presente y hacia el futuro. En cuanto 
asomes la cabeza a la encrucijada de Saint-
Germain con Saint-Michel sabrás en que ciudad 
estás, sabrás que estás en la capital de las ideas 
de Occidente” (p. 204). 

 
2.6 Temes i valors: 

Amb El pianista, Manuel Vázquez Montalbán ens presenta a les dues posicions 
artístiques dominants de la nostra època: d’un cantó hi ha els postmoderns, 
autènticament nihilistes, escèptics radicals sense esma per a poder comprometre’s amb 
cap ideologia concreta. De l’altre, Montalbán ens descriu artistes pragmàtics, és a 
dir, els que conjugaven una ètica neutra amb un interessat càlcul dels objectius que 
volien aconseguir a la vida. 
 
Montalbán critica ambdues posicions, i es presenta com un intel·lectual 
d’esquerres, compromès i encara disposat a recollir el llegat que la modernitat ens ha 
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deixat. La lluita, la ideologia són paraules que encara tenen sentit per a un escriptor que 
no vol creure’s allò de que tot és igual. El més important de tot això, però, és que la seva 
defensa no és ingènua, i fa que l’artista compromès del llibre, l’Alberto Rosell, hagi de 
viure la vida d’un perdedor. La seva victòria no és una victòria econòmica, ni tampoc 
una victòria contra l’oblit i la història. La seva victòria és una victòria moral.  
 
La relectura que podem fer de la obra, tot i així, pot anar una mica més enllà. Podem 
llegir el pianista, també, com una crítica del món postmodern. La frustració 
política i moral sembla ser la segona pell de qualsevol ciutadà dels anys vuitanta, i 
també, potser, la de qualsevol ciutadà actual. Per aquest motiu pensem que l’obra no 
aborda només l’espai en lluita al món de l’art, sinó també la relació dialèctica 
entre l’individu i la societat.  
 
Al mateix temps, El pianista gaudeix d’un ventall ample de temes segons el 
capítol en el que ens situem. D’aquesta manera, en el primer capítol ressalta la 
inestabilitat laboral i la frustració política de Ventura i els seus amics, que 
semblen més amoïnats per aconseguir un status social que no en poder realitzar-se 
com artistes o individus. Al mateix temps, el travestisme i la transsexualitat del 
Capablanca il·lumina la qüestió del gènere i la sexualitat, alhora que sembla apuntar 
cap a la doble moral dels que s’ho passaven bé amb uns tipus d’espectacles que no 
concordaven massa amb una societat que tot just acabava de deixar enrere al 
franquisme. 
 
El segon capítol sembla abordar l’opressió política gràcies a l’ombra d’un dictador 
omniscient, present d’una manera o d’un altra en les converses dels seus protagonistes, 
i que es deixa veure amb més claredat cap al final, quan dos guàrdies civils dispersen a 
la gent que s’ha reunit per escoltar tocar a l’Alberto Rosell. La trobada entre Rosell i 
Teresa s’ha d’entendre, alhora, des d’una història d’amor que començarà a l’últim 
capítol de la novel·la i acabarà al principi, en la dura i desagradable realitat que 
significa envellir sense tenir prou recursos per a sobreviure dignament. 
 
El tercer capítol, finalment, s’aproparà a una sèrie de problemàtiques polítiques i 
ideològiques, i pivotarà entorn a la idea de posicionar-se políticament en el conflicte 
armat que es viu a Espanya: parla de la inacció francesa enfront els veïns del sud, 
centrant-se en les dificultats que suposa continuar fidel a uns valors. Aquesta part és, 
també, la més rica en referències musicals. 
 
2.7 Gènere  

Els dos primers capítols de la novel·la s’escriuen en clau de realisme social 
i novel·la històrica. Montalbán s’ajuda dels problemes quotidians fins aconseguir 
una narració de notes marcadament naturalistes: la realitat es mostra bruta, però 
també molt humana. El segon capítol, en la descripció que fa de la gent de la 
postguerra espanyola, resulta especialment aclaridor en aquest aspecte. 
 
Pel que fa al tercer capítol manté una certa distància respecte als altres: l’autor 
incorpora elements més experimentals: s’adjunten cartes com en el gènere 
epistolar, i el sentit del temps es perd en una narració desordenada i repleta de 
digressions. 
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D’altra banda, les pàgines de El pianista mostren una evident denúncia social, en 
sintonia amb el socialisme més combatiu que va caracteritzar al seu autor. I tot i que 
sembla evident que El pianista no pertany al gènere policíac que Montalbán va 
aconseguir arrodonir amb el seu Pepe Carvalho, la manera en que s’estructura el 
temps en la novel·la li aporta, en part, un aire a la novel·la d’investigació, al 
obligar al lector a esbrinar, en el transcurs de la lectura qui és, realment, l’Alberto 
Rosell, el protagonista de El pianista. 
 

2.8 Aspectes autobiogràfics de l’obra 

 Manuel Vázquez Montalbán, i també el seu pare, van anar a parar a la presó per 
motius polítics. Els dos, contraris al règim franquista, van militar en el Partit 
Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Montalbán, de fet, va ser condemnat a 
tres anys de presó per aquest motiu. En la novel·la, Alberto Rosell també 
militarà en el PSUC, i passarà sis anys a la presó desprès de la guerra civil. Com podem 
veure en altres obres de l’autor, els espais en els que es mouen els seus personatges són 
també els escenaris en que Montalbán va créixer.  
 
I sembla evident, que Manolo Vázquez Montalbán, com a intel·lectual, s’apropa en certa 
manera al protagonista de la novel·la. Els dos, com a artistes, no poden separar el 
sentit estètic de l’art del seu sentit polític i social. 
 

2.9 Elements que remeten a altres obres de l’autor: 

A la novel·la Los pájaros de Bangkok, Vázquez Montalbán porta al detectiu Pepe 
Carvalho al Capablanca, on es troba, sense donar-li massa importància, al pianista 
Alberto Rosell i a Luis Doria. Allà (pp. 91-97) Montalbán torna a mostrar una certa 
autotextualitat, convertint els protagonistes de El pianista en personatges terciaris de 
la investigació de Carvalho al Capablanca. 

 
“-… acompañada al piano por el maestro Rosell. 
Rosell, el pianista viejo, un Buster Keaton blanco de noche que corrige sobre la 
marcha los desastres de tiempo y entonación de las alegres y fuertes 
muchachas.  
[…] 
Y se corre la voz de que en la sala está un alcalde en funciones y Luis Doria, el 
viejo genio de la poesía y la pintura, conservado en formol y almidón.” 
Montalbán, M.V. (1983). Los pájaros de Bangkok. Barcelona: Editorial Planeta. 
P. 92. 
 

El fet que Luis Doria sigui aquí un geni de la poesia i la pintura (també es poeta a El 
pianista, tot i que no se li dóna massa rellevància) reforça la idea de que l’histriònic 
personatge pot haver sorgit de la personalitat radical de Salvador Dalí. 
 
D’altre banda, el nom del personatge principal del primer capítol de la novel·la, 
Ventura, és el mateix que utilitzava Pepe Carvalho quan militava a l’esquerra.  
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2.10 Elements que remeten a altres autors 

La història que Montalbán narra a El pianista pot entendre’s, també, com un camí 
inexorable cap a la postmodernitat i la pèrdua de valors, com ja hem dit. En aquest 
sentit, podem relacionar la novel·la amb La condició postmoderna de Lyotard, 
però també, i sobretot, amb la obra de 1964 d’Umberto Eco: Apocalíptics i 
integrats. Així, de la mateixa manera que Montalbán traça una línia entre els artistes 
que li van ser contemporanis, entre postmoderns (desencantats, descreguts i 
indiferents) i els pragmàtics, Umberto Eco ens parla d’apocalíptics (els quals fan 
una lectura especialment negativa de la cultura de masses, i no arriben a cap posició 
concreta) e integrats (els quals se la miren benèvola i acríticament).  

 
“-Yo dudo entre seguir el juego a los socialistas para hacer una carrerilla y 
poder ahorrar para la vejez o retirarme a mis posesiones ideológicas del 
pasado y esperar tiempos mejores. ¿Y tú? 
Suspiró Fisas y su sonrisa pedía comprensión. 
-Yo me he vuelto un pragmático”. 
Op. Cit. P. 67. 
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Bloc A. Activitats per abans 
de llegir la novel·la 
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Activitat 1. La música callada109 
 

“- ¿Qué has dicho tú que tocaba? 
- Una pieza de Mompou. 
- Dice que ha tocado usted un Mompou. 
- ¿Sí? ¿Lo dice? ¿Lo he tocado?” 

(p. 80) 
L’obra literària de Manolo Vázquez Montalbán és 
especialment rica en referències musicals, i El 
pianista, per descomptat, també. La Barcelona de 
l’escriptor, la Barcelona que ara descobrireu, sona a 
música popular, a coplas i pasodobles, però també a 
música culta: la música de Stravinsky, de Milhaud o 
de Satie tindran un paper rellevant dins de la història. 
Però serà la música callada de Mompou, com podreu 
comprovar, la autèntica banda sonora de la novel·la 
que teniu a les vostres mans.  
 
Busca a You Tube i escolta “Música Callada Book 1-9”. 
La melancòlica cançó que escoltes és de Frederic Mompou, i és la peça favorita del 
protagonista de El pianista, Alberto Rosell. Us proposem la següent activitat, per tal de 
que tingueu present durant la lectura les notes de Mompou: Imagineu que heu 
d’escriure una petita història per a ser llegida amb aquesta música de fons. 
Podeu escollir el gènere i la història que més us agradi, i després compartir-la amb la 
resta dels vostres companys en veu alta.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Descriptors didàctics: Frederic Mompou, música, piano, creativitat, (Literatura i 
expresaió escrita, a partir d’ara LyEE). 
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Activitat 2. Les eleccions de 1982110  

 
“[…] Dejé el PSUC para hacerme atracador revolucionario y dejé de ser atracador 
revolucionario para hacerme apolítico. Menos mal que me he dado cuenta a tiempo 
de que he de hacerme socialista. La socialdemocracia es algo más que una doctrina 
política. Es un código de conducta. Todos nosotros somos socialdemócratas 
profundos. Convivimos socialdemocócraticamente. Pactamos cada mañana el turno 
del cuarto de baño y el polvo por las noches y tratamos de inculcar en la gente la 
tesis del mal menor” (p. 27). 

 

Al 1982, el PSOE guanya les eleccions per primera vegada a la història de la democràcia 
espanyola. El partit que llavors liderava Felipe González havia estat des de 1977 a 
l’oposició. Havia sobreviscut condemnat al silenci durant els quaranta anys de 
franquisme. Aquelles eleccions van marcar un abans i un després en el panorama 
polític espanyol, i va significar l’arribada al poder d’uns partits polítics i la caiguda 
d’altres que s’havien mantingut estables fins a la data. La societat que va anar a votar el 
1982, sens dubte, començava a caracteritzar-se per una mena d’apatia i un marcat 
derrotisme que Montalbán reflectirà, com podreu comprovar, al primer capítol de El 
pianista.  
 
1. Busca informació sobre UCD, ALIANZA POPULAR i PSOE, tres dels protagonistes 
de les eleccions de 1982. Què van suposar per a cadascú d’ells els resultats? Descriu 
breument la situació de cada partit, preguntant-te d’on venien, com van repercutir 
les eleccions en ells i quina és la situació actual que viuen els tres partits 
esmentats.  
 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
D’ON VENIA? 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS A LES ELECCIONS: 

 

 

 

                                                           
110 Descriptors didàctics: Política, eleccions legislativas, Història d’España, Transició, Ética, 
Filosofía, L i EE. 
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ACTUALMENT…? 

 

 

 

 

 

 

PARTIDO POPULAR (PP) 
D’ON VENIA? 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS A LES ELECCIONS: 

 

 

 

 

 

 

ACTUALMENT…? 

 

 

 

 

 

 

UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (UCD) 
D’ON VENIA? 
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RESULTATS A LES ELECCIONS: 

 

 

 

 

 

 

ACTUALMENT…? 

 

 

 

 

 

 
 

 
2. Analitza la campanya electoral dels tres partits. Quin tipus d’eslògans van emprar? 
Quins recursos visuals i simbòlics van utilitzar, i com els pots relacionar amb la 
ideologia o el lema de cada partit?  
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3. Els cartells que tens a sota són els de les eleccions espanyoles de 2011. Quines 
diferencies i quines similituds veus entre aquests i els anteriors? Creus que els eslògans 
han canviat molt? Per què? Raona la teva resposta.  
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Activitat 3. La guerra civil. Una història de perdedors. O potser no?111 
 

“La pregunta a que nos enfrentamos puede formularse de varias maneras. Una de 
ellas es la siguiente: ¿Conmemoramos una victoria o una derrota? En otros 
términos: ¿Quién ganó realmente la guerra? No es fácil que la respuesta que 
demos, cualquiera que sea conquiste el asentimiento general. Sin embargo, algo 
podemos y debemos decir. En primer lugar: no ganaron la guerra los agentes 
activos externos, es decir, Hitler, Mussolini, Stalin. Tampoco los pasivos: Las 
democracias de Occidente que abandonaron a la República española y así 
precipitaron la Segunda Guerra y su propia pérdida. ¿Ganaron la guerra Franco 
y sus partidarios? Aunque triunfaron en los campos de batalla, conquistaron el 
poder y rigieron a España durante muchos años. Su victoria se ha transformado 
en una derrota. La España de hoy no se reconoce en la que intentaron edificar 
Franco y sus partidarios; incluso puede decirse que es su negación. El Frente 
Popular por su parte, no sólo perdió la guerra sino que muchas de sus ideas, 
concepciones y proyectos tienen hoy poca vigencia histórica. Entonces, ¿Nadie 
ganó? La respuesta es sorprendente: los verdaderos vencedores fueron otros. En 
1937 dos instituciones parecían heridas de muerte, aniquiladas primero por la 
violencia ideológica de unos y otros, después por la fuerza bruta; las dos 
resucitaron y son hoy fundamento de la vida política y social de los pueblos de 
España. Me refiero a la Democracia y a la Monarquía constitucional”. 

 
Octavio Paz. Discurs inaugural del Congrés Internacional de Intel·lectuals i 
Artistes celebrat a València. Juny de 1987. 

 
La guerra civil espanyola (1936-
1939) va fractura el país en dues 
meitats: els republicans van 
aconseguir el recolzament exterior 
de la URSS, però al final va resultar 
insuficient. Els revoltats, recolzats 
per l’Alemanya nazi i la Itàlia 
feixista, van acabar instaurant una 
dictadura que duraria més de trenta 
anys 

 
En 1987, en el Congrés Internacional d’Intel·lectuals i Artistes celebrat a 
València, el poeta i Premi Nobel Octavio Paz pronunciava, en el seu discurs 
inaugural, les paraules que tens més a dalt. Defensava una Espanya sense bàndols 
guanyadors, i assegurava que el resultat final de la batalla va significar la instauració 
d’una Monarquia constitucional i de la democràcia en la que vivim.  
 

 

                                                           
111 Descriptors didàctics: Represió, franquisme, història de España, Ética, Octavio Paz, 
intelectuales y artistas, LyEE. 
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Alguns dies més tard, en el mateix congrés, l’autor del llibre que estàs a punt de llegir 
va voler respondre a Octavio Paz, i demanant la paraula va començar dient: 
 
“El primer día, en el brillantísimo discurso de inauguración, Octavio Paz aportó una 
espléndida licencia poética –yo temo que el destino de muchas licencias poéticas sea el 
de convertirse en licencias históricas- y 
esa licencia poética fue que, finalmente, 
el vencedor de la guerra civil o los 
vencedores habían sido la Monarquía y 
la democracia, hermosa licencia 
poética. Sin embargo, yo, recuperando 
de pronto mi memoria sacudida por el 
impacto y la belleza de las palabras, 
recordé que durante treinta y seis años 
tuve la sospecha de que quien había ganado la guerra era Franco”. 
 
Manuel Vázquez Montalbán. Al Congreso Internacional de intelectuales y artistas 
celebrat a València. Juny de 1987. 
 
De retruc, Montalbán semblava no oblidar el temps que va passar a la presó de Lleida. 
En El pianista, com en moltes altres obres de l’autor, abunden les referències als presos 
polítics: Alberto Rosell passarà 6 anys a la presó, i Andrés, personatge del segon capítol 
de la novel·la, va viure durant anys en un camp de concentració, etc.  
 
Imagina que ets un periodista del Congrés internacional d’intel·lectuals i artistes, i et 
demanen que cobreixis una discussió entre Octavio Paz i Manuel Vázquez Montalbán. 
Busca informació per a defensar les posicions dels dos intel·lectuals: la d’Octavio Paz, 
que pensa que la guerra civil espanyola no la va guanyar ningú i al final va servir per 
instaurar una Monarquia constitucional i una democràcia, i la de Manuel Vázquez 
Montalbán, que no sembla estar-hi gaire d’acord. Busca informació per defensar les 
posicions dels dos intel·lectuals.  
 
Pots començar explicant, com es fa en els diaris, com va ser la trobada (on us vau 
reunir, quin tipus d’ambient hi havia a l’inici de la discussió...) i després donar entrada 
al diàleg que podrien haver mantingut els dos escriptors. 
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Activitat 4. Una pel·lícula sobre l’opressió: L’onada112 
 
Veure la pel·lícula: L’onada, o el contingut simbòlic de l’opressió. 

 
Títol: L’onada 

Direcció: Dennis Gansel 
Any: 2008 

Gènere: Drama. 
Duració: 107 minuts. 

Repartiment: Jürgen Vogel, Maqx Riemelt, Jennifer Ulrich, Frederick 
Lau 

 
 

 

 
 “Y prohibiendo El último tango en París. 
 Pero permitiendo que la burguesía formara colas automovilísticas hasta 

Perpignan para verle el culo a Marlon Brando. Era una doble conducta 
perfectamente asumida. En cambio nosotros íbamos con el ariete por 
delante para derribar la fortaleza de la bastilla y no der bamos nada” (p. 
56). 

 

Elabora un treball de la pel·licula L’onada de Dennis Gansel. No descriguis només 
el que passa entre els joves que la protagonitzen, intenta explicar perquè passa el que 
passa. Quina importància tenen els símbols (uniformes, salutacions, himnes, etc.) en 
l’enfortiment de la Dictadura? 

                                                           
112 Descriptors didàctics: Dictadures, disciplina, Història siglo XX, cinema, L’onada, Dennis 
Gansel, Die Welle, símbols, art. 
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Activitat 5. Ajudeu l’Espanya!113 

 
Aidez l’Espagne és una obra de Joan Miró de 
1937, és a dir, una obra realitzada durant la 
guerra civil espanyola. I com has pogut 
comprovar és, també, la imatge que han col·locat 
a la portada de El Pianista. Evidentment, i com 
podràs comprovar al final de la lectura, l’elecció 
no ha estat casual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Busca informació sobre l’obra, i elabora un comentari de l’obra Aidez l’Espagne, de 

Joan Miró. A continuació, et suggerim els següents apartats: 

1.DADES D’INTERÉS 

AUTOR: 

ANY: 

MOVIMENT ARTÍSTIC: 

2.CONTEXT: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
113 Descriptors didàctics: França, Joan Miró, Guerra Civil, Art, pintura, República 
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3.ANÀLISI FORMAL: 

 
 
 
 
 
 
4.I TU… QUÈ N’OPINES? 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Saps quin paper va tenir França en la Guerra Civil espanyola? Busca informació 
sobre León Blum i el Front Popular Francès. A quin bàndol, per una qüestió 
ideològica, haurien d’haver defensat? Quin va ser el seu posicionament durant la 
guerra?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________Guies  Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

248 
 

 
 

3. En el següent quadre pots veure els ajuts que van rebre els dos bàndols durant la 
guerra civil. Tracta d’omplir-lo, i després pregunta’t quins interessos o motius van 
motivar les intervencions estrangeres. Què va portar a Gran Bretanya o França a la 
neutralitat? Per què creus que l’Alemanya Nazi o la Itàlia feixista estaven tan 
interessades en col·laborar amb els revoltats?  
 
 

PAÍS AJUT MATERIAL BÀNDOL 

Alemania 
 
 
 

Sublevat 

URSS 
 
 
 

 

Italia 
 
 
 

Sublevat 

Francia 
 
 
 

 

México 
 
 
 

Republicà 

Portugal 
 
 
 

 

Irlanda 
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Bloc B. Activitats a fer durant 
la lectura
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Activitat 6. La sexualitat a l’Espanya postfranquista114. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“En los últimos años, uno de los máximos símbolos sexuales de Brasil ha sido 
Roberta Close, a quien vi por primeva vez en un anuncio de muebles. Roberta, 
cuyo aspecto me recuerda el de la joven Natalie Wood terminó su discurso con 
una admonición a los posibles compradores de muebles a no aceptar sustitutos 
del producto anunciado. “Las cosas”, advertía, “no son siempre lo que parecen”. 
Ni lo era Roberta. Esta chiquita e increíblemente femenina criatura era 
realmente un hombre.“ 
 
KOTTAK, C.P., Antropologia cultural, ed. McGrawhill, 2010. Pàg. 228 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: 
 
 
1. L’alumnat rep una pila de fotografies de dones. Totes elles són atractives, encaixen 
bastant bé en els cànons de bellesa actuals. Es demana a l’alumnat que analitzi les 
imatges i s’expressi lliurement. Després, el professor/a els indica que totes les dones 
que estan veient a les imatges tenen una característica en comú: Totes van néixer 
com a homes. 

 
BIBI ANDERSEN, ROBERTA CLOSE, CARMEN CARRERA, KELLY VAN DER VEER o 
JENNA TALACKOVA 
 
2. Es parlarà amb l’alumnat de la idea de gènere, dels seus límits i les seves 
possibilitats. També del travestisme i de la idea que ells tenien del fenomen de la 
transsexualitat. S’imaginaven així als transsexuals?  

                                                           
114 Descriptors didàctics: Postfranquisme, 1982, doble moral, travestisme, sexualitat, 
gènere, Ètica, Filosofia moral. 
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“¡Damas y caballeros! ¡Respetable público! Las noches de Capablanca se 
cierran con un broche de oro. Lo más sugestivo, lo más enigmático de lo 
enigmático, lo más diferente de lo diferente… ¡Bibi Andersen!  
El chorro de luz abandonó al presentador y al pianista y se fue a la derecha 
hasta tropezar con una escultura de mujer, melena oleante, facciones de niña 
sensual, un poderoso cuerpo sinuosoenfundado en un traje de lentejuelas y de 
un corte de la falda salía una pierna torneada unidad la tierra por un zapato 
rojo. Sólo la anchura del cuello era un ruido visual en aquel conjunto armónico 
que había sobrecogido a la sala, las mujeres vencidas en su contemplación 
crítica y los hombres a disgusto por la sospechosa atracción que tenían que 
confesarse” (p. 88). 

 

 
 
3. Al final, i després de relacionar l’activitat amb la novel·la (Amb el Capablanca, però 
també amb una època cada vegada més inestable i en la que tot, fins i tot el sexe, pot 
arribar a canviar), es demanarà a l’alumnat que respongui per escrit a la següent 
qüestió: Creus que podem escollir el nostre sexe, o que ja ens ve donat? 
Tracteu de justificar-ho tenint en compte els avenços científics que s’han dut a terme en 
els darrers anys. 
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Activitat 7: L’Espanya de la doble moral115 

 
 

 Y prohibiendo El último tango en París. 
 Pero permitiendo que la burguesía formara colas automovilísticas hasta 

Perpignan para verle el culo a Marlon Brando. Era una doble conducta 
perfectamente asumida. En cambio nosotros íbamos con el ariete por delante 
para derribar la fortaleza de la bastilla y no derribamos nada” (p. 56.). 

 
 
 
 
 
 
Last tango in París és una pel·lícula de 1972 de 
Bernardo Bertolucci, protagonitzada per Marlon 
Brando, Maria Schneider i Jean-Pierre Léaud. 
Pel seu explícit contingut eròtic i violent, no va arribar a 
estrenar-se en moltíssims països, en una època molt 
menys avesada a aquest tipus de pel·lícules.  
 
 
 
 

 
 
 
1. Coneixes altres pel·lícules que hagin estat censurades a l’actualitat? Esmenta-les i 
raona si els motius que es van donar per censurar-les eren suficients o no. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Descriptors didàctics: Postfranquisme, 1982, doble moral, censura, sexualitat, 
Ètica, cinema, LyEE. 
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2. Per què creus que, com es diu al text, deixaven que la gent pogués anar a veure-la a 
Perpinyà, si estava prohibida aquí? Què entens tu per doble moral? 
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Activitat 8: Descobrir Barcelona: De Bisbe Laguarda al Capablanca116 
 

Ventura viu en un pis del carrer Bisbe Laguarda; molt a prop de l’Església del Carme. 
Tot i que la seva intenció és començar per la Plaça del Padró, Schubert convenç a la 
colla per continuar per la Plaça dels Àngels fins arribar al carrer Tallers. En arribar, 
pugen per Jovellanos fins a Pelai, arribant a l’inici de les Rambles. Des d’allà, des de la 
Plaça Catalunya, baixaran les Rambles fins a Colom, fent una parada al Bar Boadas i 
arribant, finalment, al Capablanca. A continuació, donem una sèrie de passatges de la 
novel·la per poder fer el recorregut: 
 
Carrer Bisbe Laguarda->Església del Carme-> Plaça dels Àngels -> Carrer 

Tallers -> Jovellanos -> Pelai -> Rambles Plaça Catalunya-> Colom. 
 
1 

 
 

“Salieron a la calle sólo iluminada por las luces de un parking que ocupaba la 
mitad de una manzana, enfrentado a la presencia de una iglesia premoderna 
empotrada en el casería como una fábrica de fe y esperanza. 
- ¿Y esa iglesia? 
Las puntas triangulares de la iglesia del Carmen, con una ventana ojo de 
cíclope en su centro, convocaban la curiosidad de Schubert. 
-Es la iglesia del Carmen. La construyeron después de la Semana Trágica, 
sobre el solar de un antiguo convento de jerónimas que quemaron los 
revolucionarios. Mis abuelos vinieron a vivir a esta calle, Obispo Laguarda, 
recién casados. Tenían un colmado por aquí cerca, luego prosperaron y 
conservaron este piso por sentimentalismo, igual que mi padre. Aquí nació, 
aquí vivió con mi madre los primeros años de matrimonio y finalmente hemos 
venido a parar Luisa y yo. Es un barrio tranquilo y de un cierto interés. 
¿Quieres que bajemos hasta la plaza del Padró? 
- No. Déjalo. Prefiero que vayamos directamente hacia las Ramblas.  
-Esta calle queda un poco aparte del conjunto del barrio. Era un barrio casi 
lumpen hace treinta o cuarenta años, en cambio en esta calle había algún 
médico, algún rentista, las fachadas lo dicen, aquí vivíamos los ricos del 
barrio, hasta gay casas con ascensor que recuerdan los intentos de una 
arquitectura racionalista de los años treinta. Acerquémonos a la plaza del 
Padró, es muy curiosa. Aún está a medio descubrí y restaurar una capilla 
románica auténtica. -Te cambio la plaza del Padró por las Ramblas” (p. 249). 

 
 

                                                           
116 Descriptors didàctics: Barcelona, evolució, urbanisme, Franquisme, Història, LyEE. 
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2 
 

 
“Schubert impuso la dirección y el recorrido: Riera Alta, Carmen, plaza de los 
Ángeles; pasaron ante la Casa de la Caridad, vaciada de su historia de miserias 
y entregada a la dentadura precoz s de la nueva cultura popular democrática, 
teatro independiente y músicos espontáneos, asociaciones de vecinos y voluntad 
de recuperar lo que quizá nunca se había tenido. Llegaron a la calle Tallers, a 
los traseros de La Vanguardia cuyas máquinas zumbaban en sordina. Fue 
Schubert quien propuso busca la cabeza de la Ramblas para empezar las cosas 
por el principio. […] Remontaron la calle Jovellanos en busca de Pelayo, entre 
oscuridades de comercios aplazados, sólo interrumpidas por polígonos 
irregulares de luz que salían de las tascas en agonía cesante. […] hasta que 
desembocaron en la cabeza de las Ramblas, con su poderosa cabellera de 
contertulios futbolísticos, fugitivos de los tresnes subterráneos […] Se volvió el 
orador para señalar la esquina del Boadas. 
“Mantenía Schubert la puerta del Boadas y el interior parecía una capilla de 
adoradores del cóctel mal programada, en la que el arquitecto no había 
calculado bien el éxito del culto” (p. 33). 
 

 
3 

 
 
“Schubert corría con Delapierre, Ramblas abajo, los brazos enlazados 
compensándose mutuamente la pata coja, y de pronto se desviaron a la 
derecha, atravesaron la calzada corriendo y se plantaron ante las estatuas 
ecuestres de Gargallo a las puertas del palacio de la Virreina. […] -¿Os habéis 
fijado en el tamaño? Son jinetes menores sobre corceles menores. Como si 
Gargallo le hubieran dado poco bronce los muy tacaños” (p. 45). 
 

 
4 
 

 
“[…]y entre contoneos se fueron hacia la entrada del mercado de la Boquería” 
(p. 46). 
 

 
5 
 

 
“Pasaron en silencio por entre los desguazados puestos de flores a contra 
marea de los liceístas que subían Ramblas arriba. […] Se entretuvieron 
contemplando el lucerío de fiesta que bañaba las puertas del Liceo, la partida 
de los penúltimos coches oficiales, la boquiabierta gravedad de los mirones 
asomados al espectáculo del gesto cultural” (p. 47). 
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6 

  
 
“La iluminación amarilla de la calle Fernando fingía ser escenario de 
truculencias menores sin proclamar la explosión de poder institucional en que 
culminaba, la plaza de Sant Jaume, apenas una esquina lejana. Un tramo de 
soledades y luces fugaces, a uno y a otro lado las entradas a la ciudad 
prohibida del puterio barato y la droga podrida, plaza Real, Conde del Asalto, 
carteleras de procacidades menores en relación indirecta con los chillones 
colores, estatua pisapapeles de un escritor esquizofrénico entre el pedo y el 
poema épico social […] –Esta es la zona menos segura de las Ramblas. 
Avisó Schubert y forzó el paso señalando un rótulo mortecino a mano 
izquierda. 
-Aquello es el Jazz Colón. Ya falta poco” (p. 48). 
 

 
7 
 

 
“Como una brecha abierta en el pasado propio y ene l del franquismo remoto, 
veían allí, al final de aquel pasaje, el rótulo del Casbah a caballo entre las dos 
décadas prodigadas, 1969 y 1970, con la propuesta del primer travestismo de 
la posguerra, como si el Régimen quisiera sondearse a sí mismo en un 
sorprendente flirteo con la moral de la ambigüedad. La noche ennoblecía 
entonces el neoclásico miniatura de aquellos sures de las Ramblas, de día con 
evidentes signos de vejez y chorretes de polvo y lluvias sucias, palacetes 
burocráticos fin de siglo, delegaciones de Ministerios, oficinas d fin de 
compañías navieras Barcelona-Génova con alguna acrobacia geográfica más 
allá de Suez” (p. 48). 
 

 
 

1. Creus que la novel·la descriu precisament els espais que has vist? Penses que la nit 
barcelonina de 1983 havia de ser molt diferent a l’actual? 
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Activitat 9: La Barcelona imaginària de Schubert 117. 

Es tracta d’una ruta imaginada per un dels personatges de la novel·la, el Schubert. Una 
ruta crítica per la Barcelona de 1982. 

 
 

“Empezaríamos por la hamburguesería que han abierto en el viejo cantaletas. 
Podríamos hacer allí una reflexión sobre la degeneración de la gastronomía y la 
penetración cultural imperial norteamericana a través de la hamburguesa. A dos 
pasos están los corrillos de culés, y podríamos meditar amargamente sobre la 
perdida de señas de identidad de un club como el Barcelona, en otro tiempo 
vanguardia épica de la Catalunya resistente  
Luego pasaremos ante el Cine Capitol, el viejo Can pistola, donde solo proyectan 
basura porno o pseudoporno, con lo que podremos lamentarnos sobre la 
corrupción de la cultura de masas y la desinformación sexual generalizada. 
 A continuación el reformado Moka, obligada parada en el via crucis para 
considerar el qué se hizo de los cafés de antaño, sustituidos por la ambigüedad 
formal de los establecimientos actuales en los que las farmacias parecen 
cafeterías y las cafeterías farmacias…  
 ¿Queréis que siga? En las ramblas cabe una visión cósmica y si alzamos la 
cabeza seguro que vemos un ovni de la internacional socialista planetaria, y así 
hasta el puerto, donde con un poco de suerte podemos toparnos con un grupo de 
alegres muchachos de la NAVY, evidencia misma de que somos una provincia del 
imperio, Y si hay luna llena, aguas podridas del puerto, podridas, sugestivo 
adjetivo, podridas. Este inventario en otro tiempo nos hubiera llenado las venas 
de sangre revolucionaria y hoy nos las llena de horchata de chufa” (p. 31). 

 

Hamburgueseria que han obert a Canaletes (Burger King)->Cinema Capitol->Moka-
>Les Rambles -> El port. 
 
1. Les paraules crítiques de Schubert envers la seva ciutat, Barcelona, són relativament 
freqüents quan un es fa gran i veu de quina manera el pas del temps ha canviat la seva 
ciutat. Probablement, tu també et sentiràs com el Schubert quan t’adonis de com viuen 
i juguen ara els nens.  
Et proposem que facis un itinerari crític per la ciutat, valorant tot el que creus que 
abans estava millor que ara, com fa Schubert parlant de la seva Barcelona. 

                                                           
117 Descriptors didàctics: Barcelona, evolució, urbanisme, Franquisme, Història, LyEE. 
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Activitat 10: L’estraperlo118. 

Black Stories és un joc de cartes en el que un jugador planteja un enigma i la resta 
han d’intentar resoldre’l mitjançant preguntes de “sí” o “no”. A continuació, oferim un 
exemple del desenvolupament del joc, perquè el professor pugui entendre millor la 
mecànica de les Black Stories.  

Pista: “Un home mor per estar massa estona al telèfon.” 

 

El va matar una bomba? No. 

Va ser assassinat? No. 

Conduïa l’home, quan va morir? Sí. 

Li havien donat una mala notícia? No. 

Va morir en un accident de tràfic? Sí. 

Al parlar per telèfon és va despistar i va tenir 
l’accident? No 

Conduïa un cotxe? Sí. 

La culpa la va tenir un altre cotxe? No. 

El cotxe va tenir un error mecànic? Sí 

Algú intentava parlar amb ell mentre parlava al 
telèfon? Sí. 

Tenia posat el mans lliures? Irrellevant. (El professor 
pot contestar d’aquesta manera si pensa que un “sí” o un “no” 

només complicaria la investigació.) 

SOLUCIÓ. 

L’home acabava de sortir d’un taller, on li havien canviat les 
rodes. Però com que estava parlant amb un amic pel telèfon, els 

mecànics no van poder contactar amb ell per avisar-li que 
s’havien oblidat d’ajustar els cargols de les rodes. 

Va perdre el control del cotxe en la primera corba... i va xocar 
amb un arbre. 

 

 

 

 

                                                           
118 Descriptors didàctics: Gana, estraperlo, postguerra, Història d’Espanya, blackstories 
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Pista inicial “Un home adormit troba un home mort” 

Ara ja es pot iniciar la ronda de preguntes 

 
SOLUCIÓ: 

La solució ens la dóna Gabriel Montserrate, en una narració autobiogràfica que 
parla dels estraperlistes durant la postguerra espanyola. El text pot trobar-se en 
una producció literària col·lectiva a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona: 
Vivències: La Barcelona que vaig viure (1931-1945), publicada al 2009. 

“[…] Pero cuando subían al tren con los paquetes, se encontraban con otro 
problema: tenían que esconder todo el género por todos los rincones del tren 
porque durante el viaje, cuando menos lo esperaban, en cualquier estación 
subía la policía al tren y, si veía algún bulto sospechoso, se lo llevaba. Pero los 
estraperlistas se las sabían todas y ya conocían todos los rincones donde 
esconder la comida para que no se las quitaran. Se subían a los techos del tren 
y corrían por encima como si corrieran por el suelo. A más de uno le costó la 
vida, porque no se daba cuenta de que venía algún túnel, y los mataba. 
 
Precisamente un día que yo volvía de Reus de hacer unos encargos, el tren paró 
en la estación de Sant Vicens de Calders. Venía con la cabeza inclinada sobre el 
cristal de la ventanilla y, de repente, me di cuenta de que bajaba sangre por la 
ventanilla. Avisé al revisor; comprobaron de dónde procedía aquella sangre, y 
descubrieron que en el techo había un hombre muerto. Se debía a que 
acabábamos de pasar por un túnel, el cual seguramente aquel hombre no vio, y 
lo mató. Seguidamente, desengancharon el vagón del tren, y lo pusieron en una 
vía muerta para que viniera el juez a levantar el cadáver. Nosotros seguimos el 
viaje hacia Barcelona”. 

 

 
“Mi hermana a veces va hasta Santa Eulalia a comprar aceite y arroz de 
estraperlo, pero tampoco es el aceite de antes de la guerra, del tiempo normal” 
(p. 118). 
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Cartilla Nº322679. Serie ZA. Tercera 

categoría. Segundo semestre 1951. 

Activitat 12: Gana i alimentació a la postguerra119. 

 
“- El otro día vino una pobre mujer, llena de mierda, con perdón, llevaba un 
niño y pidió algo de comer. Yo, sin abrir la puerta, le dije por la mirilla que se 
retirara a la escalera y que esperara. Vi que se sentaban en la escalera y abrí un 
poco la puerta, lo justo para poner un plato de arroz en el suelo con una 
cuchara. Volví a cerrar y por la mirilla vi que se lo comían. Dejaron el plato y la 
cuchara en el mismo sitio y cuando me aseguré de que se habían ido, salí y 
recuperé el plato. Era un caso de necesidad y tenían mucha hambre, mucha 
para comerse aquel arroz, porque llevaba ya varios días en la fresquera y olía 
un poco” (p. 137). 

 
Sempre s’ha dit que Montalbán era un expert en 
cuina. En El pianista, la gastronomia no té gaire 
centralitat, però podem observar una certa evolució 
en els capítols de la novel·la: d’aquesta manera, el 
primer capítol es caracteritza per un tipus de cuina 
poc elaborada, grisa i sense massa exotismes. En part, 
el menjar s’assembla als personatges que hi surten. 
El tercer capítol, com podràs veure, està ben farcit de 
referències culinàries una mica més refinades, amb 
una evident tendència cap a la cuina francesa. 
El segon capítol, el que ens situa a la postguerra 
espanyola, sembla profundament influenciat per la 
manca d’aliments i les cartilles de racionament i el 
menjar d’estraperlo.  
 
1. El metge Pedro Blanco Grande ens oferí un estudi relatiu a l’alimentació a Madrid 
durant l’any 1941: El quadre que tens a sota és un resum de l’aportació dels aliments 
ingerits (carns, verdures, peix, ous, llet, etc.) al cos humà durant un dia sencer. Saps el 
que eren les cartilles de racionament? Van ser realment efectives durant la postguerra 
espanyola, o van empitjorar l’estat de les coses?  
 

 
ALI 

                                                           
119 Descriptors didàctics: postguerra, Història d’Espanya, gana, racionament. 
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MENTS 
NECEEN 
ÈFICIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. El personatge que tens aquí al costat es diu Carpanta, i és el 
protagonista d’uns còmics de José Escobar Saliente. Et proposem 
que busquis la següent informació: 

• Busca set tires còmiques de Carpanta. 

• Quin és el principal problema del personatge? 

• Investiga l’impacte que va tenir Carpanta durant el 
franquisme. Per què creus que no va ser víctima de la 
censura?  

 
 

 

 

ALIMENTS HAURIEN DE  
TENIR 

TENIEN DÈFICIT 

Albúmines 100 55,40 44,60 

Greixos 100 38,50 61,50 

Hidrats de carboni 400 135,17 264,83 

Calories 3.000 1.002 1.938 

*Taula extreta del web http://www.historiacocina.com, un article de Carlos Azcoytia. 
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Activitat 12: Disciplina i dictadures120. 

 
 

“El otro día bajaba yo por las Ramblas y al llegar a la puerta de la Paz suena el 
taratí tararí de arriar la bandera y todo el mundo inmóvil en la calle, como si 
estuviéramos todos muertos de pie, saludando con el brazo en alto” (p. 110). 

 

 
1. Llegeix el text de la següent imatge. De què parla? Per què creus que eren tan 
importants aquests tipus d’obligacions per al poder polític franquista? 
 

 
 
2. La dictadura de Francisco Franco comença l’any 1939 i acaba l’any 1975, amb la mort 
del dictador. Coneixes altres dictadures del segle XX? Busca costums, simbologies i 
imatges que poguessin servir a aquestes dictadures per als seus interessos polítics.  
 

                                                           
120 Descriptors didàctics: Dictadures, disciplina, segle XX, símbols, rites, LyEE. 



_______________________________Guies  Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

264 
 

 

Luis Romero, boxejador espanyol. 

Activitat 13: Cops de puny. La boxa121.  

 
 

“Para el otoño quiero hacerme profesional y el año que viene me voy a por Luis 
de Santiago y me lo tumbo en dos asaltos y luego ya tendré tiempo de ir al cine” 
(p. 137 ). 

 
 

 
 
Young Serra és un dels personatges del segon capítol de 
El pianista: un aficionat a la boxa que vol guanyar-se la 
vida amb la lluita perquè els seus pares puguin deixar de 
treballar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Saps alguna cosa de la boxa i les seves regles? Et proposem que busquis els següents 
termes de l’esport en qüestió, i provis de definir-los: 

 
 

Jab: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Cross (Directe o creuat): 

                                                           
121 Descriptors didàctics: Història, postguerra, esport, educació física, boxa. 
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Ganxo o uppercut: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Crochet: 
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Activitat 14: Veu polifònica122. 

 
“- Y, luego, seguro que corrió a darle el chivatazo a la Guardia Civil. 
Apostilló el viejo Baquero, quien odiaba al payés a causa del jamón. Vete a 
saber si estas historias son ciertas, rumoreaba don Enrique. A Andrés se le 
ponía la piel de gallina cuando se contaban historias del maquis. Si no tuviera 
a mi madre viuda y en estos tiempos… Hay que ser de una piel muy especial 
para sacrificarlo todo por una idea, por una idea vencida. Yo les admiro y al 
mismo tiempo me dan miedo. No pueden ser como yo, no pueden ser como 
nosotros, como los que callamos y nos tragamos la derrota yal vez para 
siempre. ¿Para siempre? Quintana no estaba de acuerdo. Las grandes 
potencias internacionales han traicionado a la República Española y toleran 
el Régimen de Franco pero si el bloque se hace de verdad, el Régimen no podrá 
sobrevivir y se unirán todos los demócratas para echar fuera de España al 
fascismo. Quintana se sacó del fondo de su mono azul una hoja doblada, la 
desplegó y ofreció una octavilla a quien la quisiera” (p. 145). 

 
 

En quant a la veu narrativa, El pianista, és una obra polifònica, malgrat que és el 
narrador qui ens ho explica tot. Diversos fragments de El pianista, com el que tens aquí 
dalt, semblen una mena de collage literari, on les veus dels personatges acaben formant 
un conjunt harmònic de sons amb la del narrador.  

 
1. Llegiu el text anterior, i proveu a trobar les diverses veus que el conformen. La 
primera, la de Baquero, és fàcil de trobar gràcies al guió que indica la seva frase. Però 
n’hi ha més: En total, i prenent en consideració la veu del narrador, podreu trobar fins a 
cinc veus distintes en el fragment proposat. Podeu canviar el color de la lletra de cada 
veu que trobeu, repartir-vos les cinc veus i llegir el fragment entre vàries persones de la 
classe.  
 
 

                                                           
122 Descriptors didàctics: Narrativa, Llengua castellana, literatura, polifonia, expressió oral 
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Activitat 15: Un poeta i un cronista per a cada barri.123 
 

 
“Me gustaría saber escribir como Vargas Vila o Fernández Flórez o Blasco 
Ibáñez para contar todo esto, porque nadie lo contará nunca y esta gente se 
morirá cuando se muera, no sé si usted lo habrá pensado alguna vez. Saber 
expresarse, saber poner por escrito lo que uno piensa y siente es como poder 
enviar mensajes de náufrago dentro de una botella a la posteridad. Cada 
barrio debería tener un poeta y un cronista, al menos, para que dentro de 
muchos años, en unos museos especiales, las gentes pudieran revivir por medio 
de la memoria” (p. 138). 

 

 
Sembla evident que les paraules d’Andrès apunten a una mena d’autoreferència que es 
fa l’autor: un escriptor que va saber descriure amb detall les aventures, vides i penúries 
de la Barcelona del Barrio Chino. El segon capítol de la novel·la, de fet, té com a 
paisatge permanent la Barcelona del carrer de la Botella on Manuel Vázquez Montalbán 
va créixer.  
 
1. A continuació, et proposem que siguis el poeta i el cronista de barri del que ens parla 
l’Andrés a la novel·la. Intenta descriure a les persones que t’envolten, les que viuen al 
teu barri o fan vida en ell: si no et sembla que el teu entorn pugui tenir res de 
significatiu, dóna una volta pel carrer on vius i anota tot el que et resulti mínimament 
curiós: l’aspecte físic de determinades persones, la seva forma de vestir, el que estan 
fent, la seva professió (o possible professió), les persones amb les que es relacionen... Si 
els coneixes, tens una bona oportunitat per ressaltar alguna història que t’hagin 
explicat. Si no, tens una bona oportunitat per... inventar-les.  
 
 

“Si les oye hablar a los unos de los otros escuchará muchas críticas, mezquinas 
opiniones de unas vidas pequeñas, pero se reconocen cuando se ven por la calle, 
en las tiendas, en los balcones, y se sienten seguros los unos de los otros, como te 
tranquiliza el regresar a casa o a un paisaje que también te conoce a ti” (p. 146). 

 

 

 

                                                           
123 Descriptors didàctics: Literatura, creativitat, expressió escrita. 
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Activitat 16: Desmuntant el paisatge de Barcelona124. 

 
 

“Luego la inmediatez de los tejados y terrados sucesivos desde la falda de la 
montaña hasta allí mismo, a medio camino del mar, coronaciones del casco 
viejo de la ciudad, tapaderas de una vida entre la memoria y el deseo, pretextos 
para asomarse a los desfiladeros de las calles estrechas que partían de las 
antiguas murallas y se adentraban en el barrio chino en pos del corazón 
maligno de la ciudad portuaria”. 
Montalbán, M.V. (1985). El pianista. Barcelona: Editorial Octaedro. 
Pàg. 106. 

 
 
Montalbán descriu amb detall la Barcelona en la que va viure. Aquest és només un dels 
paràgrafs on l’autor descriu l’espai on passa l’acció de la novel·la. Més enllà de la poesia 
amb que s’expressa, la detallada descripció dels espais apunta cap a un gran 
coneixement de l’entorn urbà i una gran capacitat de captar els detalls del que l’envolta. 
Fer una descripció tan precisa d’un lloc no és senzill. A continuació, et proposem dues 
activitats que poden ajudar-te a descriure un paisatge amb talent. 
 
1. Posa’t davant la finestra o surt al carrer. En un quadern, dibuixa el paisatge que pots 
veure. No t’amoïnis si creus que no se’t dóna bé dibuixar: el més important és que 
procuris ser el més precís possible en dibuixar el paisatge: pots fer anotacions del tipus 
de material del que estan fetes les coses, o apuntar la manera en que afecta el temps 
meteorològic sobre les superfícies que tens al teu paisatge (Per exemple: En un dia de 
sol, les finestres poden perdre el seu aspecte transparent i tornar-se blanques.). 
 

 

 

                                                           
124 Descriptors didàctics: Literatura, creativitat, expressió escrita, dibuix 
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2. Ara que ja tens el dibuix (més o menys precís) i ara que ja has fet les teves 
anotacions, transforma tota aquesta informació en una descripció del lloc on vius. 
Potser, en analitzar el paisatge d’aquesta manera, et trobis amb descripcions més 
poètiques del que t’havies imaginat.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Si les oye hablar a los unos de los otros escuchará muchas críticas, mezquinas 
opiniones de unas vida pequeñas, pero se reconocen cuando se ven por la calle, 
en las tiendas, en los balcones, y se sienten seguros los unos de los otros, como te 
tranquiliza el regresar a casa o a un paisaje que también te conoce a ti” (p. 146). 
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Activitat 17: Música culta vs. Música popular125. 

 
“- Pero el señor Rosell cultiva otra música.  
-¿Es que la otra no es mi música? 
Es como comprar un carro con un haiga. 
-Mire, Andrés, ¿Sabe que le digo? Que yo no tengo ni la cabeza ni el cuerpo 
para palizas. Me va el baile y eso es todo lo que quiero. La música del clin clin y 
el chof chof catachof se la dejo para los entendidos y que les aproveche” (p. 
129). 

  
 

En l’obra de Montalbán, les referències a la música culta i la música popular són força 
recurrents. El segon capítol, aquests dos tipus de música semblen oposar-se quan 
l’Andrés comença a discutir, com has vist més amunt, amb les dues rellogades, la 
Magda i l’Ofelia. 
 
1. De quin tipus de música creus que parla l’Andrés? I de quina parlen les noies? Posa 
un exemple dels dos tipus de música. Què penses tu de la distinció que fa l’Andrés? 
Creus que hi ha una música que és millor que una altra? Per què? Feu un col·loqui 
sobre aquest tema. 
 
 

                                                           
125 Descriptors didàctics: Música, art, filosofia, estètica, expressió escrita, expressió oral. 
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Activitat 18: Les dances del príncep Igor de Borodin126 

 
 

“- No me lo explico. Don Alberto, ¿sabe usted qué música he tenido durante toda 
la guerra en la cabeza? En los peores momentos, cuando estaba muerto de 
hambre, de cansancio o de miedo, yo tarareaba las danzas de El príncipe Igor 
de Borodin. Caía la gente muerta a mi lado y yo estaba en si me cago o no me 
cago y venga con las danzas de El príncipe Igor. Tararí tararí rara rí rarí, rarí 
rararí rarí, rarí rararí rarí. Nos cogieron cuando íbamos perdidos después de 
cruzar un río a nado, cargados con el tabardo y bien que hicimos, porque aquel 
tabardo fue la única manta que tuve durante el invierno siguiente y nos cogió 
una patrulla con un oficial de esos <<africanos>> al frente, un legionario 
cabrón que preguntó: a ver, los voluntarios. Y dos de los chicos que iban 
conmigo eran voluntarios. Mira, les dieron una paliza que chorreaban sangre 
por las orejas y la boca y los hijos de puta iban gritando: tomad, para que os 
vayáis otra vez a defender a Stalin por gusto. Yo me dirigí al cabrón aquél i le 
pedí que tuviera un poco de humanidad y entonces empezó a patearme y algo 
apuntó en la ficha, porque el estigma de rebelde me persiguió luego durante la 
estancia en los batallones de trabajadores, en los campos de concentración, en 
la mili que tuve que repetir y cuando estaba en los campos, vergajazo que se 
escapaba, vergajazo que recibía Larios. A ver, decía cualquier chulo de mierda 
de aquéllos, a ver, ¿Quién ha sido el más rebelde de la semana? Larios. Siempre 
Larios. Cogía un vergajo, como esas porras de goma que lleva la policía, pero 
sin la armadura interior, y dale que te crío, quince, veinte golpes. ¿Vosotros me 
habéis oído gritar? Ni vosotros, ni ellos. Yo conectaba las danzas de El príncipe 
Igor a todo trapo y tararí tararí tararí rarí… es una música que me eleva” (p. 
130). 

 
 
L’art ha estat el refugi de moltes persones al llarg de la història, com pots veure en les 
paraules de l’Andrés que fan referència a les penúries de la guerra. Rosell, de fet, 
necessita tornar a tocar un piano després de passar sis anys tancat en diverses presons. 
Sembla que l’art té propietats anestèsiques, balsàmiques i saludables.  
 
1. Feu grups i graveu un curtmetratge on la música faci oblidar al seu protagonista 
alguna situació desagradable. Penseu en les imatges terribles que va haver de suportar 
l’Andrés durant i desprès de la guerra, i la calma que li donava poder escoltar dins del 
seu cap la música de Les dances del príncep Igor, de Borodin. Busqueu una cançó, 
penseu en una situació traumàtica per al vostre o la vostra protagonista i graveu-la en 
vídeo amb els vostres companys. Desprès, podeu compartir aquests enregistraments 
amb la resta de companys de classe. 
 
 
 
  

                                                           
126 Descriptors didàctics: Música, art, cinema. 
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Activitat 19: La música a El pianista127. 

 
“A usted, señor Doria, cuyo talento musical me consta y me han ratificado 
tanto Poulenc como Auric, pero tiene usted los oídos de piedra si no capta esa 
capacidad de anticipación que hay en Satie. Y sobre todo la gran modernidad 
de la actitud. El gran relativismo moral y estético de Satie. Vive en el perpetuo 
sarcasmo, y no sólo dirigido a lo que estéticamente desprecia, sino básicamente 
a lo que ama, a sí mismo, a su propia obra. En ese sentido incluso Satie es más 
moderno que el surrealismo, está más adentro de la gran constante del arte de 
este siglo” (p. 142). 

 
 
 
La cultura que tenia Montalbán era amplia i diversa, tant com la seva producció 
artística. En el cas de El pianista, i especialment en el seu tercer capítol, Manuel 
Vázquez Montalbán demostra el seu magnífic coneixement musical i històric. Les 
referències a músics de l’època són excel·lents, i se noten profundes en no quedar-se en 
simples mencions. 
 
1. A continuació, us proposem aquesta activitat: repartiu-vos els següents músics de 
finals del segle XIX i de principis del XX. Prepareu una exposició oral on pugueu 
explicar qui és el músic que heu treballat: quin tipus de música feia i quines 
característiques tenia la seva producció artística en relació a la seva època. Podeu 
ajudar-vos de vídeos i talls de música de l’autor en qüestió per il·lustrar el que 
expliqueu. Finalment, busqueu la referència (o les referències) que es fan del vostre 
músic a El pianista. Tot i que no tots són realment importants, tots ells apareixen en 
l’obra de Montalbán. 
 

Darius  
Milhaud 
 

Igor  
Stravinski 
 

 

                                                           
127 Descriptors didàctics: Música, història, expressió escrita, vanguàrdies. 
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Erik Satie Manuel de 
Falla 

 

Frederic 
Mompou 
 

Richard 
Wagner 
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Georges Auric 
 

Robert 
Gerhard 
 

 

Marguerite 
Long 
 

Óscar Esplá 
 

 

Dmitri  
Shostakovich 
 

Francis 
Poulenc 
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Activitat 20: Cartes. La novel·la epistolar128. 

 

 
“Querido Gerhard, casi todo se ha producido según lo previsto, tanto por usted 
como por mí mismo. Doria está lleno de buenos propósitos, pero también de 
demasiados propósitos, y yo necesito controlar mis pasos, saber por qué los 
doy, qué hago yo y que me hacen hacer los demás. De momento lo que más me 
interesa es la ciudad, lo único que está auténticamente a mi disposición, porque 
todos los contactos que traía se han frustrado por el verano. No me importa. 
Quiero empaparme de la ciudad, y si Doria me dejara escuchar, no me forzara 
a actuar, a pronunciar, mi relación con él sería mucho más provechosa”[…]” (p. 
224). 

 

 
A la novel·la epistolar, la trama es desenvolupa mitjançant una sèrie de cartes 
successives enviades i rebudes pels personatges que protagonitzen l’acció. Aquest 
recurs narratiu té una relativa importància en el tercer capítol de El pianista, 
especialment per entendre la relació que hi ha entre Albert Rosell i el músic Gerhard. 
 
1. Amb l’ajuda d’un company, feu una petita mostra de novel·la epistolar. Podeu 
escollir la relació que hi ha entre els vostres personatges. Envieu, al menys, tres cartes 
cadascun. Desprès podeu llegir-les amb els vostres companys de classe. 
 
 

                                                           
128 Descriptors didàctics: Creativitat, expressió escrita. 
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Activitat 21: Viatge a París129. 

 
“Le conmovió el Marais, sobre todo descubrirlo a partir de aquella esquina de 
Rambuteau-Beaubourg, el despliegue mercantil de las tiendas de comestibles 
de Rambuteau prometiendo aromas t colores de zoco racionalista, un orden 
para las manzanas y los melocotones, otro orden para peces y carnes troceados 
según un sentido del ritmo visual cartesiano, para de pronto ensimismarse el 
barrio en la puerta misma del pasaje de Saint-Avoe, rue de Temple, carátulas 
de piedra de historia antigua, gárgolas, portones de madera pretexto para la 
exhibición de ideas y riqueza, pequeños palacios color placidez con 
vegetaciones asomadas a las altas tapias y una perspectiva de pasadizos y 
porterías hacia el esplendor final de jardines entrevistos con estatuas de sal 
oscurecidas por la historia. Una ciudad rica que se respeta a sí misma, pensó 
Rosell, y lo dijo” (p. 196). 

 
 
Barcelona és la gran protagonista del treball literari de l’autor. I en El pianista la cosa 
no canvia gaire. A l’últim capítol, però, i tot i tenir sempre present la Barcelona deixada 
enrere, París s’embla guanyar el protagonisme propi del paisatge on 
succeeix l’acció. 
 
Et proposem que organitzis un viatge de fi de curs a París. Has de tenir en 
compte el nombre de persones que podrien anar al viatge, i provar de fer-lo el més 
econòmic possible per a tothom. El viatge durarà 7 dies, i es farà cap a final de curs. A 
continuació, et proposem una sèrie de ítems que hauràs de tenir en compte si vols 
passar-ho bé al teu viatge:  
 
• Busca un mitjà de transport, i el seu cost. Pensa els temps que perdreu en ell, i què 

suposarà escollir un transport o un altre.  
• Busca un lloc on dormir. 
• Programa activitats, sortides i visites a alguns llocs de París. No pensis només en la 

Torre Eiffel, i busca altres llocs amb un atractiu turístic important. 
• Valora el preu que tindria fer aquestes activitats, sortides i visites del punt 

anterior: el transport que necessitareu per anar des del lloc on dormiu fins al destí 
i el preu de les entrades pot ser molt important.  

• No oblidis, tampoc, el cost econòmic que suposa el menjar, o les limitacions que 
podria suposar una climatologia desfavorable. 

 
Fes un projecte seriós per a poder presentar-lo als teus companys: organitza’l 
visualment en forma de calendari, anotant tot el que et sembli important. Podeu 
adjuntar fotografies o curiositats per fer més atractiva la presentació del vostre 
projecte. El viatge ha de plantejar-se de manera seriosa i realista per a poder convèncer 
tant a l’alumnat com al professorat.  

                                                           
129 Descriptors didàctics: Economia, geografia, França, expressió escrita, competència 
digital, expressió oral. 
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Activitat 22: Mompou i Alberto Rosell130. 

 

 
1. Busca a You Tube i escolta “Música Callada Book 
1-9”. Es tracta d’un fragment de la música callada 
de Frederic Mompou, que com encara recordaràs, 
vau escoltar abans de llegir la novel·la. Aquestes són 
les notes que Alberto Rosell, el pianista, interpreta 
entre cançó i cançó al Capablanca. 
 
2. Ara, intenta donar una descripció el més acurada 
possible de l’Alberto Rosell. Pots escriure amb la 
música de Mompou de fons. Intenta definir el seu 
aspecte físic (en qualsevol dels moments en que 
apareix a la novel·la), la seva manera de parlar o la 
seva forma d’actuar. Creus que podria ser una bona 

banda sonora per al personatge? Per què?  

 

  

                                                           
130 Descriptors didàctics: Mompou, música, piano, personatges. 
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Activitat 23: Desprès del Capablanca131. 

 

 
“-Bravo, Alberto. Excelentes los silencios. 
El pianista se limitó a cerrar los ojillos y los mantuvo cerrados hasta que Doria 
desfiló ante él y buscó el camino de la salida seguido de sus acompañantes, de 
dedos tardíos que le identificaban y de tres peticiones de autógrafo” (p. 92). 
 

 
 
Al primer capítol, Luis Doria i Alberto Rosell no s’entrecreuen més paraules que aquestes. De 
vegades, un diàleg pot guanyar en matisos quan l’escriptor utilitza el silenci en lloc de paraules 
per fer que els seus personatges s’expressin. En part, els silencis de l’obra musical de Mompou 
tenen un significat semblant a aquest. 
 
 
1. Imagina que has d’escriure una petita escena per a una obra de teatre. L’acció es dóna quan 
l’Alberto Rosell surt del Capablanca i Doria l’està esperant. Què creus que dirien? Elabora un 
diàleg entre els dos personatges, tot incloent les acotacions que et puguin semblar pertinents. 
Recorda que en un diàleg no hi ha només paraules: hi ha accions i gestos que poden dir moltes 
coses.  
 
 
 

                                                           
131 Descriptors didàctics: Literatura, creativitat, teatre, dramatització, personatges. 
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Activitat 24: “Han venido éstos…”132 

 

1. Per què creus que Montalbán col·loca els versos anteriors per obrir el llibre de El pianista? A 
qui creus que fa referència quan parla de “éstos”? 
 

 
 
2. Podem fer una interpretació de la cançó que tingui a veure amb els perdedors de la guerra 
civil. Tot i així, quan en el primer capítol Toni Fisas i Irene parlen de la cançó, sembla que per a 
ells té un altre significat. Què creus que Montalbán pot voler dir amb aquesta despreocupació, 
amb aquesta pèrdua de sentit de les paraules? 
 

 

 

 

 

  

                                                           
132 Descriptors didàctics: Música, Guerra Civil, postmodernitat, Història d’Espanya. 

 
“- ¿Recuerdas aquella canción de Melanie que bailábamos cara a cara en el 
Jazz Colón, Toni? What have they done to my song, ma?... tarará tarará.” 
(p. 67) 
 

 

 
“Fíjate en lo que me han hecho. 

Era lo mejor que tenía, han venido éstos y me han cambiado la canción, mamá. 
Fíjate en lo que me han hecho. 

Era lo mejor que tenía, han venido éstos y me han roto el cerebro como si fuera un 
hueso de pollo, mamá” 

(De la cançó What have they done to my song, ma?, cantada por Melanie.) 
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Activitat 25: La importància dels personatges133. 
 

 
“-Es la niña de fuego, una canción que canta Manolo Caracol y que baila su 
pareja, una gitana que se llama Lola Flores. 
-¿Son los que están ahí, ahora? 
-No. Son dos figuras del espectáculo. Tienen compañía propia. Hace poco 
estuvieron en Barcelona” (p. 120). 

 
 
Sovint s’han classificat els personatges d’una narració literària segons el grau d’importància que 
tenen dins la història. A continuació tens un breu resum on s’explica aquesta classificació, i et 
donem exemples per a que ho puguis entendre amb més facilitat: 
  

Tipus Descripció Exemple 

Protagonista 
 

El personatge més important de 
la història. 

Caputxeta Vermella 

Principal Són aquells personatges dels 
que no es pot prescindir. Si 
aquests canvien o son eliminats, 
la història no seria la mateixa. 

El llop. 

Secundari Personatges que poden ser 
modificats sense canviar massa 
la narració.  

L’avia (I si fos l’avi, o el 
tiet o la tieta enlloc de 
l’avia?) 

Terciari Personatges que només surten 
una vegada a la història. 

El caçador. 

Quaternari Personatges que mai surten, 
però dels quals es parla.  

La mare. (No surt al 
conte) 

 
1. Ara, intenta omplir el quadre que tens a sota amb els següents personatges del segon capítol 
de la novel·la. Per fer-te la feina més fàcil, hem assenyalat, en alguns casos, les pàgines on pots 
trobar-los.  
 

Alberto Rosell Magda Luis Doria (133) 
Dos policies (Pàgina 178) Manolo Caracol (Pàgina 

120) 
Quintana 

Andrés El cunyat de l’Andrés Matrimoni Baquero 
Llibreter de Atarazanas 

(Pàgina 125) 
Floreal Roura Amparo la Santera 

 
  

                                                           
133 Descriptors didàctics: Creativitat, literatura, expressió escrita, símbols, personatges. 



___________________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

295 
 

Tipus Descripció Exemples 

Protagonista 
 

El personatge més important de 
la història. 

 
 
 
 

Principal Són aquells personatges dels 
que no es pot prescindir. Si 
aquests canvien o son eliminats, 
la història no seria la mateixa. 

 
 

Secundari Personatges que poden ser 
modificats sense canviar massa 
la narració.  

 
 
 
 
 

Terciari Personatges que només surten 
una vegada a la història. 

 
 
 
 

Quaternari Personatges que mai surten, 
però dels quals es parla.  

 
 
 
 

 
2. Busca en el text un personatge més de cada, i fica’l a la taula. Quin tipus de personatges creus 
que són més difícils de trobar? Si són tan prescindibles com semblen, per què creus que els 
col·loca l’autor en la seva història?  
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3. La diferència que hi ha entre els personatges, en qüestió d’importància, fa que les relacions 
en un text siguin més atractives i diverses. Prova d’escriure un relat breu, tenint en compte 
l’anterior classificació que podem fer amb els personatges. Prova de fer aparèixer un personatge 
de cada tipus.  
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Activitat 26: Llibres prohibits134. 
 

“- ¿Qué es eso?  
- Un libro. 
Comprendió Magda con un cierto recelo en la voz. 
- ¿Tanto jaleo por un libro? 
Quintana sonreía seguro de sí mismo y delegaba en Andrés la pedagogía de lo 
ocurrido. 
- Es un libro prohibido. 
- ¿Político? 
- Demuestra que el mundo se aguanta gracias a lo que llamamos pecado. Son 
los pecados los que hacen posible el trabajo, las relaciones entre las personas. 
- E incluso la bondad. 
Apostilló Quintana y añadió: 
- Te dije que el librero de Atarazanas me iba tomando confianza. Luego me ha 
dicho que, primero, siempre pone a los clientes en cuarentena, no vayan a ser 
ganchos de la policía. A un librero de viejo de la calle Hospital le cogieron el 
otro día La araña negra de Blasco Ibáñez y Así hablaba Zarathustra de 
Nietzsche y se lo llevaron a Vía Layetana “ (p. 125). 

 

 
La literatura pot ser perillosa per al poder establert. Ja Plató va mostrar-se intransigent envers 
els perills de l’art. Durant el Franquisme, es van prohibir tota una llista de llibres pel seu 
contingut. A continuació, et proposem saber una mica més sobre aquest tema a través de les 
següents activitats: 
 
1. Busca informació sobre alguns dels llibres que s’anomenen en el segon capítol de la novel·la. 
Et proposem que per a fer-ho omplis els següents quadres: 
 
  

TÍTOL:  
Las siete columnas. 

SINOPSI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

GÈNERE: 

DATA: 

Quin motiu va poder fer d’aquest llibre una obra contrària al 
Règim Franquista? 

 

 

                                                           
134 Descriptors didàctics: Literatura, creativitat, expressió escrita, dibuix, competència digital. 
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TÍTOL:  
La araña negra. 

SINOPSI: 
 

 AUTOR: 

GÈNERE: 

TÍTOL:  
Així parlà Zarathustra. 

SINOPSI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

GÈNERE: 

DATA: 

Quin motiu va poder fer d’aquest llibre una obra contrària al 
Règim Franquista? 
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DATA:  

 

 

 

 

 

Quin motiu va poder fer d’aquest llibre una obra contrària al 
Règim Franquista? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. Recorda que aquest tipus de prohibicions no és exclusiva de la dictadura franquista: trobaràs 
històries semblants en unes altres cultures i espais polítics. Per aquest motiu, et proposem que 
busquis informació a través d’Internet sobre tot tipus de llibres prohibits. I no et 
limitis a buscar al passat. Pensa, existeix actualment algun llibre prohibit en el lloc on vius? 
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Activitat 27: Història, literatura i records135. 

 

 
“- ¿Y qué dice el diario de esta tarde, don Enrique? 
- Lo de siempre. Nada.(…)habla de detenciones de colaboradores con el 
bandidaje y el terrorismo.” 
- Bandidaje y terrorismo. 

Escupió Andrés en dirección a quintana. 
- Yo nunca leo el periódico. 

Dijo el señor Enrique. 
-(…) Pero en un bar donde me he tomado un carajillo he oído que hablaban de 
los del maquis. 
-Tienen ocupada una parte del Pirineo. Y están en todas partes. En Asturias. En 
León. Hasta Valencia han llegado. 
 (…) 
-No van a conseguir nada. Que todo vaya a peor van a conseguir. Crear más 
odio y más mala leche” (p. 142). 

 
 
1. Troba a algú que hagi viscut la postguerra espanyola. Compara els seus records amb el que 
has pogut veure en el segon capítol de El pianista. Creus que el llibre reflecteix la vida de 
l’entrevistat? De no ser així, per què? 

Preguntes com: Com va viure la postguerra espanyola? Va ser per a l’entrevistat una 
època dura? Prova a llegir-li algun fragment del llibre a l’entrevistat. Creu que la novel·la 
reflecteix de manera fidel aquella època? Quina paraula definiria, per a l’entrevistat, 
aquell moment de la seva vida?  

 

                                                           
135 Descriptors didàctics: Política, Ètica, Història contemporània, Història d’Espanya. 
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Activitat 28: Memòria, teatre i Montalbán136. 

En l’obra de Montalbán, és comú que alguns personatges demostrin tenir una memòria 
increïble. En el segon capítol, per exemple, l’Andrés recita el començament de El malvado 
Carabel (pàgina 126-127) amb gran sorpresa per a aquells que l’acompanyen. 
 

1. En teatre, la memòria és una capacitat vital. I com tota capacitat, la memòria es pot 
entrenar. A continuació, proposem que us poseu per parelles i memoritzeu un 
diàleg entre dos personatges del primer capítol de El pianista: el Schubert i el 
Ventura. Es tracta d’un diàleg inventat, basat en una ruta crítica per la Barcelona de 
1983 que el Schubert proposa en el primer capítol. 
 
 
 
“Siempre he tenido mucha memoria. Don Frutos me decía. Usted, Larios, 
podría estudiar Derecho o Medicina, porque se sabría todas las leyes y todos 
los nombres de los huesos y de los músculos”  (p. 127). 

 

 

 
“Empezaríamos por la hamburguesería que han abierto en el viejo cantaletas. 
Podríamos hacer allí una reflexión sobre la degeneración de la gastronomía y la 
penetración cultural imperial norteamericana a través de la hamburguesa. A 
dos pasos están los corrillos de culés, y podríamos meditar amargamente sobre 
la perdida de señas de identidad de un club como el Barcelona, en otro tiempo 
vanguardia épica de la Catalunya resistente”  (p. 31). 

 
 

 
Todo sucederá en una hamburguesería de las Ramblas. Los personajes serán 
Schubert y Ventura: ni el uno ni el otro ha llegado a los cuarenta todavía. El 

primero es más bien gordo, algo vehemente y exagerado. El segundo prioriza en 
sus gestos una naturaleza enfermiza pero cínica: muy delgado… y muy cansado. 

Sobre la mesa hay un par de hamburguesas abiertas. Una más queda hacia el 
fondo, cubierta todavía por el papel blanquecino que la envuelve. 

 
 
[Schubert] 
Basura. 
[ Ventura] 
¿Eh? 
[Schubert] 
Este sitio. Es basura. 
[Ventura] 
¿Por qué? –Da un bocado.- Tampoco está tan mal. 
[Schubert] 

                                                           
136 Descriptors didàctics: Teatre. 
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El sitio es deprimente. La comida es deprimente. Y la camarera sería deprimente si 
este sitio tuviera camarera. Además, no sé si deberías comerte eso. Deberías 
cuidarte un poco. 
[Ventura] 
En primer lugar, el sitio no es deprimente. Sólo es gris. Esto es una hamburguesa, y 
una hamburguesa no tiene porqué ser deprimente. Coño, tiene lechuga. Y la lechuga 
le da color. Y el color no es deprimente. Y en tercer lugar: comeré lo que me dé la 
gana. –Dando otro bocado a la hamburguesa.- 
[Schubert] 
En eso te equivocas. Tú no tomarás lo que te dé la gana, tomarás lo que te sirvan. 
[Ventura] 
¿Eh? 
[Schubert] 
Americanos. ¡Americanos! –Moviendo los brazos enérgicamente.- ¿Sabes por qué 
estoy gordo? Por los americanos. Esos imbéciles se han colado en nuestras cocinas, 
Ventura. ¿Entiendes lo que te digo?  
[Ventura] 
Sinceramente, ni te entiendo ni me interesa entenderte. 
[Schubert] 
Escúchame, Ventura. “Películas”, “anuncios de televisión”. “Música” y “Moda”. 
“Cine”… 
[Ventura] 
Películas y cine viene a ser lo mismo. 
[Schubert] 
¡Calla! ¿Me estás escuchando o no? 
[Ventura] 
Más o menos. Pero sigo sin entenderte. 
[Schubert] 
¡Nos han conquistado! ¡Los americanos! ¿Entiendes ahora lo que te digo, o no? Esos 
idiotas no tenían nada. Ni pasado ni historia. ¡Nos lo debían todo a nosotros! ¿Y qué 
han hecho? 

Ventura se encoge de hombros. 
[Schubert] 
¡Entrar en nuestras cocinas! ¡Y en nuestros cines, y en nuestros oídos! ¡Han 
decidido cómo debemos vestir! Joder, Ventura, ¡Han entrado en nuestros 
dormitorios! ¿Tú también follas en inglés, Ventura? 
[Ventura] 
¿Qué? 
[Schubert] 
Conozco a un tipo que folla en inglés. Se llama Toni, Toni Fisas. 
[Ventura] 
Lo conozco. 
[Schubert] 
Ha estado viviendo en Nueva York, y ahora folla en inglés. 
[Ventura] 
¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? 
[Schubert] 
Lo que digo es que… A ver: nosotros teníamos nuestra cansalada, nuestra carn 
d’olla, cojones. Nosotros follábamos, a veces lo hacíamos en catalán, y otras en 
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castellano. Eso apenas importa, ahora. Lo que importa es que esos americanos han 
entrado… En nuestra cultura. 

Hay un silencio. 
[Ventura] 
¿Y qué? –Acabándose la hamburguesa.- 
[Schubert] 
¿Y qué? –Incrédulo.- Ventura, estamos en las Ramblas. ¡El cor de Barcelona! ¿Y qué 
estamos haciendo? –Schubert con fuerza su hamburguesa, la estruja y la tira contra 
la mesa sin miramientos.- Comer hamburguesas americanas.  
[Ventura] 
Yo no lo veo tan mal. 
[Schubert] 
¿Qué tú no lo ves tan…? ¿Sabes lo que creo? –Fuera de sí.- Que esos americanos lo 
tienen todo planeado. Primero nos envían sus hamburguesas, su cine y su música. Y 
mientras, ellos, van haciendo nuestro pà amb tomàquet. Van cortando el pan a 
rebanadas gruesas mientras tú y yo discutimos sobre todo esto. Van cortando los 
tomates mientras yo me pongo cada vez más gordo por comer sus hamburguesas. Y 
van untando bien esto sobre lo otro, así, como si no pasara nada, mientras tú y yo 
sonreíamos como idiotas porque han puesto una hamburguesería americana en 
nuestras Ramblas de tota la vida. ¿Y para qué? 

Hay un silencio. Ventura empieza a estar cansado. 
[Schubert] 
Para venir aquí, dentro de diez o quince años, a vendernos nuestro pà amb 
tomàquet. 
Otro silencio más. 
[Ventura] 
Ya.  
[Schubert] 
Estamos jodidos, Ventura. 
Ventura respira, abre cuidadosamente la otra hamburguesa, y come. Schubert se 

pone las manos en la cabeza. 
[Schubert] 
¿Sabes lo que podemos hacer? 
[Ventura] 
¿Sí? 
[Schubert] 
Pà amb tomàquet. 
[Ventura] 
¿Eh? 
Schubert busca entre sus cosas una barra de pan, un cuchillo y algunos tomates.  
[Ventura] 
¿Pero qué haces? 
[Schubert] 
No voy a dejar que esos americanos sigan poniéndome gordo. No voy a dejar que me 
obliguen a follar en inglés… 
[Ventura] 
¿Pero a ti quién te obliga a…? Dios, Schubert. ¿Quieres dejarlo ya? 
[Schubert] 
¿Dejar el qué? 
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[Ventura] 
¡Lo estás llenando todo de migas, imbécil! 
[Schubert] 
¿Y qué? 
[Ventura] 
¡Deja el cuchillo, por Dios, que al final te harás daño! 
[Schubert] 
¡No! ¡Me haré daño si no hago esto! Mejor dicho: ¡Me harán daño! 
[Ventura] 
¡Vale! ¿Y haces pà amb tomàquet, y qué? 
[Schubert] 
¿Cómo que y qué? 
[Ventura] 
¿Luego qué? 
[Schubert] 
Pues lo repartimos entre todos éstos. –Hablando del público- 
[Ventura] 
¿Pero tú te has vuelto loco o qué te pasa? 
[Schubert] 
Ten, otro cuchillo. Ve cortando tomates. 
[Ventura] 
Pero… 
[Schubert] 
¡Vamos, Ventura! 

Ventura corta tomates con celeridad. Se los va pasando a Schubert, que los 
restriega sobre los trozos de pan que va cortando. Tal y como termina de untar el 

tomate sobre un trozo de pan, se lo da a alguien del público. Al poco, todos los 
trozos de pan han sido repartidos. Hay una pausa. 

[Ventura] 
¿Y ahora qué? 
[Schubert] 
Ahora que ya has entendido que nuestra cocina tradicional está degenerando gracias 
al idiota que introdujo la hamburguesa en este país… Vamos a los Cines Capitol. 
Necesito hablarte sobre algo muy importante. 
 

Schubert sale de escena. Ventura tarda algo más, pero al final lo sigue. 

 
 
  



___________________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

305 
 

2. Poseu en comú les tècniques que heu utilitzat per memoritzar el vostre text. Quines 
dificultats heu tingut? A continuació, us proposem algunes idees per a fer més fàcil 
l’aprenentatge d’un text teatral. Penseu que moltes d’aquestes es poden traslladar a 
l’àmbit acadèmic on us moveu.  
 

 
1. Busca ajuda. 
Un diàleg és una conversa entre dos. No té molt de sentit que el memoritzis tu sol. 
Serà molt més fàcil si ho fas en companyia. Per exemple, ell o ella pot anar llegint 
les rèpliques de l’altre personatge, i tu pots mirar d’anar dient les teves de 
memòria. Si no et recordes del que has de dir, pregunta-li a ell o ella. En el cas de 
no disposar d’un/a company/a, pots mirar de tapar amb la mà les parts del text 
que et toca dir, i anar baixant mirant de memoritzar. És clar que això tan sols serà 
possible quan ja tinguis una petita idea del que ha de dir el teu personatge. 
 

NOTA: Quan estudies, per què no li demanes ajuda a algun familiar o amic per fer-
ho? Podrien fer-te preguntes, i et posarà en una situació molt semblant a la que 
viuràs a l’examen. 

 
 
 
 

 
2. Repetir, repetir, repetir. 
No és qüestió de que memoritzis el text com si fossis un lloro. Però si li preguntes 
al teu company o la teva companya quina és la següent frase, i et respon: 
“¡Nos han conquistado! ¡Los americanos! ¿Entiendes ahora lo que te digo, o no? 
Esos idiotas no tenían nada”. 
No contestis “de acuerdo”. Repeteix el que t’acaba de dir. Torna a fer-ho tantes 
vegades com calgui. No es memoritza només amb el cap: quan escoltes alguna 
cosa més d’una vegada ho fas amb les orelles, i quan ho dius tu mateix, ho fas amb 
la llengua. 
 
NOTA: Memoritzar dates pot resultar complicat. De vegades, pots afegir-hi alguna 
frase que li doni sentit a aquesta data:  
“4 de julio, día de la independencia americana.” 
Repetir quatre de juliol pot ser de poca utilitat, però en el moment en que hi 
afegim una frase al final de la data fas que la mateixa data tingui més sonoritat. 
Recorda: No només memoritzem amb el cap. 
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3. Dividir i vèncer.  
En el text que has llegit més amunt, cada personatge té unes vint-i-quatre 
intervencions. És tan sols una escena, pel que ja pots imaginar quantes 
intervencions podries tenir en una obra de teatre completa. Una bona estratègia 
per a memoritzar un text teatral és dividir-lo en unitats més petites. En una obra 
amb set o vuit escenes, pots començar limitant-te a memoritzar les dues primeres. 
O, en aquest cas, pots mirar de treballar les cinc primeres intervencions abans de 
continuar amb la resta del text. 
  
NOTA: A l’Institut, els temaris poden ser molt extensos. Però es poden dividir en 
apartats més petits, com mostren els llibres de text. Seqüenciar l’estudi, dividir-lo 
en porcions, és una bona estratègia d’aprenentatge.  

 
 
 

 
4. Escolta. 
Sovint es pensa que al teatre tot és qüestió de parlar. De dir “el que toca”, i poc 
més. I no és així. 
És molt més important escoltar. El vostre company o companya parla, i fent-ho us 
dóna pistes del que heu de dir. Si us pregunten:  
“Com estàs?” 
Serà molt més senzill dir “bé” si saps el que us estan preguntant. De fet, escoltar al 
vostre/a company/a limita el nombre de respostes possibles. Probablement, la 
resposta a aquesta pregunta no sigui “blau”… per exemple. 
 

NOTA: Llegeix atentament els enunciats d’un examen. I escolta en una classe frases 
com “això és important”! Sovint la resposta que busquem la tenim just al davant. 
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5. Dóna-li sentit! 
Qualsevol narració escrita gira entorn a unes emocions. En el teatre això és encara 
més evident. Et serà molt més senzill memoritzar un text si quan el teu personatge 
pregunta:  
“Com estàs?” 
Ho fas amb una determinada emoció. Sovint, aquesta està determinada pel 
director. Però en moltes altres ocasions el propi text et dóna pistes per a poder fer-
ho: la relació dels personatges, per exemple, pot determinar la manera en que diem 
aquest “Com estàs?”. Si la pregunta es presenta en un context d’un parell d’amics 
que estan prenent alguna cosa a la terrassa d’un bar en un ambient distés, 
l’entonació serà molt diferent que si es donés en un hospital, després de que un 
dels amics hagués patit un important accident de trànsit. 
 

NOTA: El sentit d’un text no té per què donar-se de manera emocional. De 
vegades, dir una frase acompanyant-la d’un determinat moviment amb la mà 
(recollir una jaqueta, per exemple) t’ajudarà a memoritzar un text teatral. En un 
plànol purament acadèmic, veuràs que tot resulta molt més senzill si memoritzis 
sabent el que s’està dient. Si entens el que estàs estudiant, només hauràs de 
memoritzar algunes paraules clau per a poder explicar-ho. 
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Activitat 29: Dalí i Doria137. 

 

 
“…la visita ha sido todo menos anodina y Milhaud a partir de ahora no olvidará 
mi nombre, ni el título de la cantata que estrenaré el año que viene, ni mi 
carácter. No dirá por ahí: he conocido a un músico prometedor, sino: he 
conocido a un bastardo salvaje y maldiciente pero con evidente talento. De 
vosotros ni se acordará dentro de  media hora, ilusos” (p. 193). 
 
“De nada de esto pude hablar con Doria, en las nubes de su megalomanía y de su 
estética de niño genial y malcriado…” (p. 225). 

 
Un escriptor pot trobar la inspiració a qualsevol lloc. Nosaltres creiem que Montalbán podria 
haver-se inspirat, per a crear el personatge del Luís Doria, en el Salvador Dalí: tots dos han de 
considerar-se enfants terribles del seu temps, i ambdós, també, van aconseguir triomfar tot i 
que per a això haguessin de desfer-se 
d’alguns dels seus ideals pel camí.  
 
1. Busca informació sobre la vida de 
Salvador Dalí, i intenta trobar 
paral·lelismes entre la seva vida i la del 
Luis Doria. Creus que al Salvador Dalí li 
mancava compromís polític? Per què?  
 

                                                           
137 Descriptors didàctics: Salvador Dalí, Arte, pintura, surrealisme, sigle XX. 
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Activitat 30: Dramatització i discussió amb El Pianista138. 

 
Luis Doria: Paradigma de l’artista com a geni creador: Doria és histriònic, dèspota i apolític. 
La seva verdadera ideologia és l’art, fins al punt de poder comprendre’s a sí mateix com a obra. 
No té modals, i necessita constantment cridar l’atenció. És probablement un gran músic, és 
clar, però és també una persona terrible. 
 

 
“…la visita ha sido todo menos anodina y Milhaud a partir de ahora no 
olvidará mi nombre, ni el título de la cantata que estrenaré el año que viene, ni 
mi carácter. No dirá por ahí: he conocido a un músico prometedor, sino: he 
conocido a un bastardo salvaje y maldiciente pero con evidente talento. De 
vosotros ni se acordará dentro de  media hora, ilusos” (p. 193). 
 
“De nada de esto pude hablar con Doria, en las nubes de su megalomanía y de 
su estética de niño genial y malcriado…” (p. 225). 

 
Alberto Rosell: Paradigma de l’artista compromès: Servicial, educat i honest, ha deixat 
Barcelona per a fer carrera a la capital artística d’Europa, a França, a París. La imatge de 
provincià l’acompanyarà durant tot el capítol. Rosell és jove, metòdic i potser, de vegades, 
excessivament considerat. Quan la guerra esclati a Espanya, ell s’implicarà en la lluita i tornarà 
a casa, deixant enrere una prometedora carrera com a músic. 
 

 
“Pensaba que tenías la cabeza llena de música, buena o mala, pero música, y 
es que la tienes llena de himnos y de imágenes rotas de revoluciones 
románticas. Nunca llegarás a nada. París era tu última oportunidad” (p. 279). 
 
“- Pero ¿es que no lo entiendes? Gente como tú y como yo se está matando a 
tiros en defensa de unas ideas que tú y yo tenemos en la boca las veinticuatro 
horas del día” (p. 276). 

 
 
Teresa Lleonart: Fins a que no es decideix a abandonar al Luis Doria, el seu amant, la Teresa 
és poc menys que un objecte. Cantant, lluita per poder fer-se un lloc en el món de la música. No 
obstant, la crueltat de Doria la fa estar sempre en un segon plànol. La La Teresa apareixerà al 
1983 com una dona vella i malalta i al 1946 com una dona alliberada, encara entusiasmada amb 
la idea de poder cantar.  

                                                           
138 Descriptors didàctics: Teatre, Dramatizació, Història d’Espanya, Guerra Civil, França. 
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“-(…) Teresa Lleonart, dice que es cantante, pero si la oyeras… yo creo que 
sobre todo tiene un gran talento corporal, algo cubista. No se pierde una 
manifestación antifascista, ni un acto litúrgico por el Frente Popular, ya ha 
cantado en España en algunos conciertos de ex alumnos de Mercedes Capsir y 
ahora trata de meterse en el coro de la Opéra Comique” (p.  199). 
 
“De hecho, si no se acostara conmigo no tendría ninguna función en esta 
ciudad. Lo más importante que ha hecho en su vida que hará en su vida, será 
haberse acostado con Luis Doria” (p. 208). 

 
 
Larsen: Suec, amant de la cultura espanyola. Hispanista en tota regla, preferirà lluitar a la 
guerra civil espanyola que haver de tornar al seu país. És un home fort, vital i apassionat: potser 
per això resulta tan graciós. 
 

“Hablaba el castellano a sacudidas, como si compusiera las frases en una caja de imprenta 
mental y luego las depositase a la consideración del receptor, con una cierta timidez, en la 
duda del acierto” (p. 214). 

 
 

1. L’alumnat es dividirà en diversos grups, i a cada membre de cada grup se li designarà un 
paper: el de el Luis Doria, el de l’Alberto Rosell, el de la Teresa Lleonart i el del Larsen. 
L’alumnat rebrà una descripció dels quatre personatges suggerits. Se’ls assignarà el seu rol per 
atzar. 
 

 
2. L’alumnat es dividirà llavors en funció dels seus personatges. Els Luis Doria aniran tots 

junt, els Alberto Rosell aniran tots junts, etc. Hauran de construir entre tots el seu 
personatge. El professor pot facilitar les següents indicacions a l’alumnat: 

 
 

• Com parla el personatge? Amb quin tipus de veu te l’imagines? Té algun vici 
a l’hora de parlar, algun tic? Quin tipus de paraules utilitza? 

• Com es mou el personatge? Es mou amb distinció, o és més aviat 
brusc? Té algun tipus de tic corporal? 

• Quin sentit té el personatge dins de l’escena? Et sembla que és un 
personatge tranquil i pacífic, o més aviat guerrer? Quina relació té amb la resta 
de personatges? 

• Què fa la situació amb el personatge? Creus que la situació el fa 
actuar d’una manera que a priori no és la seva? 

• Quines històries coneixes del personatge? Per exemple: Recordes alguna 
anècdota que es detallés a El pianista que pugui ser d’interès? D’on ve? Quant 
de temps porta a París i què l’uneix a la resta de personatges?  

 
3. Hauran d’imaginar que els personatges acaben de rebre notícies sobre l’inici de la Guerra 
Civil, i tractar d’improvisar la discussió que provocaria el coneixement d’aquests fets entre els 
personatges.  
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Activitat 31: Idees polítiques: Cap a l’apatia139. 

 
 Yo no pienso recuperar el valor nunca, Quintana. Ustedes aún son jóvenes 

y el mundo aún puede dar muchas vueltas. Pero yo el valor me lo he 
gastado durante la guerra. ¿Qué tengo ahora? Un hijo muerto, otro por 
ahí, Dios sabe dónde, y en fin, para qué seguir. Por mí se pueden meter 
España per el culo y que les aproveche (p. 146). 

 
“(…) aunque yo estoy aquí desde niño, en esta casa murió mi padre, nació mi 
sobrino, he vivido los mejores y los peores años de nuestra vida, conozco a los 
vecinos, casi todos han perdido la guerra y llevan la posguerra a cuestas 
como un muerto. Cuando estaba en el campo de concentración creía oler a 
bacallaneria, el aroma del bacalao seco a remojo, de las aceitunas picantes en 
las palanganas con los ajos, el limón, las hierbas, el pimentón o la 
herboristería, hierba luisa y manzanilla o el Rápido, olor a cuero, tacones de 
goma, la lechería, la panadería, la taberna entre vino y vinagre; hasta 
añoraba el olor de los pulidores de metales o del esparto de la alpargatería de 
la esquina” (p. 137). 

 
 
 
1. Entrevista a una persona del teu entorn que tingui més de setanta anys. Què opina sobre la 
política actual respecte a la que va viure durant la seva joventut? Com veu al jovent d’avui dia? I 
tu què en penses de les seves respostes? Hi estàs d’acord? Raona la teva resposta. 
 

  

                                                           
139 Descriptors didàctics: Política, Postmodernidad, Filosofia i Ètica. 
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Cadavre exquis visual de Man Ray, Joan 

Miró, Yves Tanguy i Max Morise. Les 

línies horitzontals les hem afegit 

nosaltres, i representen els plecs del 

paper. 

Activitat 32: Le cadavre exquis boira le vin nouveau140. 

 

 

“Como dicen en mi tierra: el muerto al hoyo y el vivo al bollo, lo que traducido 
al mejor francés que sé viene a decir: Le cadavre exquis boira le vin nouveau” 
(p.  191). 

 

 
 
A l’últim capítol de la novel·la, el Luis Doria repeteix 
incansablement la frase en francès “Le cadavre exquis boira 
le vin nouveau.” Una frase que perseguirà a l’Alberto Rosell 
fins als seus últims dies al Capablanca.  
La frase, no obstant, també fa referència a una tècnica 
utilitzada pels surrealistes al 1925 per construir frases entre 
diversos autors. La tècnica consistia a escriure una paraula 
en un paper i passar-lo a un company. Aquest havia de llegir 
la paraula, afegir-ne una altra i passar el paper a un tercer, 
que tan sols podria llegir l’última paraula que s’havia escrit. 
La primera frase que va sorgir com a resultant d’aquesta 
tècnica va ser, precisament, “Le cadavre exquis boira le vin 
nouveau”. D’aquí que es parli d’un cadàver exquisit, o 
cadavre exquis per a referir-se a aquest tipus de 
construccions, que poden ser tant literàries com visuals.  
 
 
 
 
1. Col·loqueu-vos en grups de quatre persones, i proveu a fer 
un cadavre exquis visual, com el que us mostrem més amunt 

de Man Ray, Joan Miró, Yves Tanguy i Max Morise. Doblegueu un full horitzontalment en 
quatre parts iguals, i repartiu-vos els torns per començar a dibuixar. Recordeu que únicament 
podreu veure la franja immediatament anterior a la vostra.  
  

                                                           
140 Descriptors didàctics: Literatura, Llengua castellana, Història d’Espanya, Creatividad, Escritura, 
Dibuix. 
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2. Ara us proposem que elaboreu entre tota la classe un relat mitjançant la tècnica del “cadavre 
esquís”. Podeu començar amb la paraula “Alberto”, i relacionar el relat amb el protagonista de 
El pianista. Heu de tenir present que només podreu llegir l’última paraula que s’hagi afegit al 
relat. Quin és el resultat?  
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Activitat 33: Joc de preguntes i respostes141. 

 
A continuació, et proposem les següents preguntes de resposta breu pels teus alumnes. Les hem 
dividit per dificultat, segons el nostre propi criteri.  
 

1. Per què tornen l’Alberto Rosell i la 
Teresa Lleonart a Catalunya a l’any 
1936? 

 

2. De qui són les notes (o els 
silencis) de la música callada que 
toca l’Alberto Rosell en El pianista?  

 

3. De què treballa el Ventura, un 
dels personatges principals del 
primer capítol de El pianista? 

 

4. Quina peculiaritat té el temps 
narratiu en El pianista 

 

 

5. Amb quin músic francès es 
reuneixen l’Alberto Rosell i el Luis 
Doria a El pianista? 

 

6. On viuen l’Alberto Rosell i la 
Teresa Lleonart a El pianista? 

 

7. L’acció del capítol II de El 
pianista passa en una Barcelona 
inusual. Quina? 

 

8. A què es dedica la Teresa 
Lleonart, de El pianista? 

 

9. A què es dedica el Young Serra, 
personatge del segon capítol de El 
pianista? 

 

 
  

                                                           
141 Descriptors didàctics: Avaluació lectora. Comprensió lectora. 
 

 
“Siempre he tenido mucha memoria. Don Frutos me decía: Usted, Larios, 
podría estudiar Derecho o Medicina, porque se sabría todas las leyes y yodos 
los nombres de los huesos y de los músculos” (p. 127). 
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1. En quin famós bar de la 
literatura de Montalbán es troben 
el Ventura i els seus amics a 
Delapierre? 

 

2. En quin bar de transsexuals toca 
l’Alberto Rosell, el protagonista de 
El pianista? 

 

3. Qui havia guanyat feia uns 
mesos les eleccions generals 
espanyoles al començament del 
primer capítol de El pianista? 

 

4. Amb quin músic és especialment 
crític el Luis Doria al final del 
tercer capítol de El pianista? 

 

5. Amb quin ministre espanyol es 
troben el Ventura i els seus amics 
al Capablanca? 

 

6. Quin famós transsexual apareix 
al Capabanca? 

 

7. Com és la veu narrativa de El 
pianista?  

 

 
 

1. En quin carrer viuen el Ventura i 
la Luisa?  

 

2. Quin llibre prohibit li 
aconsegueix el Quintana a l’Andrés 
al segon capítol de El pianista? 

 

3. Quin pis es descriu al final del 
primer i del segon capítol? 

 

4. A més de compositor, a què es 
dedica també el Luis Doria? 

 

5. Quina cançó toquen els gitanos 
del carrer de la Botella al segon 
capítol de El pianista? 

 

6. Les danses de quin príncep 
sonen al cap de l’Andrés durant la 
guerra en El pianista? 

 

7. Amb qui manté correspondència 
l’Alberto Rosell en El pianista? 

 

 



___________________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

316 
 

SOLUCIONS 
 
 

1. Per què tornen l’Alberto Rosell i 
la Teresa Lleonart a Catalunya a 
l’any 1936? 

Per l’inici de la Guerra Civil. 
 

2. De qui són les notes (o els 
silencis) de la música callada que 
toca l’Alberto Rosell en El 
pianista?  

Frederic Mompou. 
 

3. De què treballa el Ventura, un 
dels personatges principals del 
primer capítol de El pianista? 

És traductor.  
 

4. Quina peculiaritat té el temps 
narratiu en El pianista? 

Va d’endavant cap enrere.  

5. Amb quin músic francès es 
reuneixen l’Alberto Rosell i el Luis 
Doria a El pianista? 

Amb Milhaud. 
 

6. On viuen l’Alberto Rosell i la 
Teresa Lleonart a El pianista? 

Al número 1 del Carrer de la Botella. 
 

7. L’acció del capítol II de El 
pianista passa en una Barcelona 
inusual. Quina? 

La dels terrats del Carrer de la Botella. 
 

8. A què es dedica la Teresa 
Lleonart? 

És cantant. 

9. A què es dedica el Young Serra, 
personatge del segon capítol de El 
pianista? 

És boxejador amateur, i ajuda als seus 
pares amb el repartiment dels diaris.  
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1. En quin famós bar de la 
literatura de Montalbán es troben 
el Ventura i els seus amics a 
Delapierre? 

Al Boadas. 

2. En quin bar de transsexuals toca 
l’Alberto Rosell, el protagonista de 
El pianista? 

Al Capablanca, en uns altres temps 
anomenat Casbah.  
 

3. Qui havia guanyat feia uns 
mesos les eleccions generals 
espanyoles al començament del 
primer capítol de El pianista? 

Felipe González (PSOE) 
 

4. Amb quin músic és especialment 
crític el Luis Doria al final del 
tercer capítol de El pianista? 

Amb Satie. 

5. Amb quin ministre espanyol es 
troben el Ventura i els seus amics 
al Capablanca? 

Ministre Solana. 

6. Quin famós transsexual apareix 
al Capabanca? 

Bibi Andersen. 

7. Com és la veu narrativa de El 
pianista?  

Polifònica. 

 
 

1. En quin carrer viuen el Ventura i 
la Luisa?  

A Bisbe Laguarda. 

2. Quin llibre prohibit li 
aconsegueix el Quintana a l’Andrés 
al segon capítol de El pianista? 

Las siete columnas. 

3. Quin pis es descriu al final del 
primer i del segon capítol? 

El de la Teresa Lleonart. 

4. A més de compositor, a què es 
dedica també el Luis Doria? 

És poeta. 

5. Quina cançó toquen els gitanos 
del carrer de la Botella al segon 
capítol de El pianista? 

La niña de fuego, de Manolo Caracol. 

6. Les danses de quin príncep 
sonen al cap de l’Andrés durant la 
guerra en El pianista? 

Les danses del Príncep Igor de Borodin. 

7. Amb qui manté correspondència 
l’Alberto Rosell en El pianista? 

Amb Robert Gerhard. 
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Galíndez 
Manuel Vázquez Montalbán 

 

 
 

Guia didàctica i de lectura 
 

Albert Segarra 
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Albert Segarra (Barxeta, la Costera, 1976) 
 
Llicenciat en Filologia Catalana (2001) i Filología 
Hispánica (2002) per la Universitat de València. 
Professor de Llengua Catalana i Literatura a l’Institut 
Ausiàs March de Barcelona des de l’any 2003. Ha 
treballat en diversos instituts del Vallès Occidental, 
com per exemple l’Institut JV Foix de Rubí, on té la 
plaça definitiva des de 2009. 
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Galíndez (1990) 

 
Guia o suggeriment d'ús: la present unitat està pensada com una compilació d'activitats per 
a treballar la novel·la Galíndez en tres etapes. Abans, durant i després de la lectura. S'han obviat 
expressament les activitats de comprensió lectora i cerca de paraules clau en el text. En aquest 
sentit s'han afavorit activitats d'aprenentatge per tasques i expressió escrita que exigeixen una 
lectura prèvia. En ser més de 40 activitats, voldríem suggerir que el/la docent comenci 
l'experiència lectora amb els alumnes i, en ordre cronològic, esculli només aquelles que 
contribueixin a enriquir-la. La guía està pensada per a alumnes de Batxillerat tot i que també 
serveix per a 3er. i 4rt. d’ESO. Bon viatge i millor lectura. 

 
1. Introducció 
 

Les activitats d’aquesta guia estan pensades per als estudiants de batxillerat, algunes de les 
quals, però, de manera aïllada, poden utilitzar-se en cursos de segon cicle de l’ESO, sobretot 
aquelles que a tall d’exercicis pràctics permeten entendre les propietats i caraterístiques dels 
textos literaris narratius. Tenen com a objectiu facilitar a l’alumnat l’aproximació a la lectura de 
Galíndez des d’un enfocament participatiu i competenial. La finalitat principal és que l’alumne 
s’aproximi a l’obra que ara analitzem a partir d’activitats que conviden a gaudir, en un procés 
en què la lectura i l’aprenentatge constitueixen una vivència. 
 

 

D’ara endavant ens referirem a l’obra Galíndez a través de l’edició d’octubre de 2002 de 
l’editorial Mondadori, la referència bibliogràfica de la qual és: 
 
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. Galíndez.  
Grupo Editorial Random House Mondadori. Barcelona, 2002.  
ISBN: 84-397-0944-7 
 

 
A més a més, tindrem en compte el documental que sobre el cas Galíndez va veure la llum el 
mateix any de publicació de la novel·la a l'editorial que recomanem i que a continuació 
ressenyem. Té especial interès aquest reportatge ja que posa en relleu tant els interrogants 
sense resoldre del cas com tot el que fins ara hem pogut conèixer al respecte de la misteriosa 
desaparició del polític basc. És per tant un document útil i necessari per entendre i completar 
les qüestions que es plantegen en la novel·la i el desenvolupament dels fets.  
 

Galíndez. 
(España-Cuba, 2002) 
[B/N-Color, 85 m.]. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=85PY2bJZEnQ  
Fitxa técnica: 

Direcció: Ana Díez. 
Guió: Bernardo Belzunegui, Ana Díez, Ángel Amigo. 

Fotografia: Enrique Laguna.(B/N-Color) 
Montatge: Ángel Armada, Guillermo S. Maldonado, José Peña. 

Música: Juan Zulaika. 
Producció: Ángel Amigo 

Productora: Igeldo Komunikazioa S.L. / Impala S.A. / I.C.A.I.A.C. 
/Televisión Española S.A. / Vía Digital / EITB Euskal Irrati 

Telebista. 
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1.1 Orientació per al professorat 
 
L’obra Galíndez (1990) de Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona 1939 - Bangkok 2003) és una 
novel·la que ens permetrà tant per les característiques formals com per l’argument de què 
tracta un treball interdisciplinar que abraçarà des d’aquells aspectes més formals del gènere 
narratiu i que s’aborden des de les matèries de llengües, com són ara el tractament de la veu 
narrativa, la presentació dels fets de la història en el discurs, la doble trama argumental, la 
caracterització dels personatges, les característiques del gènere policíac, etc., fins a qüestions 
referides al context de la història que podrien ser tractades des de la matèria d’Història del Món 
Contemporani com per exemple els diferents sistemes de govern, l’exili i la Guerra Freda, entre 
altres, sense oblidar aquelles qüestions que podrien ser objecte d’estudi des de la matèria de 
Filosofia com les raons d’estat, l’ètica política, el poder, etc. Les activitats que presentem 
pretenen ser alhora una guia útil per a la perfecta comprensió del text i el pretext per a la 
creació d’altres textos de tipologies ben diverses. 
 
1.2 Contingut i estructura de les activitats de la guia 
 
Les activitats s’ordenen d’acord amb l’hipotètic procés de lectura que ha de portar a cap 
l’alumne ja que l’objectiu fonamental de la guia de lectura és justament l’acompanyament 
durant tot el temps que duri el procés lector. Així les coses, les activitats s’agrupen en tres blocs 
d’acord amb els moments que comporten el fet de llegir un llibre. 
 
BLOC I Abans de llegir: activitats prèvies a la lectura encaminades a fornir l’alumnat dels 
coneixements bàsics i imprescindibles perquè comprenguin els fets de la història i completin la 
lectura amb èxit. Dintre d’aquest bloc analitzarem els elements paratextuals. 
 
BLOC II Mentre llegim: en aquest bloc trobarem tant activitats destinades a l’anàlisi formal de 
la novel·la com activitats de reflexió i de creació a partir de les idees que ens suggereixin 
diferents passatges de l’obra, així com activitats de comprensió que assegurin el seguiment de la 
història. 
 
BLOC III Després de la lectura: activitats de reflexió i de síntesi un cop hem llegit el llibre. 
 
Dintre de cada bloc les activitats seran de diferent tipologia. A tall d’orientació i al costat de 
l’enunciat indicarem amb descriptors amb quina branca del coneixement poden relacionar-se. 
 
1.3 Anàlisi de la novel·la 
 
Galíndez es publicà l’any 1990 en l’editorial Seix Barral a Espanya i en l’Editora Taller a la 
República Dominicana142. L’obra va ser guardonada el 1991 amb el Premio Nacional de 
Narrativa i el 1992 amb el Premio Europeo. La novel·la, però, la va acabar d’escriure M. 
Vázquez Montalbán a l’estiu de 1989 a Xàbia, Alacant. Galíndez es desmarca de la producció 
narrativa anterior de l’autor, centrada bàsicament en l’univers Carvalho, tot i que participa, 
encara que sigui de retruc, de les característiques fonamentals de la novel·la policíaca. No 
obstant això, sembla ser que la novel·la que ara tractem és el fruit de l’interès que va causar en 
l’escriptor i periodista la desaparició del professor basc Jesús de Galíndez el 1956 a la República 

                                                           
142 http://www.loc.gov/search/?q=Gal%C3%ADndez&all=true 
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Dominicana i que ell va conèixer entre converses universitàries143. Trenta anys després d’haver-
hi arrelat l’interés sobre el cas i després d’una tasca constant d’acumulació d’informació sobre la 
misteriosa desaparició del membre del PNV exiliat a Nova York, M. Vázquez Montalbán 
emprén l’escriptura de la novel·la, que com ell mateix assegura, s’entronca en l’interès que una 
bona part dels escriptors han mostrat per les figures dels dictadors latinoamericans144, des de 
Tirano banderas (1926) de R. Valle-Inclán (1866-1936) fins a La fiesta del Chivo (2000) de 
Mario Vargas Llosa que, com Galíndez, se centra en la figura del dictador dominicà Rafael 
Leónidas Trujillo Molina (1891-1961). Galíndez podem situar-la en els anys posteriors al boom 
dels anys vuitanta de la novel·la negra a Espanya i més concretament en les novel·les que, 
defugint del realisme social, no volen abandonar una lectura crítica i social de l’status quo, en 
un moment en què apareix la necessitat de sepultar dignament les víctimes que pels 
condicionants polítics del moment durant el període de reafirmació de la democràcia es van 
veure oblidades145. 
 
1.4 Argument 
 
El 12 de març a la nit de 1956 desapareix misteriosament a Nova York, la ciutat on resideix, un 
professor de dret de la Universitat de Columbia que és membre del govern basc a l’exili i 
militant del PNV. Als Estats Units dedica la major part del temps de què disposa a convèncer els 
governants nordamericans perquè ajudin els bascos a restituir un govern democràtic a 
Espanya, que viu sota el jou del general Franco. Fa poc que ha publicat una tesi doctoral sobre 
el govern de la República Dominicana de Trujillo, el país que va acollir-lo els primers anys 
acabat d’arribar a Amèrica provinent de França, d’on fugia a causa de la invasió dels alemanys. 
Ningú no ha sabut els detalls de la desaparició ni qui n’ha estat l’autor. El cas es tanca en fals 
perquè tampoc ningú no n’ha descobert el cos. 
 Gairebé trenta anys després de la misteriosa desaparició de Jesús de Galíndez, Muriel Colbert, 
una jove nordamericana resegueix les passes del professor exiliat amb l’objectiu d’acabar la tesi 
doctoral “La ética de la resistencia: el caso Galíndez”, dirigida pel professor Norman Radcliffe i 
beneficiària d’una beca Holyoke. La jove becària enceta així un viatge pels espais de l’exiliat 
desaparegut. Visita en primer lloc Euskadi i després Madrid, on manté una relació afectiva i 
sexual amb Ricardo, un jove funcionari que treballa al Ministerio de Cultura. Durant l’estada a 
Espanya rep una carta del professor Radcliffe amb la finalitat de convéncer-la perquè abandoni 
l’objecte d’estudi i reconsideri les línies d’investigació, ja que ha rebut pressions i amenaces si 
s’acaba publicant la tesi. La jove decideix continuar la investigació malgrat tot i viatja a la 
República Dominicana. Algunes autoritats nordamericanes que desitgen el silenci sobre el cas 
mouran tots els fils que convingui perquè el cas Galíndez no torni a la llum pública, fins i tot 
estan disposats a augmentar-ne les víctimes. 

                                                           
143Vázquez Montalbán, M. <<Vascos en Santo Domingo>> El País, 19/02/1990. 
http://www.vespito.net/mvm/galindez.html 
144 Vázquez Montalbán, M. <<El héroe impuro>> El País, 22/09/2002. 
http://www.vespito.net/mvm/galindez00.html 
145 Balibrea, Mari Paz. <<La novela negra en la transición española como fenómeno cultural: una 
interpretación>>.2002 
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1.5 Estructura i punt de vista 
 
La novel·la s’articula a partir de tres trames que corresponen a tres focus d’interès diferents, 
que avancen de manera simultània, facilitant així tota la informació al lector, qui sap i té més 
informació que els personatges, però que ha de mantenir una actitud activa i participativa 
durant tota la lectura per a lligar caps a partir de les diverses informacions que li arriben d’una 
trama i de l’altra per mitjà del narrador.  
 
La primera trama se sustenta a partir dels elements reals i històrics de la història, de la diègesi. 
Els fets avancen seguint l’ordre cronològic i se’ns presenten des del punt de vista del personatge 
que dóna nom a l’obra, Galíndez. Els lectors assistim com a testimonis directes a la tortura i al 
posterior assassinat del personatge que recrea la persona de Jesús Galíndez, des del moment en 
què desperta de l’estat de sedació a què ha estat sotmés per part dels segrestadors, un cop ja a la 
República Dominicana, fins a les darreres alenades abans de morir asfixiat davant del dictador 
Trujillo. La recreació històrica dels fets sobre la mort del professor Galíndez suposa un salt 
enrere pel que fa a l’ordre del temps del discurs respecte les altres dues trames, que se situen a 
les acaballes de la dècada dels 80, properes per tant al temps de l’escriptura de la novel·la. Són 
les trames que segueixen les passes de Muriel Colbert, d’una banda, i de Robert Robards i 
Voltarie o don Angelito de l’altra, el motor que fan avançar l’acció. Totes dues avancen de 
manera parale·la fins que a la fi de la història s’uneixen en una de sola (vegeu-ne l’esquema dels 
annexos). També en aquestes dues trames es respecta l’ordre lògic del temps de la història i els 
fets avancen de manera cronològica, les possibles alteracions d’aquest ordre resulten de les 
digressions dels pensaments dels personatges o les prolepsis (avançaments de fets futurs) per 
part del narrador extraheterodiegètic i omniscient146.  
 
Del que acabem de dir podem deduir que la focalització del discurs és zero o no existeix, perquè 
pretesament el narrador no s’amaga darrere de cap camp de consciència concret des d’on ens 
explica els fets de manera parcial, com sí que passa per exemple quan el narrador s’identifica 
clarament amb algun dels personatges bé siguin protagonistes o bé testimonis. No obstant això, 
els lectors percebem que la mirada del narrador segueix les passes, segons la trama que 
correspongui, dels personatges anteriorment esmentats (Jesús Galíndez, Muriel Colbert, Robert 
Robards i Voltaire). Pel que fa a la veu narrativa predomina l’alternança al llarg de tot el text de 
l’estil indirecte lliure amb el diàleg directe dels personatges. En comptades ocasions, però, la 
veu del narrador deixa la segona persona i es fon amb la veu dels personatges, com és el cas dels 
parlaments dels personatges entrevistats per la protagonista, en què adopta la primera persona 
gramatical147. 
 
1.6 Personatges 
 
Muriel Colbert: jove nord-americana, pell-roja, d’uns trenta-cinc anys i de figura esvelta. 
Descendent d’una família mormona de Salt Lake, va haver de marxar de casa a causa d’un 
escàndol sexual amb dos reverends de la congregació que va embrutar l’honor del seu llinatge. 
Elabora una tesi doctoral sobre l’Ética de la resistència en el cas concret de Jesús Galíndez, tesi 
dirigida pel professor Norman Radcliffe, motiu pel qual emprén un viatge que ressegueix els 
llocs del professor Galíndez: Amurrio, Madrid, Santo Domingo i Miami. A Madrid manté una 
relació sentimental amb Ricardo, un jove que treballa al Ministeri de Cultura. El cas que porta 

                                                           
146 Segons la terminologia que empra Genette en Figures III. 
147 Si voleu un estudi més exhaustiu, llegiu PITTARELLO, Elidie <<Más sobre historia y ficción: Galíndez de 
Manuel Vázquez Montalbán>> Centro Virtual Cervantes. Actas del XIII Congreso AIH. 
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entre mans esdevé una obsessió. Tot el seu interès se centra en esbrinar tot allò relacionat amb 
la desaparició de Galíndez, fins a l’extrem que rebutja tots els consells dissuasoris perquè 
reorienti la tesi del treballja que se sent deutora de treure a la llum la injustícia del cas. 
 
Robert Robards: (Edward Hook) és un agent de la CIA, l’únic encarregat supervivent des de 
1957 del cas Rojas. Físicament de cos corpulent i cúbic; “cuerpo de hipopótamo y alma de rosita 
de pitiminí”. Antic estudiant de literatura comparada que es veu abocat a l’espionatge mentre fa 
el servei militar a Alemanya. Home sense escrúpols, masclista i d’aspecte deixat. Dirigeix les 
accions de la CIA encaminades a sepultar definitivament el cas i evitar que no surti res a la llum 
que pugui comprometre els Estats Units d’Amèrica. 
 
Voltaire: (don Angelito) agent col·laborador de la CIA, d’origen cubà i basc, amic de Galíndez i 
un dels implicats en la desaparició del professor. Establert a Miami, viu sol amb l’única 
companyia dels seus gats. Preocupat de la seva figura física, sembla que és homosexual, fa 
ostenció constant davant dels seus veïns de tindre molta cultura, va ser actor, de conèixer la 
història i d’haver estat un dels primers cubans a establir-se a Miami. 
 
Jesús de Galíndez: exiliat espanyol a la República Dominicana i després a Nova York. 
Llicenciat en Dret a Madrid ocupà al país caribeny un càrrec al ministeri d’agricultura. Es 
traslladà a Nova York on exercí de professor a la Universitat de Columbia. Poc després de 
presentar la tesi doctoral desaparegué en extranyes circumstàncies a la ciutat dels gratacels, 
l’any 1956. Compaginà l’activitat de professor amb la de representant a l’ONU del govern basc a 
l’exili. Precisament el desig de veure el seu país alliberat del franquisme l’abocà a col·laborar 
amb la CIA i el FBI. 
 
Entre els personatges secundaris cal esmentar Ricardo, jove amant de Muriel Colbert i que li fa 
de guia a Espanya i Norman Radcliffe, professor de la Universitat de Columbia i director de la 
tesi i examant de Muriel Colbert. També formen part dels actants els personatges històrics del 
Benefactor, Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana Espaillat (alias 
Navajita), Jesús Martínez Jara (El Cojo). La galeria de personatges és molt extensa i les 
referències a personatges històrics vastíssima. 
 
1.7 Espai 
 
Els espais en què trascorren les accions són els espais de Jesús Galíndez: Amurrio, el poble dels 
seus avis, lloc d’infantesa i on actualment s’aixeca un monolit en memòria del professor; 
Madrid, lloc on va néixer i on va estudiar Dret. A Madrid, Muriel Colbert s’entrevista amb 
alguns intel·lectuals espanyols que varen compartir exili a Nova York amb Galíndez, com per 
exemple Francisco Ayala; Santo Domingo, ciutat que va acollir Galíndez, provinent de Bordeus, 
durant els primers anys d’exili i lloc on va ser torturat i assassinat; Nova York, on s’instal·là el 
nostre protagonista a partir de 1946 i d’on desaparegué misteriosament deu anys després; i 
Miami, on viu Voltaire o don Angelito, ciutat base de la Companyia en les accions o empreses 
del Carib i on desapareix Muriel Colbert. 
Hi ha un predomini dels espais urbans i oberts i les accions no transcorren únicament en una 
única ciutat sinó que es reparteixen entre les ciutats anteriorment esmentades. 
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1.8 Temes i valors 
 
Des del nostre punt de vista, el tema predominant en la novel·la és el terrorisme d’estat, a partir 
del qual derivaran altres qüestions com ara la integritat moral de l’individu, l’ètica del poder, 
l’idealisme polític i la voluntat de recuperar la memòria històrica i posar en clar les injustícies 
tancades en fals. 
 
1.9 Gènere 
 
El gènere a què pertany Galíndez és una de les qüestions que ha presentat més controvèrsia 
entre els especialistes. Si atenem a la informació de la solapa de la contracoberta del llibre 
llegim “A caballo entre el reportaje y la ficción”. És Galíndez una novel·la negra? És una novel·la 
històrica? O totes dues coses? Potser la resposta més encertada sigui considerar-la un gènere 
híbrid ja que participa tant dels elements de la novel·la negra com de la novel·la històrica. Pel 
que fa a la primera presenta un crim a resoldre i una investigació que pretén tancar la 
il·legalitat i restituir l’ordre social, almenys aclarir les nombroses ombres que envolten el cas. A 
més el relat es fa en present però escorcollant en el passat, com sol passar en aquest tipus de 
novel·les. Tot i així, la protagonista no és cap detectiu, ni cap agent de policia, sinó que es tracta 
d’una investigadora universitària i el criminal no és tampoc cap individu, sinó que és el mateix 
agent que ha de vetllar per l’ordre social, el mateix govern de l’Estat o, millor dit, els mateixos 
governs dels estats148. Quant a la segona, és a dir, a la novel·la de tipus històric, és evident que la 
ficció se centra en fets històrics i que alguns dels personatges són personatges que existiren 
realment. A diferència, però, de la novel·la històrica tradicional, Galíndez aporta documentació 
històrica alhora que presenta la ficció149. 

                                                           
148 Sobre el gènere negre: SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier/ MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex El género negro. El fin de la 
frontera. Andavira Editors. 2012. 
149 Són molt interessants els articles: 
1.  MARTÍNEZ RUBIO, José. <<La historia como espacio del crimen: casos reales en la ficción de 

Enterrar a los muertos, de Ignacio Martínez de Pisón, y Cita a Sarajevo de Francesc Bayarri>>. Pàgs 
41-48. Dintre de (SÁNCHEZ ZAPATERO/MARTÍN ESCRIBÁ:2012) 

2. ABDEL SALAM AHMED, Hala. <<Galíndez de Vázquez Montalbán y El Camino del águila de Eduar El-Jarrat: 
tipología de la novela histórica contemporánea>>. Anaquel de Estudios Árabes. 2006. vol. 17, pàg 5-29. 
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Activitat 1: L’exili150 
 
 
Què en sabeu sobre l’exili en la història recent d’Espanya? Quines són les causes i els motius 
pels quals durant la Guerra Civil (1936-1939) i els anys posteriors al conflicte bèl·lic van haver 
de marxar del nostre país al voltant de 500.000 persones? Quines van ser majoritàriament les 
destinacions dels exiliats republicans? Demaneu informació sobre l’exili als vostres avis i 
esmenteu exemples de familiars o coneguts dels vostres familiars que també van haver de 
marxar d’Espanya. Després doneu resposta a les preguntes de més amunt amb un text expositiu 
d’unes 80 paraules.  
 
 

 

Si voleu saber-ne més: 
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/7637/RUTES-DE-EXILI-Versió12-3-
13.pdf?sequence=1 
 

• També podeu llegir la novel·la Tots tres surten per l'Ozama (1946) de Vicenç Riera 
Llorca que parla sobre l'experiència de l'exili a la República Dominicana. 
 
http://lletra.uoc.edu/exili/cat/obres/ozama/ 
 

• Serveixi també com a text de suport (inclòs en els annexos: DOCUMENT 1) un fragment 
del capítol 1 de la novel·la d'Assumpta Montellà La maternitat d'Elna (2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
150 Descriptors didàctics: Història, geografia, exili 

Gentada arribant a Le Perthus. 
www.elbaix.cat 

Republicans espanyols desembarcant de l’Stanbrook 
al port d’Orà, 30 de març de 1939. FOT-029271. 
Fundació Pablo Iglesias. www.uv.es 
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Activitat 2: Totalitarismes151 
 
Quines són les característiques principals del totaltarisme? Com a mostra et proposem que 
llegiu el text següent:  
 
<<...Sobre la base del artículo 48, párrafo 2; de la Constitución del Reich, decretamos para la 
defensa contra los actos de violencia peligrosos para el Estado, lo que sigue: 
 

1. Los articulos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153 de la Constitución del Reich quedan 
suspendidos hasta nueva orden. Por consiguiente, están autorizados, incluso más allá 
de los límites habitualmente fijados por la ley, las restricciones a la libertad individual, 
el derecho de libre expresión de las opiniones, así como la libertad de prensa, al 
derecho de reunión y manifestación; las violaciones del secreto de correspondencia, 
del telégrafo y del teléfono; las ordenes de registro y requisa, así como las restricciones 
a la propiedad. 

2. Si en un Land, las medidas necesarias para establecer la seguridad y el orden público 
no son tomadas, el Gobierno del Reich puede encargarse a título provisional de los 
poderes de la autoridad suprema del Land. 

3. Las autoridades de los Länder y de las comunas deben llevar a efecto, en el marco sus 
atribuciones, las disposiciones adoptadas por el Gobierno del Reich. 

4. ...Cualquiera que contravenga el párrafo 1, ponga en peligro vidas humanas, será 
merecedor de trabajos forzados -con circustancias atenuantes a un mínimo de seis 
meses de detención-. Si la infracción ha provocado la muerte de un hombre, será 
merecedor de la muerte -con circustancias atenuantes a un mínimo de dos años de 
trabajos forzados-, además puede procederse igualmente a la confiscación de los 
bienes. Cualquiera que incite o provoque una infracción peligrosa para el orden 
público (apartado 2) será merecedor de trabajos forzados -con circustancias 
atenuantes a un mínimo de tres meses de detención. 

5. Serán merecedores de la pena de muerte los delitos que el Código Penal castiga a 
trabajos forzados en los párrafos 81 (altra traición), 229 (tentativa de 
envenenamiento), 307 (incendio voluntario), 311 (destrucción mediante explosivos)..., 
315 (sabotaje a la vía férrea)...>>. 

 
Decreto para la protección del Pueblo y del Estado del 28 de febrero de 1933. 

 
 

                                                           
151 Descriptors didàctics: Història, totalitarisme 
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Activitat 3: Governs i mandataris152 
 
Completa el quadre següent sobre els governs i els governants dels països iberoamericans 
durant 1956 amb les dades que hi manquen:  
 
 

País i capital President  Sistema de govern* 

Espanya  Francisco Franco 
Bahamonde 

Dictadura militar (dreta) 

Estats Units  Dwight David Eisenhower Sistema democràtic (dreta) 

Mèxic Adolfo Ruíz Cortines Sistema democràtic (esquerra) 

Cuba  Dictadura militar (dreta) 

Haití   

República 
Dominicana 

  

Guatemala   

Honduras   

El Salvador   

Nicaragua   

Costa Rica   

 Panamà   

Colòmbia   

Veneçuela   

 
* D’acord amb el grau de llibertat, pluralisme i participació política, trieu entre sistemes 
democràtics, autoritaris, i totalitaris, segons permetin en major o menor grau l'exercici de la 
discrepància i l'oposició política o bé neguen més o menys radicalment la possibilitat de 
dissidència (establint un règim de partit únic, o diferents tipus de règims excepcionals, com les 
dictadures o les juntes militars). 

  

                                                           
152 Descriptors didàctics: Història, sistemes polítics, totalitarisme, política, història 
contemporània 
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Activitat 4: La Guerra Freda153 
 
Què va ser la guerra freda? Escriu un resum d’aquest llarg enfrontament que es va produir a 
continuació de la Segona Guerra Mundial.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 Descriptors didàctics: Història, conflictes bèlics, història contemporània, lectura i expressió 
escrita 
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Activitat 5: Central Intelligence Agency154 
 
Saps a què responen les sigles de la CIA, quan va ser creada i per quin motiu? Llegeix el 
fragment següent extret de l’obra Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945 
de l’historiador Josep Fontana:  
 

“No menos importante fue la fundación de la CIA (Central Intelligence Agency), que 
pretendía reunir y potenciar los diversos servicios de inteligencia militar, pero que solo 
podía actuar en territorio extranjero, respetando el campo interior como campo de acción 
del FBI (Federal Bureau of Investigation), al que le tocó, por su parte, renunciar a sus 
actividades en América Latina, dónde al parecer tenía quinientos agentes. Se trataba de 
disponer de unos servicios de información más eficaces, destinados a evitar que en el 
futuro se produjera un nuevo Pearl Harbor. [...] 
 La CIA, sin embargo, acabó dejando en un segundo plano el objetivo de la recogida de 
información. [...] La Central Intelligence Act de 1949 la dotó además de la capacidad de 
mantener en secreto sus actividades, lo cual hacía prácticamente imposible controlarlas: 
en lugar de una agencia de investigación iba a ser “el ejército privado del presidente”. 

 
FONTANA, Josep. Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945. 

Ediciones de Pasado y Presente. Barcelona, 2011. (Pàgina 73, fragment adaptat) 
 
Si vols saber-ne més: 
 
Sobre la CIA i la Guerra Freda: https://www.youtube.com/watch?v=MXs_xao-d0w 
 
Sobre la CIA a l’Amèrica Llatina: https://www.youtube.com/watch?v=P-Yh2ljPeiE 
 

                                                           
154 Descriptors didàctics: Història, lectura i expressió escrita, serveis secrets, policia 
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Activitat 6: La República Dominicana i el president Trujillo155 
 
Mireu els vídeos següents sobre la repressió que van patir els dominicans durant el Trujillismo 
(1930-1961): 

 
a) Trujillo, el dictador dominicà. 
  
 https://www.youtube.com/watch?v=alhtBl-UBpg 
 https://www.youtube.com/watch?v=Shcg3QJVeM4 
 https://www.youtube.com/watch?v=chiLF0fE6HQ 
 
b) Víctimas de l’era Trujillo. Archivo General de la Nación. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Igmrn0sThec 
 
c) Vexacions i assasinats durant la dictadura de Trujillo. Archivo General de la Nación. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=_2NN1emfgzs 

 
 
 
 
 
 

                                                           
155 Descriptors didàctics: Història contemporània, sistemes polítics, política, dictadura 
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Activitat 7: Eleccions Generals 1986156 
 
Cerca informació a internet sobre les eleccions generals a Espanya de 1986 i completa els espais 
en blanc del quadre següent:  
 

 
El 22 de juny de 1986 van celebrar-se a Espanya eleccions generals. Era la _____ vegada 
després de la dictadura franquista que els espanyols elegien democràticament els 
representants a les Corts Generals. En aquests comicis va reslutar vencedor el candidat 
___________________________, en representació de __________, amb un 
_______ % dels vots emesos i ________ diputats, que sumats als 21 diputats obtinguts 
pel _______ a Catalunya van configurar una còmoda majoria absoluta, amb un total de 
_______ escons i el 44,33% dels sufragis. 
 El gabinet de ministres de la tercera legislatura va comptar amb noms com 
____________________, nomenat Vicepresident del Govern; _________________ 
__________, Ministre d’Assumptes Exteriors; ________________________, 
nomenat fins a juliol de 1988 Ministre de l’Interior, a partir d’ençà el substituí en el càrrec 
_______________________; i _________________________, Ministre de 
Cultura, entre altres. 
 

 
 
 
 
Per saber-ne més: 
 
http://www.congreso.es/consti/elecciones/generales/resultados.jsp?fecha=22/06/1986 
 
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/gobiernosporlegislaturas/Paginas/III%20Legislatura.
aspx 
 

                                                           
156 Descriptors didàctics: Història d’Espanya, eleccions, política, partits 
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Activitat 8: Els paratextos157 
 
Els paratextos són tots aquells elements, com ara les imatges, l’edició, el format, les cites, les 
dedicatòries, els textos de les contracobertes, el que s’ha dit sobre el llibre, el títol, etc., que 
sense formar part del text, de la novel·la strictu sensu, l’embolcallen i es presenten com una 
porta d’accès, de transició o de transacció per a la lectura158. 
 
 
Què saps sobre Manuel Vázquez Montalbán? Quan va néixer? On? Què va 
estudiar? De què feia? Què va escriure? Era una persona compromesa 
políticament? Imagina’t que una editorial t’ha encarregat un text breu sobre 
l’escriptor per a la solapa d’una nova edició de la novel·la que llegirem. Cerca’n 
informació i escriu un text expositiu breu que doni resposta als interrogants de 
més amunt.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 Descriptors didàctics: Biografia, literatura 
158 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/textos-y-paratextos-en-los-libros-infantiles--0/html/361ad18e-
783d-4c44-be20-83a92e797681_2.html 
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Activitat 9: Els paratextos i el seu contingut159 
 
Descriu la portada del llibre i en acabat digues, tenint en compte els paratextos que t’hem 
reproduït a la pàgina anterior, si creus que els elements gràfics són adequats a l’argument de la 
novel·la. Justifica la teva opinió.  
 
 

 
 
 

                                                           
159 Descriptors didàctics: Llengua, dibuix, paratextos, lectura i expressió escrita, análisi, 
opinió, comunicació. 

Galíndez 
 
A caballo entre el reportaje y la ficción, 

Galíndez narra un suceso histórico: la 

desaparición y ulterior asesinato del 

abogado y combatiente vasco en la 

Guerra Civil española Jesús de 

Galíndez. 

Nueva York, 1956, Jesús de Galíndez, 

representante del PNV en Estados 

Unidos, trabaja en una tesis doctoral 

sobre las dictaduras latinoamericanas 

centrada en la figura de Trujillo y su 

régimen sangriento. Poco después de 

presentar su tesis Galíndez es 

secuestrado y conducido a la República 

Dominicana, donde se le pierde el 

rastro para siempre. A partir de este 

hecho Manuel Vázquez Montalbán 

crea un relato imaginario: la 

investigación que treinta y dos años 

más tarde lleva a cabo una 

universitaria americana, Muriel 

Colbert, que se verá arrastrada hacia el 

peligro por las mismas fuerzas oscuras 

que acabaron con Galíndez. 

Sobre el misterio, las verdades a 

medias y las especulaciones se 

construye una novela apasionante, en 

la que periodismo y literatura se 

conjugan magistralmente. La memoria 

y el presente, las ambiguas relaciones 

entre individuo y poder y el papel de 

los servicios secretos como agentes de 

la historia son las coordenadas en las 

que se mueve esta novela, que en 1991 

fue galardonada con el Premio 

Nacional de Narrativa. 

<<Galíndez es apasionante y tiene la honestidad 
de dar suficientes pistas para distinguir lo imagi-
nario de lo real, los nombres propios de los de 
ficción. Es inevitable recordar aquí viejas 
discusiones sobre periodismo y literatura, en las 
que siempre se utiliza uno de los dos términos 
como peyorativo para la persona que los reúne. 
Nunca ha sido el problema de Vázquez 
Montalbán ni de alguno de sus compañeros de 
generación. Su prosa nunca ha dejado de ser 
mágica y su información nunca ha dejado de ser 
real.>>  

�duardo Haro Tecglen. El País 
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Activitat 10: Titulem160 
 
Els títols de les novel·les són un dels reclams principals per atrapar el lector. Un bon títol ha 
d’anticipar la història sense desvetllar-ne el desenllaç i ha d’ajudar el lector a especular sobre 
els fets que s’hi esdevindran. De títols, en tenim de temàtics, si fan referència únicament al 
motiu o al tema de la història; remàtics, si pel contrari ens aporten informació sobre el gènere 
literari a què pertany l’obra; o mixtes, si es tracta d’una combinació de les dues tipologies 
anteriors. 
 

Són temàtics... Moby Dick, Mirall trencat, Els Jocs de la Fam, Cien años de soledad, 
etc. 

Són remàtics... Vint-i-dos contes, Rimas y leyendas, etc. 

Són mixtos... Doce poemas de amor y una canción desesperada, Tragicomedia de 
Calixto y Melibea, etc. 

 
Tenint en compte l’explicació anterior, a quin tipus de títol pertanyerà el de la novel·la que 
llegirem? T’anticipa alguns elements de la història? Quins? A quin tipus de lector creus que el 
títol els pot desvetllar el nus de la història?  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 Descriptors didàctics: Literatura, lectura i expressió escrita 
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Activitat 11: Joaquín Balaguer, Trujillo i Galíndez161 
 
La novel·la va dedicada a Rosa, la mare de l’escriptor, que va morir uns mesos abans de 
l’acabament de la novel·la. I va precedida per dues cites: 
 
 

a)  
 
 
 
 
 
 
 

b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca informació sobre Joaquín Balaguer, qui fou i quina mena d’implicació o responsabilitat 
va tenir en el govern de Trujillo i en la desaparició de Jesús Galíndez? Què vol fer notar Manuel 
Vázquez Montalbán precisament amb l’ús d’aquesta citació?  

 
 

 

 

 

 

 
Quines connotacions penses que té l’ús de la paraula drama en la cita de Joaquín Balaguer? 
 
La segona de les cites és un fragment del poema “Le gouffre” (“l’Abisme”), del conegut recull 
Les fleurs du mal, del poeta francès Charles Baudelaire. El poema, que pots llegir-lo sencer 
traduït al català per Xavier Benguerel si cliques aquí, representa la imatge d’un home que, 
atemorit per la por del dubte i la incertesa, es perd en la vaguetat de l’horitzó, en les ombres del 
no-res. Cerca una imatge a la xarxa que pugui relacionar-se fàcilment amb el 
contingut del poema i enganxa-la a continuació.  

 
 
 
 

 

                                                           
161 Descriptors didàctics: Història, biografia, literatura, lectura i expressió escrita, dibuix 

Lo único cierto es que este drama, iniciado con la muerte de Jesús Galíndez y 
cerrado con la de Trujillo el treinta de mayo de 1961, devoró a todos cuantos 
tuvieron en él alguna participación directa o indirecta. 

La palabra encadenada 

J’ai peur du sommeil comme on a peur d’un grand trou 

Tout plain de vague horreur, menant on ne sait où 

Je ne vois qu’infini par toutes les fenêtres. 
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La imatge que evoca el fragment del poema té alguna connexió amb la informació de què 
partim sobre el cas de Jesús de Galíndez? Quina? 
 

 

 

 

 

 

 
 

Aventura’t a endevinar què passarà a partir de la informació que t’han aportat els elements 
paratextuals. Què penses sobre la novel·la? Creus que t’agradarà la història o, en canvi, penses 
que no t’acabarà de fer el pes? Per què? 
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Bloc B. Activitats proposades per a fer 
durant la lectura 
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Activitat 12: Qui conta la història?162 
 
 
Quines persones gramaticals utilitza el narrador per a explicar la història? Posa’n almenys cinc 
exemples. El narrador participa de la història o bé se’n situa fora? Com ho saps? 
 
  

 

                                                           
162 Descriptors didàctics: Literatura, tipus de narrador, lectura i expressió escrita 
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Activitat 13: Explica’ns-ho163 
 

 
En quant a la veu narrativa, Galíndez, és una obra polifònica, malgrat que és el narrador qui ens 
ho explica tot. Per aquest motiu alguns estudiosos que s’han apropat a la novel·la i n’han 
estudiat les tècniques narratives l’han qualificada de collage.  
 
Pren en consideració aquest fragment i llegeix-lo en veu alta amb l’ajuda de dos 
companys més. Distribuiu-vos els papers i graveu la lectura per després escoltar-
la. Podeu afegiu a la vostra veu i per mitjà de programes com l’Audacity efectes 
sonors que recreïn la situació, com ara el vent, el trepig de les fulles, el soroll del 
paper:  

 
“En la colina me espera... en la colina me espera...” El verso te da vueltas por la cabeza, 
como si fuera un surco rayado de un viejo disco de piedra. “En la colina me espera... en la 
colina me espera...”. “Y volveré... volveré o me llevarán muerto... a refundirme en la 
tierra...”. Ni siquiera eso fue posible, Jesús, musitas y te parece hablar con ese extraño 
compañero enquistado que desde hace años llevas dentro de ti. El viento limpia el valle de 
Amurrio y te levanta las faldas sobre esta colina de Larrabeode, la colina escogida como si 
fuera la colina, exactamente, la colina que esperaba a Jesús de Galíndez. Tienes frío y los 
huesos aguados por el viento que pule el pequeño monumento funerario dedicado a Jesús 
Galíndez y por la humedad retenida en el depósito que se cierne sobre el valle con su 
amenaza, promesa de agua. La estela de piedra parece ridícula y amedrentada por el 
colosalismo del depósito, poco más que un pretexto para no perder del todo la memoria, 
una memoria, un homenaje residual y probablemente incómodo. “No dudamos de que su 
pueblo natal querrá sumarse gustoso al mismo y con tal fin acompañamos a este escrito 
una relación de actos a celebrar para conocimiento y aprobación del Ayuntamiento de su 
digna presidencia, al mismo tiempo que solicitamos la concesión del permiso necesario 
para utilizar una pequeña parcela de terreno (de 15 a 20 m2) de propiedad municipal, en 
la mencionada colina de Larrabeode, a fin de poder instalar en dicho lugar un monolito de 
piedra y sirva para la delimitación del entorno en que quede enclavado”. Pliegas una vez 
más la fotocopia de la carta del Sr. Félix Martín Latorre, diputado foral de Cultura, 
dirigida al Ilustrísimo Sr. Alcalde, presidente del Ayuntamiento de Amurrio. Hace un año 
que sobre estas colinas se celebró el ritual de descubrir el monolito y también, también 
conservas el recorte donde se da noticia del acontecimiento en el diario más vasquista de 
la tierra, el más radicalmente vasquista de la tierra. Y sin embargo, en él, la noticia de la 
inaguración es casi tan escasa como el mismo monumento. 
 -Muriel, tengo frío, hace frío.  
 Cinco metros más abajo, Ricardo reclama. Te ha concedido cinco minutos para la 
necrológica o la necrofilia, ¿no es lo mismo? Está hasta los huesos del frío, de la humedad, 
de niebla que amenaza sustituir el viento y de tu peregrinaje tras la sombra vaciada de 
Jesús de Galíndez, desaparecido en Nueva York, en la mismísima Quinta Avenida, el 12 de 
marzo de 1956 y treinta y dos años después no hay otra presencia de él que este pedrusco 
que parece una galleta de piedra”. 

                                                           
163 Descriptors didàctics: Lectura en veu alta, oralitat, comprensió lectora 
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Activitat 14: Escenaris d’una història164 
 
 

On se situa l’acció en les primeres pàgines del llibre? Llegeix els fragments que hem copiat més 
avall i després respon a les preguntes que et formulem. 
 
a) 

 
 
b) 

 
 
 

                                                           
164 Descriptors didàctics: Música, literatura, lectura i expressió escrita  
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c)  

 
 

Sobre el fragment a) 
 
Escolta la cançó que Raimon dedicà al País Basc arran d’una estada que el cantautor hi féu l’any 
1967:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ND4spUjP0eA 
 
Tant a la cançó com al fragment a) s’utilitza l’expressió “tots els colors del verd” com a imatge 
identificadora del País Basc. Com s’anomena aquesta figura retòrica? 
 
A la cançó es posa en relleu l’ocultació de la identitat del poble basc així com el patiment dels 
bascos durant molt de temps. Podries localitzar en el text algun fragment que, en boca dels 
familiars de Ricardo, expressin la mateixa idea? 
 
Sobre els fragments b) i c)165 

 
Completa la taula amb els noms dels arbres i arbusts que apareixen en els fragments:  

 

imatge nom popular nom científic 

  

Castellà: 
 
Català: 

Fagus silvatica 

                                                           
165 Descriptors didàctics: Biologia, ciències de la natura 
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imatge nom popular nom científic 

 

 

Castellà: 
 
Català: 

Quercus cerriodes 

 

 

Castellà: 
 
Català: 

Populus nigra 

  

Castellà: 
 
Català: 

Corylus avellana 

 

Castellà: 
 
Català: 

Equisetum arvense 

 

 

Castellà: 
 
Català: 

Tilia platyphillos 

  

Castellà: helecho 
 
Català: falguera 

 

  

Castellà: castaño 
 
Català: castanyer 

 

 

 

Castellà: álamo 
 
Català: àlber 
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imatge nom popular nom científic 

 

Castellà: sauce 
 
Català: salze o saule 

 

 

Castellà: acebo 
 
Català: grèvol 

 

 
 

Castellà: escaramujo 
 
Català: gavarrera 

 

 
 

Castellà: enebro 
 
Català: ginebre 

 

 
 

Castellà: endrino 
 
Català: aranyoner 
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Activitat 15: El present roman en el futur166 
 

Llegeix el fragment següent que parla de la cançó de Mikel Laboa que canta Amparitxu, la tia de 
Ricardo. Després respon a la qüestió que et plantegem:  
 

 
 
Podem establir alguna connexió entre el final d’aquest fragment que parla de la cançó Negu 
hurbilak i la cita de Baudelaire que precedeix la novel·la? Quina? 

                                                           
166 Descriptors didàctics: Música, poesia, lectura i expressió escrita 



___________________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

350 
 

Activitat 16: CIA167 
 
 
Com interpretes aquestes paraules de l’agent de la CIA Robert Robards adreçades al professor 
Norman Radcliffe?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
167 Descriptors didàctics: Història contemporània, història dels EUA, pensament 
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Activitat 17: La caça de bruixes168 
 
Saps què va ser el Macartisme o la caça de bruixes que tingué lloc als EUA durant la decada dels 
anys cincuanta? Cerca’n informació a la xarxa i fes un text explicatiu de no més de vuit 
línies. No t’oblides de citar els llocs que has hagut de consultar per obtenir-ne la informació.  

  

 
Manifestació demanant l’alliberament dels artistes 
empresonats per negar-se a declarar els seus posicionaments 
procomunistes. 

 
 

 
 
 
Webgrafia: ______________________________________ 
  
 
_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
168 Descriptors didàctics: Història contemporània, història dels EUA, macartisme, persecució 
política 
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Activitat 18: Seguretat d’Estat169 
 
 

Llegeix el fragment que hem seleccionat i a continuació reflexiona sobre les preguntes que et 
proposem.  

 
 

a) Estàs d’acord amb l’opinió que l’Estat ha de controlar la llibertat dels ciutadans per 
protegir l’Estat i el poble? 

 
b) Actualment, amb les noves tecnologies i l’ús d’internet, la informació s’ha desplaçat dels 

mitjans de comunicació a les xarxes socials, en què les notícies són immediates, es divulguen 
més ràpidament i tenen un abast més enllà de les fronteres territorials dels països. Creus que 
l’Estat hauria de controlar també l’ús que la ciutadania fa de les xarxes socials? En cas que 
pensis que sí, creus que aquest control de l’Estat hauria de tenir límits? Quins haurien de ser 
aquests límits? El terrorisme d’Estat està justificat? 

 
c) Els poders polítics són conscients que la informació és el poder. Creus que els preocupa 

el fet de no poder controlar l’opinió pública en aquests mitjans? 
 

d) Saps què és la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana? Documenta-te’n, posiciona’t i fes 
un debat amb la resta de la classe, de manera ordenada, amb un moderador que distribueixi els 
torns de paraula. 

                                                           
169 Descriptors didàctics: Filosofia, ciutadania, llibertat, política de seguretat, govern 
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Activitat 19: Hollywood i Robert Robards ...170 
 
Pren en consideració aquest fragment i llegeix-lo en veu alta amb l’ajuda de dos companys 
més. Distribuïu-vos els papers i graveu la lectura. Podeu afegir a la veu i per mitjà de programes 
com l’Audacity efectes sonors que recreïn la situació, com ara el xivarri de fons dels clients del 
restaurant, el soroll de plats i gots, etc.  
 

“Y el hombre cúbico se inclina sobre la mesa, sus pectorales parecen a punto de empaparse 
con los restos de pastel y su cara súbitamente acercada a la de su interlocutor ha subido de 
color al tiempo que su voz ha bajado de tono para ser casi un silbido amortiguado que 
azota la parpadeante imperturbabilidad de su compañero. 
-No estamos dispuestos a que cuatro rojos melancólicos resuciten inútilmente a muertos 
inútiles. 
El profesor sabe que debería arrojar la servilleta sobre la mesa, ponerse en pie, decir algo 
sobre su inapetencia para oír groserías y marcharse, pero los ojos verde sucio del agente 
le retienen, como si fueran dos orificios de cañones de revólver. 
-No estamos dispuestos a que nos toquéis los cojones, profesor. 
-¿Está borracho? 
-No. No estoy borracho. Quiero que retenga todo lo que hemos hablado, pero muy 
especialmente lo que voy a decirle a partir de ahora. Usted debe detener ese trabajo. Yo 
pensaba que iba a ser más fácil porqué había relación estable entre usted y su alumna, 
pero no es así y estoy improvisando, es posible que más adelante le dé nuevas 
instrucciones, pero se me ocurre la siguiente línea de comportamiento. Usted reclama a 
Muriel Colbert el estado actual de sus investigaciones y le comunica que hay una cierta 
impaciencia por el tiempo que se ha demorado. Cuando tenga su respuesta, la desanima 
totalmente y le dice que deje de perder el tiempo. Tiene una edad en la que ya no puede 
perder demasiado tiempo y le propone una sustitución de línea de investigación, a todas 
luces muy gratificante. Podemos conseguir fondos triples o cuádruples para que esa 
señorita deje de fisgar en el caso galíndez y se vaya detrás de otra historia. A fondo 
perdido. 
-Lo que usted me pide es indignante y peligroso para ustedes. Imagínese que mañana 
denuncio esta presión en los medios de comunicación. 
-Primero, será su palabra contra la de... ¿quién?... ¿Sabe usted cómo me llamo? 
-Robert Robards. 
-¿Cree usted que alguien puede llamarse Robert Robards? Se me ha ocurrido mientras 
venía. He leído un artículo sobre Hollywood y he unido el nombre de Robert Redford con el 
apellido de Jason Robards. 
-Retengo la matrícula de su coche. 
-Tengo una colección completa de coches y matrículas. 
-¿Por qué habría de hacer lo que usted me pide? 
-Espléndido, Norman, ahora empieza usted a hablar como un profesor de Ética. ¿Sabe 
usted qué definición de Ética recuerdo de mis tiempos de estudiante? Anótela por si no la 
sabe: la eficacia de la razón en las normas de la conducta. Ser ético es en definitiva aplicar 
la razón, siempre. 
No sólo sus palabras aplaudían, también una manaza golpeaba como si fuera de tenue 
guata el antebrazo que el profesor mantenía abandonado sobre la mesa. 

                                                           
170 Descriptors didàctics: Oralitat, lectura en veu alta, expressió 
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-Voy a darle una colección completa de razones por las que usted va a ayudarnos. La 
primera y la última y las de en medio se relacionan con un único motivo. Tú estás cagado 
de miedo, muchacho. 
Y la manaza fortalecía sus golpes hasta ser una maza que repicaba sobre el delgado brazo 
de Norman Radcliffe, un brazo paralizado aunque sus ojos trataban de transmitir enojo y 
dignidad. 
-Tú estás cagadito, cagadito de miedo, muchacho. Te has metido en un buen lío: una mujer 
joven, las pensiones que acumulas de tus antiguos matrimonios tienes cuatro hijos 
contando el que acaba de parir tu joven y rica mujer, la presión vigilante de tús aún 
jóvenes suegros... Tu suegra es más joven que tú, Norman, y no sólo te vigilan como 
marido, sino también como socio, como socio de la operación de comprar esa casa de 
Newport o de Middleton, es lo mismo. Ochocientos mil dólares, Norman”. 
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Activitat 20: La cronologia de Jesús Galíndez171 
 
 
Llegeix la taula següent en què s’expliquen de manera cronològica alguns fets vitals del 
professor Jesús de Galíndez. En acabar, relaciona els fragments de la novel.la que hem 
seleccionat amb els fets de la taula cronològica, tot indicant-ne el número al qual fan referència: 
 
 

CRONOLOGIA* 

1 Galíndez arriba procedent de Bordeaux a la República Dominicana el 19 de novembre de 
1939. 

2 Pronuncia una conferència a l’Ateneo Dominicano titulada Los vascos, raza misteriosa y 
de leyenda. 

3 El 1940 esdevé el cap de la Delegació del Govern Basc a Santo Domingo. 

4 A Santo Domingo fou professor de Ciència Jurídica de l’Escola de Dret Diplomàtic i 
Consular. Ramfis Trujillo, fill predilecte del dictador, fou alumne seu. 

5 És nomenat secretari de l’Instituto de Legislación Americana Comparada de la 
Universidad de Santo Domingo. 

6 El 1944 obté el primer premi en el concurs organitzat amb motiu del Primer Centenario 
de la República Dominicana, amb l’obra el Bahoruco, publicat amb altres assajos dins 

del recull Cinco leyendas del Trópico. 

7 Mentre desenvolupà funcions de Secretari de la Comissió de Jornal (pagament) Mínim a 
la Secretaria de Treball, Galíndez caigué en desgràcia per a Trujillo, per haver ajudat a 

organizar una sèrie de vagues en la indústria del sucre, una de las fonts d’ingressos 
principals del règim. 

8 El 31 de gener de 1946 abandonà la República Dominicana i s’instal·là el febrer del 
mateix any a Nova York. 

9 A Nova York treballa a la Delegació Basca a l’ONU. 

10 A partir de les darreries dels anys 40 escriu molts articles i participa en nombrosos 
congressos internacionals, que el converteixen en un pensador de prestigi. 

11 Durant els primers anys de la dècada dels 50 esdevé professor de Dret Públic 
Hispanoamericà i d’Història de la Civilització Iberoamericana, a la Universitat de 

Colúmbia. 

                                                           
171 Descriptors didàctics: Història contemporánia, cronologia, comprensió lectora. 
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CRONOLOGIA* 

12 El 1954 publicà Iberoamérica. Su evolución política, socio-económica, cultural e 
internacional, Nueva York, 1954, que provocà un escàndol en alguns mitjans, sobretot a 

la República Dominicana, on aparegué un pamflet contra el llibre i l’autor. 

13 De 1954 a 1956 fou President del Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos i 
Secretari de Publicitat de la Federació de Societats. 

14 Durant aquests anys es llincencià en Filosofia i el 27 de febrer de 1956 presentà la tesi 
doctoral La era de Trujillo: un estudio casuístico de dictadura hispanoamericana a la 

Universitat de Colúmbia. 

15 El 12 de març de 1956 desapareix misteriosament a Nova York. A les 9:20h el professor 
acaba la conferència a la Universitat de Colúmbia i l’acompanyen dos joves, un noi i una 

noia, amb qui es pren un gelat. En acabat el jove s’acomiada i la jove acompanya el 
professor a l’estació de tren del carrer 57 amb l’Octava Avinguda. (Segons l’explicació del 

periodista José Labourt) 

16 Una setmana després i davant l’absència inexplicable del professor, Stanley Ross, 
periodista i director del New York Times, acudí a l’apartament de Galíndez i en denuncià 

la desaparició. 

 
*Informació extreta de  
http://www.euskomedia.org/aunamendi/55785  
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=190773 
 
 
 
Els fets s’expliquen d’una manera líneal o cronològica? Amb quina intenció creus que es 
presenten els fets d’aquesta manera i no d’una altra? 
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Activitat 21: Qui és qui?172  
 
 
Cerca informació sobre aquests personatges que s’esmenten en la novel·la i que responen a 
persones reals.  
 

Rafael Leónidas Trujillo 
 
 
 
 
 
 
 

José  
Almoina 
Mateos 

Germán Arciniegas 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolás Silfa 

Driscollo Ross 
 
 
 
 
 
 
 

Félix 
W.Bernardino 

Arturo Espaillat 
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Activitat 22: Jesús Martínez Jara, El Cojo173  

 
A partir dels fragments descriptius que hem extret del text sobre el personatge de Jesús 
Martínez Jara “El Cojo” i que et reproduïm a continuació, dibuixa’n un retrat robot.  
 

“Y allí está el Cojo, un cojo, pero aún no sabías que se llamaba el Cojo, una figurilla de ojos 
pardos, pero el uno de cristal y un tic nervioso que le rompe el rostro intermitentemente, 
bajo un pelucón mal hecho que le reduce la cara a un pequeño escaparate de su falsedad y 
sientes como una corriente de rechazo que te hace dar dos pasos atrás, [...] precedidos por 
una voz que acentúa en puertorriqueño pero que entona en español.” 
 
“Y fue la rabia lo que te dio hace apenas unos días volver a verle, en el mismo sitio, con sus 
ojos turbios y rotos, su peluca ignominiosa, su cojera exagerada, su babeante demanda de 
confidencia...” 
 
“Soy Manuel Hernández, puertorriqueño, marino mercante y luchador caribeño contra 
Trujillo” 
 
“No le dijiste a Silfa que sabías perfectamente ya quién era aquel cojo macilento que te 
perseguía con sus oficios, que se llamaba Martínez Jara y que había sido agente doble de 
todos desde la guerra de España, agente de Franco y de la República, matón en México, 
conspirador a favor y en contra de Trujillo..., estaba el propio Silfa, Nicolás Silfa...” 
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Activitat 23: El Cojo i les col·laboracions amb en Trujillo174 
 
 
Pren en consideració el fragment següent i respon oralment a les preguntes que et formulem 
després d’haver-hi reflexionat:  

 
 

a. Què entens per doble moral? Pots posar-ne algun exemple de la societat actual? 
 
b. Amb quins adjectius qualificaries una persona de la qual te’n poguessis refiar totalment, 

sense reserves? I quins adjectius serien els apropiats per a definir-ne una totalment 
oposada? 

 
c. Quin tipus de persones creus que predominen en la nostra societat? Per què? 
 
d. Creus, com deia en Maquiavel, que el fi justifica els mitjans? 

                                                           
174 Descriptors didàctics: Expressió oral, idees i pensaments, ètica, filosofia, lectura i expressió 
escrita 
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Activitat 24: Els arguments de Radcliffe175 
 
 
Pensa en la carta que el professor Radcliffe envia a Muriel Colbert per a convéncer-la que 
abandoni definitivament l’estudi sobre el cas Galíndez (pàgines 84-86). Quins són els dos 
arguments fonamentals que aporta el professor per a persuadir l’alumna? 
 

 

 
 
En la resposta de Muriel Colbert a la carta del professor es desprén un fet interessant. Què 
creus que vol dir la protagonista quan afirma: 

 
a. Què s’entèn per terrorisme d’Estat? Cerca informació a internet i explica-ho en no més de 

5 o 6 línies. Explica almenys un exemple de terrorisme d’Estat que afecti Espanya.  
 
b. A què creus que es refereix la nostra protagonista quan afirma que pertany a un país que 

s’ha apoderat de la Història i que no vol ser-ne conscient? Relaciona la teva reflexió amb 

                                                           
175 Descriptors didàctics. Dibuix, descripció, lectura i expressió escrita 

Argument 1  
 

Argument 2  
 

“¿Acaso el olvido de Galíndez no es consecuencia de esa voluntad de ahistoricismo que lo 
invade todo, que quiere librarse de la sanción moral de lo histórico?” 

Páginas 86 y 87 
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les respostes a les preguntes anteriorors i al cas Irangate que també s’esmenta en el 
fragment de la novel·la citat anteriorment. 

 
c. Coneixes la LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 

derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura. I per què va ser dictada? Llegeix-ne la motivació:  

 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22296 

 
L’aprovació de l’esmentada Llei de la Memòria Històrica, que es com és coneguda 
popularment, no va estar exempta de crítiques per part d’alguns sectors de la societat 
espanyola. Llegeix la notícia apareguda al diari El País i informa’t de quines foren les 
crítiques que rebé i de part de qui. 

 
http://elpais.com/elpais/2007/12/10/actualidad/1197278232_850215.html 
 
A continuació expressa la teva opinió oralment sobre el fragment de la novel·la següent, 
tot relacinant-lo amb la reflexió que has fet sobre la Llei de la Memòria Històrica. 
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Activitat 25: Exiliats a Nova York176 
 
 
La protagonista aprofita l’estada a Madrid per a entrevistar-se amb alguns dels intel·lectuals 
espanyols que compartiren exili a Nova York amb Jesús Galíndez: Francisco Ayala, Emilio 
González López y Margarita Ucelay.  
 
Forma un grup amb dos companys més, de manera que cadascú s’ocupi d’un dels 
intel·lectuals i reconstrueixi, a partir de la informació que aporta la novel·la i que teniu 
reproduïda en els annexos, una entrevista.  
 
INSTRUCCIONS: 
 

• Format DINA4 (Una cara per cada entrevista) 
• L’entrevista ha de maquetar-se per a ser publicada en un mitjà de premsa escrit. 
• Ha de tenir, a banda del cos conformat per les preguntes i respostes, una breu 

introducció sobre qui són els entrevistats, per quin motiu se’ls fa l’entrevista i el context 
de l’entrevista.  

• El cos de l’entrevista ha de tenir entre deu i quinze preguntes. 
• Les respostes han de ser fidels als fragments de la novel·la. 
• El text ha d’anar acompanyat d’una fotografia de l’entrevistat. 

 
  

En acabat, feu una posada en comú a partir de la informació que sobre Jesús Galíndez aporten 
aquests intel·lectuals espanyols. Quines impressions comparteixen sobre el personatge? En 
quines dissenteixen? Quines divagacions fan que vosaltres remarcaríeu? Ajudeu-vos de la taula 
següent. 

 

 Francisco Ayala Emilio González Margarita Ucelay 

1. Relació personal 
   

2. Trets físics 
   

3. Trets de 
personalitat 

 
 

  

4. Idees polítiques 
   

5. Adjectius amb què 
el defineixen 

   

6. Altres 
informacions 
rellevants 
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___________________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

363 
 

Activitat 26: Del text a la imatge177 
 
Imagina’t que et demanen que converteixis l’escena que va de la pàgina 111 a la 135 en imatges, 
des de “Metió el cuchillo en el tarro de cristal lleno de pasta blanquiverde...” fins a “Es la hora 
de la resurrección de las momias”.  
 
A continuació et proposem dues alternatives. La primera consisteix a transformar el text en un 
capítol d’una novel·la gràfica i la segona en la realització d’un vídeo de l’escena. Podeu 
fer l’activitat en solitari o en grups de 5 components com a màxim.  
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NOVEL·LA GRÀFICA 

 
VIDEO 

 
ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

 

• El número de vinyetes ha d’estar 
entre 19 i 20. 

• El vídeo ha de durar entre tres i cinc 
minuts. 

• Dividiu el text en escenes, tenint en compte les entrades i les sortides de 
personatges, com en una obra de teatre. 

• Destaqueu aquelles escenes que 
considereu imprescindibles per a 
entendre bé la història i decidiu el 
nombre de vinyetes.  

• Seleccioneu les escenes 
imprescindibles i compteu els actors 
que hauríeu de buscar. 

• Elaboreu el vostre guió gràfic (Storyboard). Mireu el DOCUMENT 4 dels 
annexes.  
 https://www.youtube.com/watch?v=BP4gWH8kIN4 

• A partir de la focalització, el camp 
consciència des d’on s’expliquen els 
fets, escolliu els plans de dibuix de 
cada vinyeta. 

• Escolliu els plans de cada escena que 
grabareu i cada localització tenint en 
compte la focalització i les 
descripcions espacials del text. 

• Escolliu els textos que acompañaran 
les imatges, tenint en compte que 
hauran de ser fidedignes al mateix 
text de la novel·la.  

• Seleccioneu els diàlegs o fragments 
de la novel·la que utilitzareu en el 
vídeo. 

Si el treball es realitza en grup, distribuïu-vos les funcions i responsabilitats de 
manera que cada membre de l’equip s’ocupi d’aquella funció que li resulti més fàcil 
per la seva capacitat.  
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Activitat 26: De pel·lícula178 
 
A partir de tot el que has llegit fins ara i del que sospites que passarà d’aquí endavant, elabora 
la sinopsi que acompanyarà la caràtula de la pel·lícula basada en el llibre que 
s’estrenarà d’aquí uns mesos.  
 
El text ha de tenir entre 100 i 150 paraules. Si t’agrada el disseny i el dibuix, no dubtis a 
dissenyar la caràtula sencera i recorda que no has d’explicar la fi de la història, tan sols 
suggerir-la. 
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Activitat 27: Triviados179 
 
Elabora les preguntes i respostes d’una targeta de Trivial a partir dels fragments 
seleccionats de la novel·la referits a Cuba: 
 

 

 
 
                                                           
179 Descriptors didàctics. Cuba, lectura i expressió escrita, història 
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Preguntes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
G: Geografia; E: Espectacles; H: Història; AL: Art i Literatura; SN: Ciències Naturals; SL: 

Esports i Societat 
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Respostes 
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Activitat 28: La revolució cubana180 
 
A partir d’aquest fragment i de la recerca en internet, esbrina què va passar a Cuba l’any 
1959, quines en van ser les causes i quines les conseqüències. No oblidis de contrastar les 
informacions que trobis i de consultar pàgines amb credibilitat històrica i rigoroses a l’hora de 
tractar la informació.  
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Activitat 29: Qui parla i com ho fa?181 
 
 
Pren en consideració el fragment següent i en acabat fes les activitats que a propòsit del 
fragment et proposem: 

 
 

a. En quina persona gramatical està escrit el text? Aporta cinc paraules del text que 
justifiquin la teva resposta. 
 

b. Quin és el temps verbal predominant en el fragment? 
 

c. Tenint en compte les respostes a les preguntes anteriors, per què creus que el narrador 
utilitza predominantment aquesta persona gramatical i aquest temps verbal?  
 

d. Transforma el fragment a la tercera persona del singular i al passat. Quines diferències 
has observat a l’hora d’explicar el matiex fragment de la història d’una manera i d’una 
altra? 

 
 

                                                           
181 Descriptors didàctics. Cuba, història, lectura i expressió escrita, verbs, narració 
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Activitat 30: Ràbia, injustícia, tristor... Emocions182 
 
 

De ben segur que quan has llegit el capítol en què torturen Jesús Galíndez has sentit alguna 
d’aquestes sensacions; ràbia, impotència, tristesa, etc... Segurament a molts que visqueren els 
darrers anys del franquisme els haurà recordat la tortura i la mort de Salvador Puig i Antich. Si 
no coneixeu el cas, podeu veure la pel·lícula Salvador (2006) dirigida per Manuel 
Huerga. 
 
Escriviu un text d’entre 100 i 150 paraules en què expliqueu una situació real en què 
alguna injustícia us hagi fet sentir ràbia, impotència, tristesa, etc.  
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Activitat 31: Les notícies183 
 
 
A partir de la informació obtinguda arran de la investigació de Muriel Colbert al Archivo 
General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores (pàgines 186 a 211), redacta el 
titular i l’entradeta a una possible notícia sobre el cas de la desaparició de Jesús 
Galíndez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULAR: (opcionalment, es poden afegir un antetítul i un subtítul) 
 

 
 
ENTRADA: 
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Activitat 32: Spain is different184 
 
 
Llegeix el fragment que et proposem a continuació i observa les imatges que s’hi relacionen. 
Després, amb la resta de companys, feu un debat sobre el model turístic espanyol actual. 

Miami Beach Hotel Fontinebleu Hilton, Miami 
 

Busca a Internet dues fotografies del municipi alacantí de Benidorm. Copia-les a 
continuació i compara-les: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Benidorm als anys 50  Benidorm, actualment 

 
 
 

                                                           
184 Descriptors didàctics: Turisme, geografia, economia, societat.  
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a) El turisme és un motor de l’economia. 

 
 

b) El model actual respecta l’entorn? És sostenible? 
 

 
c) El turisme actual és un fenomen social globalitzador i despersonalitzador o per contra 

converteix la nostra societat en cosmopolita i internacional? 
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Activitat 33: Interrogatoris185 
 
 
Pren en consideració aquest fragment i llegeix-lo en veu alta. És tracta de l’interrogatori del 
dictador Rafael Leónidas Trujillo a Jesús Galíndez abans de dictar sentència: 
 

-Señor Jesús Galíndez Suárez. ¿Es usted, supongo, Jesús Galíndez Suárez? 
-Sí, Excelencia. 
-Excelencia. Llámeme lo que piensa. Llámeme pendejo si es que tiene huevos. 
-No pienso eso, Excelencia. 
-Póngase en pie, al menos, por un respeto. 
 Y te pones en pie por primera vez en no sabes cuántos cambios de serrín, maravillado de 
que las piernas te aguanten aunque te tiemblan, enflaquecidas por dentro de las perneras 
manchadas por tu sangre, tus babas, tus lágrimas, tus orines, tu mierda seca. 
-He de decirle que nací honrado, nieto de un militar español y entroncado con un marqués 
de Francia. Y que he leído que usted sostiene lo que dicen mis enemigos, que mi abuelo fue 
un policía español y mi madre oriunda de haitianos. No tengo por qué pleitear sobre mis 
orígenes con un mal nacido como usted pero ya empezamos bien, porque usted me ofende 
desde mis raíces. Sólo por esto ya merecería que le colgara por los cojones hasta que le 
saliera por ahí el buche. ¿Qué le he hecho yo para tanto odio? 
-Permítame que le diga, generalísimo, con todo respeto, que en ese mismo libro, en el 
mismo libro que ha leído el capitán, hay muchas observaciones a favor de usted. He 
resaltado el mantenimiento del orden, el progreso material, el progreso cultural, por 
ejemplo. Usted partió de un índice de analfabetismo de un setenta y cinco por ciento, ha 
creado la Orquesta Sinfónica, la Biblioteca de la Universidad, el embellecimiento de Santo 
Domingo, perdón, de Ciudad Trujillo, los murales de Vela Zanetti, por ejemplo, son 
magíficos y hablan de su espíritu de promoción artística. Y en los aspectos políticos es 
posible comprender que usted en gran parte se ha visto obligado a ser duro, no es fácil 
gobernar a un pueblo subdesarrollado, con una tradición belicosa, asediado por los otros 
pueblos del Caribe, también por los haitianos. Reconozco que no es fácil, generalísimo. 
Cito también muy elogiosamente a don Joaquín Balaguer, que ha dicho <<se desterraron 
para siempre los hábitos sediciosos y el espíritu levantisco de los dominicanos>>. No todo 
es negativo, Excelencia. Es un trabajo científico, una simple tesis doctoral que no tendrá 
má eco que la opinión de cuatro opositores y algunos especialistas. Nada importante, 
Excelencia, se lo aseguro. 
-No tiene nada que asegurarme. Yo ya sé que su libro es una basura que no va a tener 
ninguna influencia. A Rafael Leónidas Trujillo no le hacen temblar los libros. Pero a mi 
como hombre, me jode que un pelagatos me humille en lo más sagrado, en mi estirpe. Calle 
y eschuche, que ahora hablo yo. 
[...] Con la mano que no aguanta la pistola se ha tocado el bulto del sexo y te devuelve la 
atención que parecía no prestarte. 
-No he querido jamás insinuar que Ramfis no fuera hijo de su Excelencia. 
-Abre la boca 
-No ha sido una observación malévola, Excelencia. 
-Calla y abre la boca o te parto los dientes con el cañón de la pistola. 
[...] 
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-Calla y aprieta los dientes en torno al cañon. Piensa que me basta apretar el gatillo para 
que te explote la cabeza como una sandía. No mereces vivir. Te lo descuento todo menos 
que hayas puesto en duda mi hombría, la honradez de mi mujer, el linaje de Ramfis. Puedo 
esperar así una hora, aún tengo el pulso de un hombre joven y puedo estar así una hora, 
dos, las que hagan falta hasta que te mueras de miedo, hasta que desees que dispare para 
terminar de una vez. 
[...] 
-Mírenle como se retuerce. Éstos sólo son valientes con la pluma en la mano. Prosiga 
capitán. Recítele la cartilla y dicte sentencia. 
[...] 
-¿Puedo hablar? 
-Habla, vasco, habla. 
-No sé cuánto tiempo me queda de vida. De hecho yo estoy muerto y quisiera dejar una 
cosa en claro. Soy representante ante el Departamento de Estado del gobierno vasco en el 
exilio y desempeño algunos trabajos de información en los servicios secretos de Estados 
Unidos. Soy vasco, profesor, escritor, y si ejerzo como político es porque la Historia de mi 
país me ha obligado. Por esa Historia estoy aquí, víctima de la lucha por la democracia y 
expreso mi propuesta por el trato inhumano que se ha dado. 
[...] 
-No saques ahora los cojones que no tienes. Espaillat, que todo se haga según lo convenido. 
[...] 
-Por los diez puntos ya ha cobrado y por lo de Ramfis que le den chalina. 
 Y al marcharse desocupa la habitación del miedo, aunque su voz resuena alejándose. 
-Chalina a dos manos. No lo olviden. 
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Activitat 34: Trujillo versus Franquisme186 
 
 
En la sentència que dicta el capità a Jesús Galíndez s’utilitzen com a proves inculpatòries contra 
el basc les conclusions a què arriba el professor en la seva tesi doctoral. A continuació les 
reproduïm en una taula amb la finalitat que comparis la dictadura de Trujillo amb el règim 
franquista. Marca en la casella reservada al franquisme un (=) si comparteixen el 
tret, o una (X), en cas contrari. 
 
 

 Característiques del Règim de Trujillo Franquisme 

1 El Règim de la República Dominicana és una Dictadura, o més aviat una 
Tirania de tipus personal. 

 

2 Té com a característica específica l’adoptar aparences constitucionals 
democràtiques que en la pràctica es perverteixen (Eleccions, Congrés, 
Tribunals, reformes constitucionals, etc.) 

 

3 Supressió de llibertats polítiques i l’ús de l’Exèrcit com a principal força 
de suport. 

 

4 Mètode de partit únic, existencia de sindicats governamentals i adopció 
de tècniques propagandístiques sense un programa i una base doctrinal. 

 

5 Procura adaptar-se als corrents internacionals del món occidental.  

6 Utilitza l’«anticomunisme» com a justificació, sense perjudici d’haver 
jugat amb els comunistes anys enrera.  

 

7 Megalomania de Trujillo, el seu peculat i nepotisme, i l’adoració i el 
servilisme entre els seus favorits de torn. 

 

8 Règim de força. Ha mantingut l’ordre i ha aconseguit progressos, 
especialment de tipus material. 

 

9 El progrés no beneficia per igual a tota la població.  

 
  

                                                           
186 Descriptors didàctics: Turisme, geografia, economia, societat.  
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Activitat 35: No a la violència de gènere187 
 
Llegeix el fragment de la novel·la següent i després respon a les peguntes que hi ha a 
continuació? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Quina relació pot guardar el fragment del text amb el cartell del dia internacional contra la 
violència de gènere? 

 
b) Consulta els enllaços següents a fi de donar resposta a la pregunta anterior. 
 
1. Documental sobre les germanes Mirabal: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U4YxbGc8-4U 
 
2. Pàgina de la Generalitat de Catalunya 
 

http://dones.gencat.cat/ca/temes/violencia_masclista/dia_internacional/ 
 
c) Amb quin altre nom eren conegudes les germanes Mirabal? 
 
d) Qui van ser “las trece rosas”? Fes una cerca a internet sobre el cas d’aquestes dones 

espanyoles que també van perdre la vida per la defensa d’uns ideals i relaciona la seva 
història amb la de les germanes Mirabal. Si vols, pots veure la pel·lícula Las trece rosas 
(2007) d’Emilio Martínez Lázaro. 

 
 

                                                           
187 Descriptors didàctics: Història, llibertad, feminisme, ciudadania, violència de gènere. 

“Discretamente, Balaguer deja a Galíndez en boca de Trujillo, sólo de Trujillo, y él en cambio 
se ceba con el dictador denunciando su doblez, capaz de sorprenderse en público de 
crímenes que ha ordenado en privado. Cuando asesinó a las tres hermanas Mirabal fingiendo 
un accidente en la carretera, Luperón, días después, hizo detener su propio coche en el lugar 
y comentó a su acompañante: “aquí fue donde murieron las hermanas Mirabal. Que Dios las 
tenga en su gloria” (p. 264). 
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Activitat 36: Adjectivem188 
 
 
Tenint en compte els fragments següents relatius al personatge de don Angelito (Voltaire), 
busca deu adjectius que el defineixin.  
  
 

— ¿Me esperabais?  

— Pues no, don Voltaire, pero no había 
quórum. -Querrás decir que no erais los 
suficientes. -Usted siempre dice quórum, 
don Voltaire. -No seas pollino, Germinal. 
Quórum es una palabra latina, un 
genitivo plural de qui y significa el 
número de asistentes necesarios para 
llegar a un acuerdo” (p. 142). 

“Cuando yo vine aquí sólo había gringos y 
más gringos, un puñado de cubanos y 
pelotaris vascos, que por eso vine, doña 
Carmen, que ya sabe usted que me gusta la 
pelota y no hay nadie que me saque de los 
Jai Alai. Y me quedé atrapado, por eso 
digo que para mí Miami ha sido como un 
pantano, un pantano en el que estoy hace 
cuarenta años. Cuando yo vine aún no 
estaban puestas las calles”. 

“No te sientes tú mismo, ni siquiera sabes 
dónde estás, te han dicho que es la cárcel 
privada de Trujillo, pero esta habitación 
puede estar en cualquier sótano del 
mundo, en cualquier momento, porque el 
tiempo lo marcan los acosos, tiempo de 
sufrir, tiempo de recelar y cuando te dejan 
dormir se agolpan los sueños a un cristal 
desde el que te miran sin tocarte, rostros 
distorsionados. Amurrio, Madrid, Santo 
Domingo, Nueva York, contemplando el 
espectáculo de la destrucción. Y entre los 
rostros el de Angelito. ¿Qué hacía Angelito 
en la habitación del 30 Fifth Avenue? 
Ahora ves nítidamente su rostro de 
zozobra, como avisándote sin avisarte, 
como no participando pero participando 
de la escena” (p. 170). 

“Y el último salivazo había sido 
precisamente el tratamiento Señor. 
Persiguió con la mirada la retirada del 
viejo y reprimió el impulso de seguirlo 
para acorralarlo un poco y fulminarlo 
hasta el acobardamiento. Se había 
escapado para no demostrar su debilidad, 
no como prueba de su fortaleza. El viejo 
maricón se había escapado sin su patada 
en la bragueta, en aquella bragueta de 
marica baboso. Apuntó unas notas en una 
servilleta de papel y se la metió en el 
bolsillo superior de la chaqueta como si 
fuera un pañuelo paloma, incluso le daba 
una nota de elegancia... 

-Era un artista. -Un marica de music hall. 
¿Has visto cómo se mueve, cómo camina? 
Parece Fred Astaire con artritis”  (p.230). 

“-Con esta gente de la nueva generación 
no me entiendo. No tienen sangre en las 
venas, ni cerebro, son todos hijos de la 
computadora que los parió. No tienen 
ideas, ni principios y en esta ciudad hay 
una colección completa y los peores son 
los Yuccas,... Ésta es la zona más insana 
de los Estados Unidos, la más insana y la 
más bronceada, para disimularlo. Donde 

“La canción le entristeció los ojos hasta la 
llorera y se dejó llevar el viejo por la 
aflición hasta el nacimiento de un llanto 
roto, interrumpido por palabras de 
autocompasión, llamamientos a la madre 
y al padre, a fotografías que se le rompían 
en los ojos, que se le mojaban en los ojos 
antes de sumergirse en aguas mezcla del 
olvido y recuerdo. Será la muerte un 

                                                           
188 Descriptors didàctics: Llengua, lectura i expressió escrita 
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hay más obesos, Robards, de la mierda y 
las grasas que comen los cubanos, los 
negros, los haitianos. [...] Y sida, de tanto 
maricón blandengue que hay y de tanto 
haitiano, que dicen que el sida lo traen los 
haitianos y tanto se dice que las 
autoridades ya no los meten en el censo de 
afectados del sida, para que no haya 
linchamientos. [...]Y cada día más 
inmigrados. No hay quien los pare. Ni 
poniendo alambradas eléctricas en todo el 
contorno de la península” (p. 292). 

sumergirse, lentamente, mientras los 
otros bogan por un mar sin orillas, recitó 
don Voltaire y el alma de poeta sustituyó 
al alma de llorón y cuando más buscaba 
imágenes afortunadas con las que 
impresionar a sus gatos no preferidos, 
pero sí más felices, el llamado ronco del 
portero automático le hizo añicos el zoo de 
cristal de lágrimas que aún tenía en los 
ojos y en la cabeza”(p. 286). 

 

 
Ara proposa 10 adjectius que defineixin prou bé Don Angelito: 
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Activitat 37: Prolepsi, què esdevindrà?189 
 
 
A partir dels fragments següents, que podem considerar prolepsis190, què intueixes que pot 
passar d’ara endavant? 
 

 

 
 

 

                                                           
189 Descriptors didàctics: Llengua, lectura i expressió escrita  
190 En la terminologia de Genette, Figures III, les prolepsis són alteracions del temps de la història consistents en 
l’avançament de fets que encara no han passat. 

“-¿Galíndez era un romántico?  

-Evidente. Y yo también. Y usted. Nos hemos jugado nuestro destino y al mismo tiempo 
nos hemos dejados llevar por él. 

-¿Todo ha sido una sucesión de juegos? 

-De apuestas. Riesgos y miedo. Yo seguiré en esto mientras pueda. Tendría usted que 
verme domando, como un domador, a la misma gente a la que estoy vaciando. Sé lo que 
me van a decir y lo que me pueden decir. Además sé cómo es esa chica, me parece haberla 
conocido desde hace años, muchos años. Pertenece a un tipo humano que ha existido 
siempre y que siempre ha acabado mal. Los inocentes, los pobres inocentes, atrapados en 
la viscosidad de su propia inocencia. Los santos laicos. Frágiles. Tienen abiertas todas las 
puertas de sus casas y de sus cuerpos” (p. 297). 

— “Suerte Voltaire. 
— ¿Me echa? ¿Quiere dejarme así, tirado? 
— Le acompañarán, ya se lo he dicho. 
— Pero yo necesito ensayar. 
— Ensaye ante sus gatos. 
— ¿No volveremos a vernos? 
— No. No creo. Nuestra relación depende de la duración de esta historia. Tengo ganas de 

cerrarla para siempre. Ha sido un placer volver a verle, don Angelito, y permita que le 
llame por su nombre de guerra, porque es el que más me acerca a usted. 

— Algún día escribiré sobre esta historia. 
— No sea insensato. Espere a que se mueran todos los implicados. 
— ¿Yo mismo? “(p. 300). 
 



___________________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

382 
 

Activitat 38: La pilota basca191 
 
 

 

“[...] Ha de dar un rodeo, pero ¿me puede dejar en el Miami Jai Alai? Eso está cerca del 
aeropuerto en la NW 37 Avenue, es un rodeo, peri una vez en coche... [...] 

— ¿Tíquet de show? 

— ¿Tengo yo cara de pagar treinta dólares por la asquerosa cena que me van a dar? 
¿No me conoces, hermano? 

— Pase, don Voltaire, pero un día podría quedarse a cenar. 

— Eres lo que comes, como dijo Aristóteles. Me tomaré un juguito y veré la partida. 

— Y no apostará. 

— El juego envilece al hombre, Dantón. 
El gigante negro oriundo de Camagüey le dejó pasar y la mirada de Voltaire compuso 
el aspecto de un exigente cliente que observa lo que le ofrecen desde la desconfianza de 
que no va a estar a la altura de sus deseos. Tras el protector de malla metálica, cuatro 
mocetones vestidos de blanco, con fajas rojas dos de ellos y negras los otros pelean 
contra una pelota que parece de piedra. Chiquito de Beasain I y Palero III contra 
Aristarain y Amescua, le informa un viejo achinado con la voz nasal de cubano. El 
recogedor de apuestas permanece en pie en la segunda fila vuelto hacia los 
espectadores y la mirada de Voltaire le rebasa para que no le distraiga de las 
evoluciones de los jugadores. 

— Lástima, ya no hay jugadores como los de mi tiempo. Chiquito de Anoeta. Lo suyo 
no eran manos, eran pedruscos que humillaban la pelota y la dejaban hecha una 
morcilla. 

— ¿De qué siglo me habla usted, compadre? 

— Del diecinueve. Fíjese como saltan, parecen antílopes. 
 Pero sus pupilas se encariñaban con el escorzo del pelotari al quedar ingrávido cuando 
la pelota ha sido de su mano y va a estrellarse contra el frontón que se queja. Y ese 
vencimiento del cuerpo cuando la pelota queda como muerta y la mano ha de 
remontarla como una pala, un corpachón vencido para alzarse luego como una 
máquina de músculo, de fuerza. Qué hombrones, qué hombrones. No tienen armonía 
pero sí fuerza. 

 El compadre le mira de reojo, pero se queda prendido de la cháchara del viejo. 

— Estoy harto de verlo en su salsa, hermano en los frontones del País Vasco o de 
Navarra. Cada pueblo tiene su frontón de piedra y desde chicos los vascos le dan a 
la pelota y así consiguen ser los mejores del mundo” (pp. 301, 302). 
 

 
 
Què en saps del joc de la pilota basca? Quins orígens té? Quines modalitats de jocs presenta? 
Quines són les regles de cada modalitat? A quins llocs del món, a banda d’Euskalerria, es 
practica? Ajuda’t d’internet i dels enllaços que et facilitem per a escriure un text expositiu 
d’entre 150 i 200 paraules sobre el món del joc de la pilota.  

                                                           
191 Descriptors didàctics: Esports, tradició, pilota basca, lectura i expressió escrita 
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3. “60 minutos. Pelota vasca, pasiones y dinero”, EiTB: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=06wLxCjWmDg 
 

4. “El mejor pelotari vive en Miami” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z_Ua9R6eqZE 
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Activitat 39: Dobles cares 192 
 
 
Fixa’t en les paraules del narrador en el fragment següent: 
 

 
 
I en el diàleg següent entre don Angelito i Muriel Colbert: 

 

 
 

Has observat que un dels trets de la majoria dels personatges de la novel·la és la cara doble o 
múltiple que presenten? Quina opinió et mereixen les persones que actuen de manera diferent 
amb els uns i amb els altres? La fi o determinades circumstàncies poden justificar aquests 
canvis d’actitud? Què en penses del transfuguisme? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
192 Descriptors didàctics: Lectura i expressió escrita, pensament, argumentació, política, 
transfuguisme polític  

“Recuerdas una conversación con Norman sobre la personalidad, su teoría de que la 
personalidad es como una sucesión de fotogramas de todas las posibles actitudes que has 
asumido a lo largo de una vida y de pronto te fijas en una, la escoges y esa será tu 
personalidad dominante, la que crees tener, porque los otros seguirán asumiendo, 
reteniendo la que ellos escogen y así te encuentras en todos los Galíndez posibles: el duro 
ejecutor de la República, el zascandil de Ayala, el noble patriota de los exiliados vascos, el 
hombre secreto y lúcido de Emilio González, el superagente taimado del libro de Unanué, 
este chevalier servant que te ha descrito Lucy de Silfa y probablemente Jesús era todos 
esos posibles tipos y ninguno de ellos” (p. 313). 

— “Yo ya conocía ese retrato de Galíndez, y lo tengo asumido por muy crudo que sea. 
Unos acentúan sus trazos, otros los rebajan. No me importa. [...] 

— No me diga eso. ¿Cómo puede decirme eso? 
— Es cierto que muchos exiliados fueron informantes de los servicios secretos 

norteamericanos, a cambio de favores personales o de favores a su causa. Puede que 
Galíndez fuera uno de los segundos y si lo hizo fue con la total aprobación de sus jefes. 
Ni siquiera pensaba que aquello hiciera daño al comunismo, le parecía meramente 
retórico todo lo que él hacía en aquella Babel y sólo le interesaba que avanzara la 
reivindicación vasca. Era un alienado, es cierto, pero yo no le escogí porque fuera un 
profeta puro, sino porque era un profeta impuro” (p. 353). 
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Activitat 40: Descobrir Santo Domingo193 
 
 
A continuació et presentem una llista dels llocs de Santo Domingo que ha trepitjat la 
protagonista de la novel·la, Muriel Colbert, seguint les petjades de Jesús de Galíndez.  
 
Imagina’t que has de fer de guia turístic a Santo Domingo i concretament dels espais relacionats 
amb Jesús Galíndez. Traça un itinerari amb 10 parades i ajuda’t d’internet per tal de 
cercar la informació que diràs a cada lloc.  
 
Primer marca en el mapa l’itinerari i després desenvolupa cada parada. Pots fer servir eines 
com Google earth o Google maps.  
 

— Hotel Sheraton 
— TV 
— Restaurant molt a prop del Alcázar de Colón 
— Calle El Conde  

 
“Calle El Conde arriba, calle El Conde abajo, tus pies buscan sobre el desigual empedrado 
de las aceras las huellas que Galíndez dejó en su paseos entre colores y olores parecidos, 
agigantados por su nariz de europeo fugitivo y por la virginidad de los trópicos en los 
años cuarenta”. 

 
— Calle del Licenciado Lovatón, 8 

 
“...escrutas la fachada del chalet que parapetó buena parte de su vida en Santo Domingo 
[...] En aquél viejo Santo Domingo, Galíndez debía recibir de las inmediatas piedras de la 
iglesia de Altagracia o del hospital de San Nicolás de Bari, la impresión de un pasado 
monumental desnudo en la iglesia, arruinado en el hospital [....]. Calle Lovatón abajo 
hacia el Panteón Nacional o calle Lovatón arriba, hacia la iglesia de las Mercedes. Son 
edificios hermosos pero exiliados por el tráfico, con los que Galíndez debió de establecer 
una especial relación de afecto. El sol se ceba cruelmente contra las fachadas rebozadas de 
blanco de las calles que conducen al Alcázar...” 

 
— Hotel Sheraton 
— Exposicions al carrer dels pintors haitians (Avinguda George Washington) 
— Instituto Dominicano de la Cultura Hispánica 
— Casa dels Cuello 
— Hotel Sheraton 
— Calle Jesús de Galíndez  

 
“No esperabas una calle tropical y tan ordenada a la vez, una media calle, en realidad, 
situada entre Club de Leones y Curazao, en el ensanche Ozama, atravesado el río por el 
puente Duarte... Galíndez aquí en Santo Domingo, rondando la calle con su nombre, como 
si le perteneciera...” 

 
                                                           
193 Descriptors didàctics: Geografía, art, història, turisme, lectura i expressió escrita 
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— Malecón, (Avinguda George Washington)  
 

“Tal vez si te asomas al Malecón o mejor aún, a la Avenida George Washington y miras 
hacia alta mar, hacia la fosa donde los tiburones se cebaron con los desaparecidos de 
Trujillo, tal vez de ahí sí te venga algún mensaje de Jesús...” 

 
— Hotel Sheraton 
— Taller del Coronel Areces: lloc desconegut 
— Hotel 
— Editorial Taller 
— Afueras de Santo Domingo 
— Casa de los Martínez Ubago 
— Hotel 
— Aeroport de Santo Domingo 
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Activitat 41: Tornaràs a Espanya?194 
 
 
A l’activitat 4 d’aquest mateix apartat ja et preguntàrem sobre el sentit de la cançó de Laboa en 
relació als versos de Baudelaire que introdueixen la novel·la. Llegeix ara els fragments següents 
i digues quin sentit nou adopta la lletra de la cançó en relació a l’experiència vital de Jesús 
Galíndez i de Muriel Colbert. 
 
 

 

                                                           
194 Descriptors didàctics: Exili, història d’Espanya, lectura i expressió escrita 
 

No te atreves a cantar las estrofas rotas de sus canciones de patria y nostalgia, pero sí 
cantas en voz tan baja que no es voz, que es escritura en un papel secreto que ellos no 
pueden descubrir, ni romperte, la canción de Laboa, y te llevarás a Jesús hasta el bosque 
pintado por el hijo de Migueloa, en comunión exacta con algún rincón del mundo, el 
bosque modificado, la realidad más física modificada, corregida, definitivamente 
humanizada...” (p. 385). 

“¿Volverás a España? Si alguna vez volvieras buscarías el refugio de los Migueloa, el bosque 
modificado, o la estela sonora de la canción de Laboa. No, no debe asustarte el invierno, 
aunque ahora sea verano, porque el presente permanece en el futuro, como una cadena, 
como una cadena quieta, y tampoco deben asustarte los futuros fríos, al amanecer, los 
campos encharcados, cuando todo parece una naturaleza sin vida, porque el corazón 
conserva la luz de los soles que se fueron y en los que permanecen los recuerdos del pasado, 
tampoco debe asustarte la muerte porque los sarmientos traerán el vino nuevo y nuestro 
presente asentará el mañana de los otros. Ya tienes motivos para llorar por dentro, pero 
aún te provocas más llanto con la última estrofa, no me entristece recoger las últimas flores 
del jardín, el andar sin aliento más allá de todo límite, buscando una razón, el humillar 
todos los sentidos a la luz del atardecer, ya que la muerte trae consigo un sueño que 
apaciguará los sueños para siempre” (p. 270). 
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Bloc C. Activitats proposades per a 
després de la lectura
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Activitat 42: El principi de la fi195 
 
 
A partir d’aquest fragment de la fi del llibre intenta respondre les preguntes que et 
plantegem a continuació: 
 

 
1. Què t’ha semblat el final de la novel·la? És un final obert o tancat, per què? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Creus que en l’actualitat, en l’anomenada era de la comunicació, continuen cometent-
se crims d’estat i silenciant-se morts per part dels governs de torn? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 Descriptors didàctics: Expressió escrita, opinió, síntesi. 
 

 
“Pero ¿y los muertos sin sepultura y sin memoria? ¿Esa fosa común universal y 
secular que jamás se alza contra los asesinos, que sólo pagan por los muertos con 
rostro, nombre y apellido? Muriel, los sueños, Muriel, entre los sueños de nuestra 
generación no figuraba la resignación. Hay que saber conformarse en un momento 
dado con lo que te han quitado del Todo para que no te dejen en la Nada” (p. 371). 
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Activitat 43. La síntesi final: un booktrailer i algunes pel·lícules196 
 
Així com les pel·lícules s’anuncien per mitjà d’anuncis coneguts popularment amb el terme 
anglès de tràiler, les empreses editorials estan recorrent a questa mena d’anuncis per a 
publicitar-ne les novetats. Aquesta anuncis s’anomenen booktràilers. Ara que has llegit el 
llibre, et proposem que, individualment o en grup, creïs el booktràiler de Galíndez. Per a 
facilitar-te la feina, et proporcionem uns quants enllaços d’Internet que et serviran de gran 
ajut. 
 
 

http://www.booktrailer.cat 
 

http://www.mientraslees.com/2012/05/videotutorial-como-hacer-un-booktrailer.html 
 

http://www.xtec.cat/~mplanel4/imatge/guio/guio.htm 
 
 

RECOMANACIONS 
 
1. La durada del booktràiler no ha de superar més d’un minut i mig de temps. 
2. Ha d’aparèixer al llarg del vídeo alguna imatge de l’exemplar en paper o ebook. 
3.El vídeo ha de transmetre el to de misteri, duresa i de voluntat d’aclarir els fets que es 
desprén de la lectura. 
4.Entre la música que podeu utilitzar de fons convé que almenys hi aparegui alguna de les 
cançons de què es parla a la novel·la. 

 
 
I finalment, per tancar la lectura de la novel·la us proposem la visualització de dos 
documents i la lectura d’una novel·la magistral que recrea l’atempatat a Trujillo arran de les 
morts que comportà el cas Galíndez: 
 
a) El documental: Galíndez. (España-Cuba, 2002) [B/N-Color, 85 m.]. 

https://www.youtube.com/watch?v=85PY2bJZEnQ 
 
b) La pel·lícula basada en la novel·la: El misterio Galíndez. Dir. Gerardo Herrero. 2003 
 
c) VARGAS LLOSA, Mario. La fiesta del Chivo. Punto de lectura. 2006 (Mireu en els 

annexos el fragment seleccionat de la novel·la en què es parla del cas Galíndez). 
 

                                                           
196 Descriptors didàctics: Expressió escrita, opinió, síntesi. 
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L’ALUMNAT 
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DOCUMENT 1 (Activitat 1. Sobre l’exili. BLOC I) 
 
Text del capítol 1 de la novel·la La maternitat d’Elna (2005) de Assumpta 
Montellà: 
 
 

“El 1939, en acabar la guerra civil, molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya van 
haver de patir el drama humà i social de l’exili forçós cap a altres països. 
Gairebé mig milió de persones -470.000 segons l’informe Lavalière- van fugir a França 
entre el 28 de gener i el 12 de febrer de 1939. 
Llargues fileres d’homes, dones, infants i gent gran es dirigien cap als passos de 
Cervera, el Portús, el coll d’Ares i la Guningueta d’Ix (Bourg-Madame), sota les bombes 
i les bales dels avions franquistes que atacaven les carreteres i els pobles del trajecte. 
[...] 
Hi havia tanta gent que fugia que semblava que la Catalunya republicana quedaria 
buida... Tots caminaven en silenci, sense pensar només volien arribar a França i 
l’instint de supervivència els empenyia cap endavant. 
Era un infern. A una banda de la carretera, els soldats, els camions, els tancs; a l’altra, 
els civils en carro, en burro, a peu, amb avis i nens. 
La retirada va ser caòtica, un desastre humanitari de grans dimensions. La població 
civil no tenia manera de fugir. Anaven a peu per les carreteres i era patètic veure com 
intentaven salvar les coses més estranyes. Hi havia gent que carregava des d’una 
vaixella fins a un porc, gallines, mobles sencers o matalassos. Era terrible veure com a 
poc a poc deixaven les seves pertinences als marges dels camins i de les carreteres. [...] 
És aleshores quan t’adones del que és la guerra, de tot el que et pren una guerra. Tot es 
perd, i no només les possessions materials, sinó també la família, els amics, el present, 
el futur, tot, tot... [...] 
Aquell moment d’arribar a la línia fronterera els exiliats el duran per sempre gravat a 
la memòria. Tots recorden la decisió desesperada i inevitable de passar a l’altra banda, 
de concedir a l’enyorança tot just estrenada un ràpid cop d’ull enrere, amb la incertesa 
del potser no veure mai els perfils estimats, i de girar després la vista endavant, on 
només hi havia una imatge i un so que els acompanyarien durant molt de temps: els 
filferros dels camps de concentració i els <<Allez, allez>> dels seus guardians”. 

 
 

MONTELLÀ, Assumpta. La maternitat d’Elna.  
Ara Llibres. Barcelona. 2005  
(Fragment adaptat de les pàgines 27 a la 29) 
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DOCUMENT 2  
 
Fragments de la novela 1984 (1928) de Georges Orwell: 
 
FRAGMENTO 1 

“A l’esquena de Winston, la veu de la pantalla continuava mormolant dades sobre 
lingots de ferro i el compliment del Novè Pla Triennal. La telepantalla rebia i 
transmetia alhora. Qualsevol so que fes el Winston superior al més baix dels murmuris 
era captat per l’aparell. Més encara, mentre estigués dins del camp de visió controlat 
per la placa de metall, podia ser vist alhora que escoltat. No cal dir que era impossible 
saber si un era controlat en un moment donat. L’única possibilitat era endevinar la 
freqüència i el sistema que feia servir la Policia del Pensament per controlar una línia 
privada. Fins i tot era concebible que vigilessin tothom en qualsevol moment. Però, fos 
com fos, podien intervenir la teva línia sempre que els vingués de gust. Calia viure 
assumint –i en això l’hàbit esdevenia instint- que qualsevol so que fessis seria detectat. I 
que, menys que en la foscor, cada moviment seria escrutat”. 

 
FRAGMENTO 2 

“I com podia saber si el domini del Partit no duraria per sempre més? Com a resposta 
els tres eslògans de la blanca façana del Ministeri de la Veritat van recordar-li que: 

La guerra és pau 
La llibertat és esclavatge 

La ignorància és força 
Va treure una moneda de vint-i-cinc cèntims de la butxaca. Allà, també, en lletres 
petites i clares, els mateixos tres eslògans i, al revers de la moneda, el cap del Gran 
Germà. Fins i tot des de la moneda, els seus ulls et perseguien. A les monedes, als 
segells, a les portades dels llibres, a les pancartes, als pòsters i als paquets de cigarretes, 
pertot a reu. Sempre els ulls vigilant-te i la veu que t’envoltava. Desperts o adormits, 
treballant o menjant, en un interior o a l’exterior, al bany o al llit, no es podia escapar. 
Res no et pertanyia tret dels pocs centímetres cúbics de l’interior del teu crani”. 

 
FRAGMENTO 3 

“El Partit deia que Oceania no havia estat mai aliada d’Euràsia. Ell, Winston Smith, 
sabia que Oceania havia estat aliada amb Euràsia com a mínim quatre anys abans. 
Però on constava aquell coneixement? Només en la seva pròpia consciència, la qual, en 
qualsevol cas, ben aviat seria anihilada. I si tothom acceptava la mentida imposada pel 
Partit, si tots els arxius explicaven el mateix conte, aleshores la mentida passava a la 
història i esdevenia veritat. «Qui controla el passat», deia l’eslògan del Partit, «controla 
el futur: qui controla el present, controla el passat». I tanmateix, el passat, tot i la seva 
natura alterable, mai no havia estat alterat. El que ara era veritat, fos el que fos, era 
veritat des del fons dels segles i ho seria pels segles dels segles. Era ben senzill. L’únic 
que calia era una inacabable sèrie de victòries sobre la pròpia memòria. «Control de la 
realitat», en deien. En novaparla, «pensardoble»”. 
 

ORWELL, George. 1984.  
Edicions 62. Barcelona, 2005. 
(Fragments de les pàgines 8, 28-29 i 36) 
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DOCUMENT 3  
 
Entrevista a Franciso Ayala 
 

«Puedo asegurar, señorita, que todos esos infundios sobre Galíndez, sobre su supuesto 
trabajo como informador de los norteamericanos, son la resaca de la operación de 
desprestigio que construyeron los trujillistas entre 1956 y 1958, hasta que se sancionó 
legalmente su desaparición. Yo le conocí bien y estuve siempre en antecedentes de las 
iniciativas de Aguirre y hago mías las palabras que le dedicara Basaldúa. Galíndez fue 
un mártir de la libertad y eso es todo. [...] Haga caso del juicio de Basaldúa o del de 
Germán Arciniegas: ”Galíndez no está muerto, pues vive, más vivo que antes, porque se 
ha multiplicado en la conciencia de los hombres libres”. [...] No, Fresnedo no era un 
político. Ignoro siquiera si llegó a pertenecer jamás a partido alguno. Fue uno de tantos 
vascos que en 1936 lucharon por la libertad de su patria y después se desparramaron 
con la rosa de los vientos. [...] ¿Me pregunta usted por Galíndez, señorita? No. Yo no le 
traté en España, aunque no era ajeno al círculo de discípulos de Sánchez Román, una de 
las eminencias del Derecho español republicano, comparable a un Jiménez de Asúa. Ni 
luego coincidimos tampoco en nuestro exilio americano del sur y ya nos encontramos 
en Nueva York, creciditos él y yo. Él se movía por círculos vascos y centroamericanos, 
siempre muy misterioso, hablando a medias, ocultando cartas, y la verdad es que los 
españoles no le hcíamos demasiado caso. Veíamos sus idas y venidas por la ONU, por 
los círculos de inmigrados, siempre en un pulso definitivo con Franco, el mismo pulso 
que el famoso capitán Gustavo Durán. Pero Gustavo era otra cosa. Tenía más clase. 
Era un hombre armónico y en cambio a los españoles, al menos los de mi círculo, los del 
círculo de profesores, Galíndez siempre nos pareció un zascandil, eso es, un zascandil. 
Un zascandil. La verdad es que no nos lo tomábamos en serio y que él no pareció nunca 
darse cuenta de ello. Suelo ser bastante selectivo con mis amistades y no hice 
demasiados esfuerzos para tratarlo, sólo cuando me lo encontraba en casa de 
Margarita Ucelay de Da Cal, con los otros profesores españoles que estábamos por 
Nueva York, recuerdo a Emilio González López, al Dr. Negrín, el hijo de Negrín. A los 
demás parecía divertirles pero tampoco creo que se lo tomaran en serio. De alguien que 
presume de lo que no tiene decíamos antes que tenía mucha tierra en La Habana, es 
decir, allí donde no puede comprobarse si la tiene o no la tiene. Galíndez tenía mucha 
tierra en Euzkadi y siempre estaba tejiendo intrigas inútiles y batallas sin pólvora. ¿Le 
parezco duro? [...] Tal vez González López, si vive, creo que vive pero es muy mayor, 
pudiera serle más útil que yo. A él le gustaba el politiqueo al estilo de Galíndez y a mí 
nunca me ha gustado el politiqueo, he preferido tener ideas políticas pero 
¡politiquear!...” 

 
Entrevista a Emilio González López 
 

“Ésos llamaban a nuestras puertas. Lo que pasaba después, eso ya es cosa de cada cual. 
Y nada se le escapaba de tus primeras o segundas intenciones, pero tampoco los 
tenedores bien llenos de paella que se llevaba a la boca, como si recibiera plasma de la 
España lejana. Está muy mayor, pero debe pertenecer a esa clase de los que no se 
sorprendieron cuando la desaparición de Galíndez, demostró que parte de lo que nos 
contaba debía ser cierto. Bueno a mí no me contó demasiadas cosas. La verdad es que 
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procuraba evitarle. A veces las afinidades pueden ser electivas. Vicente Llorens también 
le conoció, creo que en Santo Domingo y algo dejó escrito sobre «el vasco». Le 
llamábamos «el vasco» y se lo merecía porque ejercía de vasco y eso que ni siquiera era 
vasco propiamente dicho. A mí los nacionalismos me ponen nervioso y casi todos los 
nacionalistas me recuerdan a Hitler o a Perón. Hay que ser algo simplón para ser 
nacionalista. Yo he visto nacer dos nacionalismos tremendos, el uno de criminales y el 
otro de botarates. Cuando estuve en Berlín, algunos amigos nos pedían que no 
expresáramos nuestras ideas en voz alta porque no se fiaban de la de sus hijos. Era el 
nazismo adolescente. En los años treinta. Un nazismo adolescente que asustaba hasta a 
los padres de los nazis, si no eran tan desalmados como sus hijos. Una vez formaron un 
cordón de adolescentes nazis para impedirme dar una conferencia y todo porque yo 
había publicado un artículo contra el Anchluss en El Sol, me lo había pedido Ortega y 
Gasset. Hasta esa información tenían. El otro nacionalismo fue el argentino de Perón. 
Aquello era de botarates. El totalitarismo italiano había sido grotesco, el hitleriano 
siniestro y el argentino fue abyecto. Perón invitó al ministro de Exteriores de Franco a 
visitar Argentina y le montó una concentración de compinches «descamisados». Me fui 
con otro amigo a ver el espectáculo. Era la multitud de siempre, desbordada y gritona, 
que dejaría arrasado el césped después de haber merendado, meado y cagado en él 
durante horas. Ya ve. El mundo es un pañuelo. El ministro de Franco era un antiguo 
compañero de estudios mío, Martín Artajo, y se quedó tan horrorizado ante aquella 
chusma que comentó: “En España nosotros nos levantamos para impedir que gente 
como ésta saliera a la calle”. En el fondo el peronismo, como el franquismo, era de los 
de a caballo, el de los militares con la coartada de los descamisados. Pero todo 
nacionalismo rima con irracionalismo y arranca de la miseria idealista alemana del 
siglo XIX. ¿Galíndez? Estaba en la etapa inicial. Le ponía poesía y cuento teórico al 
invento, pero de haber conseguido instalar su nacionalismo en Euzkadi, todo hubiera 
acabado igual: raza y desfiles, himnos y masas meándose y cagándose en los prados. 
La verdad es que le traté poco porque yo entonces aún no me había establecido en 
Nueva York y trataba como visita a mis compañeros españoles, repartidos en diversos 
centros docentes. ¿Es usted de Nueva York? No. Casi nadie ha nacido en Nueva York, 
cuando pude decir que conocía la ciudad, fue una impresión de muerte. ¿De muerte? De 
muerte. Pasear por la ciudad en horas yertas, es pasear entre distancias irreales, 
lejanos pero cerrados horizontes de muerte. Y por todas partes te asaltan máscaras, 
gentes disfrazadas, tal vez porque están muertas, deshabitadas. Recuerdo un día que yo 
iba por el campus de Columbia, contemplando arriates en flor, relajado, maravillado y 
de pronto me atrajo un círculo de curiosos que contemplaban algo que estaba en el 
suelo. Me acerqué, en mala hora y compartí aquellas miradas: una muchacha 
aplastada contra el asfalto. Se había tirado desde una ventana. Muerta. Y no es una 
impresión exclusivamente personal, porque si usted relee Poeta en Nueva York de Lorca 
también percibe ese hálito de muerte con la imagen de Nueva York. ¿Ha leído usted a 
Mendoza, a Eduardo Mendoza? Sé quién es. También él ofrece la imagen de la muerte 
ligada a Nueva York. Quizá sea una asociación de ideas surrealistas, señorita, porque 
Nueva York es como un inmenso decorado que está vivo, vivo como un hormiguero, a la 
altura de la calle, pero en cuanto se levantan los ojos se tropieza con una ciudad de 
nichos ambiguos. Mendoza describe un cadáver neoyorquino, como un paquete de 
muerte, alguien que ha muerto en una reyerta en una taberna irlandesa, envuelto en un 
saco de lona, sujetado con correas de cuero, en Jackson Square, sobre un fondo de 
ciudadanos que protestan por la instalación de una hamburguesería. ¿Una protesta en 
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Nueva York por la instalación de una hamburguesería? En mis tiempos hubiera sido 
impensable. No Macdonald’s in this neighbourhood. También el viento, sobre todo si es 
frío, suscita premonición de muerte y Manhattan está abierta a todos los vientos. 
Galíndez sintió a veces que Nueva York era su Getsemaní. Nadie me comprende en esta 
Babilonia. No comparto su entusiasmo por el personaje, señorita, aunque respeto el 
testimonio de su muerte. Incluso fíjese en esta comparación de Nueva York con 
Babilonia. ¿No le parece una comparación de sermón de cura integrista? Babilonia o 
ciudad de pecado. Yo lo interpreto como una ciudad llena de extranjería, donde era 
imposible afirmar tu propia identidad. Quizá”. 

 
Entrevista a Margarita Ucelay 
 

“Ni alto ni bajo. Ni listo ni tonto. Se comportaba como un vasco esencial, eso que 
llamaban antes un chicarrón del norte, pero sin tener la apariencia física de un 
bravucón. Más bien al contrario. Podía ser suave en los gestos y en las palabras, 
aunque le gustara hablar alto, con esa alta voz de los vascos que parecen tener el tórax 
de cemento. No. Nunca lo vi con mujeres, en lo que exactamente quiere decir eso, 
aunque tenía fama de mujeriego. Evelyn. Era su alumna, la conocimos, sí, una 
muchacha encantadora. La verdad es que jamás nos tomamos en serio a Galíndez, en 
eso coincido con lo que le ha dicho Ayala. Le gustaba insinuar que estaba metido en 
todo, que nada se le escapaba, que en Nueva York no se movía nada ni nadie sin que él 
lo supiera. Y vasco, era tan vasco que nos hacía reír. Tenia la inocencia primitiva de un 
nacionalista y a veces un exhibicionismo de niño. Le gustaba presumir que iba de 
piquete en piquete, protestando por esto y aquello, saboteando todo lo que fueran 
manifestaciones de normalidad del trujillismo o del franquismo y siempre contando 
historias de amenazas, de persecucuines que nadie se creía del todo. Cuando empezó a 
circular el rumor de que había desaparecido más de uno pensó que Galíndez se estaba 
haciendo el interesante, que qería dar que hablar y cuando, por desgracia, se confirmó 
que había desaparecido, que nunca más le veríamos, entonces tal vez descubrimos que 
nos hacía reír, pero también nos inspiraba una cierta ternura. Creía demasiado en lo 
que decía y trataba de ejercer su fe en medio de nosotros que ya estábamos algo 
cansados y desencantados ¿Un militante? Sí, probablemente era eso, un militante. Un 
hombre cariñoso y le gustaba jugar con las criaturas, con nuestros hijos. Es cierto. 
Tenía mucha paciencia con los niños, pero eso suele suceder con los solterones que van 
de visita, que tratan de conquistar el corazón del anfitrión elogiándole los hijos, el gato, 
el perro, la biblioteca, el vino y en el fondo Galíndez suscitaba una sonrisa oculta, de 
una cierta conmiseración. [...] Galíndez era un agitador y ellos no querían ser agitados. 
La guerra de España había agotado su cupo de pasión y derrota y asistíamos a las idas 
y venidas de Jesús por toda América o por Nueva York con la impresión de que cada 
cual pierde el tiempo a su manera. Él se metía sobre todo en reivindicaciones 
dominicanas o puertorriqueñas, se le veía mucho entre puertorriqueños, en una época 
en que eran considerados como peligrosos, después del atentado contra Truman en la 
Blair House. No entendíamos como Galíndez podía tener una buena relación con las 
autoridades norteamericanas, al menos de eso presumía, y al mismo tiempo codearse 
con puertorriqueños independentistas como Isabel Cuchi y Coll, la principal impulsora 
de la campaña pro libertad de los fallidos magnicidas de Truman, especialmente Óscar 
Collazo, condenado a muerte. Jesús nos hablaba de sus contactos, de sus relaciones con 
Figueres, el presidente de Costa Rica o con Betancourt o Muñoz Marín y nosotros le 
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sonreíamos. No. No creo que él se diera cuenta de nuestra ironía. Era de esos hombres 
que jamás admiten ni la más remota posibilidad de que alguien les pueda tomar el pelo. 
Era alegre, pero no tenía sentido de la ironía. No es lo mismo. Era increíblemente 
alegre y no parecía tener motivos para ello. Nosotros habíamos reconstruído nuestra 
vidas en torno a una familia y manteníamos lazos con los familiares que habíamos 
dejado en España. En cambio Galíndez era un ser solitario y no se llevaba del todo bien 
con su familia española, su padre no entendía la pasión vasquista de su hijo y su 
hermanastro era falangista o casi. Recuerdo el disgusto que tuvo Jesús cuando vino su 
hermano a visitarle a Nueva York y tuvieron una dura disputa política, aunque él lo 
justificaba, el muchacho habla de lo que oye y el franquismo está intoxicando a todos 
los españoles. Luego el hermano cambió de criterio. Sí, claro. Lógico. Tampoco tenía un 
gran nivel de vida. Los primeros años en Nueva York se ganaba la vida escribiendo 
relatos o artículos que enviaba a concursos de toda América Latina, colaboraba como 
“negro” en un libro que estaba escribiendo Aguirre, el lehendakari le concedió un cargo 
subalterno, en el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Columbia. Luego fue 
estabilizándose y consiguió ocupar la plaza de Aguirre cuando se marchó a Europa”. 
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DOCUMENT 4  
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DOCUMENT 5  
 
Fragment de la novel·la La fiesta del Chivo en el que es parla del cas de las germanes 
Mirabal. 
 

“Cuántas cosas habían pasado en la República Dominicana, en el mundo y en su 
vida personal. Muchas. Las redadas masivas de enero de 1960, en que cayeron 
tantos muchachos y muchachas del Movimiento 14 de Junio, entre ellas las 
hermanas Mirabal y sus esposos. La ruptura de Trujillo con su antigua cómplice, 
la Iglesia Católica, a partir de la Carta Pastoral de los obispos denunciando a la 
dictadura, de enero de 1960. El atentado contra el Presidente Betancourt de 
Venezuela, en junio de 1960, que movilizó contra Trujillo a tantos países, incluido 
su gran aliado de siempre, los Estados Unidos, que, el 6 de agosto de 1960, en la 
Conferencia de Costa Rica, votaron a favor de las sanciones. Y, el 25 de noviembre 
de 1960 –Imbert sintió aquel aguijón en el pecho, inevitable cada vez que 
recordaba el lúgubre día-, el asesinato de las tres hermanas, Minerva, Patria y 
María Teresa Mirabal, y del chófer que las conducía, en La Cumbre, en lo alto de 
la cordillera septentrional, cuando regresaban de visitar a los maridos de Minerva 
y María Teresa, encarcelados en la Fortaleza de Puerto Plata. 
Toda la República Dominicana se enteró de aquella matanza de manera veloz y 
misteriosa en que las noticias circulaban de boca en boca y de casa en casa y en 
pocas horas llegaban a las extremidades más remotas, aunque no apareciera una 
línea en la prensa y muchas veces aquellas noticias transmitidas por el tam tam 
humano se colorearan, enanizaran o agigantaran en el recorrido hasta volverse 
mitos, leyendas, ficciones, casi sin relación con lo acaecido. Recordaba aquella 
noche, en el Malecón, no muy lejos de donde ahora, seis meses más tarde, 
esperaba al Chivo –para vengarlas a ellas también. Estaban sentados en la 
baranda de piedra, como lo hacían cada noche –él, Salvador y Amadito, y, aquella 
vez, también Antonio de la Maza- para tomar el fresco y conversar a salvo de 
oídos indiscretos. A los cuatro, lo ocurrido a las Mirabal les hacía chirriar los 
dientes y les daba arcadas, mientras comentaban la muerte, allá en las alturas de 
la cordillera, en un supuesto accidente automovilístico, de esas tres increíbles 
hermanas. [...] 
-Tony conocía a las Mirabal –explicó el Turco a Antonio-. Por eso se ha puesto así. 
Las conocía, aunque no pudiera decir que fueran sus amigas. A las tres, y a los 
maridos de Minerva y Patria, Manolo Tavares Justo y Leandro Guzmán, los había 
encontrado ocasionalmente, en las reuniones de esos grupos en que, tomando 
como modelo la histórica Trinidad Duarte, se organizó el movimiento 14 de Junio. 
Las tres eran dirigentes de esa organización rala y entusiasta, pero desordenada e 
ineficaz, a la que la represión iba deshaciendo. Las hermanas lo habían 
impresionado por su convicción y el arrojo con que se entregaban a esa lucha tan 
desigual e incierta; sobre todo Minerva Mirabal. Les ocurría a todos los que 
coincidían con ella y la escuchaban opinar, discutir, hacer propuestas o tomar 
decisiones. Aunque no había pensado en ello, Tony Imbert se dijo después del 
asesinato, que, hasta conocer a Minerva Mirabal, nunca le pasó por la cabeza que 
una mujer pudiera entregarse a cosas tan viriles como preparar una revolución, 
conseguir y ocultar armas, dinamita, cocteles molotov, cuchillos, bayonetas, 
hablar de atentados, estrategia y táctica, y discutir con frialdad si, en caso de caer 
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en manos del SIM, los militantes debían tragarse un veneno para no correr el 
riesgo de delatar a los compañeros bajo la tortura”. 

 
VARGAS LLOSA, Mario. La Fiesta del Chivo.  
Alfaguara. Barcelona, 2011 
(Texto adaptado de las páginas 218-221) 
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DOCUMENT 6 
 
Fragment de la novel·la La fiesta del Chivo en el que s’esmenta el cas Galíndez. 
 

«Sí, diste la vida por él», pensó Antonio, chupando el cigarrillo. Aquel asunto en 
que Tavito se vio implicado en 1956, a él desde el primer momento le olió mal. Su 
hermano vino a contárselo, porque Tavito le contaba todo. Incluso esto, que tenía 
el aire de una de esas operaciones turbias de que estaba repleta la historia 
dominicana desde la subida de Trujillo al poder. Pero, el comemierda de Tavito, en 
vez de inquietarse, de parar las orejas, de asustarse con la misión que le 
encomendaron -recoger en Montecristi, en un pequeño Cessna sin matrícula, a un 
individuo embozado y dopado, que desembarcaron de un avión venido de Estados 
Unidos, y llevarlo a la Hacienda Fundación, en San Cristóbal-, tomó aquello 
encantado, como signo de la confianza que le tenía el Generalísimo. Ni siquiera 
cuando la prensa de Estados Unidos se conmocionó y la Casa Blanca comenzó a 
presionar para que el gobierno dominicano facilitara la investigación sobre el 
secuestro, en New York, del profesor vasco español Jesús de Galíndez, Tavito 
mostró la menor preocupación. 

--Esto de Galíndez parece muy serio -lo previno Antonio-. Él fue el tipo que llevaste 
de Montecristi a la hacienda de Trujillo, quién otro iba a ser. Lo secuestraron en 
New York y lo trajeron aquí. Cállate la boca. Olvídate de todo. Te juegas la vida, 
hermano. 

Ahora, Antonio de la Maza ya tenía una idea de lo que debió de ocurrir con Jesús 
de Galíndez, uno de los republicanos españoles a los que, en una de esas 
contradictorias operaciones políticas que eran su especialidad, Trujillo dio asilo en 
la República Dominicana, al terminar la guerra civil. No conoció a ese profesor, 
pero muchos amigos suyos sí, y por ellos supo que había trabajado para el 
gobierno, en la Secretaría de Estado de Trabajo y en la Escuela Diplomática, 
adscrita a Relaciones Exteriores. En 1946 dejó Ciudad Trujillo, se instaló en New 
York y desde allí empezó a ayudar al exilio dominicano, y a escribir contra el 
régimen de Trujillo, que él conocía de adentro. 

En marzo de 1956, Jesús de Galíndez, que se había nacionalizado norteamericano, 
desapareció, después de ser visto, por última vez, saliendo de una estación del 
metro en Broadway, en el corazón de Manhattan. Hacía unas semanas, se 
anunciaba la publicación de un libro suyo sobre Trujillo, que había presentado en 
la Columbia University, donde ya enseñaba, como tesis doctoral. La desaparición 
de un oscuro exiliado español, en una ciudad y un país donde desaparecía tanta 
gente, hubiera pasado desapercibida, y nadie hubiera hecho caso del alboroto que 
armaron con motivo de la desaparición los exiliados dominicanos, si Galíndez no 
hubiera sido ciudadano norteamericano, y, sobre todo, colaborador de la CIA, 
según se reveló al estallar el escándalo. La poderosa maquinaria de periodistas, 
congresistas, cabilderos, abogados y empresarios que Trujillo tenía en Estados 
Unidos no pudo contener la batahola que armó la prensa, empezando por The 
New York Times, y muchos congresistas, ante la posibilidad de que un 
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dictadorzuelo caribeño se hubiera permitido secuestrar y asesinar a un ciudadano 
norteamericano en territorio de Estados Unidos. 

En las semanas y meses siguientes a la desaparición de Galíndez -el cadáver 
jamás fue hallado- la investigación de la prensa y la del FBI reveló 
inequívocamente la responsabilidad total del régimen. Poco antes del suceso, el 
general Espaillat, Navajita, jefe del Servicio de Inteligencia, había sido nombrado 
cónsul dominicano en New York. El FBI identificó comprometedoras 
averiguaciones en torno a Galíndez de Minerva Bernardino, diplomática 
dominicana ante la ONU y mujer de plena confianza de Trujillo. Más grave aún, el 
FBI identificó un pequeño avión, de matrícula falsificada, que, conducido por un 
piloto que carecía del marbete correspondiente, despegó ilegalmente de un 
pequeño aeropuerto, en Long Island, rumbo a Florida, la noche del secuestro. El 
piloto se llamaba Murphy y se encontraba, desde esa fecha, en la República 
Dominicana, trabajando en Dominicana de Aviación. Murphy y Tavito volaban 
juntos y se habían hecho muy amigos. 

De todo esto se fue enterando Antonio a trozos, pues la censura no permitía que los 
diarios y radios dominicanos dijeran nada sobre el tema, por emisoras de Puerto 
Rico, Venezuela o La Voz de América, que se podían captar en onda corta, o por 
los ejemplares del Miami Herald y The New York Times que se filtraban en el país 
en bolsos y uniformes de pilotos y azafatas. 

Cuando, siete meses después de la desaparición de Galíndez, el nombre de Murphy 
saltó a la prensa internacional como el piloto del avión que sacó a un Galíndez 
anestesiado de los Estados Unidos y lo trajo a la República Dominicana, Antonio, 
que conocía a Murphy por Tavito -habían comido juntos, los tres, una paella 
rociada de vino de La Rioja en la Casa de España, en la calle de Padre Billini-, 
saltó a su camioneta, allá en Tiroli, junto a la frontera haitiana, y, el acelerador a 
fondo, sintiendo que el cerebro le reventaba de conjeturas pesimistas, se vino a 
Ciudad Trujillo. Encontró a Tavito muy tranquilo, en su casa, jugando una 
partida de bridge con Altagracia, su mujer. Para no preocupar a su cuñada, 
Antonio se lo llevó al ruidoso Típico Najayo, donde, gracias a la música del Combo 
de Ramón Gallardo y su cantante Rafael Martínez, se podía hablar sin que oyeran 
la conversación oídos indiscretos. Allí, luego de pedir un plato de chivo guisado y 
dos botellas de cerveza Presidente, Antonio, sin más preámbulos, aconsejó a 
Tavito que pidiera asilo en una embajada. Su hermano menor se echó a reír: qué 
tontería. Ni siquiera sabía que el nombre de Murphy estaba en toda la prensa 
norteamericana. No se alarmó. Su confianza en Trujillo era tan portentosa como 
su ingenuidad. 

--Tengo que advertírselo al gringuito -le oyó decir Antonio, pasmado-. Está 
vendiendo sus cosas, ha decidido regresar a Estados Unidos, a casarse. Tiene una 
novia en Oregón. Ir allá ahora, sería meter la cabeza en la boca del lobo. Aquí no 
le pasará nada. Aquí manda el jefe, hermano. 

Antonio no lo dejó bromear. Sin levantar la voz, para no llamar la atención a las 
mesas vecinas, con ira sorda por tanta candidez, trató de hacérselo entender: 
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--¿No te das cuenta, pendejo? Esto es grave. El secuestro de Galíndez ha puesto a 
Trujillo en una situación muy delicada con los yanquis. Todos los que participaron 
en el secuestro tienen la vida en un hilo. Murphy y tú son unos testigos 
peligrosísimos. Y tú, acaso, más que Murphy. Porque tú llevaste a Galíndez a la 
Hacienda Fundación, a la casa del propio Trujillo. ¿Dónde tienes la cabeza? 

--Yo no llevé a Galíndez -se empecinó su hermano, entrechocando su vaso con el 
suyo-. Yo llevé a un tipo que no sabía quién era, un borracho perdido. No sé nada. 
¿Por qué no confiaría en el Jefe? ¿No confió él en mí, para una misión tan 
importante? 

Cuando se despidieron aquella noche, en la puerta de la casa de Tavito, éste, por 
fin, ante la insistencia de su hermano mayor, dijo que, bueno, daría vueltas a su 
sugerencia. Y que no se preocupara: guardaría la boca bien cerrada. 

Fue la última vez que Antonio lo vio con vida. Tres días después de aquella 
conversación, desapareció Murphy. Cuando Antonio volvió a Ciudad Trujillo, 
Tavito había sido detenido. Estaba incomunicado en La Victoria. Fue en persona a 
pedir una audiencia al Generalísimo, pero éste no lo recibió. Quiso hablar con el 
coronel Cobián Parra, jefe del SIM, pero se había vuelto invisible, y, poco después, 
un soldado lo mató en su despacho por orden de Trujillo. En las cuarenta y ocho 
horas siguientes, Antonio llamó o visitó a todos los dirigentes y altos funcionarios 
del régimen que conocía, desde el presidente del Senado, Agustín Cabral, hasta el 
presidente del Partido Dominicano, Alvarez Pina. 

En todos encontró la misma expresión inquieta, todos le dijeron que lo mejor que 
podía hacer, por su propia seguridad y la de los suyos, era dejar de llamar y 
buscar a gente que no podía ayudarlo y a la que ponía también en peligro. «Era 
darse cabezazos contra la pared», le dijo después Antonio al general Juan Tomás 
Díaz. Si Trujillo lo hubiera recibido, le hubiera rogado, se hubiera puesto de 
rodillas, cualquier cosa para salvar a Tavito. 

Poco después, un amanecer, un coche del SIM con caliés armados de metralletas y 
vestidos de civil, paró en la puerta de la casa de Tavito de la Maza. Sacaron el 
cadáver de éste y sin miramientos lo arrojaron en el jardincillo de la entrada, 
entre las trinitarias. Y a Altagracia, que salió a la puerta en camisón de dormir y 
que miraba aquello despavorida, le gritaron, ya yéndose: 

--Su marido se ahorcó en la cárcel. Se lo trajimos para que lo entierre como Dios 
manda. 

«Pero, ni siquiera eso fue lo peor», pensó Antonio. No, ver el cadáver de Tavito, 
esa cuerda de su supuesto suicidio todavía en el cuello y ese cuerpo aventado como 
un perro en el umbral de su casa por un grupo de esos rufianes patentados que 
eran los caliés del SIM, no fue lo peor. Antonio se lo había repetido decenas, 
centenas de veces, estos cuatro años y medio, mientras dedicaba sus días y sus 
noches y todos los restos de lucidez e inteligencia que le quedaban, a planear la 
venganza que esta noche -Dios sea bendito- se iba a concretar. Lo peor había sido 
la segunda muerte de Tavito, días después de la primera, cuando, utilizando toda 
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la maquinaria informativa y publicitaria, El Caribe y La Nación, la televisión y 
radio La Voz Dominicana, las radios La Voz del Trópico, Radio Caribe, y una 
docena de periodiquitos y emisoras regionales, el régimen, en una de sus más 
truculentas mascaradas, divulgó una supuesta carta manuscrita de Octavio de la 
Maza, explicando su suicidio. ¡El remordimiento por haber asesinado con sus 
manos al piloto Murphy, su amigo y compañero en Dominicana de Aviación! No 
contento con mandarlo matar, el Chivo, para borrar las pistas de la historia de 
Galíndez, tuvo el refinamiento macabro de hacer de Tavito un asesino. Así se 
libraba de los dos molestos testigos. Y, para que todo fuera más abyecto, la carta 
ológrafa de Tavito explicaba por qué mató a Murphy: la mariconería. Éste habría 
acosado de tal modo a su hermano menor, de quien se había enamorado, que 
Tavito, reaccionando con la energía de un buen macho, lavó su honor dando 
muerte al degenerado y disimuló su crimen con la coartada de un accidente”. 

VARGAS LLOSA, Mario. La Fiesta del Chivo.  
Alfaguara. Barcelona, 2011 
(Texto adaptado de las páginas 134-140) 
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David García Ponce (Barcelona, 1972)  
 
Llicenciat en Humanitats per la UPF, especialitat en literatura, 
i diplomat en turisme per l’Escola CETT. A la UB va fer el 
Màster de Construcció d’Identitats Culturals i, a la mateixa 
facultat, el Màster de Llengua i Literatura Hispàniques. 
Ha impartit docència en diferents centres de secundària, en 
dues edicions del Màster d’Equipaments Turístics (CETT) i 
actualment a l’àrea de formació complementària de la UB. 
També ha compartit l’activitat docent amb la gestió cultural 
col·laborant amb diferents agències.  
Secretari de la revista Cuadernos de Aleph, forma part de la 
junta de la Asociación de Jóvenes Investigadores Literarios 
(ALEPH). 
Actualment, realitza una tesis sobre la imatge literària de 
l’extraradi en la novel·la espanyola contemporània.  
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1. Introducció 
 

Les activitats d’aquesta guia de treball estan adreçades a estudiants de Batxillerat. 
Aquesta guia té com a objectiu, por una banda, facilitar a l’alumne la comprensió i 
permetre un major aprofitament del contingut de la lectura i, per altra banda, donar al 
professor una orientació per tal d’aconseguir una comprensió des de un enfocament 
participatiu. La finalitat és que l’alumne s’apropi a la lectura mitjançant uns temes que 
els permetin un major aprofitament de la lectura i fomenti el sentit crític d’aquesta. Per 
al desenvolupament de les activitats proposades i les cites que s’inclouen es seguirà la 
següent edició: 

Moreno, Eduard y Vázquez Montalbán, Manuel. Barcelona, cap a on vas? Diàlegs per 
a una altra Barcelona. Barcelona: Llibres de l’Índex, 1991. 164 pàgines. 

 

1.1 Enllaços d’interès 

http://www.vespito.net/mvm/ 

http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es 

http://www.xtec.cat/~jducros/Manuel%20Vazquez%20Montalban.html 

www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0034695.xml 

 

1.2 Orientacions per al professor 

Barcelona, cap a on vas? És una conversa sobre el desenvolupament urbanístic de la 
ciutat. Els dos interlocutors posen en comú les seves opinions des de dos punts de vista 
diferents: per una banda, Eduard Moreno, un advocat profund coneixedor del 
urbanisme de la ciutat i que a més ha participat de forma activa en moviments 
reivindicatius i, per l’altre costat, Manuel Vázquez Montalbán, escriptor i periodista 
sensibilitzat amb el desenvolupament urbanístic de la seva ciutat natal i, amb una 
estreta vinculació amb el món de l’arquitectura ja que va publicar un grapat d’articles 
sobre aquest tema: un assaig titulat La literatura en la construcción de la ciudad 
democrática (1998) i els seus articles a la revista CAU (Construcción-Arquitectura-
Urbanismo) publicada pel Col·legi Oficial de Arquitectes de Catalunya i que l’autor fou 
membre del consell d’editors de la revista. 

La lectura del text resulta àgil i no hauria de presentar problemes de comprensió a un 
alumne de batxillerat.  

 

 

 

 



_______________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

389 
 

L’obra se centra en el desenvolupament urbanístic de Barcelona des de la revolució 
industrial fins als darrers anys. A l’anàlisi es fa èmfasi en la especulació urbanística, 
la transformació del paisatge i les conseqüències viscudes per les classes més 
desafavorides (el proletariat). No obstant això, les converses se centren 
principalment en la posada en marxa del Pla Cerdà, el desenvolupament de l’Àrea 
Metropolitana i el projecte dels Jocs Olímpics de 1992. Si bé és cert que els autors se 
centren en una època en la qual els alumnes no han viscut, es donen referents 
suficients per a fer entendre el procés d’urbanització i se situa dins unes 
coordenades d’espai i temps. La dificultat més gran que l’alumne es pot trobar és la 
terminologia, per això s’aconsella realitzar unes fitxes de vocabulari. Tanmateix, a 
les darreres pàgines del llibre hi ha 8 pàgines amb un índex onomàstic en el qual el 
docent pot extraure el lèxic que consideri més idoni per a treballar. 

 

Amb la lectura de Barcelona, cap a on vas? L’alumne podrà conèixer el comportament 
urbanístic que Barcelona ha viscut a les darreres dècades. Amb aquesta lectura es pretn 
proveir a l’alumne de coneixements històrics, un apropament a la història social i 
fomentar la crítica envers els moviments urbanístics, així com, potenciar l’estudi sobre 
arquitectura i ciutat, i la relació de aquesta amb altres disciplines. 

En un segon nivell, es pretén que l’alumne conegui les institucions que gestionen el 
municipi, que l’alumne augmenti el lèxic urbanístic i, donat que alguns dels temes que 
es tracten tenen vigència en la actualitat, es pretén sensibilitzar als alumnes amb els 
actes reivindicatius en pro d’una millora de la qualitat de vida. Per altra banda, la 
lectura i discussió d’aquests temes poden fomentar el treball de l’expressió oral i escrita 
així com l’elaboració de textos argumentatius. Alhora es pretén que l’alumne realitzi 
determinades activitats en equip i amb això acostumar-los al treball col·lectiu.  

A les activitats prèvies a la lectura, es pretén que l’alumne exposi els seus coneixements 
sobre els problemes urbanístics dels quals l’obra tracta i, a la vegada, que l’alumne 
valori la importància que té l’arquitectura i, en extensió, la fisonomia de la ciutat per tal 
d’entendre millor la història local. A les activitats durant la lectura, l’alumne podrà 
comprovar des de un punt de vista teòric les seves impressions prèvies i les que ha 
rebut amb els testimonis orals. Ja a l’última fase, es tractaria que els alumnes posessin 
en pràctica llurs coneixements teòrics amb les seves motivacions i inquietuds 
personals.  

Per últim, aquesta guia té com a objectiu aportar idees per futurs treballs de recerca. 

 
1.3 Contingut i estructura de les activitats de la guia 
 
Les activitats s’agrupen en tres blocs d’acord amb el procés de lectura de manera que la 
guia acompanyi a l’alumne en el temps de lectura. 

 

BLOC I Activitats prèvies a la lectura: activitats realitzades abans de començar la 
lectura encaminades a fornir a l’alumne dels coneixements bàsics i imprescindibles per 
tal que comprenguin els temes de les converses i en treguin el millor profit. Dins 
d’aquest bloc s’analitzaran elements paratextuals. 
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BLOC II Durant la lectura: formen part d’aquest bloc les activitats destinades a una 
anàlisi de les converses i activitats de reflexió i de creació a partir de les idees que 
transmeten els autors als diferents passatges de l’obra així com activitats de comprensió 
que assegurin el seguiment correcte de l’obra d’estudi.  

 

BLOC III Activitats posteriors a la lectura: activitats de reflexió i de síntesi una cop 
s’ha llegit l’obra. 

 

1.4 Sobre els autors 

 

Manuel Vázquez Montalbán nasqué el 14 de juny de 1939, al barri barcelonès del 
Raval. La seva infància està marcada per la figura del seu pare, militant del PSUC que 
va passar anys a la presó. Vázquez Montalbán va fer estudis de Filosofia i Lletres a la 
Universitat de Barcelona i de Periodisme a la Escuela de Periodismo de Barcelona. 

A partir de 1961 formarà part del PSUC, dins la clandestinitat, i va arribar a formar part 
del seu comité central. Aquesta activitat clandestina el durà a la presó durant 3 anys. 

Desprès de la seva estada a la presó, va començar la seva activitat periodística a la 
revista Triunfo. El periodisme serà una activitat que durà a terme al llarg de la seva 
trajectòria professional. Va col·laborar amb diverses publicacions com: El País i 
Interviu.  

La seva obra poètica va ser inclosa dins l’antologia de Josep Maria Castellet Nueve 
Novísimos poetas (1970). 

Al 1972 va publicar Yo maté a Kennedy, on apareix per primera vegada el personatge 
del detectiu Carvalho. Fins l’any 2000 va publicar diverses obres amb aquest 
personatge com a protagonista. Amb Carvalho, l’autor fa referència a la història 
d’Espanya des dels darrers anys del franquisme fins al final del mil·lenni. La sèrie 
Carvalho es pot considerar el cos principal de la seva obra narrativa. Al 1979, quan va 
publicar Los Mares del sur, tercera obra d’aquesta sèrie, va guanyar el Premi Planeta. 
Dos anys després el Prix Internacional de Littérature Policienne. 

Vázquez Montalbán va guanyar molts premis i reconeixements tant nacionals com 
internacionals. Al 1995 va rebre el prestigiós Premio Nacional de las Letras en 
reconeixement a la seva obra. 

Va morir el 18 d’octubre de 2003 víctima d’un infart a l’aeroport de Bangkok a 
Tailàndia. Aquell mateix any, es va publicar el seu darrer assaig que consistia en una 
exhaustiva crítica dels darrers vuit anys del govern del José María Aznar: La 
Aznaridad.  

Al gener i març de 2004 es van publicar dos volums de Milenio, la darrera obra del 
detectiu Carvalho, que Manuel Vázquez Montalbán va deixar inèdita. 
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Eduard Moreno (1932) advocat especialista en dret urbanístic. Del 1981 fins 1983 va 
ser coordinador del Àrea de Agricultura i Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
Ha dedicat nombroses investigacions als problemes urbanístics de la ciutat a les 
darreres dècades i ha col·laborat en diferents mitjans d’informació. És autor de La 
política urbanística de la Generalitat Republicana (1976) i Evolució urbana de 
Catalunya (1984). Ha participat en molts grups activistes.  
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Bloc A. Activitats prèvies a la 
lectura
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Activitat 1. Història del nostre barri197  

Ara retrocedirem en el temps. Per fer això cercarem fotografies, personals o de premsa, 
on aparegui el vostre barri (o ciutat) i després aneu a entrevistar a persones que viuen 
al barri des de fa temps. 

Sabem que algunes millores s’han dut a terme gràcies a la intervenció de persones que 
s’han manifestat per aconseguir equipaments: escoles, transport públic, centres 
d’assistència mèdica, etc. Cerqueu casos semblants al vostre barri mitjançant 
testimonis i més tard els posarem en comú a classe. Per fer aquesta activitat podeu fer 
servir una gravadora o el telèfon mòbil. 

Per fer aquesta activitat seria molt interessant visitar una biblioteca o un arxiu i què el 
personal encarregat ens ensenyés el procediment que han seguit per catalogar aquests 
documents. 

Un cop recopilades les entrevistes, escoltarem les registrades, les transcriurem per tal 
de fer un dossier i les que tingueu escrites les adaptarem al mateix format. 

Després intentarem identificar els canvis urbanístics que el barri ha tingut. 

• Tots els canvis han suposat millores per al barri? 
• Hi ha hagut algun problema degut a la mala qualitat de construcció o a altres 

problemes?  

                                                           
197 Descriptors didàctics: Geografia, Urbanisme, Memòria oral 
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Activitat 2. Anem per feina!198  
Ara, veurem el vídeo de Can Ricart i reflexionarem sobre la tasca desenvolupada per les 
associacions de veïns i altres plataformes.  

 

http://salvemcanricart.blogspot.com.es/ 

L’altra cara de la moneda és que a vegades la història no ha tingut un final feliç. Tal és 
el cas de l’Hotel Miramar a Montjuïc. Diferents grups van intentar conservar l’edifici i 
evitar la construcció d’un hotel de luxe. 

Barcelona, cap a on vas? Esmena alguns exemples d’històries semblants (p. 69).  

- Mentre llegiu les entrevistes de la Activitat 2, compareu els exemples del llibre 
i els casos concrets que heu trobat.  

 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2814314 
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Activitat 3. La ciutat olímpica199  

 

L’elecció de una ciutat olímpica és responsabilitat d’un grup d’experts del Comitè 
Olímpic Internacional (COI):  

On es troba la seu d’aquest organisme? 

• Quins criteris penseu que segueixen per triar una ciutat o una altra? 

  

                                                           
199 Descriptors didàctics: Esports, Geografia, Urbanisme 
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Activitat 4. El paratext200  

 

• Esbrina el significat de Paratext 

• Ja coneixem una paraula nova!! Un cop sabem de què es tracta, anem a 
analitzar l’obra que anem a treballar. Què et suggereix el títol? Quins temes 
creieu que tracta? Comenteu les imatges de la portada i la contraportada.  

• Trieu un llibre que ja heu llegit (novel·la, llibre de text, manual,...) i analitzeu si 
el paratext guarda relació amb el contingut. Raoneu el vostre punt de vista.  

                                                           
200 Descriptors didàctics: Literatura 
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Activitat 5. L’extraradi201  

L’obra de Vázquez Montalbán i Eduard Moreno analitza els espais perifèrics de 
Barcelona. Els autors critiquen el creixement desordenat que la ciutat ha tingut a 
alguns barris (pp. 37-40, 77). Llegeix el següent text de Javier Pérez Andújar que es un 
escriptor que ha centrat una bona part de la seva obra literària a la perifèria 
barcelonesa. Un cop llegit el text ho comentarem:  

La democracia la fueron conquistando estos hombres y mujeres calle por calle, 
árbol por árbol. La democracia es una cosa que se puede tocar, y que esa gente tuvo 
en sus manos durante días seguidos y noches enteras. Conseguir un colegio público 
en un barrio que no lo tenía; la construcción de un ambulatorio donde no llegaban 
los médicos; dejar una plaza sin edificar para que los niños jueguen; hacer un 
polideportivo para que el único deporte no sea para poder ir al trabajo sin 
necesidad de pisar charcos, sin aguantar la lluvia y el frío de la madrgada, sin andar 
por los descampados apedrear perros; lograr que pase el autobús por donde no 
pasaba nada o que llegue el metro a donde no llegaba que separaban el barrio de 
los transportes públicos, esa es la democracia que hicieron realidad estas gentes 
encerrándose en los locales de las asociaciones de vecinos, encadenándose a verjas, 
cortando el tráfico, protestando en la calle, luchando. La democracia es algo que se 
ve y se toca, y donde no se percibe es que no la hay. La democracia es ante todo una 
cosa de manobras porque en última instancia se hace con las manos. Y todo esto 
que ya está, los ambulatorios, las bocas de metro, los colegios públicos…, es 
también lo primero que se pierde cuando desaparece la gente que lo ha traído. 
Quienes llegan detrás creen que eso lo pone la naturaleza, como las hierbas y los 
saltamontes. Pero lo pone la política, y las cosas hay que conquistarlas 
permanentemente.  

 
Javier Pérez Andújar. Paseos con mi madre. Ed. Tusquets, 2011. Pp. 58-59 

  

• Quins punts en comú trobes entre l’exposició de l’autor i els testimonis de les 
persones que has entrevistat per a fer l’Activitat 1? 

• Sense fer cap consulta prèvia com definiríeu la Democràcia? Quines 
responsabilitats hi tindríeu vosaltres com a joves? 

• Intenteu esbrinar quins altres escriptors han tractat la perifèria barcelonesa. 

                                                           
201 Descriptors didàctics: Literatura, perifèria, sociologia, immigració, urbanisme, ciències 
socials 
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Activitat 6. “La ciutat és la gent”202  

A la pág. 13 Eduard Moreno recorda una coneguda frase pronunciada per l’alcalde 
Pasqual Maragall: “la ciutat és la gent”. Pareu-vos a pensar un parell de minuts i 
penseu què pot significar aquesta frase. Raoneu la vostra resposta. 

Vázquez Montalbán i Eduard Moreno fan al·lusions als alcaldes que ha tingut 
Barcelona des del reinici de la democràcia (pp. 53, 63). L’alcalde és el màxim 
representant de les institucions administratives d’una població però necessita un equip 
de persones que es reparteixen les tasques (educació, cultura, economia, etc.) 

• Alguna vegada t’has parat a pensar com es reparteixen el treball 
els representants de l’ajuntament de la població on vius? Entra al 
web de l’ajuntament de la població on vius i busca el nom de les persones que 
s’encarreguen de la gestió, localitza els seus noms i com es diuen els diferents 
departaments i quines tasques es duen a terme a cada departament ( o 
conselleria).  

Seguim investigant sobre l’ajuntament. Ara que coneixem els diferents departaments 
anem a esbrinar quin s’encarrega dels centres educatius i quines gestions han dut a 
terme en els darrers anys.  

• Us semblen correctes? Afegiríeu alguna cosa? Faríeu algun canvi o teniu 
alguna proposta? Raoneu la vostra resposta. 

 

Imagineu que al vostre poble s’estan fent accions amb les quals no hi 
esteu d’acord. Com a ciutadans teniu el dret a queixar-vos. (És molt 
important que penseu primer l’ús del temps verbals que fareu servir, els connectors i 
el lèxics per formular la queixa). 

• Identifiqueu a quin apartat del web o quin formulari heu de fer servir per 
formular la vostra queixa. 

• Redacteu una carta de queixa on quedi palès el vostre desacord. Si no teniu 
una idea concreta feu servir algun dels exemples següents: 

• Trobeu insuficient que el mercat s’organitzi un dia a la setmana 
o b) No esteu d’acord en que es permeti fumar a les andanes de l’estació 

de tren. 
o c) Considereu innecessari obrir un altre centre comercial. 
o d) L’ajuntament no ha fer una consulta per recollir idees per la 

recuperació del barri històric de la ciutat.  

                                                           
202 Descriptors didàctics: Institucions municipals, Geografia, Llengua 
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Activitat 7. Els alcaldes203  

Barcelona ha tingut diferents alcaldes des de la recuperació de la democràcia. A sota 
trobareu una llista amb els seus noms.  

Ordena cronològicament i indica el període de mandat de cadascun i 
esbrineu alguna notícia o fet important dut a terme durant el seu mandat. (per 
exemple: una protesta, la inauguració d’un esdeveniment important, la inauguració 
d’un edifici públic, etc.). 
 
 

 

 

 

Joan Clos Ada Colau Pasqual Maragall 

   
Narcís Serra Xavier Trias Jordi Hereu 

 

   

        

 

    

    

 

                                                           
203 Descriptors didàctics: Política, Geografia, Història, Biografia 
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Activitat 8. Porciolisme204  

José María Porcioles ha estat l’alcalde que més temps ha ocupat aquest càrrec, de 1957 
a 1973. A aquest període es coneix com el porciolisme. Els autors del llibre fan diferents 
al·lusions a aquest alcalde i a la seva política urbanística. De fet, en donen exemples 
concrets. Busca la biografia d’aquest alcalde i defineix en breu línies en què consisteix el 
porciolisme (pp. 38-44-47-69-82). 

 
Segurament no és la primera vegada que sentiu un substantiu format amb un nom 
propi. Busqueu altres exemples i indiqueu el següent: 
 

a) Qui va donar nom? 
b) Quin període? 
c) Indiqueu algunes característiques o fets significatius. 

                                                           
204 Descriptors didàctics: Història, Urbanisme, Política, Llengua 
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Activitat 9. El barraquisme205 
El barraquisme ha estat un 
fenomen social i històric present al 
llarg del segle XX (p. 35). De fet, 
les darreres barraques van ser 
enderrocades l’any 1992. Alguns 
autors han escrit sobre aquest 
tema a algunes novel·les fent una 
crítica social. Anem a llegir els 
següents textos:  

                                                           
205 Descriptors didàctics: Barraquisme, Geografia, Sociologia, Urbanisme, Historia, 
Literatura 

 
Text 1 
Ahora, con esto de la inmigración de todo el Sur hacia Cataluña, la 
barriada ha perdido su simetría. Ahora, con esto de la inmigración, se han 
amontonado en sus márgenes barracas y extrañas cobijas y le han hecho 
engordar. Un engorde que no le da un aspecto saludable sino enfermizo. 
Francisco Candel.  
Donde la ciudad Cambia su nombre. Ed. La Biga, 1998. P. 46 
 
 
Text 2 
Barrios sin luz eléctrica ni agua corriente. La comida se hacía sobre 
rudimentarias cocinas de gas butano. Las tertulias, alrededor de las 
fuentes donde se iba a por agua o en las tabernas que fueron surgiendo. 
Las gentes llegadas del campo se instalaban primero en casa de parientes, 
luego compraban una parcelas de 15 a 20 m cuadrados a un propietario 
para quien no contaban ni leyes ni ordenanzas y en un par de noches 
levantaban la chabola, antes de que los guardias pudieran darse cuenta, 
aunque algunos hacían la vista gorda 
Carmen Martín Gaite.  
Esperando el Porvenir. Ed. Siruela, 1994. P. 95 
 
 
Text 3 
En el interior de la chabola, oscuridad; oscuridad cargada de modorra. 
Una mujer friega platos metálicos en un cubo. Un hombre duerme, al 
fondo, tendido en el suelo, la cabeza invisible bajo un periódico abierto a 
doble plana. Medio cuerpo cubierto con una camiseta agujereada, medio 
sin tapujos, un chiquillo panzudo se mueve con torpeza de cachorro de un 
lado a otro (…) Los enseres son pocos en la chabola: un colchón de saco y 
paja; algunas cajas vacías; una maleta de cartón roídas las cantoneras; 
dos cubos; platos de metal y pucheros ahumados; la ropa colgada de un 
clavo junto a la puerta. (…) La chabola está construida con un trozo de 
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Per estudiar aquest tema anem a llegir els textos, ho farem per grups. Tindrem en 
compte la crítica que fan Montalbán i Moreno a Barcelona, cap a on vas?. Observeu 
com dues ciutats industrials, Madrid y Barcelona, tenen problemes similars.  

• Per quins motius creieu que es produeix el barraquisme? 
• Conegueu casos actuals de vivendes de mala qualitat? 

 
Un cop analitzat els textos treballarem amb dos documents diferents:  

1) El documental: Barracas, la ciudat olvidada 
http://apuntesdedemografia.com/2010/08/15/documental-barracas-la-ciudad-
olvidada/ (mitjançant aquest enllaç accedirem a TValacarta i veurem el 
documental) 

2) El material dissenyat pel Museu d’Història de la Ciutat per a l’exposició 
“Barraques: la ciutat informal” del 18 de juliol de 2008 al 22 de febrer de 
2009: 
http://www.barraques.cat/es/ 
 

3) El primer text dels materials pertany a Francisco Candel. Bona part de l’obra 
d’aquest autor està ambientada als barris marginals de Barcelona. Vázquez 
Montalbán ho recorda a la pág. 40: “Candel, a la seva obra, es refereix 
magistralment”. 
 

valla, hojalatas, piedras grandes, ladrillos viejos, ramas y papeles 
embreados, además de otros materiales de difícil especificación.(…) Es la 
chabola de Martín Jurado y su mujer, una más de las que se extienden a la 
orilla derecha del río, frente a la ciudad, blanca y hermosa, al otro lado. 
Ignacio Aldecoa.  
Cuentos completos. Alianza Editorial, 1973. Pp. 242-243 
 
Text 4 
La barraca ha estat la gran tara del suburbi, la degradació de l’immigrant, 
l’exponent i la mostra dels extrem a què poden fer arribar la penúria i la 
misèria. [...] Han sortit a tot arreu on ho han permès. Als fondals, a les 
altures, als ermots, a les rambles seques, sota els ponts, als solars 
amagats, bé formant colònies, bé aïllades. S’han fet de tot: de fusta, de 
cartró cuir, d’uralita, de plaques, d’obra. De les que són de maons i de 
ciment, de fang i de pedres, la gent en diu «d’obra»; els experts en diuen 
«semibarraques». [...] Viure-hi vol dir mancar d’allò més elemental i 
necessari, fins i tot moltes vegades de lum elèctrica i sempre d’aigua 
corrent, això que la civilització moderna actualment ha posat a l’abast de 
totes les mans. 

Francisco Candel.  
Els altres catalans. Edicions 62, 2008. Pp. 229-230 
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Cerqueu informació de la biografia d’aquest autor: temàtica, obres 
principals, trets biogràfics. Us pot ajudar el web de la Fundació Candel: 
http://www.fundaciocandel.org/ 
 

• L’any 2004 es va commemorar el 50è aniversari de la publicació de la 
seva obra Els altres catalans. Quina importància té aquest llibre? 

• Localitzeu el llibre a alguna biblioteca i trieu fragments sobre els temes 
que estem tractant: immigració, perifèria, barraquisme, etc. 

 
 

Un cop hem treballat aquests documents, farem un mapa i localitzarem els espais de 
barraques que Barcelona ha tingut (Aquest material el conservarem per fer-lo servir en 
cas de realitzar la ruta proposada de la façana marítima).  
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Activitat 10. Gatcpac206  

A la p. 25 s’esmena el GATCPAC i alguns dels seus arquitectes més representatius: 
Josep Lluís Sert, Sixt Yllescas, Ricard Churruca, Josep Torres Clavé, etc: 

• Quines són les característiques principals d’aquest grup d’arquitectes? Quins 
varen ser els seus principis? 

• Localitzeu alguns edificis de la ciutat que pertanyin a aquest període.  

                                                           
206 Descriptors didàctics: Arquitectura, Història, Art 
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Activitat 11. Avui, dia de festa!!207  

El temps lliure i l’oci han anat canviant al llarg de la història. Cada època ha tingut les 
seves activitats de lleure i, de mica en mica, apareixen noves alternatives. De fet, l’oci és 
un indicador de la qualitat de vida per a la classe mitjana.  

A l’obra de Vázquez Montalbán i Moreno es fa referència a l’oci del proletariat (p. 30 i 
86), expressions com “La caseta”, “l’hortet”, o “anar al terreny”, “a la torreta”, “passar 
uns dies al poble” defineixen el temps de lleure de moltes famílies que vivien a l’àrea 
metropolitana a la dècada dels seixanta, setanta i vuitanta.  

Intenteu parlar amb persones que van tenir una segona residencia o un 
“hortet” i que us expliquin com organitzaven els dies festius.  

• Penseu que han canviat els costums?  
• No penseu que en els darrers anys la gent dedica més temps a viatjar? 

Raoneu les vostres respostes.  
  

                                                           
207 Descriptors didàctics: Història, Sociologia, Lleure 



_______________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

407 
 

Activitat 12. Federacions de veïns208  

Les associacions de veïns i la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona) 
han desenvolupat una funció molt dinàmica en el creixement d’alguns barris i fins i tot 
en la construcció d’una identitat o d’un arrelament al barri. Aquest ha estat un fenomen 
de diferents barris de la ciutat i de poblacions de l’àrea metropolitana. De fet, és un 
tema que es tracta a Barcelona, cap a on vas? (pp. 42,45,49,). No hi ha dubte que van 
jugar un paper molt important durant la transició, a més, en el darrers temps, aquestes 
associacions s’han sensibilitzat amb els problemes d’immigració, atur, refugiats, etc. 

A sota tenim dos exemples d’associacions de veïns: el web de l’associació de veïns del 
barri del Carmel i un vídeo sobre les intervencions que es van fer al barri de El Gamonal 
a Burgos. 

https://avvcarmel.wordpress.com/estatutos-de-la-asociacion-de-vecinos-del-carmelo/ 

http://www.rtve.es/noticias/20140114/unos-200-vecinos-vuelven-impidir-obras-
barrio-gamonal-burgos/848121.shtml 

 

• Trobeu efectiva l’acció veïnal?  

• Intenta esbrinar quantes associacions de veïns existeixen al teu barri (o poble). 

• Demaneu quines han estat les accions més importants que s’han dut a terme 
durant el temps que porten existint. 

• Informeu-vos de quines són les línies d’actuació que actualment segueixen. 
(Seria interessant aconseguir una entrevista amb un membre significatiu de 
cadascuna de les associacions) 

• Demaneu si hi ha alguna acció per acollir als refugiats. 

• Recopilada tota aquesta informació farem uns murals a l’aula per tal de 
familiaritzar-nos amb aquestes associacions. 

                                                           
208 Descriptors didàctics: Associacionisme, Moviments socials, Història, Sociologia, 
Geografia 
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després de la lectura 
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Activitat 13. Els jocs olímpics209  

Barcelona, cap a on vas? Dedica algunes pàgines per descriure la preparació de 
Barcelona per als jocs olímpics (pp. 46, 64, 99, 105). Hem pogut veure que un projecte 
tant important ha de tenir diferents punts d’actuació: construcció de la Vila Olímpica, 
millora de la xarxa de comunicacions, infraestructures esportives, recuperació de la 
façana marítima, etc.  

Imagineu que la població o barri on viviu prepara una candidatura per 
aconseguir la organització d’un esdeveniment. Ara en grups de 3-4 persones 
aneu descrivint aquest esdeveniment. Per això, heu de dissenyar el projecte i 
presentar-lo a la classe. Després els vostres companys decidiran si la vostra idea és 
bona i ens diran els avantatges i inconvenients.  
Per fer la presentació seguirem al següent esquema:  

 

Definició de l’esdeveniment: 

Data: 

Persones o entitats responsables: 

Llocs on es realitzaria: 

Línies d’actuació prèvies a l’organització: 

Organització durant l’esdeveniment: 

Raons per les quals s’organitza (avantatges): 

Dificultats previstes: 

 

Fóra bo que penséssiu un projecte en el qual poguéssiu relacionar diferents matèries: 
història, geografia, ciències, etc. Quant més matèries hi relacioneu, més interessant 
serà la vostra feina per a tothom ! 

Seria interessant que penséssiu que pensaria un petit comerciant, quines avantatges 
tindria per les grans superfícies comercials i les diferents opinions del veïns per edat, 
sexe, etc. És important tenir en compte les acciones, en pro o en contra, de les 
associacions de veïns i l’associació de defensa del medi ambient ( si fos el cas).  

• Durant el desenvolupament de l’activitat en grups farem atenció a diferents 
col·lectius de persones i després farem un debat, que de fet serà teatral, 
exposant els diferents punts de vista que poden conviure dins una ciutat. 

                                                           
209 Descriptors didàctics: Jocs Olímpics, Història, Urbanisme 
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Activitat 14. L’anti-guia de Barcelona210  

L’any 2010, Eduard Moreno, va dissenyar una ruta per la ciutat en la qual es visitaven 
els llocs que havien generat controvèrsia i desacord entre els ciutadans, al següent 
enllaç hi trobareu els punts de visita de l’itinerari: 

 http://ravalnet.org/agenda/itinerari-la-hist%C3%B2ria-oculta-dels-grans-hotels-de-
ciutat-vella 

 

És cert que les ciutats són escenaris de contradiccions; allò que a alguns els sembla bé, 
altres en pensen el contrari. És a dir, allò que afavoreix a uns, a d’altres els perjudica.  

 

• Feu una recerca a la premsa i a Internet sobre aquesta iniciativa i/o busqueu-ne 
altres de similars. Després posarem en comú a classe les vostres recerques.  
 

• Feu una llista de llocs de la vostra ciutat (o d’una altra població) que 
normalment no es visiten i intenteu fer un itinerari que passi per aquests llocs. 
Argumenteu el motiu de la visita. 

                                                           
210 Descriptors didàctics: Urbanisme, Moviments socials, Arquitectura 
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Activitat 15. L’eixample211  

L’Eixample és un dels elements identitaris de Barcelona (pp. 18, 19 ,21, 100) 

 

• Imagineu que heu d’explicar a un turista, que tot just ha arribat a la ciutat, com 
és el barri de l’Eixample. Expliqueu d’una forma senzilla les seves 
característiques. 

• Els autors del llibre que heu llegit han dedicat diferents pàgines a l’Eixample. 
Quines avantatges té viure en aquest barri? Quines són les diferències 
urbanístiques? Fins a quin punt respecta el projecte inicial d’Ildefons Cerdà? 

• Aprofitem per cerca informació sobre Ildefons Cerdà per tal de conèixer-lo 
millor.  

• L’Eixample és un barri molt extens i es divideix en diferents àrees. Localitzeu 
algun monument o carrer important que es trobin a les diferents parts del barri.  
 

 
La primera intenció de l’Ajuntament de Barcelona era triar el projecte urbanístic del 
arquitecte Rovira i Trias (p. 17-18): 

• Esbrineu en què consistia aquest projecte i cerqueu algunes dades 
biogràfiques d’aquest arquitecte.  

• Per què creus que avui en dia tots els urbanistes estan convençuts que el 
projecte de Cerdà és molt més pràctic? Raoneu la vostra resposta.  

                                                           
211 Descriptors didàctics: Urbanisme, Geografia, Història, Arquitectura 
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Activitat 16. La vostra crítica212  

Després d’haver llegit alguns fragments del llibre i un cop hem analitzat el paratext, és 
el moment d’emetre les vostres opinions: 

• Heu après coses noves? 
• Un cop llegida la contracoberta, heu trobat tot allò que presenta? És el que 

esperàveu? 
• Feu una crítica de l’obra. (Totes les opinions són respectables per tant es 

valoraran les crítiques que raonin correctament les seves respostes). 
• Quina resposta es podria donar avui a la pregunta que formula el llibre? Per 

respondre a aquesta qüestió llegirem un fragment d’un article de Daniel 
Vázquez Sallés del 29/10/2014 publicat en el diari Ara.  
 
http://www.ara.cat/premium/opinio/Barcelona-cap-vas_0_1239476058.html 
 
 
 

 
Recordo que als anys vuitanta va aparèixer una col·lecció de llibres amb el 
nom Barcelona, cap a on vas? Els llibres, converses al voltant de la ciutat i el 
seu futur, plantejaven els problemes que arrossegava una ciutat en crisi 
d’autoestima i les possibles vies per trobar el calze de plata, problemes que, 
trenta anys més tard, segueixen en part vigents a pesar de les llums i les 
ombres d’uns Jocs Olímpics que van situar Barcelona al món i li van donar 
una pàtina de modernitat molt valorada des d’un punt de vista estètic. 
 
Barcelona és una ciutat de moda i les modes tenen el perill de patir les 
imperfeccions de la roba prêt-à-porter si no està ben cosida. La necessitat 
imperiosa que viu Barcelona per sobreviure en un món saturat d’urbs en 
oferta ha fet que la capital catalana hagi elegit el fàcil camí del turisme low 
cost com a via ràpida per presentar números verds a final del curs polític. 
Una ciutat d’Instagram, que deixa el turista extasiat davant de boniques 
postals, però que, com una belle noiseuse, deixa saturats uns barcelonins 
cansats que Gaudí, el Barça, la Rambla de les Flors i la cuina siguin les 
úniques cartes d’un joc de mans marcat. Poca cosa per a una ciutat que vol 
convertir-se en una de les capitals capdavanteres del sud d’Europa. 
 
Daniel Vázquez Sallés 
Diari Ara, 29/10/2014  

 

 

                                                           
212 Descriptors didàctics: Literatura 
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Propostes de rutes i visites per 
la ciutat de Barcelona 
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1. Ruta de l’Eixample 

Aprofitant les activitats que hem desenvolupat abans i durant la lectura, anem a 
descobrir la ciutat amb dos itineraris que recullen una bona part dels temes tractats. 

 

 
Abans de començar a fer la ruta: 
 

• Farem una repassada a les característiques del Pla Cerdà i del Pla Rovira i Trias. 
• Estudiarem les característiques del modernisme: context social, artístic i polític. 
• Llegirem el article de El País ¡Abajo las murallas!, publicat amb motiu de 

l’exposició celebrada al Museu d’Història de la Ciutat (MUHBA) l’any 2004: 
¡Abajo las murallas!: 150 anys de l’enderroc de les muralles de Barcelona 
http://elpais.com/diario/2004/08/22/catalunya/1093136845_850215.html 
 

La ruta començaria a la Plaça Catalunya. En aquest punt es parlarà de 
l’enderrocament de les muralles a mitjans del segle XIX i farem una comparació entre 
el Pla Cerdà i el Pla Rovira i Trias. Més endavant, parem a la Gran Via per explicar 
aquesta avinguda. Continuarem cap al Passeig de Gràcia per introduir el 
Modernisme. La primera parada serà a l’Illa de la discòrdia per explicar les cases 
Lleó Morera, Casa Ametller i Casa Batlló. Entrarem al vestíbul de la Casa Ametller (ja 
que no requereix pagament previ) per explicar l’aprofitament de la llum mitjançant les 
claraboies i explicarem també la planta noble dels edificis. A les explicacions farem 
atenció a la diversitat dels materials i la presència dels elements identitaris de la cultura 
catalana.  
 

 
 



_______________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

415 
 

La següent parada es farà a la Casa Marfà (C/ València amb Pg. Gracia) per a explicar 
la importància de l’edat mitjana com a font d’inspiració i aprofitarem per explicar els 
fanals de Flaqués. Continuarem el Passeig de Gràcia amunt fins a la Casa Milà (La 
Pedrera). Explicarem l’edifici i les característiques principals del arquitecte Antoni 
Gaudí. Per altra banda, aprofitarem per explicar breument la importància de Gaudí a la 
ciutat de Barcelona.  
 

 
 
Es important parar atenció en algun moment de la ruta en com el modernisme trenca 
amb l’harmonia arquitectònica proposada pel Pla Cerdà. Destacarem com el 
modernisme va arribar en un moment òptim: expansió econòmica, urbanística i una 
bona acollida per part de la burgesia catalana. 
 
Creuarem a l’altra banda del passeig per veure el Passatge de la Concepció i 
comentar com era el projecte inicial d’en Cerdà per dissenyar una illa de l’Eixample: 
illes enjardinades al bell mig de la construcció. 
Continuarem cap a la Diagonal per aturar-nos a la Plaça Juan de Borbón i, partint 
de l’exemple de Gràcia, parlar de les poblacions que es van annexionar a la ciutat. 
Seguirem per la Diagonal i aprofitarem per parlar d’aquesta gran avinguda. Més tard 
pararem davant la Casa Terrades “Casa de les Punxes” de Puig i Cadafalch i després 
baixar pel carrer Pau Claris. Pararem en algun xamfrà per poder explicar l’estructura 
urbanística del barri. Continuarem fins a la Casa Elizalde ( C/ València, 302) per 
veure l’interior d’una illa. Continuarem pel carrer Roger de Llúria i ens aturarem en el 
núm. 56 per visitar els Jardins de la Torre de les Aigües (interior d’una illa). 
Continuarem pel Passatge Permanyer per veure un altre exemple d’interior d’una 
illa i fer un resum del Pla de Cerdà. D’aquesta manera acabaria la ruta. El punt final 
seria al Pg. de Gràcia (costat parada de Renfe) o qualsevol altre punt segons convingui 
al grup.  
 
Duració aproximada 2h:30min. 
 
Bibliografia:  
Eduardo Mendoza y Cristina Mendoza. La Barcelona Modernista. Ed. Seix Barral, 
2003 
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2. Ruta de la façana marítima de Barcelona 

 

Abans de començar a fer la ruta: 

• Faríem una revisió de les dades tècniques del port i de la seva activitat al web: 
portic.net  

La ruta començaria al edifici de Drassanes davant del monument a Colom. El grup 
entraria dins l’edifici de Drassanes, actual Museu Marítim. Al vestíbul del museu 
veuríem una maqueta del port de Barcelona. Serà una oportunitat per parlar del seu 
desenvolupament, les diferents parts de que constava i començar a introduir el barri de 
la Ribera. Aprofitarem per parlar de la importància de l’activitat marítima a la edat 
mitjana. Seguirem fins al Moll de la Fusta per veure el port comercial i contrastar les 
informacions que tenim del web del port de Barcelona. En aquest punt començarem a 
parlar de la transformació de la façana marítima (contrastant amb la informació del 
llibre Barcelona, cap a on vas?). Aprofitarem per parlar de les muralles que envoltaven 
la ciutat i de les noves construccions que s’han fet sobre la superfície que Barcelona ha 
guanyat al mar. Més endavant ens detindrem a l’escultura del Mariscal Gambrinus i, 
pocs metres més endavant, l’escultura de Roy Lichstenstein: La cara de Barcelona. 
És una bona ocasió per parlar de la Barcelona cosmopolita. Passaríem per els Porxos 
d’en Xifrè. Comentaríem l’edifici i la seva relació amb la vida de Picasso a Barcelona. 
Al Pla de Palau ens dirigirem novament al port per fer una parada al Palau del Mar 
(prèvia autorització) pujarem a la terrassa per albirar el port des de la part comercial 
fins al barri de la Barceloneta. Continuarem pel Pg. Joan de Borbó fins C/ 
Almirall Cervera. Un cop al barri de la Barceloneta, farem un recorregut pels carrers 
típics per aturar-nos a la Plaça del Mercat i comprovar la renovació d’aquesta plaça. 
A l’explicació del barri parlarem tant de la seva història com de la seva problemàtica 
actual dels apartaments turístics i la gestió del turisme. Seguirem cap a la Platja de la 
Barceloneta, passant per l’Hospital del Mar i el Port Olímpic per comentar les 
noves construccions. Després passarem per la Plaça dels Voluntaris Olímpics, 
entrarem a l’Avinguda Icària (farem memòria de l’origen del nom d’aquesta 
avinguda, que ja es comenta a l’obra d’estudi, pàg.99) i parlarem de la construcció 
d’aquest barri que tenia com a propòsit donar una imatge de barri modern, amb 
construccions autònomes lluny de donar la imatge de ciutat dormitori. La ruta 
s’acabaria en la Parada de Metro Vila Olímpica al costat de la Universitat Pompeu 
Fabra. 

Duració estimada de la visita, 3h 
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1. 25 anys després: l’efecte urbanístic dels Jocs Olímpics a la ciutat 

Aquest treball consistiria en recuperar informació (premsa, testimoni oral, Internet) i 
comprovar si 25 anys més tard s’han complert els objectius que inicialment la ciutat 
tenia. En cas afirmatiu, valorar si la ciutat n’ha fet un bon aprofitament.  

Per tal d’evitar un treball força extens i molt generalista, s’aconsellaria que diferents 
alumnes fessin el mateix treball dividint les àrees de recerca: Montjuïc, Poble Nou, etc. 

 

2. De la fàbrica a la manifestació 
Són moltes les poblacions que tenen la seva història social vinculada a una fàbrica ja 
que un bon nombre d’habitants ha treballat a una fàbrica propera a la població. Aquest 
seria el cas de SEAT, Lámpara Z, Olivetti.  

Aquests centres fabrils han fet unes tasca d’unió entre el barri i la fàbrica. Dins s’han 
format moviments en pro d’una millora de la qualitat de vida dels barris. Es tractaria 
doncs de triar una fàbrica i analitzar aquest procés. 

 

3. Ruta per l’arqueologia industrial de Barcelona 
Un dels punts més atractius per als estudiants Erasmus d’arquitectura és 
l’aprofitament que la ciutat ha fet de les fàbriques antigues; l’anomenada arqueologia 
industrial. En aquest treball es tractaria d’estudiar tres exemples de fàbriques o 
magatzems i analitzar quina reutilització han tingut i valorar si la seva utilitat ha estat 
pràctica com equipament urbà. Fora bo estudiar tres àrees diferents de la ciutat. Potser 
també una població, com ara una colònia fabril.  

 

4. De la barraca al Polígon (del barraquisme horitzontal al vertical) 
Algunes zones de la ciutat que durant dècades han estat territoris de barraques, anys 
més tard, a l’època de l’anomenat desarrollismo, es van transformar en polígons 
d’habitatges o ciutat satèl·lits (o noms similars) amb macro-construccions que no 
sempre responien a criteris de qualitat ni els barris tenien els serveis necessaris. 
Vázquez Montalbán parlava de “Barracas verticales”. Es tractaria de fer un estudi d’un 
barri que prèviament hagi tingut barraques. Per a fer l’estudi hauríem de fer entrevistes 
a persones que n’hagin estat testimonis directes i analitzar si hi ha testimonis materials 
(plaques, literatura, monuments) que recordin aquest foment de la història i, en cas 
contrari, desenvolupar propostes per a retre homenatge a aquestes persones que van 
sobreviure en condicions pèssimes.  

Un suggeriment pot ser fer l’estudi treballant l’obra de Francisco Candel, per exemple, 
una obra dels anys cinquanta i comparar-la amb Apuntes para la sociología de un 
barrio (1972). Una altra eina d’utilitat seria la web de Memòria dels barris de 
barraques a Barcelona (només disponible a facebook). 

En aquesta mateixa línia es podria fer un estudi comparatiu entre una obra de F. 
Candel ambientada als anys cinquanta i Los mares del sur (1979) de M. Vázquez 
Montalbán. A l’estudi s’hauria d’analitzar l’evolució de la perifèria i de les seves 
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diferències amb els barris del centre de la ciutat. És a dir: les diferències entre centre i 
perifèria. 

 

5. La funció social de les associacions de veïns a l’àrea metropolitana  

Es tractaria, amb relació amb les activitats proposades a la guia de lectura, d’ analitzar 
la història i les tasques desenvolupades per una associació de veïns i analitzar la seva 
importància dins la història social d’una població o barri. 

Es podria fer una anàlisi de les manifestacions, concentracions i accions dutes a terme i 
comprovar quin tractament informatiu ha fet la premsa. Una altra possibilitat seria 
l’exercici comparatiu d’una associació dels anys seixanta o setanta amb una d’actual.  

 

Bibliografia:  

ANDREU, Marc (2015): Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la 
recontrucció de Barcelona (1968-1986). Barcelona: Ed. L’Avenç. 

 

TÉBAR HURTADO, Javier (2011): «La clase obrera de “la Gran Barcelona”», 1951-
1988. Reflexiones para el debate”, en TÉBAR HURTADO, Javier (ed.), El movimiento 
obrero en la gran ciudad. Barcelona: El Viejo Topo, pp. 85-115 
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David García Ponce (Barcelona, 1972)  
 
Llicenciat en Humanitats per la UPF, especialitat en literatura, 
i diplomat en turisme per l’Escola CETT. A la UB va fer el 
Màster de Construcció d’Identitats Culturals i, a la mateixa 
facultat, el Màster de Llengua i Literatura Hispàniques. 
Ha impartit docència en diferents centres de secundària, en 
dues edicions del Màster d’Equipaments Turístics (CETT) i 
actualment a l’àrea de formació complementària de la UB. 
També ha compartit l’activitat docent amb la gestió cultural 
col·laborant amb diferents agències.  
Secretari de la revista Cuadernos de Aleph, forma part de la 
junta de la Asociación de Jóvenes Investigadores Literarios 
(ALEPH). 
Actualment, realitza una tesis sobre la imatge literària de 
l’extraradi en la novel·la espanyola contemporània.  
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1. Introducció 

Les activitats d’aquesta guia de treball estan adreçades a estudiants de 4rt de ESO o de 
Batxillerat, principalment per aquesta etapa postobligatòria. Es a dir, per aquells 
alumnes que puguin fer una anàlisi d’un text narratiu. 

Per altra banda, la guia té com a objectiu facilitar a l’alumne la comprensió i permetre 
un millor aprofitament del contingut de la lectura així com donar al professor una 
orientació per tal d’aconseguir una comprensió des d’un enfocament participatiu. La 
finalitat és que l’alumne s’apropi a la lectura mitjançant uns temes que els permetin un 
bon aprofitament de la lectura i fomenti el sentit crític d’aquesta així com un 
enriquiment cultural. Tanmateix, la guia de treball pretén apropar l’alumne a l’obra i 
llegat literari de Manuel Vázquez Montalbán.  

Per al desenvolupament de les activitats proposades i les cites que s’inclouen se seguirà 
la següent edició: 

  

“Bolero o Sobre la recuperación de los barrios históricos en las ciudades con 
vocación postmoderna” dins Barcelona, un dia. Madrid: Ed. Alfaguara, 1998. Pp. 
417-432.  

N’existeix una edició en català: “Barcelona, un dia: un llibre de contes de la ciutat”. 
Madrid: Ed. Alfaguara, 1998 

 

 

A l’edició en castellà, tots els conten estan escrits en aquesta llengua mentre que a 
l’edició en català s’ha respectat la llengua de l’autor. Així doncs, el conte de Vázquez 
Montalbán el trobem en castellà en totes dues edicions.  

Bolero o Sobre la recuperación de los barrios históricos en las ciudades con vocación 
postmoderna pertany a una recopilació de contes de l’obra Barcelona, un dia en la qual 
diferents autors escriuen sobre la ciutat: Jordi Coca, Antoni Marí, Quim Monzó, Miquel 
de Palol, Valentí Puig, Carme Riera, Isabel Clara Clarà-Simó, Pepe Subirós, Vicenç 
Villatoro, Rafael Argullol, Félix de Azúa, Francisco Casavella, Ramón de España, Javier 
Fernández Castro, Olga Guirao, Andreu Martín, Ignacio Martínez de Pisón, Juan 
Antonio Masoliver Ródenas, Ana Maria Moix, Terenci Moix, Marcos Ordóñez, Rosa 
Regàs, Maruja Torres, Ignacio Vidal-Folch i Pedro Zarraluki. 

 

1.1 Enllaços a internet 

http://www.vespito.net/mvm/ 

http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es 

http://www.viruseditorial.net/pdf/matar-al-chino-def-baja.pdf 

http://www.xtec.cat/~jducros/Manuel%20Vazquez%20Montalban.html 

http://www.totraval.org/historia 
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1.2 Orientacions per al professor 

Amb la lectura del conte Bolero o Sobre la recuperación de los barrios históricos en las 
ciudades con vocación postmoderna ens proposem elaborar un corpus d’activitats 
interdisciplinàries que contingui des dels trets purament formals del gènere narratiu 
que s’estudien a les matèries de llengua i literatura, fins a qüestions relacionades amb el 
context social i històric que perfectament serien temes transversals de les matèries de 
ciències socials. Respecte a les matèries de llengua i literatura, s’analitzarà la veu 
narrativa, l’espai en la narració, l’argument i la caracterització dels personatges. 
Tanmateix, el tema del conte tracta qüestions d’urbanisme que ens permeten endinsar-
nos en un tema cabdal al corpus temàtic de Vázquez Montalbán com és l’espai 
urbanístic que ens ocuparà una bona part d’aquesta guia. Per altra banda, a propòsit de 
la lectura del conte, podrem estudiar l’escriptura autobiogràfica i, alhora, crear 
activitats individuals i en grup per treballar aquesta qüestió. Amb aquest conjunt 
d’activitats, es pretén fer una guia d’utilitat i un pretext per a l’estudi i creació de 
diferents tipologies textuals. 

 

1.3 Contingut i estructura de les activitats de la guia 

Les activitats s’agrupen en tres blocs d’acord amb el procés de lectura de manera que la 
guia acompanyi a l’alumne en el temps de lectura. 

 

BLOC I Activitats prèvies a la lectura: activitats realitzades abans de començar la 
lectura encaminades a fornir a l’alumne dels coneixements bàsics i imprescindibles per 
tal que comprenguin el tema del conte i en treguin el millor profit.  

 

BLOC II Durant la lectura: formen part d’aquest bloc les activitats destinades a una 
anàlisi del conte i activitats de reflexió i de creació a partir de les idees que transmet 
l’autor així com activitats de comprensió que assegurin el seguiment correcte de la 
lectura. Es proposaran activitats d’escriptura creativa. 

 

BLOC III Activitats posteriors a la lectura: es proposaran activitats de reflexió i 
de síntesi una cop llegit el conte. 

 

Cada una de les activitats proposades a cada bloc pretén ser de caràcter orientatiu per 
al professor, ja que s’entén que aquests exercicis s’adaptaran a les necessitats 
especifiques de cada grup i per a cada cicle. Per exemple, els textos que es proposen per 
estudiar el gènere autobiogràfic serveixen com una referència, després el professor pot 
triar-ne d’altres. Com a orientació, i al costat de cada enunciat, indiquem mitjançant 
descriptors l’àrea de coneixent amb les quals es podria relacionar i amb quines matèries 
es podria treballar.  
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1.4 Sobre l’autor 

 

 

 

Manuel Vázquez Montalbán nasqué l’11 de juny de 1939 en el barri barcelonès del 
Raval. La seva infància està marcada per la figura del seu pare, militant del PSUC que 
va passar anys a la presó. Vázquez Montalbán va fer estudis de Filosofia i Lletres a la 
Universitat de Barcelona i de Periodisme a la Escuela de Periodismo de Barcelona. 

A partir de 1961 formarà part del PSUC, dins la clandestinitat, i va arribar a formar part 
del seu comitè central. Aquesta activitat clandestina el durà a la presó durant 3 anys. 

Desprès de la seva estada a la presó, va començar la seva activitat periodística a la 
revista Triunfo. El periodisme serà una activitat que durà a terme al llarg de la seva 
trajectòria professional. Va col·laborar amb diverses publicacions com: El País i 
Interviu.  

La seva obra poètica va ser inclosa dins l’antologia de Josep Maria Castellet Nueve 
Novísimos poetas (1970). 

Al 1972 va publicar Yo maté a Kennedy, on apareix per primera vegada el personatge 
del detectiu Carvalho. Fins l’any 2000 va publicar diverses obres amb aquest 
personatge com a protagonista. Amb Carvalho, l’autor retrata la història d’Espanya des 
de els darrers anys del franquisme fins el final del mil·lenni. La sèrie Carvalho es pot 
considerar el cos principal de la seva obra narrativa. Al 1979, quan va publicar Los 
Mares del sur, tercera obra d’aquesta sèrie, va guanyar el Premi Planeta. Dos anys 
després el Prix Internacional de Littérature Policienne. 

Vázquez Montalbán va guanyar molts premis i reconeixements tant nacionals com 
internacionals. Al 1995 va rebre el prestigiós Premio Nacional de las Letras en 
reconeixement a la seva obra. 

Va morir el 18 d’octubre de 2003 víctima d’un infart a l’aeroport de Bangkok a 
Tailàndia. Aquell mateix any, es va publicar el seu darrer assaig que consistia en una 
exhaustiva crítica dels darrers vuit anys del govern del José María Aznar: La 
Aznaridad.  

Al gener i març de 2004 es van publicar els dos volums de Milenio, la darrera obra del 
detectiu Carvalho, que Manuel Vázquez Montalbán va deixar inèdita. 
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1.5 Anàlisi del conte 

El conte no presenta cap complexitat ni sintàctica ni lèxica. Es pot estudiar des de dos 
nivells diferents de lectura: el de un joc de fantasia en la qual un personatge barreja 
passat i present i, per altra banda, la crítica a la transformació urbanística d’un barri 
que de mica en mica perd la identitat. El text convida a la reflexió de les dues cares de la 
moneda d’un procés urbanístic.  

a. Argument 
Als anys vuitanta, amb motiu de la transformació urbanística que viu Barcelona, 
l’alcalde Fortuny té pensat reurbanitzar el barri del Raval i incentivar a persones d’alt 
poder adquisitiu a instal·lar-se al districte V. Per aquest motiu convida a un important 
empresari que hi havia passat la seva infantesa i ara viu a Collserola. Dies després, 
aquest empresari es disposa a passejar pels escenaris on havia viscut de petit i rep una 
sorpresa al comprovar que el paisatge urbà s’ha transformat en un escenari de luxe ple 
d’obres de disseny. Fent la passejada es creuen record i observació, passat i present. 

 
b. Estructura i punt de vista 
El conte està escrit en primera persona i s’hi relacionen dos moments de la història: 
passat i present. El desenvolupament de la trama s’articula amb un passeig que fa el 
protagonista pels escenaris de la seva infantesa. Mitjançant el record es troba amb un 
paisatge que ja no existeix i uns personatges que vivien al barri i que ara ja formen part 
del passat.  

Al conte hi ha dues tipologies textuals: el text narratiu construït amb frases llargues i un 
diàleg curt. Quan a la focalització, el narrador juxtaposa discursos que provenen del 
present i del passat. D’altra banda, el conte inclou referències de personatges i diferents 
registres de llenguatge.  

 
c. Personatges 

El text presenta un mosaic de persones “reaparecidas” (p. 423). Es tracta dels 
habitants que vivien als barris populars de la ciutat. Aquests es descriuen d’una forma 
escarida i no sempre en coneixem els noms. L’autor només dóna uns trets físics o 
personals, per exemple: El alcalde Fortuny; Pepa la rifadora; Paquita la carbonera; el 
Señor Joan el bacallaner; Juanito Farré; Juanito Cots el anarquista; El peque, el Sarna; 
la bella Elena; Mossèn Pons; los hermanos Rillo; el barbero; el limpiabotas i els pares 
del protagonista. 

 
d. Espais  

L’acció se situa en ple barri del Raval, anomenat també districte cinquè. Es pot dir que 
l’espai és el protagonista del conte. Es tracta d’un cronotopo ja que espai i temps creen 
una unitat indissoluble per al desenvolupament de l’argument. El conte permet 
estudiar aquest tractament de les coordenades espai i temps.  

L’autor combina les descripcions dels espais nous, amb els habitatges adossats 
ocupades pels nous burgesos, i els espais antics que formen part del record així com els 
edificis de l’altra banda de la Ronda, on hi havien telèfons, porters i altres serveis.  
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El protagonista (observador) realitza un desplaçament des de la seva casa unifamiliar i 
aparca el cotxe al parking de la Garduña (p. 422). Aquest espai suposa un punt 
fronterer entre el Raval i la resta de la ciutat que gairebé no es descriu.  

 
e. Gènere 

Conte. Es tracta d’una narració breu que narra fets reals i ficticis amb un argument de 
comprensió fàcil. El protagonista es passeja mentre reflexiona sobre la repoblació del 
barri i a la vegada barreja records i observacions. El conte acaba quan el personatge 
arriba a la conclusió de que ha passat molt de temps d’ençà que va deixar el barri.  

 
f. Trets autobiogràfics de l’obra 

Al conte hi ha diferents trets autobiogràfics. Un d’ells és l’afició per la gastronomia i la 
visita als llocs culinaris de la ciutat: restaurants i fins i tot cockteleries. D’altra banda, el 
personatge a la perifèria de la ciutat com era el cas de Vázquez Montalbán. Tots dos han 
passat la seva infantesa al Raval a l’època de la postguerra. Entre la crítica que fa el 
protagonista i la que va fer l’autor hi ha una similitud, és a dir, un mateix punt de vista. 
És la crítica que va desenvolupar l’autor durant anys a la premsa i a vàries de les seves 
obres, entre elles La literatura en la construcción de la ciudad democrática (1992). 

 
g. Elements que recorden a altres obres de l’autor 

Els paisatges pel barri remeten a totes les novel·les de la sèrie Carvalho, per altra 
banda, els personatges de postguerra recorden molt a la novel·la El pianista (1985). 

 
h. Elements que recorden altres autors 

El conte recorda molt l’obra de Francisco Casavella tant El día del Watusi (2002-2003) 
com El triunfo (1990). També recorda a altres autors que han treballat la temàtica 
urbana des de una posició crítica: Juan Marsé, Francisco González Ledesma i Maruja 
Torres, entre altres. A continuació tenim un exemple d’un text de Casavella: 

“El antiguo Barrio Chino ha sido la gran operación fallida de ese ímpetu 
reconstructivo. La corrección política impide mencionar que se tiraron manzanas de 
casas (horribles), se abrieron avenidas (en ratonera, hay que decirlo todo) y se 
aventó a la población canalla (que se reubicó no demasiado lejos para cometer sus 
fechorías y puteríos sin demasiada nostalgia. […] La llegada de inmigrantes 
magrebíes y asiáticos que ocuparon esas calles y han hecho de ellas su reino, 
perjudicó el sueño. Esa nueva inmigración, como todas las que han sido y serán, se 
divide en dos tipos: la laboriosa, que pretende una vida mejor, y la no menos 
laboriosa, pero entre otros afanes, que campa a sus anchas por las zonas turísticas 
en pos del bolso y la cartera. Un bofetón en medio de las Ramblas propinado por un 
magrebí a uno de los arquitectos clave en la transformación urbanística 
barcelonesa (…) alertó a las autoridades sobre la nueva delincuencia. Antes por lo 
visto, no se habían enterado”. 

Francisco Casavella,   
Elevación, elegancia y entusiasmo, Círculo de Lectores, p. 571 
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1.6 Temes i valors 

• La infantesa (autobiografia) 
• La memòria 
• L’especulació urbanística 
• El llegat de la ciutat 
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Bloc A. Activitats prèvies a la 
lectura 
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Activitat 1. Què en sabem?213 
 
 
Cerqueu en un diccionari o un llibre de música que és un bolero, quins cantants de 
boleros han destacat i perquè penseu que pot interessar a un autor aquest tipus de 
música (recordeu que la seva infantesa va transcórrer durant postguerra).  
 

A) Esbrineu què és l’estraperlo i cerqueu exemples. Creieu que avui en dia es fan 
pràctiques semblants?  

B) Treballarem el testimoni oral preguntant als nostres pares o algú conegut com 
era o que els hi explicaven del districte cinquè abans dels jocs olímpics. 
Aprofitarem per preguntar per la seva opinió dels jocs olímpics (avantatges, 
inconvenients). Amb l’aportació de cada alumne es farà un llistat dels 
avantatges i inconvenients que ha viscut la ciutat arran dels jocs. En aquesta 
activitat farem un debat final.  

                                                           
213 Descriptors didàctics: Música, història social, testimoni oral, esports 
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Activitat 2. En construcción214  
 
Visualització de la pel·lícula En construcción (2001) de José Luís Guerin.  
 

 
 
 
Amb aquesta activitat es pretén: 
 

• Que l’alumne s’acostumi a fer fitxes de lectura (en aquest cas del visionat d’una 
pel·lícula)  

• Millorar la comunicació lingüística: la possibilitat de parlar de cinema emprant 
un vocabulari específic i fomentant una crítica.  

• Fomentar la comunicació digital: Cercant informació a la xarxa sobre la 
transformació de l’espai en qüestió. 

• Conèixer la vida multicultural del Raval i les diferents opinions respecte a la 
transformació urbanística.  

 
La visualització es pot fer complerta o bé el professor pot fer una selecció de fragments 
en funció del temps i dels interessos. 

                                                           
214 Descriptors didàctics: Cinema, urbanisme, història, antropologia 
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Els alumnes faran una fitxa de la pel·lícula que més tard els servirà de model per a 
altres produccions cinematogràfiques.  

 

 

TÍTOL: 

DIRECTOR: 

 

GUIÓ:  

MÚSICA:  

FOTOGRAFIA:  

ACTORS:  

ANY:  

DURADA: 

PAÍS:  

GÈNERE:  

SIPNOSI: (3-4 línies) 

 

 

TEMES: 

PREMIS:  

 

 

L’activitat es realitzaria, aproximadament, en tres sessions:  

• Primera sessió: presentació de la pel·lícula. Es lliurarà als alumnes la fitxa 
tècnica i es farà una explicació general de l’argument i els personatges per tal 
que els resulti més senzill comprendre l’argument des de bon començament. 
Acte seguit, començaria el visionat la pel·lícula.  

• Segona sessió: es dedicarà per complert a veure la pel·lícula.  

• Tercera sessió: els alumnes redacten les fitxes en grup. Es farà especial 
atenció al redactat de l’argument i les descripcions dels principals testimonis 
que apareixen. Es important centrar l’atenció en l’opinió que aquestes 
persones tenen sobre els canvis que el barri està vivint. Després els alumnes 
hauran d’exposar a la classe llurs treballs i discutir sobre els punts en el 
quals no coincideixen.  
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Bloc B. Activitats durant la 
lectura 
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Activitat 3. Les diferents parts del conte 215 

 

Aprofitem l’estructura del conte per analitzar les diferents parts que conté segons les 
vas llegint. Fes-ne una petita descripció. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
215 Descriptors didàctics: Literatura, sintaxi, història, ciutat 
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Bloc C. Activitats per a 
després de la lectura 
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Activitat 4. Una part del tot216 
 
Analitzarem el següent text del conte de Vázquez Montalbán:  
 
 

 
“Con impaciencia mis pasos fueron dejando atrás calles, fachadas intocadas 
hasta que de pronto se abrió ante mí una perspectiva inesperada, una ancha 
avenida abierta a costa del derribo de manzanas enteras, en las paredes 
descubiertas aún quedaban restos de pinturas y revestimientos que habían 
sido el paisaje interior de generaciones y generaciones, azulejos para cocinas 
de carbón o retretes quizá sin agua corriente hasta el momento mismo del 
derribo. Cerré los ojos para recordar las casas destruidas, aquellos armarios 
grises y desiguales construidos desde el final del XVII hasta la expansión del 
ensanche burgués más allá de las murallas derribadas, aunque para 
nosotros seguían en pie y durante más de un siglo seguimos paseando por 
sus rondas, como si repitiéramos el itinerario de los antiguos centinelas, sin 
atrevernos a cruzar la frontera que nos separaba de la ciudad con teléfono, 
calefacción, ascensores y porteros desigualmente uniformados. Y cuando mi 
memoria reconstruyó lo derribado, la calle se llenó de personas reaparecidas 
entre las ruinas de mi recuerdo (…) como las víctimas de los bombardeos 
recuentan ausencias y destrucciones”.  
(pp. 422-423) 
 

 
 
 

• Primer analitzarem l’estil. El text està construït amb frases molt llargues. 
Intenteu reescriure el fragment amb frases més curtes (És interessant 
analitzar l’ús dels signes de puntuació)  

 
• Al text es parla de “rondas” i “fronteras”. A quin període històric s’està 

referint? 
 

• Considereu que encara es pot parlar de fronteres a les ciutats en sentit 
figuratiu? Hi ha diferències entre barris? Quines?  

 

                                                           
216 Descriptors didàctics: Llengua, literatura 
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Activitat 5. La lletra d’un bolero217 
 

Ara ens plantejarem per què el conte té un nom d’una peça musical (S’aconsella 
analitzar breument la lletra d’un bolero, qualsevol).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Quin altre títol podríem proposar per a aquest conte?  

                                                           
217 Descriptors didàctics: Literatura, música 
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Activitat 6. Un conte a partir d’una cançó218 
 
Seguim parlant de música. Busqueu la lletra d’una cançó que us agradi molt i 
redacteu un conte breu en el qual estiguin presents tots els elements de la lletra de la 
cançó (lloc, acció, personatges ,etc.). Tant el conte com la lletra de la cançó han de tenir 
relació.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                           
218 Descriptors didàctics: Música, literatura, creació literària 
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Activitat 7. Un lloc on retornar219 
 
El fragment que hem llegit a l’activitat 4 presenta de forma molt entenedora la 
transformació que ha sofert el barri del Raval davant els ulls d’una persona que hi va 
viure i que retorna un temps després. Ara es tractaria que els alumnes fessin el mateix 
exercici amb un dels dos supòsits diferents: 
 

• Arribem a un lloc (que pot ser real o inventat) que ha canviat força. Mentre 
passegem recordem com era abans i hauríem de descriure els dos moments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
219 Descriptors didàctics: Barcelona, Raval, creació literària, expressió escrita 
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Activitat 8. El meu barri es transforma220 
 
Al barri on viviu s’ha decidit fer ús de les energies alternatives (solar, eòlica, etc.). Per 
tant, es necessari fer canvis al mobiliari urbà ja que s’hi ha d’afegir nous 
elements.  

Aprofitant els coneixements que teniu de les energies alternatives, heu de fer un 
plantejament de la transformació que caldria fer, emprar el lèxic específic i després fer-
ne un relat literari.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
220 Descriptors didàctics: Ciències naturals, urbanisme, energia 
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Activitat 9. Un terratrèmol urbanístic221 
 
Al text de Vázquez Montalbán es parla de “terremoto urbanístico” (p. 426).  
 
Un cop aclarit aquest terme es tractaria de crear un debat a la classe sobre la 
conveniència de transformar els barris antics i fins a quin punt s’han de 
conservar els edificis. Per fer aquest debat farem servir la llista que vau fer abans de 
llegir el conte sobre avantatges i inconvenients dels jocs olímpics i la corresponent 
transformació urbanística, l’activitat 1B. 
 
No és necessari tractar específicament d’un barri. Es pot analitzar una població o bé 
una espai concret que hi tingui vinculació. 
  

                                                           
221 Descriptors didàctics: Urbanisme, esports, ciutat 
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Activitat 10. Des dels terrats222 
 
En una entrevista, Vázquez Montalbán parla d’un espai recurrent a moltes obres que es 
desenvolupen al Raval: Els terrats. Llegim el que diu l’autor: 
 

 
“En el barrio chino podían distinguirse tres espacios: la calle, donde era 
mejor ser prudente y discreto; la casa, donde volvías a encontrar las 
sombras y las luces anteriores a la guerra; y los terrados, en los tejados, 
esos terrados tan característicos de Barcelona donde se podía disfrutar 
de la libertad de un cielo más próximo…” 
 
Georges Tyras. Geometrías de la memoria: conversaciones 
con Manuel Vázquez Montalbán. Ed. Zoela, 2003. P. 17 

 
Un fragment del conte, el personatge es troba al terrat i explica: 
 

 
― Yo había vivido por aquí. Y jugando en este terrado. Ahora… 
― Ahora es la piscina invernadero del señor que vive en el ático  
(p. 430) 

  
Seria interessant comparar les descripcions fetes des dels terrats amb altres novel·les 
com ara: El Pianista de Vázquez Montalbán, El Triunfo de Casavella o (ja fora del 
Raval) Un día volveré de Marsé.  
 
  

                                                           
222 Descriptors didàctics: Literatura, llengua, turisme, ciutat, geografia 
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Imagineu que pugeu al terrat d’un edifici i us trobeu amb aquest paisatge… 
 

 
 
Penseu que és una ciutat ideal per a qualsevol tipus de visitant. Ara redactareu una guia 
en la qual explicareu amb les vostres paraules què pot oferir la ciutat al visitant i quin 
interès pot tenir per a: 
 

• Un estudiant d’Àfrica 
• Un jubilat d’Escandinàvia 
• Una família de Galícia que viatgen amb tres nens de tres, cinc i set anys. 

Es important per fer el redactat que feu servir adjectius adients per a descriure un lloc, 
que feu servir sinònims i utilitzeu el diccionari si el necessiteu. D’altra banda, pareu 
atenció a la puntuació i la separació del text en paràgrafs.  
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Activitat 11. La vida per escrit223 
 
Amb aquesta activitat es pretén reforçar la competència comunicativa, la expressió 
escrita i la relació entre tots els membres del grup.  

 

 

Molts artistes  ̶ ja siguin pintor, escultors, etc. ̶ volen formar part del procés de 
composició. Per exemple, el pintor Diego Velázquez quan va pintar Las Meninas va 
incloure el seu autoretrat. El propi pintor en aquesta obra barreja elements de la 
realitat i d’altres que s’inventa.  

Això mateix passa molt sovint al món de la literatura. Els escriptors fan servir records o 
vivències personals per a les seves produccions literàries. Alguns treballen només en 
records biogràfics i expliquen la seva vida gairebé com si fos una fotografia, es a dir, 
amb tot tipus de detall. D’altres, aprofiten material biogràfic juntament amb elements 
inventats. A aquesta tècnica, alguns crítics l’han anomenada autoficció.  

• Busqueu quins elements del conte es corresponen amb la biografia de Manuel 
Vázquez Montalbán. 

• Quina part o elements del text us sembla que formen part de la ficció. Raoneu la 
vostra resposta. 

 

  

                                                           
223 Descriptors didàctics: Literatura, (auto)biografia, art 
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Activitat 12. Representacions, emocions i escriptura224 
 

A continuació, farem un exercici semblant. Heu de triar un paisatge o un espai que sigui 
especial per a vosaltres, una persona que considereu important i un objecte que per a 
vosaltres tingui un significat especial. 

• Primer redactareu en 10 línies aproximadament què representa per a vosaltres 
la persona, l’objecte i el lloc que heu triat.  

• Un cop redactat, aneu a fer una descripció d’un personatge de ficció que us 
agradaria ser, ni que sigui per un dia. Deixeu-vos portar per la imaginació. 

• Com exercici final, redactareu una història en la qual el personatge inventat es 
trobi a l’espai que heu triat abans, es relacioni amb la persona que ja teniu 
descrita i que l’objecte personal tingui alguna relació amb el vostre personatge.  

 
… Ja tenim el nostre treball d’autoficció. 
Altres autors tenen la necessitat de fer, en un moment donat, un balanç o bé una 
reflexió sobre les seves vides, o senzillament els agrada contar les seves històries. 
Aquests autors acostumen a emprar la primer persona. N’hi ha que conten la història 
seguint un fil cronològic: naixement, joventut, etc. Aquest és el cas de l’escriptor 
Francisco Candel. Veurem ara com explica el 19 de juliol de 1939, el dia que va 
esclatar la guerra civil: 

 

                                                           
224 Descriptors didàctics: Expressió escrita, imaginació 
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“Dèiem que era diumenge. 

Era diumenge i feia sol, un sol calorós, enganxós, canicular, rabiós. Nosaltres, 
marxàvem de campaments a Sant Julià de Cabrera. Nosaltres eren els 
«avantguardistas» o «avantguardistes» de la tinència parroquial de la Mare de 
Déu del Port. 

Aquell dia, jo encara vaig anar a missa de deu. L’església era a prop de la platja, de 
les platges anomenades a Can Tunis, el Can Tunis dels berenadors. A l’estiu bullien 
de gent. Aquell dia, tot estava estranyament solitari. El barri de Can Tunis era a 
prop però l’església quedava aïllada entre camps, camins i dreceres. 

Bé, doncs aquell dia no hi havia catequistes ni pràcticament ningú a l’església.  

No puc recordar amb qui m’havia acostat a la parròquia. ¿tot sol? ¿Amb la meva 
mare? ¿Amb el meu cosí Isaac Candel? 

Mossèn Carles aconsellava tornar, que ens tornessin cap a casa. ¿sense oir missa? 
Sí; que no patíssim, que no cometíem cap pecat. 

Aquest diumenge d’estiu revolucionari que, segons pensava, tan gravat m’havia 
quedat [...] com el vaig traduir o trasplantar a dues de les meves creacions 
literàries, les meves novel·les Han matado a un hombre, han roto un paisaje i 
també Història de una parròquia.[...] I l’autor de la novel·la (jo) van considerar 
necessari afegir: «En acomiadar-se dels dos capellans no s’imaginaven que ja no 
els tornarien a veure...»” 

Francisco Candel. Primera història, primera memòria.  
Edicions 62, 2006. Pp. 70-72 
 
 

• Comenteu l’estil que fa servir Francisco Candel 
• Penseu que hi ha moments del text que el narrador surt per fer acotacions? Com 

ho fa? 
 

 

 

D’altres, pel contrari, es basen en un seguit de records que seran el punt de partida de 
la narració. Aquest seria el cas de Joan-Daniel Bezsonoff, escriptor de la Catalunya 
Nord: 
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“Quan era petit m’agradava molt visitar castells. Hauria d’escriure 
«châteaux». En francès «châteaux» es designa tant un castell medieval com un 
palu clàssic. Recopiï la definició del diccionari Petit Larousse, edició del 1940: 
«Demeure féodale fortifiée: Richeleiu fit détruire un grand nombre de 
châteaux. Habitation royale ou seigneuriale [...]». 

 En tornar la primavera, tan esperada tot al llarg del plugenc hivern parisenc, 
passejàvem pels jardins de Versalles. Les colors, les flors, les olors dels 
massissos, tots els matisos de la llum prometien un estiu reial”. 

 Joan-Daniel Bezsonoff. Una educació francesa.  
Ed L’Avenç, 2009. Pp. 32-33 

 
 

• Què en penseu de l’estil? 
• Analitzeu com un detall és el punt de partida d’una narració. 

Altres autors narren a la vegada que reflexionen sobre fets o sobre ells mateixos. Anem 
a llegir el text de Ángeles Mastretta que després comentarem:  

 

“Ese año pasaron muchas cosas en este país. Entre otras, Andrés y yo nos casamos. 

Lo conocí en un café de los portales. En qué otra parte iba a ser si en Puebla todo 
pasaba en los portales: desde los noviazgos hasta los asesinatos, como si no 
hubiera otro lugar. 

Entonces él tenía más de treinta años y yo menos de quince. Estaba con mis 
hermanas y sus novios cuando lo vimos acercarse. Dijo su nombre y se sentó a 
conversar entre nosotros. Me gustó. Tenía las manos grandes y unos labios que 
apretados daban miedo y, riéndose, confianza. Como si tuviera dos bocas. El pelo 
después de un rato de hablar se le alborotaba y le caía sobre la frente con la misma 
insistencia con que él lo empujaba hacia atrás en un hábito de toda la vida. No era 
lo que se dice un hombre guapo. Tenía los ojos demasiado chicos y la nariz 
demasiado grande, pero yo nunca había visto unos ojos tan vivos y no conocía a 
nadie con su expresión de certidumbre. 

De repente me puso una mano en el hombro y preguntó: 

-¿Verdad que son unos pendejos? 

Miré alrededor sin saber qué decir: 

-¿Quiénes? -pregunté. 

-Usted diga que sí, que en la cara se le nota que está de acuerdo -pidió riéndose. 

Dije que sí y volví a preguntar quiénes. 

Entonces él, que tenía los ojos verdes, dijo cerrando uno: 

-Los poblanos, chula. ¿Quiénes si no? 

Claro que estaba yo de acuerdo. Para mí los poblanos eran esos que caminaban y 
vivían como si tuvieran la ciudad escriturada a su nombre desde hacía siglos. No 
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nosotras, las hijas de un campesino que dejó de ordeñar vacas porque aprendió a 
hacer quesos; no él, Andrés Ascencio, convertido en general gracias a todas las 
casualidades y todas las astucias menos la de haber heredado un apellido con 
escudo. 

Quiso acompañarnos hasta la casa y desde ese día empezó a visitarla con 
frecuencia, a dilapidar sus coqueterías conmigo y con toda la familia, incluyendo a 
mis papás que estaban tan divertidos y halagados como yo. 

Andrés les contaba historias en las que siempre resultaba triunfante. No hubo 
batalla que él no ganara, ni muerto que no matara por haber traicionado a la 
Revolución o al Jefe Máximo o a quien se ofreciera. 

Se nos metió de golpe a todos. Hasta mis hermanas mayores, Teresa, que empezó 
calificándolo de viejo concupiscente, y Bárbara, que le tenía un miedo atroz, 
acabaron divirtiéndose con él casi tanto como Pía la más chica. A mis hermanos los 
compró para siempre llevándolos a dar una vuelta en su coche. 

 

A veces traía flores para mí y chicles americanos para ellos. Las flores nunca me 
emocionaron, pero me sentía importante arreglándolas mientras él fumaba un 
puro y conversaba con mi padre sobre la laboriosidad campesina o los principales 
jefes de la Revolución y los favores que cada uno le debía. 

Después me sentaba a oírlos y a dar opiniones con toda la contundencia que me 
facilitaban la cercanía de mi padre y mi absoluta ignorancia. 

Cuando se iba yo lo acompañaba a la puerta y me dejaba besar un segundo, como 
si alguien nos espiara. Luego salía corriendo tras mis hermanos. 

Nos empezaron a llegar rumores: Andrés Ascencio tenía muchas mujeres, una en 
Zacatlán y otra en Cholula, una en el barrio de La Luz y otras en México. Engañaba 
a las jovencitas, era un criminal, estaba loco, nos íbamos a arrepentir. 

Nos arrepentimos, pero años después. Entonces mi papá hacía bromas sobre mis 
ojeras y yo me ponía a darle besos. 

Me gustaba besar a mi papá y sentir que tenía ocho años, un agujero en el calcetín, 
zapatos rojos y un moño en cada trenza los domingos. Me gustaba pensar que era 
domingo y que aún era posible subirse en el burro que ese día no cargaba leche, 
caminar hasta el campo sembrado de alfalfa para quedar bien escondida y desde 
ahí gritar: "A que no me encuentras, papá". Oír sus pasos cerca y su voz: "¿Dónde 
estará esta niña? ¿Dónde estará esta niña?", hasta fingir que se tropezaba 
conmigo, aquí está la niña, y tirarse cerca de mí, abrazarme las piernas y reírse: 

-Ya no se puede ir la niña, la tiene atrapada un sapo que quiere que le dé un beso. 

Y de veras me atrapó un sapo. Tenía quince años y muchas ganas de que me 
pasaran cosas. Por eso acepté cuando Andrés me propuso que fuera con él unos 
días a Tecolutla. Yo no conocía el mar, él me contó que se ponía negro en las noches 
y transparente al mediodía. Quise ir a verlo. Nada más dejé un recado diciendo: 
"Queridos papás, no se preocupen, fui a conocer el mar". 

En realidad, fui a pegarme la espantada de mi vida.” 
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 Ángeles Mastretta. Arráncame la vida, 1986  

 

• De què tracta el text? 
• Quin mètode o estil fa servir l’autora per a narrar els fets?  
• Analitzeu com enllaça els paràgrafs i els temes. Quins connectors fa servir? 
• Busqueu a la xarxa o en una enciclopèdia dades biogràfiques sobre l’autora del 

text. Un cop coneguem la vida de A. Mastretta podem determinar si es tracta 
d’una obra biogràfica o hi ha elements de ficció. Raoneu la vostra resposta. 
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Altres autors trien el diari per a escriure. Aquest és el cas de Ana Frank. Llegiu amb 
atenció el text següent:  

 

Viernes, 31 de marzo de 1944 

Querida Kitty: 

Piensa que aún hace bastante frío y que la mayoría de la gente ha estado sin 
carbón desde hace un mes. Agradable ¿no te parece? Nos hemos calentado con el 
optimismo que nos causa el frente ruso, desde entonces nos llegan noticias 
sensacionales. No quiero hablar de política, pero voy a decirte dónde se hallan: los 
rusos se encuentran exactamente en la frontera de Polonia y se acercan a Rumanía 
por el Pruth. Están cerca de Odessa. Cada noche se espera un comunicado especial 
de Stalin. (…). 

Los Alemanes han ocupado Hungría; allí hay todavía un millón de judíos, que 
imagino que pasarán malos momentos. 

Se murmura menos sobre Peter y sobre mí. Somos grandes amigos y estamos 
juntos siempre que podemos, y discutimos sobre todos los temas imaginables. 
Cuando hablamos de temas delicados, no necesito hacerlo con eufemismos, como lo 
haría con otros muchachos. El otro día, por ejemplo, hablábamos sobre la sangre, 
lo que nos condujo a hablar sobre la menstruación. Él piensa que nosotras la 
mujeres somos muy resistentes. ¿Qué lo hace pensar así? 

Diario de Ana Frank. Colección literaria Universal. Editores Mexicanos Unidos, 
1981. P. 179). 

 

• Compareu els textos de Ana Frank amb el de Ángeles Mastretta. Quines 
diferències hi trobeu? 

• Amb respecte al text d’Ana Frank, quina diferència d’estil hi ha entre tractar un 
fet històric en un diari a escriure-ho en un article periodístic?  



_______________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

462 
 

Activitat 13. La comunicació virtual225  

Un altre gènere biogràfic és l’epistolar; el fet d’escriure cartes i mantenir 
correspondència amb algú altre. Aquest costum s’ha perdut amb el pas del temps. 
Gairebé la correspondència que rebem és comercial o administrativa. No obstant això, 
han aparegut altres formes de comunicació: correus electrònics, twitter, facebook, 
whatsapp, etc. 

Fareu grups de 3 o 4 alumnes i creareu un compte de grup a Google. Durant un període 
que determinarem entre tots, mantindreu contacte i aprofitareu aquest mitjà per 
intercanviar opinions sobre qualsevol qüestió social o personal. 

El redactat ha de ser clar, sense abreviacions, sense errors ortogràfics ni de puntuació, 
ja que passat el període d’intercanvi de correus, un altre grup us corregirà les errades 
mentre vosaltres corregireu a d’altres.  

                                                           
225 Descriptors didàctics: Noves tecnologies, escriptura creativa 
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Activitat 14. Espai i temps226  

El conte Bolero o Sobre la recuperación de los barrios históricos en las ciudades con 
vocación postmoderna manté una estreta relació entre l’espai i el temps. Se’ns descriu 
un espai – El Raval – a la dècada dels noranta, el moment en què s’estava fent una 
renovació urbanística. El desig d’alguns burgesos de traslladar-se al barri no tindria cap 
sentit si parlessim d’una altra època. No tindria relació si l’acció se situés als setanta, 
quan el barri era considerat un lloc marginal i no existia cap projecte de renovació. Aquí 
veiem la estreta relació entre espai i temps; l’acció és fruït del moment de la història. A 
això s’anomena cronotopo. Per exemple: si es narra una acció de l’Edat Mitjana, tot allò 
que s’expliqui haurà de ser propi d’aquell moment i l’espai haurà d’estar decorat en 
concordança amb l’època.  

A continuació, tenim una llista de personatges, heu de triar-ne un i fer una narració 
sobre la seva vida sense deixar de banda l’espai i el temps. No cal que expliqueu tota la 
seva vida, sinó un o alguns fets importants. Per fer aquest treball biogràfic podeu 
emprar elements ficcionals.  

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                           
226 Descriptors didàctics: Biografia, escriptura creativa, història 
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Propostes de Treball de Recerca de Batxillerat 

 

1. El Raval, univers literari 

Estudi comparatiu de dos o tres autors que s’hagin inspirat en el Raval a les seves 
obres.  

Per desenvolupar el treball, es poden triar autors que hagin viscut la seva infantesa al 
barri com és el cas de Vázquez Montalbán, Maruja Torres i Terenci Moix o bé triar 
autors estrangers que hagin fet una estada al barri. Per exemple: Jean Genet, Mathias 
Enard, Georges Orwell o Pieyre de Mandiargues, etc. 

Aquest mateix treball es pot fer a un altre barri, com podria ser Gràcia. 

 
2. Ravalejar: Una ruta pel Raval  

Es tractaria de desenvolupar una ruta en la qual es fessin palesos els canvis urbanístics 
dels darrers 25 anys.  

Un possible mètode, per tal d’acotar l’estudi, seria prendre com a referència un 
monument i comparar quina presència o promoció tenia al barri abans i en l’actualitat, 
i quin és el procés que s’ha seguit. El mateix es pot fer analitzant establiments 
comercials, una festa popular, etc.  

Amb el testimoni dels veïns del barri i l’estudi del canvi urbanístic pot ser un primer 
pas per a establir conclusions.  

 
3. Les associacions d’immigrants del Raval i les tasques de cohesió social 

Per al desenvolupament d’aquest treball es poden prendre com a base d’estudi un parell 
d’associacions que siguin diferents i estudiar les activitats que duen a terme per 
afavorir la integració dels immigrants. Per aquest treball seria interessant fer enquestes 
als membres que assisteixen o han assistit a aquestes associacions.  
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El delantero centro fue 
asesinado al atardecer 

Manuel Vázquez Montalbán 

 

Guia didàctica i de lectura 

Jordi Osúa 
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Jordi Osúa Quintana (Barcelona, 1975) 
 
 
Llicenciat en Educació Física per l'INEFC de Barcelona i doctor 
per la Universitat de Barcelona amb una tesi dedicada a "El 
deporte en la vida y en la obra de Manuel Vázquez Montalbán 
(1939-2003)". És autor de "Esport contemporani i socialitat 
postmoderna: entre la identitat i la globalització" (Premi Serra 
i Moret) i "Esport i religió. Una aproximació fenomenològica". 
Ha publicat diversos articles sobre Manuel Vázquez Montalbán 
al diari El País i a la revista Barça. També ha escrit sobre teoria 
de l'esport en les revistes Ars Brevis i Temps d'Educació. 
Actualment és Cap del Departament d'Educació Física de l'INS 
Joan d'Àustria de Barcelona. 
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1. Introducció  
 
Les activitats d’aquesta guia estan pensades per als estudiants de 4t d’ESO. Tenen com 
a objectiu facilitat a l’alumnat l’aproximació a la lectura de El delantero centro fue 
asesinado al atardecer des d’un enfocament participatiu i competencial. La finalitat és 
que l’alumne s’aproximi a l’obra a partir d’activitats que conviden a gaudir, en un 
procés en el que lectura i aprenentatge constitueixin una vivència literària.  
 
1.1 Descripció  
 
Tot comença en rebre aquest anònim a les oficines del club de futbol més ric del món: 
"Porque habéis usurpado la función de los dioses que en otro tiempo guiaron la 
conducta de los hombres, sin aportar consuelos sobrenaturales, sino simplemente la 
terapia del grito más irracional: el delantero centro será asesinado al atardecer". Els 
directius del club contracten el detectiu Pepe Carvalho per què iniciï la investigació, 
fent-se passar per psicòleg i així poder-se moure pel món esportiu sense aixecar les 
sospites de la premsa.  
 
1.2 Localització  
 
Llibreries. Editorial Planeta (2005). 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de 
l’Ebre; Biblioteca de Catalunya; Bilbioteca de la Facultat de Lletres (UB); Biblioteca de 
la Facultat d’Humanitats (UAB); Biblioteca Campus Barri Vell (UdG); Biblioteca de la 
Ciutadella (UPF); Centre de Lectura de Reus; Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
Biblioteques universitats catalanes. 
 
Ebook: http://marcosbl.com/libreria/libro/6721 
 http://books.google.es/books/about/El_delantero_centro_fue_asesinado_
 al_ata.html?id=22TnO9j2D6AC&redir_esc=y 
 http://www.leer-e.es/ebooks/el-delantero-centro-fue-asesinado-al-atardecer 
  
Enllaços: 
 
https://arasdehierba.wordpress.com/2014/10/22/el-delantero-centro-fue-asesinado-
al-atardecer/ 
 
http://www.vespito.net/mvm/delcen.html 
 
http://favb.cat/pdfs/carrer_45/carrer045.pdf 
 
1.3 Orientació per al professorat  
 
Aquesta novel·la de la sèrie Carvalho dedicada al futbol ens permet reflexionar sobre la 
vessant sociològica, antropològica, política, econòmica, psicològica, laboral i cultural 
d’aquest esport espectacle propi de la nostra societat. A més, denuncia la utilització dels 
grans esdeveniments esportius, com el Jocs Olímpics de Barcelona, per part dels 
especuladors immobiliaris per fer negoci i valora les conseqüències d’aquesta 
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transformació urbanística pels ciutadans més desfavorits. Finalment, mostra com una 
activitat popular com el futbol pot ser objecte de literatura crítica. 
 
1.4 Contingut i estructura de les activitats de la guia 
 
Els materials s’agrupen en activitats relacionades amb diferents aspectes de l’obra en 
funció del moment de la lectura. 

 
2. Guia de lectura 
 
L’obra El delantero centro fue asesinado al atardecer va ser publicada l’any 1988 a 
l’editorial Planeta. Els antecedents d’aquesta obra dins el conjunt de l’obra literària de 
MVM eren el conte “El delantero centro fue devorado al atardecer”, publicat a la revista 
Triunfo el 29 de juliol de 1972 i inclòs al 1987 en l’obra Pigmalión y otros relatos. 
Altres referències relacionades amb la temàtica d’aquesta novel·la van ser els articles 
periodístics “El delantero centro fue secuestrado al anochecer” (La Calle, 1981), dedicat 
al segrest del futbolista del F. C. Barcelona Enrique Castro “Quini”, “La fragilidad de los 
delanteros centro” (Interviú, 1981), sobre l’assassinat a d’un davanter sudamericà, y 
“La locura del delantero centro” (El País, 1984), on reflexiona sobre les particularitats 
d’aquesta posició. Aquesta novel·la de la sèrie Carvalho és la primera contextualitzada 
en la Barcelona pre-olímpica, un escenari que repetirà en “El laberinto griego”. El 
futbol no havia aparegut anteriorment ni tampoc apareixerà posteriorment com a 
temàtica literària montalbaniana.  
 
2.1 Autor 
 
Manuel Vázquez Montalbán va ser un gran aficionat al futbol, en general, i al F. C. 
Barcelona, en particular. La seva afició barcelonista es va gestar al barri del Raval de 
Barcelona, on ser culé durant el franquisme tenia unes connotacions polítiques 
vinculades al catalanisme republicà i suposava una forma d’integració pels immigrants 
de la resta de l’Estat espanyol. Va assistir tant al camp de Les Corts com al Camp Nou, 
on anava amb el carnet del seu sogre. El 1997 es va fer soci del club i l’endemà de la 
seva mort se li va retre un homenatge al Camp Nou abans del partit contra del 
Deportivo de La Corunya. Des que al 1969 publicà a la revista Triunfo el seu famós 
article “Barça! Barça! Barça!” es va convertir en un dels intel·lectuals que millor va 
saber explicar el significat de l’expressió “més que un club” tant al nostre país com a 
l’estranger. Als diferents diaris i revistes on va col·laborar al llarg de la seva trajectòria 
literària va dedicar centenars d’articles a la situació institucional i esportiva del F. C. 
Barcelona i a comentar aspectes polítics, económics, històric, mediàtics del futbol 
espanyol. Alguns d’aquests textos van ser publicats al llibre Futbol. Una religión en 
busca de un Dios (2005). Des de 1982 fins l’any 2003 va participar en la secció 
d’esports del diari El País. Als anys setanta ja havia publicat una altra recopilació 
periodística, Política y deporte (1972), i una història antropològica i sociològica de 
l’esport en dos volums des del segle XIX fins a 1972, 100 años de deporte: dels esfuerzo 
individual al espectáculo de masas. En l’actualitat existeix un “Premi Internacional de 
Periodisme Esportiu Manuel Vázquez Montalbán” atorgat pel Col·legi de Periodistes de 
Catalunya i el F. C. Barcelona als periodistes que en l’exercici de la seva professió han 
aplicat una mirada al món del futbol que va més enllà del propi joc.  
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2.2 Argument 
 
Coincidint amb el fitxatge del davanter centre anglès Jack Mortimer, bota d’or europeu 
la temporada anterior, pel club més important de la ciutat de Barcelona i de Catalunya, 
el cap de relacions publiques de l’entitat s’adreça al detectiu Pepe Carvalho perquè 
investigui uns anònims on s’amenaça amb la mort d’un davanter centre. Alhora, el 
Centelles, un club del barri del Poblenou en dificultats esportives i econòmiques que 
milita a la Tercera Divisió, fitxa un antic davanter centre, Alberto Palacín, en l’ocàs de 
la seva carrera esportiva, per tal d’evitar el descens de categoría i la seva desaparició. 
Darrera d’aquesta trama futbolístico-detectivesca, s’amaga el desig d’uns empresaris 
barcelonesos de comprar els terrenys del camp del Centelles per tal d’enriquir-se amb 
la seva reqüalificació ja que es troben al costat de la Villa Olímpica que es construirà 
pels Jocs Olímpics de Barcelona. Finalment, es produeix accidentalment l’assassinat 
del davanter centre Alberto Palacín dins d’una operació que pretenia inculpar alguns 
jugadors del Centelles de tràfic de drogues, acabant així amb el prestigi del club i 
provocant que el seu president, còmplice de tota aquesta trama, hagués de vendre els 
terrenys de l’estadi. 
 
2.3 Estructura i punt de vista 
 
La novel·la s’estructura al voltant de diferents històries que es van entrellaçant i 
finalment convergeixen en l’assassinat d’Alberto Palacín, davanter centre del C. F. 
Centelles. La primera és la presència d’un hoste a la pensió Conchita que fa una olor 
estranya. Es tracta del futbolista Alberto Palacín. A més d’entrenar i jugar amb el C. F. 
Centelles, Palacín inicia la recerca del fill i la dona que el van abandonar anant-se amb 
el seu representant quan jugava a Mèxic i que viuen a Barcelona. 
 
La segona és el fitxatge del Bota d’Or europeu, Jack Mortimer, per part del club més 
important de la ciutat, l’arribada d’un anònim al club anunciant la mort del davanter 
centre i la contractació del detectitu Pepe Carvalho per investigar l’amenaça per part 
del cap de relacions públiques del club, Alfons Camps O’Shea. El president del club és 
l’empresari i expolític Basté de Linyola.  
 
La tercera és l’interès d’alguns empresaris en la desaparició del C. F. Centelles, presidit 
per Juan Sánchez Zapico, un constructor de Poble Nou, per tal que hagi de vendre el 
seu camp i els terrenys es puguin requalificar posteriorment. Per evitar el descens de 
categoria aquest club ha contractat a Alberto Palacín, un davanter centre amb un passat 
gloriós truncat per una lesió que ara es troba a l’ocàs de la seva carrera.  
 
La quarta és la d’una parella de joves cocainòmans que es van conèixer a la universitat, 
ell fill d’una persona important i ella actualment una prostituta. La propietària de la 
pensió on viu Alberto Palacín acull a la prostituta cada tarda oferint-li un entrepà i un 
cafè amb llet.  
 
Evidentment, en la investigació apareix la policia i la màfia magrebina del Raval. A més, 
Bromuro, el confident de Carvalho, està molt malalt i s’acaba morint. 
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2.4 Personatges 
 
El fil conductor de la novel·la és l’anunci de l’assassinat d’un davanter centre com a 
càstig a aquells que ostenten el poder i volen usurpar la funció dels déus. Els 
personatges principals són, a més de Carvalho i la seva “familia” (Charo, Biscuter i 
Bromuro), Basté de Linyola (empresari i president del F. C. Barcelona), Alfons Camps 
O’Shea (cap de relacions públiques del F. C. Barcelona), Alberto Palacín (davanter 
centre veterà contractat pel C. F. Centelles), Juan Sánchez Zapico (constructor i 
president del C. F. Centelles), Germán Dosrius (advocat de Basté de Linyola i Sánchez 
Zapico), la senyora Conchi (propietària de la pensió Conchita), Marta (prostituta), 
Marçal (nuvi de la prostituta i fill d’una persona influent de la ciutat), Jack Mortimer 
(davanter centre anglès i Bota d’Or europeu), Dorothy (tia de la dona de Mortimer), 
Fuster (gestor de Carvalho), Contreras (inspector de policia), Mohamed (cap de la 
màfia magrebina), Toté (defensa central del C. F. Centelles), Raurell (representant de 
jugadors. Per ordre d’aparició, les característiques dels personatges són: 
 
• Doña Concha: propietària de la pensió Conchita situada al carrer San Rafael del 

barri del Raval. Antiga prostituta que va tenir la sort que un dels seus amants li 
deixés uns diners per poder posar aquest negoci. Des del balcó de la pensió observa 
tot el que succeeix al barri. Té compassió d’una prostituta jove (Marta) amb mal 
aspecte que es passeja pel seu carrer a la que convida totes les tardes a un entrepà i 
un cafè amb llet. 
 

• Marta: prostituta jove i drogadicta que va per lliure i es passeja cada dia pel carrer 
San Rafael oferint als homes un “polvo literario”. Exerceix la prostitució per 
guanyar uns diners per poder viure amb el seu nuvi, un company de facultat amb 
qui havien decidit viure al límit i viatjar amb els diners del seu pare, i per comprar 
droga per consumir. Està barallada amb la seva familia. 
 

• Marçal: Nuvi de Marta també drogadicte. Fill d’una familia rica i influent que va 
conèixer la Marta a la universitat, va entrar en el món de les drogues i es va fugar 
amb ella. Vivien amb els diners que li enviava el seu pare. Cada cert temps el seu 
pare li pagava una cura de desintoxicació i deprés tornava amb la Marta per drogar-
se. 
 

• Alberto Palacín: futbolista veterà instal·lat a la pensió Conchita que ha tornat de 
Mèxic per jugar als trenta cinc anys una temporada a Tercera Divisió amb el C. F. 
Centelles. El president del club li ha promès una feina a una de les seves fàbriques 
quan acabi el seu contracte. Una lesió al genoll provocada per un defensor va 
arruïnar la seva carrera a Espanya i va haver de marxar a jugar a l’estranger 
(primer als Estats Units i després a Mèxic). La seva dona (Inma Sánchez) i el seu fill 
el van abandonar per marxar-se amb el seu representant . 
 

• Pepe Carvalho: investigador contractat per esbrinar l’origen d’uns anònims arribats 
al club més ric del món anunciant la mort del davanter centre. Per tal de poder 
treballar sense aixecar les sospites de la premsa es farà passar per un psicòleg 
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esportiu autoritzat pel club per fer un estudi sobre “Psicologia de grup i entitats 
esportives”. 
 

• Alfons Camps O’Shea: jove cap de relacions públiques del club de futbol més 
poderós de la ciutat. La seva figura transmet una sensació de modernitat 
(engominat i vestit amb molta elegància) que reflecteix una nova etapa en la 
direcció del club. 
 

• Jack Mortimer: davanter centre anglès fitxat pel club més important de la ciutat i 
actual Bota d’Or europeu. Arriba a Barcelona acompanyat per la seva dona, 
interessada en els ocells i la seva comptable, i una tieta d’ella.  
 

• Basté de Linyola: empresari il·lustrat, amb un títol d’Enginyeria i un master en 
Belles Arts per la Universitat de Boston, i expolític, presideix el club més important 
de la ciutat per mantenir, a punt d’arribar als seixanta anys, un poder que havia 
tingut al llarg de la seva vida com a conseller de la Generalitat, alcalde de Barcelona 
i candidat a ministre del govern espanyol. Famós per les seves cèlebres frases en els 
brindis amb les més grans autoritats del país. 
 

• Juan Sánchez Zapico: constructor, empresari i propietari de diversos magatzems de 
ferralla al barri del Poble Nou. Accedeix a la presidència del C. F. Centelles per 
evitar el descens de categoria i la venda del seu patrimoni: el camp de futbol on 
juga. Fitxa el davanter Alberto Palacín amb la intenció de pujar a Tercera Divisió i 
aconseguir omplir les graderies.  
 

• Toté: jove defensa central amateur del C. F. Centelles contractat per lesionar a 
Alberto Palacín fent entrades fortes al genoll del davanter durant els 
entrenmanents i així evitar que ajudés a l’equip amb els seus gols. 
 

• Contreras: comissari de la Jefatura Superior de Policía de la via Laietana. Utilitza 
un nou sistema per esclarir qui és el responsable de les amenaces: l’anàlisi de 
constingut. Un policia anomenat Lifante serà l’encarregat d’aplicar aquesta nova 
tècnica al cas dels anònims. 
 

• Germán Dosrius: advocat encarregat de portar els assumptes de Basté de Linyola i 
de Sánchez Zapico. Resol els problemes de Basté de Linyola sense que el seu nom 
s’embruti i fa d’intermediari entre Sánchez Zapico i els inversors estrangers 
interessats en comprar el camp del C. F. Centelles per la seva posterior 
reqüalificació. 
 

• Frederic Raurell: representant de futbolistes que actualment està a una residència 
geriàtrica. Als anys setanta es va encarregar de portar jugadors sudamericans a 
Espanya falsificant la documentació per demostrar que tenien avantpassats 
espanyols. Actualment s’encarrega d’arxivar futbolistes important per oferir-lo a 
equips modestos quan estiguin al final de la seva carrera. Va recomanar el fitxatge 
d’Alberto Palacín a Sánchez Zapico. 
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• Nucli Pepe Carvalho: Biscuter (secretari i cuiner), Charo (núvia prostituta), 
Bromuro (confident neteja sabates i exlegionari) i Fuster (gestor).  

 
 
 

2.5 Espai 
 
Tota l’acció de la novel·la es desenvolupa a diferents llocs de la ciutat de Barcelona. 
Principalment al barri del Raval (on hi ha la pensió de la sra. Conchi, viu la parella 
Marta i Marçal, treballa Bromuro, hi ha la ruta per la Barcelona cocktelera i té el 
despatx Carvalho), als terrenys de Poblenou tocant a Sant Adrià (on hi ha el camp del 
Centelles i té les empreses Sánchez Zapico) i a l’estadi del F. C. Barcelona (on hi ha la 
presentació de Mortimer, es juga algun partit i hi ha el cementiri de Les Corts). A més 
hi ha algunes escenes a Vallvidrera (on viu Carvalho), a un barri entre l’Eixample i el 
Tibidabo (on vivia l’exdona de Palacín), a la muntanya de Montjuïch (estadi Olímpic), a 
la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(conferència de Basté de Linyola), el límit de les Rondes, San Josep de la Muntanya 
(residència geriàtrica), l’aeroport del Prat i a la Barceloneta (on mengen una paella amb 
Mortimer i Camps O’Shea). 
 
2.6 Temes i valors 
 
El principals temes relacionats amb el futbol, en particular, i l’esport, en general, a la 
novel·la són: 
 
• La relació entre esdeveniments esportius i creixement urbanístic per a les ciutats. 
 
• L’especulació associada a les construccions derivades d’aquesta transformació 

urbanística (concretament la que es produí amb motiu dels Jocs Olímpics de 
Barcelona al terrenys de la Vila Olímpica). 

 
• Les conseqüències socials d’aquests canvis per als més desafavorits (concretament al 

barri del Raval). 
 
• La resistència d’alguns grups d’esquerra davant d’aquesta reqüalificació dels terrenys. 
 
• El significat polític i social del F. C. Barcelona 
 
• La integració en la cultura catalana a través del F. C. Barcelona. 
 
• L’accés a la presidència dels clubs de futbol per aconseguir prestigi i poder social i per 

fer negocis 
 
• L’interès dels polítics per assistir a la llotja del Camp Nou. 
 
• La figura mítica del davanter centre com l’heroi modern amb qui les masses 

s’identifiquen. 
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• La rivalitat simbòlica entre el “Barça” i el Reial Madrid. 
 
• La dependència econòmica dels clubs de futbol del taquillatge, el merxandatge i la 

publicitat. 
 
• L’origen de la violència futbolística. 
 
• La consideració del futbol com una religió. 
 
• La crítica al futbol com un espectacle alienant de masses.  
 
• La hipocresia dels clubs que organitzen homenatges pòstums a futbolistes dels quals 

s’havien oblidat en vida. 
 
• Les lesions que poden arruïnar la prometedora carrera d’un futbolista jove.  
 
• La debilitat psicològica d’un futbolista.  
 
• La falsificació documental de futbolistes oriünds als anys setanta. 
 
• La figura del psicòleg esportiu al món del futbol. 
 
• La precarietat laboral dels futbolistes de segona fila. 
 
• El paper dels intermediaris en la contractació de jugadors. 
 
• Com a d’altres novel·les montalbanianes els poderosos (Basté de Linyola, Germán 

Dosrius, Sánchez Zapico, Marçal) s’acaben sortint amb la seva i es lliuren de la seva 
responsabilitat mentre que els desgraciats (Marta i Palacín) surten perjudicats d’una 
història que res té a veure amb ells en trobar-se al lloc inadequat en el moment 
inadequat.  

 
• També apareix el valor positiu de la compassió envers Bromur al qual se l’enduen a 

casa de Carvalho per què mori acompanyat i fora d’un trist hospital. 
 
2.7  Gènere 
 
Novel·la policíaca. 
 
2.8 Aspectes autobiogràfics de l’obra 
 
El següent passatge correspon a un episodi de la infància de Vázquez Montalbán al 
barri del Raval. Al forn on hi anava a comprar el pa negre hi havia cartells anunciant el 
següent partit del F. C. Barcelona. Així ho reconeix el propi autor en una entrevista amb 
Georges Tyras (Geometrías de la memoria, p. 44). 
 

«Allí estaba Carvalho ante la verja del cementerio, en un diálogo mudo con la 
vieja gloria, pieza del collage de su infancia cuando lo reproducían como reclamo 
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de los carteles anunciadores de los partidos del domingo enganchados tras los 
cristales de los establecimientos más poblados de la calle: la obligatoria panadería 
de obligatorio pan negro de posguerra o la tintorería donde florecían las cuatro 
hijas de la señora Remei, cuatro pechugonas en flor que recorrían la calle bajo la 
lluvia de silbidos lascivos, copropietarias de unas carnes impropias de una 
posguerra de un racionamiento general e igualmente obligatorio». 

A més, aquest forn és el lloc que Vázquez Montalbán associa al seu “rosebud”, el 
moment de major plenitud a la seva vida. El terme “rosebud” es refereix a aquell 
instant, objecte o situació del record que representa la clan per definir-nos o per 
explicar-nos a nosaltres mateixos (escena de la pel·lícula “Ciudadano Kane”). Per això 
no resulta agossarat plantejar que el vincle irracional i inconscient de l’escriptor 
barcelonés respecte al F. C. Barcelona s’origini en aquesta experiencia de la infantesa 
(Geometrías de la memoria, p. 84). 
 

«Mi “rosebud” se me aparece constantemente desde hace varios años. Es una 
mañana en Barcelona, en los años cuarenta, una mañana muy bonita y soleada, 
en un mundo en el que no había coches en las calles y mucha gente estaba fuera, 
había muchos peatones, carretas de basureros, estiércol de caballo en las calles. 
Delante de mi casa, en la calle de la Botella, había una panadería. El pan era un 
alimento muy importante durante la posguerra, estaba racionado. Y el pan 
caliente. El pan normal era un pan bastante malo que la gente llamaba “pan 
negro” porque era una mezcla de harinas, y quedará como el pan del 
racionamiento, pero aquel pan caliente… Recuerdo a mi madre atravesando la 
calle con una barra de pan y un cucurucho de papel lleno de aceitunas negras de 
Aragón, partió un pedazo de pan caliente y me lo dio con la bolsita de aceitunas 
negras. Cada vez que he intentado hallar un momento de plenitud, se me aparece 
ese instante, ese instante de plenitud… Y en él funcionan todos los mecanismos, el 
de la madre nutricia, el del ambiente tranquilo. Hay algo muy placentero en esa 
situación». 

 
2.9 Elements que remeten a altres obres de l’autor  
 
La transformació urbanística de la ciutat de Barcelona com a conseqüència dels Jocs 
Olímpic plantejada en aquesta novel·la tornarà a aparèixer a la següent als números 16 i 
17 de la sèrie Carvalho: El laberinto griego (1990) i Sabotaje Olímpico (1993). Al 
número 18, El hermano pequeño (1994), també apareix una crítica als revolucionaris 
d’esquerres que s’han entregat a l’olimpisme. El detectiu es reconciliarà amb la ciutat 
postolímpica a El hombre de mi vida (2000). També tractarà aquest tema als llibres 
“Barcelones” (1987) i “Barcelona, cap a on vas? Diàlegs per una altra Barcelona” (1991).  

La resta de temes apareixen àmpliament tractats a la seva obra periodística esportiva, 
en l’assaig “Fútbol. Una religión en busca de un Dios”; en els capítols de llibres presents 
en les publicacions barcelonistes “Decàleg del culé” (1992), “Cien años azulgrana: 
entrevistas a la sombra del Camp Nou” (1998) i “Amb blau sofert i amb grana intens. 
Cent anys del Barça” (1999); i en els pròlegs dels llibres “Barça, Barça, Barça: F. C. 
Barcelona, esport i ciutadania” (1972), “El vandalismo en el fútbol” (1996), “Barça: la 
pasión de un pueblo” (1999). 
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2.10 Elements que remeten a altres autors 
 
Vázquez Montalbán pot ser considerat un precursor a Espanya de la utilització del 
futbol com a temàtica d’una novel·la negra. Alguns escriptors sudamericans, havien 
escrit als anys setanta contes sobre futbol. En qualsevol cas, l’escriptor barcelonès va 
atrevir-se a inaugurar un camí que darrerament ha estat seguit per altres escriptors 
com Ricardo Silva (Autogol, 2009), Paz Castelló (La muerte del 9, 2014), Pedro 
Torrens y Javier Tebas (El fútbol no es así, 2014), Santiago Roncagliolo (La pena 
máxima, 2014), Phillip Kerr (Mercado de invierno, 2015), Joselo González (Las luces 
del estadio, 1992), David Gistau (Ruido de fondo, 2008). 
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Bloc A. Activitats abans de la 
lectura 
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Context històric 

Activitat 1. “Els Jocs Olímpics de Barcelona”227 

 

1. El fundador dels Jocs Olímpics moderns, el baró Pierre de Coubertin, visità 
Barcelona el novembre de 1926 i captivat pel seu moviment esportiu envià una nota on 
deixava constància que la ciutat estava preparada per acollir l’esdeveniment olímpic. 
Llegeix l’escrit en aquesta adreça electrònica:  

http://barcelonasportiva.blogspot.com.es/2013/03/pierre-de-coubertin-abans-de-
venir.html 

a) Fes un resum de les seves paraules. 

 

 

 

 

                                                           
227 Descriptors didàctics: Educació Física, història, arquitectura, jocs olímpics, Olimpiada Barcelona 92, 
Política catalana, Juan A. Samaranch, Barcelona, Olimpiada Popular, Urbanisme, Enderrocament 
edificis, Comité Olímpic Internacional. 
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Activitat 2. “Barcelona ciutat Olímpica”228 
 
 
El 17 d’octubre de 1986 el president del Comitè Olímpic Internacional, Juan Antonio 
Samaranch, proclamava Barcelona com a ciutat on es celebrarien els Jocs Olímpics de 
1992. Mira el següent vídeo d’aquell moment històric  
(https://www.youtube.com/watch?v=U3bMwbRJQZM). 
 
 
 

a) Qui va ser l’artífex d’aquest èxit?  

 

b) Quin càrrec públic exercia? 

 

c) Quines paraules va utilitzar el president del COI?  

 

d) En quin idioma?  

 

e) Per què? 

 

 

f) Era la primera vegada que Barcelona es presentava com a ciutat candidata per 
acollir els Jocs Olímpics? 

 

g) En quin any i per quin motiu es va celebrar una Olimpíada Popular a 
Barcelona? 

 

 

 

                                                           
228 Descriptors didàctics: Olimpiada 92, J. Antonio Samaranch, COI. 
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Activitat 3. “La transformació urbanística de Barcelona”229 
 
 
El 1987 l’Ajuntament de Barcelona presentà un projecte de transformació urbanística 
de la ciutat de Barcelona amb dotze actuacions de les quals només quatre eren 
esportives. L’estiu de 1987 començà l’enderrocament d’edificis al barri del Poble Nou.  
 
 

a) Quin equipament pels Jocs Olímpics es va construir en aquesta zona de la 
ciutat?  

 

b) Quin és el nom actual d’aquest barri?  

 

c) Busca fotografies dels edificis que van desaparèixer com a conseqüència de les 
construccions olímpiques. 

 

                                                           
229 Descriptors didàctics: Transformació urbanística, geografía urbana, història de Barcelona, disctrictes, 
barris. 
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Context esportiu 
 
Activitat 4. “El Futbol Club Barcelona”230 
 
El FC Barcelona és el club de futbol més important de Catalunya.  
 

a) Cerca les següents dades:  

Any de fundació: 

Fundador: 

Número de socis: 

Número de penyes: 

Nom amb què es coneix els seus seguidors: 

Títols guanyats: 

Colors: 

Escut: 

 

                                                           
230 Descriptors didàctics: Futbol, clubs de futbol, Futbol Club Barcelona. 
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Activitat 5. “El simbolisme del FC. Barcelona”231 
 
Una de les principals característiques d’aquest club és el seu simbolisme polític i 
identitari que es resumeix en una frase reproduïda a la tribuna de l’estadi.  
 

a) De quina expressió es tracta?  

 

b) Posa una fotografia on es vegi aquesta llegenda. 

 

                                                           
231 Descriptors didàctics: Simbolisme, Camp Nou, identitat, simbolisme identitari. 
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Activitat 6. “Mercat d’hivern”232  
 
La novel·la gira entorn del fitxatge d’un davanter centre anglès per part d’aquest club. 
Curiosament, la temporada 1986-87 el F. C. Barcelona va fitxar dos davanters centre 
estrangers.  
 

 

a) Com es deien?  

 

 

b) Quin era gal·lès i quin anglès? 

 

 

 

 

 

 c) Sota quina senyera competeixen aquests dos països als Jocs Olímpics?

                                                           
232 Descriptors didàctics: Futbolistes, geografía, economía. 
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Activitat 7. “Els presidents”233 
 
El president d’aquest club també adquireix un cert protagonisme en aquesta trama 
policíaca.  
 
 

a) Qui era el president del “Barça” al 1987?  

 

b) Escriu una petita nota biogràfica de 5 línies. 

 

                                                           
233 Descriptors didàctics: Simbolisme, Futbol Club Barcelona, Presidents. 
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Activitat 8. “Viatge a l’Estadi”234 
 
 
L’estadi del F. C. Barcelona és el Camp Nou.  
 

a) Consulta un mapa de Barcelona i explica on està ubicat.  
 

b) Quina capacitat té?  

 

c) Quan va ser construït? 

 

 d) Explica el projecte de remodelació de l’estadi. 

 

                                                           
234 Descriptors didàctics: Història, geografía metropolitana, Camp Nou, Barcelona 
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Activitat 9. “La Tercera Divisió”235 
 
En la novel·la també apareix un club de futbol de barri, el C. F. Centelles, que aspira a 
pujar de Primera Catalana a Tercera Divisió Espanyola.  
 

a) Quan es va crear aquesta divisió en el futbol espanyol?  

 

b) Es tracta del tercer nivell de competició estatal?  

 

c) En quin grup estan inclosos els equips catalans?  

 

d) Quants grups composen la Primera Catalana?  

 

e) Quins clubs de Barcelona hi formen part actualment? 

 

                                                           
235 Descriptors didàctics: Categoria futbolística, amateurisme, futbolistes, futbol, clubs de futbol, barris, 
geografía. 
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Activitat 10. “Clubs de barri”236  
 
 
Tot i que aquest club de barri és imaginari podem trobar certes similituds amb el C. E. 
Júpiter.  
 

 
a) Cerca informació del club (origen, situació, estadi, colors i divisió) i fes una 
redacció.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

b) Quin ha estat el seu títol més important al futbol català? 

 

 

c) I al futbol espanyol? 

 

 

d) En quina època va arribar a competir amb el “Barça” i l’”Espanyol”? 

 

                                                           
236 Descriptors didàctics: Barcelona, barris, esport amateur, categories, C.F. Júpiter, geografía, història. 
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Activitat 11. “Futbol i fama”237 
 
 
La situació laboral dels futbolistes d’aquestes categories del futbol espanyol no 
s’assembla en res a la dels jugadors mediàtics de la Primera Divisió. Consulta les 
següents pàgines web i respon:  
(http://deportejerez.blogspot.com.es/2013/11/los-sueldos-jugadores-de-tercera.html; 
http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20101226/239894/es/La-Tercera--Division-es-
categoria-mas-peculiar-todo-futbol) 
 

 

a) Són professionals tots els jugadors d’aquestes categories?  

 

b) Quin sou mitjà poden cobrar?  

 

                                                           
237 Descriptors didàctics: Futbolistes, economía, condicions laborals, professionalisme, clubs de futbol, 
lliga professional, LFP. 
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Activitat 12. “Segones oportunitats”238 
 
 
Alberto Palacín és un davanter centre a punt de la seva retirada que amb 36 anys fitxa 
per un club modest de la Primera Catalana. Aquesta no és una situació tan estranya al 
futbol espanyol. Llegeix la següent noticia sobre el retorn als terrenys de joc d’un 
exdavanter centre del Real Madrid:  
http://elbaloncapital.blogspot.com.es/2015/01/fernando-morientes-disfruta-en-
primera.html. 
 
a) Per què ha tornat a jugar a futbol després de retirar-se? 

 

                                                           
238 Descriptors didàctics: Professionalisme, condicions laborals, futbol, clubs de futbol, amateurisme. 
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Context criminal 
 
Activitat 13. “L’assassinat de futbolistes”239 
 
 
L’assassinat d’un futbolista no és un tema tan estrany en la novel·la policiaca. En els 
darrers anys s’han publicat tres novel·les importants amb aquesta temàtica de fons: 
Phillip Kerr (Mercado de invierno, 2015), Paz Castelló (La muerte del 9, 2014) i 
Ricardo Silva (Autogol, 2009).  
 

 

a) Explica breument l’argument de cadascuna d’elles. 

 

                                                           
239 Descriptors didàctics: Història, novela policiaca, violencia futbolística. 
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Activitat 14. “Realitat o ficció”240 
 
De vegades “la realitat supera la ficció” i la mort de futbolistes en mans d’aficionats o 
assassins és quelcom recurrent a la història del futbol. Llegeix el següent conte publicat 
per Vázquez Montalbán a la revista Triunfo que finalitza amb la mort del davanter 
centre a mans dels seus aficionats.  
http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXVII&num=513&imagen=5
4&fecha=1972-07-29 
 

a) Per què els espectadors maten el jugador? 

 

 

 

b) Cerca informació sobre futbolistes que han mort assassinats en el futbol 
internacional els darrers anys. 

 

                                                           
240 Descriptors didàctics: Violència futbolística, sociología, literatura, història. 
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Activitat 15241. “Descobrint Barcelona”242 

 

a) Localitza en un mapa de Barcelona el carrer sant Rafael cantonada amb Robadors on 
hi ha la pensió de la Sra. Conchi. Quin famós restaurant on sovint anava a menjar 
Vázquez Montalbán es troba en aquest carrer? 

b) Busca una foto del linimento Sloan, analitza la seva composició química i fes un 
llistat de les seves qualitats curatives. Recordes algun producte per al dolor muscular 
que faci una olor tan forta? Quins productes s’utilitzen avui en dia pel massatge 
esportiu? 

c) Què és una lavativa? En quins casos s’aplica? 

d) En quin programa de TV3 dels anys vuitanta apareixia el personatge del professor 
Perich? A què es dedicava? 

 

                                                           
241 Cadascuna de les activitats durant la lectura correspon a un dels fragments en què està dividida la 
novel·la (es poden reconèixer perquè hi ha un espai de separació més gran entre un paràgraf i l’altre). 
242 Descriptors didàctics: Educació física, geografía urbana, Barcelona, gastronomía, farmacia, química, 
medicina, higiene, televisió, cos humà. 
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Activitat 16. “Guardons futbolístics”243 
 
a) Explica què vol dir la “bota d’or europea”. Quins jugadors van guanyar aquest trofeu 
entre 1986 i 1988? 
 
b) Quan van entrar els psicòlegs en el món del futbol? 

 

                                                           
243 Descriptors didàctics: Educació física, futbolistes, FIFA, història, psicologia esportiva 



_______________________________Guies Didàctiques i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

497 
 

Activitat 17. “Fem memòria fem esport”244 

 

a) Fes un visionat de la roda de premsa de l’últim fitxatge mediàtic del FC Barcelona i 
constata les similituds i diferències amb la descripció montalbaniana. 

b) Quan va ser proclamat Joan Carles Rei d’Espanya? 

c) Qui va ser el primer president de la Generalitat reconstituïda? 

d) Redacta una frase per un brindis a l’inici de la temporada futbolística. 

 

                                                           
244 Descriptors didàctics: Educació física, mitjans de comunicación, roda de prensa, FC. Barcelona, Futbol, 
llengua castella, llengua catalana. 
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Activitat 18. “Jugadors i seguidors”245 

 

a) En quin barri d’un nivell econòmic elevat situat entre l’Eixample i el Tibidabo podia 
viure la dona d’Alberto Palacín? 

b) T’has trobat alguna vegada pel carrer a un jugador o exjugador del FC Barcelona? 
Qui? 

c) Quin jugador culé va patir una lesió important de genoll produïda per una entrada 
del defensa bilbaí Andoni Goikoetxea? Quan va deixar el club? 

d) Esbrina la diferència entre els sous del futbolistes als anys setanta i a mitjans dels 
vuitanta. 

e) Qui era Carrasco? 

 

                                                           
245 Descriptors didàctics: Educació física, Barcelona, geografía, futbol, futbolistes, història del futbol, 
economía, condicions laborals. 
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Activitat 19. “Química i gastronomia”246 

 

a) Busca una fotografia dels següents plats típics catalans: escudella i carn d’olla, 
botifarra amb seques, pa amb tomàquet i cava. 

b) Busca una imatge de la ciutat de Dresde després del bombardeig que va patir a la 
Segona Guerra Mundial. 

c) Busca una fotografia del monument a “Pitarra”. Qui és aquest personatge? 

d) Encara existeixen avui dia els “limpiabotas”? Cerca una noticia a internet que ho 
demostri. En què consisteix aquest ofici? 

e) Quins són els efectes del bromur sobre el cos humà? Per a què s’utilitzava? 

 

                                                           
246 Descriptors didàctics: Gastronomia, química, història, literatura catalana, Barcelona, oficis, cos humà. 
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Actvitat 20. “La Màfia”247 

 

Quines màfies o grups delictius hi ha en l’actualitat a Espanya? 

 

                                                           
247 Descriptors didàctics: Del·linqüència, organitzacions violèntes, extorsió. 
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Activitat 21. “Barcelona – Mèxic, final del camí”248 

 

a) Situa en un mapa el camp del C. F. Centelles tenint en compte les dades que 
apareixen a la novel·la (tercera o quarta línia de mar en el límit amb Sant Adrià del 
Besòs). 

b) Busca el nom d’alguns jugadors espanyols de prestigi que al final de la seva carrera 
han jugat a Mèxic. 

 

                                                           
248 Descriptors didàctics: Educació física, Barcelona, futbol, geografía, futbolistes. 
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Activitat 22. “Amb les mans a la massa”249 
 
 
Busca una recepta per preparar una brandada d’orada. Hi ha alguna diferència amb 
l’explicada a la novel·la? 
 

                                                           
249 Descriptors didàctics: Gastronomia 
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Activitat 23. “El marxisme”250 

 

a) Què és el Manifest Comunista? Qui el va escriure? En quin any? Quines són les seves 
idees principals? 

b) Fes una nota biogràfica de l’escriptor i del jesuïta comunista que participen a la 
tertúlia radiofònica sobre l’origen de la violència a les ciutats. 

 

                                                           
250 Descriptors didàctics: Educació física, filosofía, història, marxisme, llengua castellana, llengua catalana, 
violencia futbolística. 
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Activitat 24. “Espais històrics, espais emblemàtics251” 
 

a) Què és el Soho? 

b) Quan van començar les obres de reconstrucció de l’Estadi de Montjuïch? Per a quina 
efemèride s’havia construït? 

c) On es troben les runes citades per Camps O’Shea: Palenque, Pompeia, Machu Pichu i 
Split (antigament, Spoleto). Situa-les en un mapa mundi i afegeix una fotografia del 
palau de Dioclecià. 

d) Analitza el poema de Salvador Espriu citat per Camps O’Shea. 

e) Localitza en un mapa de Barcelona la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana. 

f) Què significa una personalitat polisèmica? 

                                                           
251 Descriptors didàctics: Educació física, Londres, història, Estadi Olímpic, Geografia, literatura catalana, 
llengua catalana, Barcelona, psicologia, llengua castellana 
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Activitat 25. “Ric i guapo”252 

 

a) Visita un saló d’estètica i esbrina quins serveis ofereix. 

b) Busca algun titular d’un diari esportiu dedicat a una jove promesa enaltint les seves 
qualitats i després una crònica on es critiqui la seva actuació. 

 

                                                           
252 Descriptors didàctics: Educació física, Barcelona, estètica, cos humà, ciències naturals, mitjans de 
comunicació, futbolistes, futbol, llengua catalana, llengua castellana. 
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Activitat 26. “Coctels de ruta”253 
 
 
Dibuixa el recorregut de la ruta de la Barcelona coctelera en un mapa de Barcelona. 
 

                                                           
253 Descriptors didàctics: Rutes, Barcelona, Geografia, cocteleries. 
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Activitat 27. “Empresaris”254 

 

a) Esbrina com s’han de realitzar els tràmits que Fuster li recomana a Carvalho: donar 
d’alta de la Seguretat Social a Biscuter i fer-se empresari. Aleshores, a quines 
desgravacions tindria dret Carvalho? 

b) Busca a Google Maps la ruta que seguiria Carvalho per anar en cotxe des del seu 
despatx situat a les Rambles fins a la seva casa de Vallvidrera. 

c) Cerca una imatge d’una ploma Montblanc, d’una corbata Gucci i d’una triple aliança 
Cartier. Quin és el preu de cadascun d’aquests objectes? On els podries comprar? 

 

                                                           
254 Descriptors didàctics: Condicions laborals, economia de l’empresa, rutes, Barcelona, Geografia, 
economia, objectes de luxe. 
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Activitat 28. “Escriptors i psicoanalistes”255 

 

a) En quina novel·la Carvalho crema un llibre per primera vegada? Per què ho fa? Busca 
informació sobre els prerrafaelites i sobre el llibre Poeta en Nueva York. 

b) Esbrina quin es l’origen de la llegenda de sant Jordi, patró de Catalunya. 

c) A quina tendència psicoanalítica pertany Gustav Jung? Quina relació va tenir amb 
Sigmund Freud? Per què es van barallar? 

 

                                                           
255 Descriptors didàctics: Literatura castellana, Visual i Plàstica, Literatura Catalana, Mite, Psicologia. 
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Activitat 29. “Addiccions”256 
 
 
Explica què li suceeix a Marçal quan té necessitat de prendre droga. 
 

                                                           
256 Descriptors didàctics: Drogues, Cos humà, Educació Física, Ciències naturals 
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Activitat 30. “Barcelona posa’t maca”257 

 

a) Busca les imatges o els vídeos dels anuncis que utilitzaven a finals dels anys vuitanta 
els eslògans “Barcelona més que mai” (1984) (www.youtube.com/watch?v=womeNA-
3B3Y) i “Barcelona, posa’t guapa” (1985) (www.youtube.com/watch?v=QBa2-kUaoLE) 
i analitza quin missatge volen transmetre. 

b) Què vol dir el concepte d’eticitat en el pensament del filòsof Hegel? 

c) Quin paper van tenir les associacions de veïns en la transformació urbanística de la 
ciutat de Barcelona a final dels anys vuitanta? 

 

                                                           
257 Descriptors didàctics: Barcelona, Urbanisme, Publicitat, Llengua catalana, Llengua castellana, Ètica, 
Filosofia, Associacionisme 
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Activitat 31. “Oficines bancàries”258 
 
 
Visita una oficina bancària i pregunta quines persones hi treballen i quins càrrecs 
tenen. 
 

                                                           
258 Descriptors didàctics: Economia d’empresa, economia, oficines bancaries. 
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Activitat 32. “Tàctica i estratègia”259 
 
 
Quina tàctica utilitzava l’entrenador del F. C. Barcelona la temporada 1987-88? Dibuixa 
un gràfic i explica el significat de cada posició. Quina disposició utilitza actualment? 
 

                                                           
259 Descriptors didàctics: Educació Física, futbol, tàctica, F. C. Barcelona 
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Activitat 33. “Fitxatge frustrat”260 

 

a) Quina sura de l’Alcorà impedeix veure alcohol als musulmans? Copia el text. 

b) Fes una petita nota biogràfica de tots els personatges del franquisme que hi ha al 
racó de la Cervecería Víctor del carrer Bonanova. Busca l’adreça d’aquest establiment. 

c) El fitxatge de Bernd Schuster, centrecampista del “Barça”, pel Reial Madrid, és una 
llicència literària o va passar realment? Investiga sobre aquesta qüestió. 

d) Per què a Carvalho li fa gràcia l’expressió “matar a jamonazos” respecte a 
Mohammed? 

e) Feu un debat a classe per valorar per què la senyora que ha vist com Carvalho pegava 
a Mohammed assegura que l’immigrant intentava robar al detectiu. 

 

                                                           
260 Descriptors didàctics: Educació Física, Religió, Normes comportament, Història, Franquisme, 
Barcelona, Gastronomia, Futbol, Futbolistes, Valors, Immigració 
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Activitat 34. “Qui l’escriu”261 
 
Busca a quin poema corresponen les estrofes que Marta recorda en sortir de casa 
deixant en Marçal drogant-se. 
 

                                                           
261 Descriptors didàctics: Literatura castellana 
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Activitat 35. “Oaxaca i la Lliga LM”262 

 

a) Busca informació sobre l’Oaxaca, el club mexicà on jugà Alberto Palacín. 

b) En la novel·la es narra el partit del debut de Palacín entre el Centelles i el Gramanet. 
Fes un llistat de totes les jugades del partit descrites en aquesta narració. 

 

                                                           
262 Descriptors didàctics: Educació Física, Futbol, Clubs de futbol, Llengua castellana 
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Activitat 36. “Periodisme esportiu”263 

 

a) A quina retransmissió d’una ràdio catalana et recorden les preguntes estadístiques 
del partit guanyat pel “Barça” amb un gol de Mortimer? A quin periodista? 

b) Quins paral·lelismes trobes entre les preguntes dels periodistes a Mortimer i les que 
es realitzen en l’actualitat? Et sorprenen? 

c) Quines instal·lacions esportives hi ha al voltant del Camp Nou? Quin cementiri hi ha 
al costat de l’estadi? Quin mite del barcelonisme reposa en aquest cementiri?

                                                           
263 Descriptors didàctics: Educació Física, Mitjans de comunicació, Retransmissió Radiofònica, 
Periodisme, Futbol, Camp Nou, Instal·lacions esportives, Barcelona, Fubolistes 
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Activitat 37. “La llei del golf”264 

 

a) En el món del golf, què és un caddie? Quina seria la traducció al català d’aquesta 
paraula anglesa? Quin camp de golf tens més a prop del teu domicili? Cerca informació 
sobre els costos d’anar a jugar a golf (material, lloguer camp) i valora si és un esport per 
a rics o no. 

b) Què és un advocat laboralista? 

c) A quin passatge de l’evangeli correspon l’expressió “el que hagis de fer, fes-ho aviat” 
utilitzada per Basté de Linyola? Qui li diu a qui? 

d) On està situada la presó Modelo? Quan es va construir? 

 

                                                           
264 Descriptors didàctics: Educació Física, Golf, Llengua catalana, Anglès, Geografia, Economica, Classe 
social, Condicions laborals, Dret, Religió 
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Activitat 38. “L’art de menjar i cuinar”265 

 

a) Busca imatges de tots els plats del menú de Casa Isidro. 

b) Què és l’anèmia? I la cirrosi? 

c) Quines són les funcions del maître en un restaurant? Què significa en català aquesta 
paraula francesa? 

 

                                                           
265 Descriptors didàctics: Gastronomia”, “Cos humà”, “Ciències Naturals”, “Educació Física”, “Oficis”, 
“Llengua catalana”, “Francès 
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Activitat 39. “Anònims”266 
 
 
Què et sembla la interpretació metafòrica del tercer anònim realitzada per Camps 
O’Shea respecte al futbol? Intenta escriure un altre anònim utilitzant altres metàfores 
que no siguin la brillantor de la lluna, l’animal engabiat i la ciutat de Samarcanda. 
 

                                                           
266 Descriptors didàctics: Educació Física, Futbol, Violència futbolísitca, Sociologia, Llengua castellana 
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Activitat 40. “Teatre i futbol”267 
 
 
Escenifiqueu el moment en què Palacín marxa abans d’hora de l’entrenament del C. F. 
Centelles i en arribar als vestidors es troba tres homes que li claven una navalla. 
 

                                                           
267 Descriptors didàctics: Teatre, Futbol, Educació Física, Llengua castellana 
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Activitat 41. “S’ha escrit un crim”268 

 

a) Per què a la noticia publicada als diaris sobre la mort de Palacín només surt el nom 
complet de Marta i no de Marçal? Busca tres notícies d’un assassinat, surten els noms 
complerts dels sospitosos? 

b) Et sembla creïble la tesi de la policia sobre l’assassinat de Palacín? 

c) Compara l’interrogatori a Marta realitzat per l’inspector Contreras amb el d’una 
pel·lícula que hagis vist darrerament on hi hagi un assassinat. Fes una graella amb les 
similituds i les diferències. 

 

                                                           
268 Descriptors didàctics: Mitjans de comunicació, Classe social, Periodisme, Investigació policial 
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Activitat 42. “Interpretació dels somnis”269 
 
 
Has tingut alguna vegada un somni on aparegui un ésser estimat? Explica’l. 
 

                                                           
269 Descriptors didàctics: Psicologia, Somnis 
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Activitat 43. “Falsos fitxatges”270 

 

a) Llegeix el següent article d’opinió de Alfredo Relaño (http://blogs.as.com/me-gusta-
el-futbol/2015/02/roca-junyent-azote-de-falsos-oriundos.html) i fes un resum del que 
va suposar l’escàndol del fitxatge de jugadors oriunds als anys setanta a Espanya. 

b) De quin ordinador podia disposar la secretària de Sánchez Zapico al 1988? Busca 
una fotografia. 

c) Cerca informació sobre la Residència Geriàtrica Mare de Déu de Núria. 

d) Què eren els diskettes que es posaven als ordinadors? De quin tipus n’hi havia? 
Quins suports per emmagatzemar la informació s’utilitzen avui dia? 

e) Quina és la funció d’un representant de futbolistes? 

f) Creus que les situacions personals dels futbolistes influeixen en el seu rendiment? 
Posa un exemple d’un futbolista que hagi tingut un problema personal i hagi baixat el 
seu rendiment. 

g) Busca informació sobre el programa radiofònic “Supergarcía”, precursor de les 
tertúlies futbolístiques actuals. Quins programes de ràdio i televisió segueixen aquest 
format en l’actualitat? Cita almenys quatre. 
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Activitat 44. “És l’hora dels adeus”271 
 
 
Quin és l’últim partit d’homenatge que s’ha fet a un jugador barcelonista? 
 

                                                           
271 Descriptors didàctics: Educació Física, Futbol, Futbolistes 
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Activitat 45. “Per una mort digna”272 

 

a) Què és una mort digna? Debateu a classe si era millor que Bromuro passés les seves 
últimes hores a l’hospital o a casa de Carvalho. 

b) Qui creus que va enviar l’anònim a El Periódico amb què acaba la novel·la? 

                                                           
272 Descriptors didàctics: Ètica, Valors, Gent gran, Mitjans de comunicació 
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Bloc C. Activitats per a 
després de la lectura 
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Activitat 46. “L’heroi”273 

1. Introducció 

Els futbolistes s’han convertit en els herois de carn i ossos de les societats modernes. A 
l’antiga Grècia ja trobem alguns homes, fills de déus, que participen en batalles i 
protagonitzen grans gestes. Aquestes accions són relatades a les grans obres clàssiques 
com l’Odissea d’Homer. En l’actualitat, els mitjans de comunicació s’encarreguen 
d’atorgar qualitats divines i mítiques als futbolistes capaços de realitzar jugades 
extraordinàries. Els aficionats s’identifiquen amb aquests herois i això els converteix en 
referents socials que transmeten valors o antivalors amb els seus comportaments dins i 
fora del terreny de joc. 

2. Fragment de la novel·la 

“Tomó aliento mental y degustó por un rabillo del ojo el efecto que su 
erudición estaba causando en Carvalho. 

- “¿Le canso? 

- No. Siga. Las palabras habladas no hay que quemarlas. Se queman solas. 

- El mito heroico siempre se ha basado en el hombre poderoso o en el dios 
hombre que vence al mal y que libera a su pueblo de la destrucción y la 
muerte. ¿Me sigue? Me sigue. Estupendo. Me sé de memoria un fragmento del 
trabajo de Jung sobre el hombre y sus símbolos que le servirá para entender lo 
que quiere decirle. Al héroe se le rodea de textos sagrados, ceremonias, se le 
canta, se le baila, se le hacen sacrificios y todo ello, y aquí cito de memoria “… 
sobrecoge a los asistentes con lumínicas emociones (como si fuera con 
encantamientos mágicos) y exalta al individuo hacia la identificación con el 
héroe”. A ese hombre que cree en el héroe, que se identifica en él, le estamos 
dando el instrumento para liberarse de su propia poquedad personal, de su 
propia insignificancia y se cree dotado de una cualidad sobrehumana. 

- El fútbol” 

 

3. Material complementari 

Llegeix atentament el següent text corresponent a una de les gestes heroiques narrades 
a l’Odissea d’Homer: l’episodi de les sirenes. 

“Primero llegarás a las Sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se 
acercan a ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las Sirenas ya 
nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque ha 
vuelto a casa; antes bien, lo hechizan éstas con su sonoro canto sentadas en un 
prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos putrefactos, cubiertos 
de piel seca. Haz pasar de largo a la nave y, derritiendo cera agradable como la 
miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En 

                                                           
273 Descriptors didàctics: Educació Física, Mitologia, Psicologia, Sociologia, Filosofia, Religió, Futbol, Grec, 
Literatura universal, Valors, Mitjans de comunicació, Mite, Futbolistes, Ètica, Herois, TAC, Llengua 
castellana, Llengua catalana. 
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cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al 
mástil -que sujeten a éste las amarras-, para que escuches complacido, la voz de 
las dos Sirenas; y si suplicas a tus compañeros o los ordenas que te desaten, que 
ellos te sujeten todavía con más cuerdas” (Odisea, càntic XII). 

 

4. Activitats didàctiques 

4.1 Contesta les següents preguntes sobre el text complementari: 

a) Què li succeeix a qui escolta la veu de les Sirenes? 

b) Com evita la tripulació de la nau d’Ulisses sentir aquesta veu? 

c) Què ha de fer Ulises si vol sentir el seu cant? 

d) Què ha de fer la resta de la tripulació si Ulisses els hi demana deslligar-lo? 

 

 

4.2 Els herois grecs acostumen a ser homes i déus alhora, doncs són fills d’un home i un 
déu. Acostumen a ser fort, astuts i valerosos. Tot i comptar amb l’ajuda dels déus, no 
són immortals. Completa la sèrie amb les paraules que apareixen al quadre: 

Dotze treballs – Velocitat – Zeus – Sirenes – Jasó – Minotaure – Pegàs – Tetis – Teseu 
– Valor – Equip – Poseidó – Perseu - Invisibilitat 

Heroi   Gesta   Divinitat  Qualitat 

Aquil·les  Troia   Tetis   Velocitat 

Odisseu  Sirenas  Apolo   Valor 

Hèracles  Doce trabajos  Zeus   Força  

Jasón   Velló d’or  Medea   Equip  

Bel·lerofont  Pegaso  Poseidón              Habilitat 

Teseo   Minotauro  Ariadna  Astúcia 

Perseo   Medusa  Zeus   Invisibilitat  
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4.3 Una de les estratègies emprades pels mitjans de comunicació per tal de mitificar els 
herois futbolístics és l’atribució d’un “sobrenom mític” que habitualment apareix als 
titulars dels diaris. Completa la taula de jugadors amb els següents sobrenoms: 

 

 El Salvador – El Kaiser – San Marco – La mano de Dios – Harry Potter 

 O Réi – El brujo de Porto Alegre – Il grande – El fenómeno – El Mesías 

 El Mago – Il divino – CR7 – El eterno – Le Roi – El santo – El torpedo 

 

 

Nom Sobrenom Nom Sobrenom 

Maradona  Dino Zoff  

Pelé  Gerd Müller  

Johan Cruyff  Roberto Baggio  

Zidane  Lionel Messi  

Bekenhabuer  Cristiano Ronaldo  

Ronaldo 
Nazario 

 
Iker Casillas 

 

Van Basten  Eden Hazard  

Platini  Dino Zoff  

Paolo Maldini  Ronaldinho  
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4.4 A més de realitzar grans gestes, els herois grecs també tenien el seu costat fosc i 
feien actes menyspreables. La popularitat dels futbolistes moderns els converteix en 
models de comportament. Per això les seves accions i actituds tant dintre com fora del 
terreny de joc tenen un gran transcendència social. Fes un llistat de les accions 
positives i negatives dels jugadors de futbol des del punt de vista dels valors que 
transmenten.  

 Dins del terreny de joc Fora del terreny de joc 

Accions 
lloables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions 
reprobables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Mira el següent vídeo sobre els herois grecs: 
www.youtube.com/watch?v=dXUUBDafbzQ. 

 

a) Quines característiques s’atribueixen a cadascun d’aquests herois?  

Aquiles: 

Odisseu: 

Hèracles: 

Bel·lerofont: 
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Jasó: 

Perseu: 

Teseu: 

b) Escull sis futbolistes dels que apareixen a l’actvivitat 4.3 i fes el guió d’un vídeo sobre 
els herois moderns destacant dues qualitats de cadascun d’ells i seleccionant una 
imatge d’una de les seves gestes. 
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Activitat 47. “La batalla astral”274 

1. Introducció 

Des d’un punt de vista antropològic, els futbolistes, herois moderns, representen els 
clubs i els seus aficionades en la batalla simbòlica que suposa qualsevol partit de futbol. 
Una lluita on, de la mateixa manera que en les llegendes de sant Jordi o de l’arcàngel 
sant Miquel, els jugadors del propi equip representen el bé i la victòria s’assoleix 
derrotant l’altre equip amb un gol. Aquest simbolisme del partit de futbol es fa palès en 
els animals o en els motius bèl·lics presents als escuts dels equips anglesos. A Espanya, 
el significat simbòlics dels clubs de futbol està associat a aspectes locals com els colors 
de les banderes. Per aquest motiu els enfrontaments entre els equips de la mateixa 
ciutat, autonomia o país estan envoltats d’un contingut polític i social particular. La 
rivalitat entre el F. C. Barcelona i el Real Madrid reflecteix les tensions polítiques entre 
el centre i la perifèria dins l’Estat Espanyol. 

2. Fragment de la novel·la 

“- Tal vez tenga razón. Yo podría trabajar en otra cosa o simplemente no trabajar. 
Me apunté a esto precisamente por lo que tenía de contraste con mis ambiciones y 
porque Basté de Linyola, muy amigo de mi familia, me dijo que quería romper con 
la imagen tradicional de poquedad y adocenamiento que había dado el club en los 
últimos años. Además, no voy a negarlo, me fascinaba penetrar en la cueva de los 
héroes. ¿No imagina usted el vestuario de un gran club de fútbol como esa caverna 
mística donde los héroes y los dioses esperan la batalla astral? 

Carvalho respiró hondo. Camps O’Shea se había inclinado hacia delante, con la 
copa apretada entre las dos manos y los ojos perdidos en una montaña de Olimpia 
que sólo él veía. ¿De qué película has sacado la pose, amigo?, pensó Carvalho, pero 
se dispuso a escuchar las inevitables cavilaciones de aquella alma maleta de doble 
fondo, como las peores almas y las mejores maletas. 

- ¿Sabe usted de qué batalla astral se trata? 

- Ni idea. 

- Los dioses ordenan el universo y los héroes lo defienden. Los dioses son menos 
interesantes que los héroes. Por ejemplo, Basté de Linyola es un dios y Mortimer 
un héroe. No hay color. 

- Por lo que he leído en la prensa, no me interesan ni el uno ni el otro. 

- El uno se cree interesante. El otro lo es. 

- ¿Por qué se cree interesante Basté de Linyola? 

- Es un político, más o menos frustrado. Ha querido ordenar la economía, la 
democracia, Cataluña, y ahora quiere ordenar la sentimentalidad épica de este 

                                                           
274 Descriptors didàctics: Educació Física, Mitologia, Literatura catalana, Sociologia, Antropologia, 
Psicologia, Religió, Herois, Política catalana, Simbolisme polític, Simbolisme identitari, Mite, Llegenda, 
Mitologia, F. C. Barcelona, Futbol, Futbolistes,Clubs de futbol, Emblemes totèmics, Escuts,Rivalitat, Real 
Madrid, Publiciat 
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país devolviendo al club su carácter de ejército simbólico no armado de la 
catalanidad.  

- Y aquí entran los héroes. 

- Aquí entran los héroes. Si hiciéramos un árbol genealógico de la heroicidad nos 
llevaríamos sorpresas. 

- Sorpréndame. 

- El héroe real es el guerrero. Toda sociedad ha necesitado mitificar a sus 
guerreros para mitificar la legitimada simbólica de su agresividad. Desde las 
sociedades más primitivas, al héroe se le dotó de un ritual, de un vestuario, de un 
aura de elegido que por su victoria podía, fugazmente, equivaler a un dios. Pero 
los dioses seguían controlando el cotarro desde la trastienda y los dueños de la 
tierra, es decir, los dioses, han ido adaptando al héroe a lo largo de los tiempos. 
¿Recuerda usted el símbolo de san Jorge matando al dragón? Nuestro sant Jordi 
nacional. Pues es el resultado de una simbología antigua en la que el héroe era a la 
vez serpiente. En las leyendas germánicas el héroe es mitad hombre y mitad 
serpiente, porque lleva en su interior su propia negación. San Jorge ya no tiene la 
serpiente dentro, sino fuera, y la mata. Empezaba a establecerse en el mundo la 
lógica de los tenderos que quieren las cosas claras y el alma unidimensional. Y los 
cristianos, desde su zafiedad mental, fueron más lejos. San Miguel Arcángel no 
lancea a una serpiente o a un dragón simbólico, sino a Lucifer, es decir, al mal con 
su carnet de identidad de mal. 

(…) 

El héroe deportivo sustituye a los Napoleones locales y los dirigentes del deporte a 
los dioses ordenadores del caos. Y traslade usted este esquema a España, a 
Cataluña, a nuestro club. Nuestro club es sant Jordi y el dragón el enemigo 
exterior: España para los más ambiciosos simbólicamente, el Real Madrid para 
los más concretos”. 

3. Material complementari 

Algunes multinacionals han utilitzat el simbolisme del partit de futbol com a 
representació de la lluita entre el bé i el mal per anunciar els seus productes. Aquí tens 
l’enllaç de dos vídeos publicitaris, un de la marca de roba esportiva Nike 
(http://youtu.be/0KT8YBS6PBk, 1 minut i 30 segons) i un altre de l’empresa de 
telefonia mòbil Samsung (http://youtu.be/CVaYuBfrwmM, 23 minuts), on una selecció 
de futbolistes internacionals defensen la terra de l’amenaça de les forces del mal. 
Compara els elements simbòlics d’un d’aquests vídeos amb els de les llegendes de sant 
Jordi (http://www.xtec.cat/~mdomingo/stjordi/llegenda.htm) i l’arcàngel sant Miquel 
(http://lespilesbloc.blogspot.com.es/2012/05/histories-i-llegendes-de-sant-
miquel.html). 
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4. Activitats didàctiques 

4.1 Compara els elements mítics d’aquest tres relats on els futbolistes, el cavaller o 
l’arcàngel salven el món. 

 

 

4.2 Des d’un punt de vista etnogràfic, un dels aspectes que ens porten a pensar en un 
partit de futbol com una lluita simbòlica és la presència d’animals als escuts dels clubs, 
sobretot als anglesos. Relaciona els següents equips de futbol amb l’animal que apareix 
en el seu escut: 

a)  Lleó       Manchester City 

 Drac       Chelsea 

 Àliga       Cardiff City 

 Tigre       Norwich City 

 Canari       Swansea City 

 Cigne       Hull City  

 

b) Gall       Derby County 

 Llop       Newcastle United 

 Garsa       Liverpool 

 Au Fènix      Wolverhampton 

 Cabra        Tottenham Hotspur 

 Escenari de 
la lluita 

Representació 
del bé 

Representació 
del mal 

Forma de 
vèncer 

Objecte de 
salvació 

Partit 
futbol 

 

 

 

    

Sant 
Jordi 

 

 

 

    

Sant 
Miquel 
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4.3 Els escuts dels clubs de futbol anglesos també inclouen algunes armes com a símbol 
de batalla.  

a) Cerca nou armes en la següent sopa de lletres 

W U C O E J R E L E C T O R C 

C D E M A R T E L L S D A I A 

A E S D X R W E T N U R A P S 

N O P Q M O M T Y N U O J C T 

O E R R O T E A S D E E T O E 

D R S E F D O P A D O D E D L 

E C A C N O Y M C Z U X I N L 

D I V K E G R D A S D I R R S 

U L N O V A I X E L L T A R T 

 
b) Relaciona les armes que has trobat amb els següents equips: 

Sheffield United 

West Ham United 

West Ham United 

Manchester United 

Blacpool 

Manchester City 

Newcastle United 

Arsenal 

 

4.4 A l’Estat espanyol els escuts del clubs de futbol contenen símbols relacionats amb la 
comunitat local (ciutat o autonomia) que representen. Completa el quadre relacionant 
el símbol local amb l’escut del club on apareix. 

Roure de Guernika – Ós i arboç – Creu de sant Jordi – Bandera andalusa – Pendó sala 
Calvet – Escut de València – Senyera valenciana – Set corones – Escut de Navarra – 
Pendó de Castella – Escut de Sevilla – Castells – Bandera gallega – Bandera asturiana 
– Bandera canària 

 

Club Símbol local 

C. F. Vila-real  

F. C. Barcelona  

Real Madrid  
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Real Valladolid  

C. A. Osasuna  

Atheltic Club  

R. C. Deportivo de La Corunya  

R. C. Celta de Vigo  

C. Atlético de Madrid  

C. D. Tenerife  

R. C. D. Oviedo  

C. F. Sevilla  

R. C. D. Murcia  

R. Betis Balompie  

Levante C. F.  

 

4.5 Com a conseqüència d’aquesta representativitat simbòlica els enfrontaments entre 
alguns d’aquests equips adquireixen un significat polític o social que depassa 
l’enfrontament futbolístic. Aquests partits s’anomenen “derbi” quan es juguen entre 
equips de la mateixa ciutat o “clàssic” si es tracta d’equips principals del mateix país. 
Omple el quadre següent indicant quin tipus de rivalitat envolta aquests partits: local 
(L), autonòmica (A) o estatal (E). 

Partit 
Rivalitat 
(L, A, E) 

F. C. Barcelona - Real Madrid  

F. C. Barcelona – R. C. D. Espanyol  

Real Madrid – Atlético de Madrid  

Getafe C. F. – Rayo Vallecano  

Elche – Valencia C. F.  

Valencia C. F. – Levante  

Levante – Villarreal  

Málaga – Sevilla  

Almería – Granada  
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Real Betis – Sevilla  

Real Sociedad – Athletic Club  

Atlético Osasuna – Athletic Club  

Athletic Club – Real Madrid  

Alavés C. F. – Atlético Osasuna  

Real Oviedo – Sporting de Gijón  

Eibar – Athletic Club  

Celta – Deportivo  

Córdoba - Granada  

Athletic Club – F.C. Barcelona  

F. C. Barcelona - Valencia  

 

4.6 Una de les rivalitats que comporta un simbolisme polític més important és entre el 
F. C. Barcelona, representant del catalanisme, i el Real Madrid, representant 
l’espanyolisme. Tria una d’aquestes opcions per exposar el sentit polític de 
l’enfrontament entre aquests dos equips: a) El cas Di Stéfano; b) Els càntics, banderes i 
símbols que s’exhibeixen als estadis; c) El titulars dels mitjans de comunicació. 
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Activitat 48. “La víctima propiciatòria”275 

 

1. Introducció 

Des de molt antic els éssers humans tenen la necessitat de trobar un responsable de les 
seves desgràcies. L’antropologia ha definit aquest personatge com el boc expiatori. 
L’origen d’aquesta expressió el trobem en els animals que els sacerdots oferien a les 
divinitats per tal d’expiar els pecats del poble. Al llarg de la història diversos homes i 
col·lectius, alguns reals i altres mítics, han estat víctimes propiciatòries per solucionar 
els mals dels pobles. En les societats modernes, els futbolistes assumeixen aquesta 
funció higiènica pels aficionats. Així algunes de les seves accions els converteixen en 
“enemics públics” d’un determinat equip. Però també els jugadors del propi equip 
suporten la indignació dels seus seguidors davant d’un mal resultat. Alguns d’aquests 
comportaments del públic són reprovables i cal arbitrar mesures per allunyar-los dels 
terrenys de joc, ja que poden extremar-se fins a causar la mort. 

2. Fragment de la novel·la 

“Porque habéis usurpado la función de los dioses que en otro tiempo guiaron la 
conducta de los hombres, sin aportar consuelos sobrenaturales, sino simplemente 
la terapia del grito más irracional: el delantero centro será asesinado al 
atardecer.  

Porque vuestro delantero centro es el instrumento que utilizáis para sentiros 
dioses gestores de victorias y derrotas, desde la cómoda poltrona de césares 
menores: el delantero centro será asesinado al atardecer. 

Porque el atardecer es la hora baja en la que descienden los biorritmos del 
entusiasmo, y el degüello y el estertor resuenan con una música tan truculenta 
como melancólica: el delantero centro será asesinado al atardecer (fragment 1) 

“Abriré las jaulas donde guardáis vuestro animales de lujo y el brillo de sus 
músculos iluminará el atardecer más que la luna de Samarcanda. 

Pero en la carrera un animal revelará su herida de muerte y no llegará a las 
puertas de la ciudad. Es el escándalo. El chivo expiatorio que necesita mi teoría de 
la crueldad. El que debe morir para que los demás sean libres y vosotros, 
mercaderes de músculos, los culpables morales de esta historia. 

El que debe morir subirá a los cielos de la inocencia. La sangre limpiará mis 
manos, porque serán instrumentos del nuevo orden de la Tierra. Por todo ello, y es 
profecía, el delantero centro será asesinado al atardecer” (fragment 2). 
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3. Material complementari 

En la tradició jueva la víctima propiciatòria era un boc que expiava els pecats d’Israel. 
Per això també es coneix a aquesta víctima sacrificial amb el nom de “boc expiatori“. 
Així consta al llibre del Levític, dedicat a les instruccions que havien de seguir els 
sacerdots pel culte:  

“De part de la comunitat dels israelites rebrà dos bocs destinats al sacrifici pel 
pecat i un moltó destinat a l'holocaust. Aaron oferirà un vedell en sacrifici pel 
propi pecat, i expiarà així per ell i per la seva família. Acabat prendrà els dos bocs 
i els presentarà davant el Senyor, a l'entrada de la tenda del trobament; llavors 
tirarà les sorts per saber quin dels dos bocs serà per al Senyor i quin per a Azazel. 
Prendrà el boc a qui ha tocat de ser per al Senyor i l'oferirà en sacrifici pel perdó 
del pecat” (Lv 16, p. 5-9). 

 

4. Activitats didàctiques 

4.1 El filòsof francès René Girard va reflexionar sobre l’origen i les arrels de la violència 
humana al seu llibre “El chivo expiatorio”. Segons aquest autor, la nostra tendència de 
barallar-nos els uns amb els altres necessita aquest mecanisme per desactivar la nostra 
capacitat d'autodestrucció. El boc expiatori és un mite fonamental de la nostra cultura i 
una realitat històrica. Tots els casos tenen una característica comuna, la seva 
innocència. Tots són innocents, i és justament aquesta manca de culpabilitat la que 
carrega de força expiatòria i dóna caràcter sagrat a aquestes víctimes circumstancials. 
Busca informació sobre el següents bocs expiatoris: 

Personatge mític o real  Qui el persegueix? Per què? 

Èdip   

Prometeu   

Jesús de Natzaret   

Jueus (Edat Mitjana)   

Jueus (nazisme)   

Bruixes (Edat Mitjana)   

Habitants de Sodoma i 
Gomorra 

  

Cristians (Roma)   
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4.2. Alguns futbolistes s’han convertit en autèntics bocs expiatoris pel públic d’un 
determinat equip per haver provocat una lesió greu, haver fitxat pel màxim rival o 
realitzar un gest grotesc cap a la graderia. Relaciona el motiu amb el jugador objecte de 
l’ira del públic. 

a)  Luis Enrique   Tocar-se els testicles mirant al públic   

 Luis Figo   Lesionar a Bernd Schuster i Diego  Maradona 

 Andoni Goikoetxea  Fitxar pel F. C. Barcelona 

 Hugo Sánchez   Fitxar pel Chelsea procedent de l’Arsenal 

 Ashley Cole   Pagament clàusula rescissió pel Real Madrid 

  

 

b)  Raúl González   Amenaçar de no jugar si no cobrava  

 Daniel Alves   Simular faltes 

 Marco Materazzi  Menjar-se un plàtan llançat pel públic 

 Royston Drenthe  Fer callar l’estadi posant-se un dit a la boca 

 Sergio Busquets  Insultar la germana d’un adversari 

 

 

 

4.3 Sovint els futbolistes acaparen la frustració dels aficionats davant d’un mal resultat. 
Fes un llistat de les diferents formes que utilitza el públic per expressar el seu 
descontentament amb els jugadors (p. e. xiular). 

·       · 

 

·       · 

 

·       · 

 

·       · 
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4.4. Valora quins són els límits ètics d’aquests comportaments qualificant-los 
d’acceptables o condemnables i raona per què ho consideres així. Proposa mesures per 
evitar les accions reprovables. 

Acció Valoració / Mesura Argumentació 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

4.5 L’argument de l’assassinat d’un futbolista per la seva afició, emprat per Vázquez 
Montalbán en aquesta novel·la, no està lluny de la realitat. Investiga la mort del defensa 
colombià Andrés Escobar i del davanter camerunès Albert Ebossé. Fes una redacció on 
aparegui l’any, el lloc, el partit, els motius i els responsables d’aquestes dues morts. 
Expressa també la teva opinió envers aquests succés. 
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Activitat 49. “Més que un club”276 

1. Introducció 
 
Des de principis del segle XX el F. C. Barcelona va mostrar el seu compromís polític, 
social i cultural amb Catalunya, motiu pel qual se’l considera “més que un club” de 
futbol. Aquesta frase, pronunciada pel president Narcís de Carreres en un discurs, 
reflecteix el paper que el club va assumir, especialment durant el franquisme, com a 
institució representativa de la identitat catalana. Així ho explicà Manuel Vázquez 
Montalbán en un article de la revista Catalònia. En ple segle XXI la globalització ha 
portat l’afició barcelonista més enllà de les fronteres de l’Estat espanyol trobant-se 
socis, seguidors i penyes arreu del món. El F. C. Barcelona també esdevé una de les 
eines més importants d’integració en la cultura catalana pels nouvinguts, ja siguin 
aficionats o jugadors. A més a més, les victòries o derrotes de l’equip adquireixen un 
rerefons polític, doncs el club assumeix, amb els seus pros i contres, la representativitat 
del poble i la nació catalana. 
 
2. Fragment de la novel·la 
 

“Cuando el instinto le indicaba que debía conocer más a determinada persona era 
porque el instinto no se fiaba de la persona en cuestión. Y el instinto aquella tarde 
le dijo: vete a la conferencia de Basté de Linyola, aumenta tu cultura sobre la 
ciudad en la que vives y compruebas de qué pie calza el caballero Basté. (…) 
 
- Señoras, señores, es un honor para mí aprovechar la ocasión que me ha 
brindado el Colegio de Abogados para hablar sobre esta ciudad, sobre esta mi 
ciudad. Ocasión que en estos momentos me sorprende detentando uno de los 
cargos más, a mi pesar, emblemáticos de toda Cataluña. Se ha dicho que nuestro 
equipo de fútbol señero es más que un club y se ha añadido que es el ejército 
simbólico y desarmado de Cataluña, una nación sin estado y, por lo tanto, sin 
ejército. Puede ser cierto. Pero no es mi cargo actual, ni de nuestro equipo, ni de 
nuestros ejércitos posibles o imposibles de lo que voy a hablar, sino de la gran 
aventura de a la vez rehacer y hacer Barcelona” (fragment 1). 
 
 
“Tomó la palabra el jefe de relaciones públicas Camps O’Shea para recordar a los 
periodistas el motivo del encuentro, bajo la brusca iluminación de los focos de las 
distintas cadenas de televisión que grababan el clamoroso evento de la 
presentación pública del nuevo fichaje. El propio Camps O’Shea se ofreció como 
traductor de Mortimer. 
- Ha estudiado un curso intensivo de castellano, pero aún no se atreve a mantener 
una conversación y mucho menos con vosotros, que sois de lo que no hay. 
 

                                                           
276 Descriptors didàctics: Educació Física, Sociologia, Història, Aula d’Acollida, Geografia, Matemàtiques, 
Futbol, F. C. Barcelona, Simbolisme polític, Simbolisme identitari, Globalització, Franquisme, Llengua 
catalana, Cultura catalana, Memòria històrica, Guerra civil, Aficionats, Penyes barcelonistes, Integració 
cultural, Història de Catalunya, Política catalana. 
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Alguna risa pagó la broma distensora del relaciones públicas y entre las risas 
empezaron a brotar las primeras preguntas. 
- ¿También aprenderá el catalán? – Of course! També! També!. 
Fue lo que contestó Mortimer cuando le fue traducida la pregunta y se ganó un 
puñado de aplausos y de risas propicias. 
- ¿Qué impresión se siente cuando se ficha por un club tan poderoso como este? 
- ¿Es usted consciente de que los futbolistas ingleses nunca han triunfado 
plenamente en Europa? 
- ¿Conoce usted la significación social y nacional del club por el que ha fichado? 
- ¿Mantendrá el promedio de treinta goles anuales que ha conseguido en el fútbol 
inglés? 
-¿Prefiere esperar a que le lleguen las pelotas o le gusta bajar a buscarlas? 
- Mortimer, usted se ha casado hace poco y espera un hijo. ¿Le pondrá Jordi si es 
niño o Núria si es niña? 
 
Esta vez fue Camps O’Shea el que contestó directamente sin traducir la pregunta. 
- El señor Mortimer puede inclinarse por un nombre catalán, pero no tiene por 
qué ser Núria o Jordi. Hay otros. 
- ¿Qué otros? 
- Montserrat y Dídac, por ejemplo. 
- ¿Se llamará su hijo Dídac o su hija Montserrat? 
- He dicho que podrían llamarse Montserrat o Dídac, o, evidentemente, también 
pudieran llamarse Núria y Jordi, o Pepet y Maria Salut, o Xifré o Mercè… 
 
Algunos periodistas se impacientaban por la inconcreción onomástica y Mortimer 
asistía desconcertado pero sonriente a la elección del nombre de unos hijos que 
aún no tenía. 
- Señor Mortimer, ¿ha probado ya usted el pan con tomate? 
Pacientemente Camps O’Shea describió a Mortimer la composición del pan con 
tomate a la catalana: bread, oil, tomato, salt. That’s all. Mortimer reflexionó sobre 
el plato que se le había propuesto y afirmó sin demasiado entusiasmo que haría lo 
imposible para incorporar el pan con tomate a su dieta, y añadió con gran 
vehemencia y con la rotundidad desesperada de un primerizo estudiante de 
castellano: 
- Me gusta mucho la paella. 
- ¿Prefiere la paella catalana o la valenciana? 
Camps O’Shea le preguntó al periodista que le explicara las diferencias 
fundamentales entre la paella catalana y la valenciana y el periodista le dijo que 
había sido una broma. El relaciones públicas puso cara de póquer” (fragment 2). 

 
3. Material complementari 
 
Manuel Vázquez Montalbán va ser un dels primers intel·lectuals catalans que va 
explicar el sentit del “més que un club”, tant a la resta de l’Estat espanyol com en 
l’àmbit internacional, i popularitzà l’expressió “exèrcit simbòlic desarmat de la 
catalanitat”. A continuació tens un extracte d’un article seu publicat a la revista 
Catalonia, editada als anys vuitanta per difondre la cultura catalana a l’estranger, on 
explica el significat polític d’aquesta frase.  
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En certa històrica ocasió, un president del Club de Futbol Barcelona va dir que el 
Barça era "... més que un club". Ho va dir durant el franquisme, en un moment en 
que a Espanya tot era més del que era: els escriptors eren quelcom més que 
escriptors, els silencis quelcom més que silencis, la memòria quelcom més que 
memòria, la impotència quelcom més que impotència. Tot el que no fos combregar 
amb la veritat oficial i absoluta del franquisme es convertia en un fet d'oposició 
objectiva, i l'equip de futbol del Barcelona polaritzava les ànsies nacionalistes dels 
catalans, com si fos I'exèrcit desarmat d'un país amb la identitat aixafada pel 
vencedor en la guerra civil” (Barça: l’exèrcit d’un país desarmat, revista Catalònia, 
núm. 1, p. 45). 

 
4. Activitats didàctiques 
 
4.1 La pàgina web oficial del F. C. Barcelona explica la història de la frase “més que un 
club”. Omple els buits en el text amb les següents paraules: 
 
Mort / Primo de Rivera / defensa / Josep Sunyol / dictadura / Narcís de Carreras / 
quatre barres / Catalunya / Estats Units / solidàries / llengua oficial / castellanitzar / 
afusellat / cultura / clausurada / Barça / significació social / Fundació / estatut 
d’autonomia / anticentralista / Franco / compromís social / sentiments / llengua / 
escut / Més que un club / discursos / II República Espanyola / esport i ciutadania. 
 
Sota la divisa ______________ es vol expressar el compromís que el Futbol Club 
Barcelona ha mantingut i manté amb la societat més enllà de la seva estricta activitat 
esportiva. Durant molts anys, aquest compromís es referia específicament a la societat 
catalana, que ha viscut durant moltes dècades del segle XX sota dictadures que 
perseguien la seva _______ i la seva ________. Davant aquestes circumstàncies, el 
_______ va estar sempre amb els sentiments catalanistes, de defensa de la llengua i la 
cultura pròpia, i de la democràcia. Per això, tot i que el català no era 
_____________, el 1921 el Club ja va redactar els seus estatuts en la llengua pròpia 
de Catalunya. També en aquella època, el 1918, el Club es va adherir a la petició d’un 
___________________ per a Catalunya, que reivindicaven tots els sectors del 
moviment catalanista. 
 
Aquesta orientació del Club li va valer les represàlies de les autoritats espanyoles, i 
durant la Dictadura de _________________ l'Entitat va ser __________ durant 
sis mesos. Durant la _____________________ el Futbol Club Barcelona va 
accentuar el seu missatge d’implicació amb la cultura i les institucions pròpies de 
Catalunya. El president ________________ va abanderar aquest procés amb el 
lema “_________________”, que precisament reclamava aquesta implicació del 
món esportiu en els afers socials i culturals del país. Sunyol, que també era diputat, va 
ser ___________ als inicis de la Guerra Civil, l’any 1936; el Club va ser en aquell 
moment un referent de la __________ de la República, com va ser palès amb la gira 
que va fer per Mèxic i els ____________ l’any 1937. En acabar la Guerra Civil, la 
dictadura del general _________ va voler acabar amb la __________________ 
del Barça. Li va ____________ el nom i va fer treure les _______________ de la 
bandera catalana del seu ________. 
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Tot i la persistència de la __________, a finals dels anys seixanta l'Entitat va intentar 
anar recuperant el seu esperit, com es va fer palès en un dels __________ del 
president __________________, que és la persona que va pronunciar el famós 
“més que un club” l’any 1968. Fora de ____________, a molts llocs d’Espanya el 
Barça es va convertir també en un referent democràtic i _______________. En 
l’etapa democràtica iniciada després de la _______ de Franco el Club va mantenir viu 
el seu ___________________ i van aparèixer altres formes de suport a causes 
___________, que més endavant es van materialitzar amb la creació de la 
__________ del Futbol Club Barcelona.  
 
4.2 En ple segle XXI i después de la normalització democràtica produïda a l’Estat 
espanyol, l’afició pel F. C. Barcelona no es pot vincular únicament a la protesta política 
davant d’una dictadura ni a la reivindicació d’una identitat cultural. Tal i com recull el 
número 73 de la revista “Barça” (2015), el sentiment barcelonista s’ha globalitzat arreu 
del món. En la següent taula pots veure les xifres de socis barcelonistes, seguidors 
barcelonistes, visitants al museu i penyes a l’estranger. 
 
a) Observa les següents dades sobre el lloc de residència dels socis del F. C. Barcelona. 
Et sorprèn alguna cosa? 
 

Catalunya  140390 

Resta de l’Estat espanyol 7901 

Resta del món 5678 

 
b) Xarxa mundial de seguidors barcelonistes. 
 

Europa 57 milions 

Amèrica 64 milions 

Orient Mitjà i Àfrica 49 milions 

Àsia i Oceania 121 milions 

 
Elabora un gràfic de barres amb aquestes dades. Quin és el percentatge de la població 
de cadascun d’aquests països que són seguidors del F. C. Barcelona? On hi ha més 
aficionats del F. C. Barcelona en termes absoluts? I relatius?  
 
Població Amèrica: 953 milions 
Població Europa: 742 milions 
Població Orient Mitjà i Àfrica: 1421 milions 
Població Àsia i Oceania: 4465 milions 
 
c) Visitants sudamericans al museu 
 

Mèxic 6,1%  
Brasil 3,9%  
Argentina 3,8%  
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Colòmbia 2,4%  
Veneçuela 1,5%  
Xile 0,9%  
Perú 0,6%  
Puerto Rico 0,5%  
Equador 0,5%  

 
Omple la tercera columna de la taula calculant el total de visitants de cadascun 
d’aquests països tenint en compte que el 2014 van veure el museu 1.530.484 persones.  
 
Situa en un mapa de sud-amèrica aquests països. 
 
d) Penyes barcelonistes a Europa 
 
Situa en un mapa d’Europa els següents països on hi ha penyes del F. C. Barcelona: 
Àustria, Bèlgica, Bòsnia i Herzegovina, Andorra, Bulgària, Xipre, República Txeca, 
Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Alemanya, Grèica, Islàndia, Itàlia, Kosovo, 
Luxemburg, Macedònia, Malta, Països Baixos, Noruega, Polònia, Portugal, República 
d’Eslovàquia, Eslovènia, Suècia, Suïssa, Turquia i Regne Unit. 
 
En quins països europeus no hi ha cap penya barcelonista? 
 
4.3 El F. C. Barcelona sempre s’ha identificat molt amb la cultura catalana. Per això, 
fer-se seguidor del club ha estat una de les formes d’integració més habituals pels 
immigrants. En la presentació de Mortimer, els periodistes li fan una sèrie de preguntes 
relacionades amb les tradicions catalanes. Omple la següent taula col·locant a la 
primera columna els trets identitaris catalans citats en aquesta roda de premsa i en la 
segona columna altres tradicions que no s’esmentin a la novel·la. 
 
 

Aspectes cultura catalana (novel·la) Aspectes cultura catalana (altres) 
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4.4 Elabora un decàleg d’accions que realitzaries amb un futbolista estranger fitxat pel 
F. C. Barcelona per tal d’integrar-lo en la cultura catalana.  
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
4.5 L’expressió “exèrcit simbòlic de la catalanitat” referida al F. C. Barcelona denota el 
caràcter substitutiu que les victòries i les derrotes d’aquest equip de futbol tenen per a 
una nació sense exèrcit. Tanmateix, al llarg de la història Catalunya ha participat en 
algunes guerres. Relaciona amb fletxes els conflictes bèl·lics, el moment històric i 
l’adversari. 
 
Guerra de Successió    s. XIX    Turcs  
 
Guerra dels Segadors    s. XIII    Napoleó 
 
Guerra Civil      s. XVII    Castellans  
 
Guerra de Constantinoble   s. XX    Borbons 
 
Guerra del Francès    s. XVIII   Franquistes 
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4.6 El F. C. Barcelona i els seus aficionats han defensat al llarg de la seva història la 
identitat política i social catalana. Això s’ha produït també en l’actual context polític de 
l’anomenat “dret a decidir”. Algunes accions com la seva inclusió en el Pacte Nacional 
del Dret a Decidir o la confecció d’una segona equipació amb els colors de la senyera, 
així ho demostren. Feu entre tota la classe un llistat de manifestacions del club i dels 
aficionats favorables al reconeixement de la identitat política catalana. Desprès, feu dos 
grups i debateu, amb arguments a favor i en contra, sobre si un club de futbol ha de 
comprometre’s políticament. 
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Activitat 50. “Una plataforma política, econòmica i social”277 

1. Introducció 

La presidència d’un club de futbol esdevé un magnífic aparador públic i una oportunitat 
per accedir als centres de poder econòmic i polític d’una ciutat i d’un país. La majoria 
d’aquests dirigents són anònims per a la opinió pública fins que arriben al cim d’una 
entitat futbolística, malgrat ser majoritàriament empresaris d’èxit ja que es necessita 
avalar amb el propi patrimoni o comprar la majoria de les accions per presidir un club. 
Un dels fenòmens propis de la globalització posmoderna és la compra d’equips de 
futbol per part de magnats procedents de diferents països amb grans fortunes -l’interès 
dels quals encara no està prou clar- obtingudes gràcies al petroli o al gas. A España, 
Jesús Gil va ser el paradigma de l’empresari que es fa famós amb la presidència d’un 
club de futbol i posteriorment dóna el salt a la política. Un itinerari no exempt de 
controvèrsies. 

2. Fragment de la novel·la 

“Camps O’Shea se levantó dando por terminada la rueda de prensa. Los fotógrafos 
disparaban como si les fuera en ello la vida o como si los carretes les quemaran 
dentro de las cámaras. Camps abrió paso hacia otra habitación a Mortimer y a los 
directivos encabezados por el presidente Basté de Linyola. Desaparecidos los 
fotógrafos y los periodistas, Mortimer había perdido el aura de dios de las áreas y 
parecía un muchacho que se había equivocado de salón y de compañía. Especialmente 
en relación con Basté de Linyola, empresario y ex político que había hecho de la 
presidencia del club una cuestión de penúltima significación social. Había estado a 
punto de ser ministro del Gobierno de España, consejero del Gobierno autonómico de 
Cataluña y alcalde de Barcelona. Casi a loa sesenta años descubrió de pronto el 
cansancio y el miedo a que el cansancio le hiciera desaparecer del escaparate público 
del que no se había apartado desde que era la gran esperanza blanca del 
empresariado democrático bajo el franquismo. La presidencia del club era la antesala 
de la jubilación, pero le convertía en un poder fáctico y amaba el poder como único 
antídoto contra la autodestrucción. A los sesenta años, o tienes poder o te suicidas, se 
decía cada mañana ante el espejo que le enseñaba implacablemente el rostro cansado 
de ese otro que le iba creciendo dentro y que se convertía en su peor enemiga” 
(fragment 1).  

“Dosrius había terminado su desayuno y le escuchaba reservón. Mantuvo el silencio 
mientras Sánchez Zapico prolongaba o repetía sus argumentaciones. Volvía a 
exponerle el plan. 

- Todo está atado y bien atado, Dosrius. Créeme. 

- Te creo porque te conozco, pero yo soy un intermediario y son demasiados intereses 
los que juegan en este asunto. Piensa lo peor del ascensor. ¿Crees que yo lo sabía, 
Juanito? Con la mano en el corazón, ¿tú crees que yo te iba a perjudicar? 

                                                           
277 Descriptors didàctics: Educació Física, Sociologia, Història, Economia, Geografia, Ètica, Futbol, Clubs 
de futbol, Presidents futbol, Poder polític, Reconeixement mediàtic, Negoci, Magnats, Globalització, 
Empresaris, Jesús Gil, Ètica. 
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- Ni me ha pasado por la cabeza. 

- Que no te pase por la cabeza. Ha sido un incontrolado, como lo del incendio del 
almacén. Pero tú has ganado mucha pasta en subastas que te hemos, que te han 
preparado y ahora pasan factura. Tú ganarás mucha pasta cuando se construya en 
los terrenos del Centellas. 

- La ganará mi cuñado y mi primo. 

- Y tú, Juanito. 

- Bien, y yo. Por eso, pues por eso soy el primer interesado en que todo salga bien” 
(fragment 2). 

3. Material complementari 

Llegeix aquest fragment de l’article “Presidentes de fútbol imputados” escrit per Albert 
Castillón dins el blog “El dardo” publicat a La Vanguardia. 

“Las mafias internacionales conquistan su territorio adueñándose de los centros 
sociales con mayor influencia: sanean las cuentas del equipo de fútbol local, 
sufragan gastos festivos del Ayuntamiento (además de pasar sobres a algún 
alcalde) y consiguen que los medios de comunicación le sean afines usando el 
talonario. Poco a poco se apoderan de los órganos de poder para más tarde 
formar parte de ellos. En el fútbol español ha pasado esto durante décadas, sigue 
pasando y llegó el momento de gritar basta. Jesús Gil recomendaba a sus amigos 
comprar un club de fútbol, “tendrás a toda la prensa cada domingo en tu casa” 
decía, además de convertirse en un lavadero de dinero negro y codearse con las 
más altas instancias del Estado. Este consejo se lo dio a Jose Mª Ruiz Mateos que 
se hizo con la propiedad del Rayo Vallecano de inmediato colocando a su mujer al 
frente. Reconozcamos la realidad, en España el lugar donde se cierran los 
mayores negocios no es el despacho de una multinacional, sino la Tribuna de un 
equipo de primera división”.  

4. Activitats didàctiques 

4.1 Malgrat sovint es presenti com una qüestió desinteressada, altruista i emocional, 
l’accés a la presidència d’un club de futbol atorga una visibilitat mediàtica i social per 
uns homes de negocis que, malgrat els seus èxits empresarials, no són coneguts per la 
opinió pública. Probablement abans d’assolir aquest càrrec no els coneixíeu, però ara 
sou capaços de reconeixe’ls. Posa el nom de cada president a sota de la imatge 
corresponent. 

 

Fernando Roig – Sandro Rosell – Josep Maria Bartomeu – José María Del Nido - 
Daniel Sánchez Llibre – Ángel Torres - Ramón Calderón – Al Thani – Enrique Pina – 
Jokin Aperrabay – Joan Laporta – Augusto César Lendoiro – Joan Collet – Florentino 
Pérez – Enrique Cerezo – Manuel Ruiz de Lopera 
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4.2 La presidència d’un club de futbol també esdevé una oportunitat de fer negoci. La 
majoria de presidentes són empresaris i les llotges dels estadis es converteixen en 
espais on establir contactes. Relaciona amb fletxes els noms dels anteriors presidents 
amb les activitats professionals que desenvolupen. 

 

a) Fernando Roig   Empresari de marketing 

 Sandro Rosell    Empresari indústria alimentària  

 Josep Maria Bartomeu  Empresari indústria ceràmica 

 José María Del Nido   Empresari enginyeria i infraestructures 

 Daniel Sánchez Llibre   Advocat i empresari 

 

b)  Ángel Torres     Administrador empreses diverses 

 Ramón Calderón   Empresari família real qatarí 

 Al Thani     Empresari indústria armamentística  

 Enrique Pina    Empresari immobiliari 

 Jokin Aperrabay    Empresari i agent de futbolistes  

 

c) Joan Laporta     Dirigent esportiu i polític 

 Augusto César Lendoiro  Empresari promoció i publicitat  

 Joan Collet     Empresari industrial 

 Florentino Pérez   Empresari cinematogràfic 

 Enrique Cerezo    Advocat i polític  

 Manuel Ruiz de Lopera  Empresari construcció 

 

4.3 D’altra banda, grans fortunes procedents del món àrab estan comprant amb els seus 
diners alguns clubs europeus. En aquests casos no sembla necessari treure’n un profit 
econòmic sinó més aviat establir relacions diplomàtiques amb els diferents governs o 
publicitar la imatge del país a través del futbol. Col·loca els noms dels següents 
multimilionaris en el club on han invertit la seva fortuna. 

 

Nasser Al Thani – Peter Lim – Wang Jian Lin – Roman Abramovich – Eric Trohir – 
Dymitry Ryboloviev – Nasser Al-Khelaifi – Mansour Bin Zayed – Alisher Usmanov – 
Suleyman Kerimov – Riwat Akhmetov – Shadid Khan – Avram Glazer 
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Propietari Club 

 Inter de Milà 

 Manchester United 

 Paris Saint Germain 

 Anzhi 

 Valencia C. F. 

 Fulham F. C. 

 A. S. Mónaco 

 Málaga C. F. 

 Manchester City 

 Shaktar Donetsk 

 Chelsea F. C. 

 Atlètic de Madrid 

 Arsenal F. C. 

 

4.4 Relaciona aquests magnats amb el seu país de procedència. 

Nasser Al Thani 

Suleyman Kerimov      

Wang Jian Lin     Rússia  

Roman Abramovich     Qatar 

Eric Trohir      Singapur 

Dymitry Ryboloviev     Emirats Árabs Units 

Peter Lim      Paquistà 

Mansour Bin Zayed     Ucraïna 

Alisher Usmanov      Indonèsia 

Nasser Al-Khelaifi     Xina 

Riwat Akhmetov      Estats Units 

Shadid Khan 

Avram Glazer 
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4.5 El cas més paradigmàtic a l’Estat espanyol ha estat el de Jesús Gil, un empresari de 
la construcció que va arribar a la presidència de l’Atlètic de Madrid i a l’alcaldia de 
Marbella. Investiga la biografia empresarial, futbolística i política d’aquest personatge. 
Fes una presentació en powerpoint. 

 

4.6 Tenint en compte aquest cas paradigmàtic planteja un debat sobre els pros i els 
contres de l’accés a la presidència d’un club de futbol tenint present la dimensió social, 
econòmica i política del càrrec. 
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Activitat 51. “L’especulació urbanística al voltant de l’esport”278 

1. Introducció 

Els grans esdeveniments esportius comporten una gran inversió en infraestructures i 
són una oportunitat de negoci pels especuladors urbanístics. Els Jocs Olímpics de 
Barcelona van suposar la construcció i remodelació d’alguns equipaments per a les 
competicions esportives i també la transformació urbanística d’alguns barris i la 
construcció de noves vies de comunicació. Abans de la crisi, la bombolla immobiliària 
va augmentar el valor dels terrenys ocupats pels estadis de futbol als nuclis urbans i 
alguns clubs decidieren reqüalificar-lo i construir un de nou a les afores de la ciutat. 
Però també els camps dels clubs més modestos de la ciutat de Barcelona tenen un valor 
econòmic en estar situats al bell mig dels barris. L’enderrocament d’edificis històrics 
dut a terme durant la transformació urbanística pels Jocs Olímpics continua amb altres 
projectes com, per exemple, el 22@. 

2. Fragment de la novel·la 

“El patronato de fundadores del Centellas había resistido todas las tentaciones de 
venta del campo, tanto en las expansiones urbanas de los años cincuenta y 
sesenta, como cuando empezaron a husmearlo los cazadores de la futura 
especulación en todos los alrededores de la Villa Olímpica. Situado en la tercera o 
cuarta línea del mar, casi en los límites de San Adrián, el campo del Centellas 
quedaría engullido en el futuro por la Barcelona que crecería a partir del núcleo 
irradiador de la Villa Olímpica convertida en bloques de apartamentos para la 
nueva pequeña burguesía postolímpica, en contaste con la población próxima y 
aborigen: catalanes proletarios residuales e inmigrados de distintas capas 
arqueológicas” (fragment 1). 

 

“Apenas si bebía y parecía complacido por ser escuchado. Carvalho era un público 
nuevo, capaz de sorprenderse aún por su collage moral e intelectual, por aquel 
cinismo británico que le había convertido en un punto de referencia obligado en 
los años sesenta y setenta, cuando los ricos eran de una pieza y él parecía un 
prisma de mil facetas capaz de citar a un filósofo alemán y de enriquecerse sin 
remordimientos, de flirtear con ministros franquistas y negociar con los lideres 
clandestinos de las Comisiones Obreras de sus empresas. 

- ¿Qué hay que comprar y a quién hay que comprar? 

- Como siempre. Hay que comprar terrenos y comprar a los que pueden recalificar 
terrenos. Éste ha sido el negocio fundamental de esta ciudad desde que derribaron 
las murallas. ¿Quiere invertir sus ahorros? 

- Tengo tan pocos que no pueden ni reinvertirse. 

- ¿Para qué ahorra entonces? 

                                                           
278 Descriptors didàctics: Educació Física, Economia, Geografia, Ètica, Història, Matemàtiques, Jocs 
Olímpics, Olimpiada Barcelona, Urbanisme, Barcelona, Infraestructures, Barris, Reqüalificació 
urbanística, Futbol, Estadis, Clubs de futbol, Bombolla immobiliària, Equipaments esportius, Política 
municipal Associacionisme, Moviment veïnal. 
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- Para la vejez. 

 

- No le falta mucho, pero para entonces habrá una excelente beneficiencia. La 
beneficiencia ha vuelto a ponerse de moda porque es necesaria. Volverán los 
roperos y los comedores para pobres. No se asuste. Si tiene algún dinero, métalo 
en terrenos, al otro lado del Tibidabo, cuando construyan el túnel, o en la zona que 
va a quedar detrás de la Villa Olímpica. Todo aquello será una mina” (fragment 2). 

 

3. Material complementari 

Mira el vídeo “Barcelona antes y después de los Juegos” en 
http://www.lavanguardia.com/vida/20120727/54330294870/luces-sombras-
herencia-olimpica-barcelona.html. 

 

4. Activitats didàctiques 

4.1 La concessió dels Jocs Olímpics a Barcelona suposà la distribució dels equipaments 
esportius on es desenvoluparien les diferents competicions en quatre àrees de la ciutat: 
Montjuïc, la Vila Olímpica, la Vall d’Hebró i el tram final de la Diagonal. Algunes 
d’aquestes instal·lacions ja existien, altres es van construir de nou i altres van ser 
reformades. Distribueix els següents edificis en la columna corresponent: 

Palau Sant Jordi – Real Club de Polo – Velòdrom d’Horta – Vila Olímpica dels 
Esportistes - Estadi de Sarrià – Centre Municipal de Tennis – Estadi Olímpic – 
Vivendes Àrbitres i Jutges – Pabelló Vall d’Hebró – INEFC Barcelona – Port Olímpic – 
Palau de la Metal·lúrgia – Camp Nou – Pabelló de la Mar Bella - Pavelló de l’Espanya 
Industrial – Vila Olímpica dels Periodistes – Piscines Bernat Picornell – Palau 
Blaugrana – Camp Olímpic de Tir amb Arc – Palau dels Esports – Poliesportiu de 
l’Estació del Nord 

 

Existent Reformat Nou 
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4.2 Quines competicions esportives es van desenvolupar en cadascuna d’aquestes 
instal·lacions? 

Atletisme – Gimnàstica Artística – Natació – Taekwondo – Voleibol – Lluita Olímpica 
– Gimnàstica Rítmica – Fase Final Handbol -Esgrima – Halterofília – Vela – 
Badminton – Tennis taula – Futbol – Judo – Waterpolo – Hoquei patins – Pilota vasca 
- Hípica – Ciclisme en pista – Tir amb arc – Natació sincronitzada - Tennis 

 

Instal·lació Esport 

Palau Sant Jordi  

Real Club de Polo  

Velòdrom d’Horta  

Estadi de Sarrià  

Centre Municipal de Tennis  

Estadi Olímpic  

Pabelló Vall d’Hebró  

INEFC Barcelona  

Port Olímpic  

Palau de la Metal·lúrgia  

Camp Nou  

Pabelló de la Mar Bella  
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Pavelló de l’Espanya Industrial  

Piscines Bernat Picornell  

Palau Blaugrana  

Camp Olímpic de Tir amb Arc  

Palau dels Esports  

Poliesportiu de l’Estació del Nord  

 

4.3 La concessió dels Jocs Olímpics també va comportar la construcció de nombroses 
infraestructures per comunicar les diferents instal·lacions esportives i la remodelació 
urbanística d’algunes zones de la ciutat. Relaciona cada actuació amb la seva funció: 
remodelació urbanística o construcció d’infraestructures. Abans de fer l’activitat mira el 
vídeo “La transformació urbanística d’una ciutat olímpica” 
(http://www.elperiodico.com/es/noticias/bcn-92/transformacion-ciudad-olimpica-
video-1955843). 

    Ronda de Dalt 

    Vila Olímpica 

    Port Olímpic       

    Ronda del Litoral      

    Torre de Vallvidrera 

Remodelació   Barceloneta     Construcció 

urbanística   Nus de la Trinitat     infraestructures 

    Recuperació del litoral    

    Plaça de les Glòries       

    Ampliació de l’aeroport 

    Anella Olímpica 

    Túnels de Vallvidrera 

    El Raval 
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4.4 Els camps de futbol s’han convertit en un actiu immobiliari pels clubs que veuen en 
la reqüalificació urbanística dels seus estadis una oportunitat per eixugar el deute del 
club. Alguns clubs ja s’han traslladat a les afores de la ciutat, mentre d’altres encara 
conserven el seu camp en el nucli urbà. Classifica els següents estadis en funció de la 
seva localització. 

Camp Nou – Nou Mestalla – Santiago Bernabéu – La Cartuja – Ciutat de València – 
Sánchez Pizjuán – Cornellà-El Prat – Nuevo San Mamés – La Peineta - Anoeta – La 
Rosaleda - Nuevo Estadio de los Cármenes – Riazor 

 

Dins nucli urbà Fora nucli urbà 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 Valora els avantatges i els inconvenients de situar l’estadi dins o fora del nucli urbà. 

 Avantatges Inconvenients 

Pels 
afcionats 
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Pels 
ciutadans 

 

 

  

 

4.6. En la novel·la es fa referència a l’interès d’uns especuladors per comprar els 
terrenys del camp d’un club de barri de la ciutat de Barcelona. Relaciona els clubs amb 
els barris on estan situats. 

Club Esportiu Europa     Poblenou 

Unió Esportiva Sants     Gràcia 

Club Esportiu Júpiter     Sant Andreu 

Futbol Club Martinenc    Les Corts 

Club de Futbol Muntanyesa    Nou Barris 

Club Atlètic Ibèria     Sants 

Unió Barcelonista Catalònia    Guinardó 

Unió Esportiva Sant Andreu    Eixample 

Alzamora Club de Futbol    Zona Franca 

4.7 Consulta les següents dades (http://www.habitaclia.com/informes/precio-medio-
viviendas-distrito_sarria_sant_gervasi-barcelona.htm) i calcula quants milions d’euros 
es podrien obtenir de la construcció de 450 vivendes de 90 m2 en cadascun dels estadis 
d’aquests clubs. 

Poblenou: 

Gràcia: 

Sant Andreu: 

Les Corts: 

Nou Barris: 

Sants: 

Guinardó: 

Eixample: 

Zona Franca: 
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4.8 Investiga i exposa algun conflicte entre els veïns i l’Ajuntament de Barcelona per 
l’enderrocament d’algun edifici històric de la ciutat per construir habitatges. 
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Activitat 52. “La violència en el futbol”279 

1. Introducció 

Les causes de la violència en el món del futbol han estat analitzades des d’un punt de 
vista antropològic (identitat), sociològic (frustració social) i psicològic (vàlvula 
d’escapament). El futbol és un dels àmbits on al ciutadà li està permès expressar les 
tensions derivades de la vida moderna orientant el seu malestar cap als jugadors, 
l’àrbitre o els aficionats de l’equip contrari. Els comportaments violents del públic 
augmenten quan es tracta d’un partit entre equips de la mateixa ciutat (derbi) o de 
regions enfrontades políticament. Aquesta rivalitat futbolística canalitza tensions 
generades en altres àmbits com el polític, el social o el religiós. La majoria dels clubs 
espanyols tenen un grup d’aficionats radicals responsables dels actes violents que es 
produeixen dins o fora de l’estadi, alguns dels quals han acabat amb la mort de 
seguidors. Els components d’aquests grups ultres no responen a un perfil sociològic 
únic i les seves motivacions poden ser diverses. 

2. Fragment de la novel·la 

“Y no es erudición propia la que excita la memoria visual de Carvalho cuando 
después de dejar a Charo en la peluquería orienta su coche hacia el parking del sur 
de las Ramblas, sino al debate radiofónico sobre los problemas de “La violencia en 
la ciudad” en el que intervienen un novelista ex novísimo y un jesuita comunista, el 
primero utilizando como padre espiritual, de un collage de variados y opuestos 
padres espirituales, a un tal Georges Simmel, y el segundo a Cristo y Carlos Marx. 
Según Simmel, dado que en las ciudades no hay posibilidad de descarga de 
agresividad que no comporte un gran peligro, por el amontonamiento y la 
complejidad tecnológica del medio, se hace imprescindible la canalización de esa 
violencia. Una de las más habituales es la que los etólogos conocen como agresión 
sobre un objeto sustitutivo. 

-Imaginémonos –dice el novelista- que un conejo aterrorizado decide matar al 
zorro que le hace la vida imposible, pero no puede porque el zorro es más fuerte 
que él, entonces se libera de esa pulsión de agresividad dando una patada a un 
ratoncillo. Hay una larga tradición urbana de chivos expiatorios: las 
persecuciones y agresiones contra judíos, negros, árabes, gitanos, sudacas o 
xarnegos permiten que los frustrados y agresivos ciudadanos empiecen a repartir 
golpes contra minorías débiles y sin respuesta. Otra variante eficaz del objeto 
sustitutivo es el deporte. La ritualización de los actos agresivos y el autocontrol 
permiten el simulacro de una lucha, de una agresión entre deportistas, en la que el 
público participa y una nueva generación no se contenta con la violencia 
simulada, sino que la materializa en las gradas o fuera del campo, irritados 
porque han comercializado su válvula de escape.  

- ¿Usted cree, señor Félix de Azúa, que si el fútbol fuera gratis desaparecería la 
violencia actual de los hinchas? 

                                                           
279 Descriptors didàctics: Educació Física, Sociologia, Psicologia, Antropologia, Història, Religió, Futbol, 
Violència futbolística, Aficionats, Ultres, Clubs de futbol, Rivalitat, Derbi, Geografia, Política, Classe social, 
Economia, Història del futbol 
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- Lo más probable. 

- ¿En su catálogo de agresiones sustitutivas, hay alguna más? 

- Sí. El nacionalismo. El entusiasmo patriótico por vía negativa que necesita de la 
existencia de un enemigo exterior. Y también los muertos de tráfico, los muertos de 
autopista. Las sociedades industriales admiten el coste d emuertos por la 
utilización del automóvil, pero no el de los muertos atribuidos a la locura política, 
religiosa o sexual. Hay muertes permitidas y muertes prohibidas. La cultura 
urbana genera un escenario para la violencia regida por leyes que distinguen 
entre violencia buena y violencia mala. 

- ¿Está usted de acuerdo, señor García Nieto? 

El jesuita comunista está de acuerdo en la teoría del escenario y de la doble 
verdad, pero la causa de la violencia es el desorden, el desorden entre los valores 
mitificados de la riqueza y la impotencia de la mayoría para alcanzarlos, 
impotencia cada vez más ancha y profunda. 

- Un treinta por ciento de la sociedad española vive en condiciones de pobreza; 
¿cómo no va a ser violenta?  

- Y cada vez va menos al fútbol –sentencia filosóficamente el locutor”. 

 

3. Material complementari 

Llegeix el següent text sobre la violència en els espectacles esportius del llibre “Deporte 
y agresión” de José María Cagigal. 

Un oficinista tiene un jefe autoritario, exigente, poco delicado. Cada mañana, cuando va 
camino de la oficina, mantiene decisivos monólogos: «De hoy no pasa. He de cantarle 
las cuarenta...» Minutos después, cuando el director le llama a su despacho: «Lo que 
usted diga, señor director.» «Ha tenido usted una gran idea.» «A sus órdenes».  

La agresividad contenida ha quedado dentro, autodestructora, bien en forma de 
principio neurótico obsesivo-compulsivo o de simple ansiedad, o con reacción 
conversiva productora de alteraciones digestivas, cardiacas.  

La acumulación, día tras día, de estas tensiones vulgares, unidas a otros muchos 
pequeños o grandes conflictos de la vida, pueden producir estragos en la conducta o en 
la salud. La naturaleza tiende a rechazar espontáneamente, automáticamente, estos 
perjuicios, estas contrariedades y puniciones de la vida, y busca por dónde darles 
salida. El individuo se muestra agresivo. Sus amigos y, sobre todo, sus inferiores pagan 
el pato.  

El domingo, en el graderío del fútbol, el oficinista contempla apasionadamente un 
partido. El árbitro ha tenido un error —o él lo ha visto así— contra su equipo favorito. 
«¡Es un inepto, inútil, sinvergüenza!, etc.» Importantes gritos liberadores de tensión 
angustiosa. Ha desplazado hacia ese árbitro la agresividad acumulada contra su jefe. El 
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lunes por la mañana en la oficina disfruta de más tranquilo humor. (primera 
posibilidad) 

 

El peligro de una aglomeración deportiva está ahí, en su posible masificación. 
¿Conviene que la sociedad esté expuesta periódicamente a tal estado de desmesura 
masiva?  
 
Parece un problema difícil de resolver. Pero quizá no lo sea del todo. Un control 
estadístico de los sucesos violentos originados por conductas masivas de este tipo 
podría dar a los responsables un índice de la inminencia del peligro. Si éste ascendiese 
en el futuro, habría que plantearse el tema de la abolición de las aglomeraciones 
espectaculares del deporte.  
 
¿Hacia qué terreno se canalizarían entonces dichas desmesuras masivas? Que no me 
responda el utópico socio-pedagogo que a ninguna parte, que hay que hacerlo 
desaparecer. En el peor de los casos, mientras no hayan surgido en esta compleja 
«civitas» compuesta por los hombres de nuestro tiempo otras conducciones patentes, 
probadas y comprobadas, otros vertederos por donde expulsar la mucha inmundicia 
psicológica que metabolizamos en nuestro comportamiento individual y social, sería 
terriblemente peligroso, criminalmente irresponsable, eliminar los que actualmente 
existen. Sobrevendrían monstruosas retenciones. El organismo de la sociedad podría 
reventar.  
 
Ahí, relegado al más humilde de los menesteres, con realismo y humildad, el deporte-
espectáculo demuestra que es capaz por lo menos de cumplir funciones trascendentales 
para la subsistencia del organismo social. Con peligro de desmesuras, con sucesos, a 
veces nada edificantes, con alborotos y violencias, pero salvador, higiénico, liberador, el 
espectáculo deportivo es hoy un sólido canal por donde y se avientan poderosos 
secretos y vergonzantes metabolitos que no se sabe dónde podrían ocultarse de no 
tener estas oxigenadoras aberturas. (segunda posibilidad). 
 
4. Activitats didàctiques 

4.1 Elabora un llistat de les diferents “tensions acumulades” que un aficionat pot deixar 
anar durant un partit de futbol. 

 

·      · 

 

·      · 

  

·      · 
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·      · 

 

·      · 

 

4.2 Normalment la violència futbolística està directament relacionada amb la rivalitat 
existent entre els diferents clubs. Per això, els derbis acostumen a ser els partits 
qualificats d’alt risc per la policia. A tots els indrets del planeta hi ha enfrontaments de 
la màxima rivalitat. Agrupa en parelles els següents equips segons la seva rivalitat. 

Atlético de Madrid – Paris Saint Germain - Panatinaikos - Roma – Newell’s – Wydad - 
Oporto – Steaua - Milan - Levski - Emelec – Cali - Boca Universitario – Everton - Celtic 
– River – Raja - America – Hapoel - Ajax - Sevilla - Rangers – Lazio - Totthenham - 
Real Madrid – Fenerbahce - Espanyol – Betis - Inter - Celta – Manchester United - 
Guadalajara – Olimpiacos – Benfica – Arsenal – Alianza - F. C. Barcelona - Rosario – 
Feyenoord – Olympique de Marsella –– Barcelona America – CSKA Sofia – Beitar – 
Galatasaray – Liverpool – Manchester City 

4.3 Aquesta rivalitat no té un origen futbolístic, sinó que respon a un enfrontament 
polític/regional, social/econòmic o religiós/cultural. Classifica les diferents rivalitats 
que has trobat en l’exercici anterior. 

Política/regional Social/Econòmica Religiosa/Cultural 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.4 Els actes de violència més greus comesos al món del futbol corresponen als grups 
d’aficionats radicals de cada club. Relaciona el nom d’aquests grups amb el club que 
representen: 

a)  Real Madrid      Brigadas blanquiazules 
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 Atlètic de Madrid     Biris 

 R. C. D. Espanyol     Ultra Sur 

 F. C. Barcelona     Frente Altético 

 Sevilla F. C.      Henri Norte 

 Athletic Club      Boixos Nois 

 

b)  Rayo Vallecano     Curva Nord 

 Deportivo de la Coruña    Supporters Sur  

 Celta de Vigo       Bukaneros  

 Valencia C. F.       Riazor Blues  

 Real Betis Balompié     Celtarras  

 

4.5 La tragèdia de l’estadi Heysel al 1985, on van morir 39 persones i van haver 117 
ferits per culpa d’una allau provocada per l’enfrontament entre seguidors del Liverpool 
i de la Juventus de Torí, sensibilitzà a les autoritats europees sobre el perill del 
hooliganisme. D’ençà fins aleshores s’han anat prenent una sèries de mesures per tal 
d’evitar més morts. Tanmateix, en els darrers 20 anys han mort alguns aficionats en el 
futbol espanyol. Llegeix atentament la següent informació publicada al diari “As” i a 
continuació completa la taula. 

30 de noviembre de 2014. Francisco Javier Romero Taboada (43 años), hincha del 
Deportivo perteneciente a los Riazor Blues conocido como Jimmy, fallece en una 
reyerta con seguidores del Atlético miembros del grupo ultra Frente Atlético. 

5 de abril de 2012. Iñigo Cabacas, aficionado del Athletic, resultó muerto al recibir el 
impacto de una pelota de goma lanzada por parte de la Ertzaintza en los altercados tras 
el partido Athletic-Schalke de Liga de Campeones. 

7 de octubre de 2003. Manuel Ríos Suárez, de 31 años y aficionado del Deportivo, 
falleció tras recibir una paliza tras el partido de Copa del Rey entre el Compostela y 
Deportivo en el estadio de San Lázaro. 

8 de diciembre de 1998. Aitor Zabaleta, de 28 años, seguidor de la Real Sociedad, 
murió en los aledaños del Calderón al recibir una puñalada en el corazón antes de un 
Atlético-Real Sociedad. Ricardo Guerra, miembro del grupo Bastión, sección del Frente 
Atlético, fue condenado a 17 años de cárcel. En 2012 adquirió el segundo grado 
penitenciario. Al volver de un permiso, en la puerta de la prisión fue cacheado y le 
intervinieron 150 bolas de hachís. 

12 de marzo de 1994. Emiliano López Prada, de 19 años, recibió dos puñaladas 
mortales en un bar de A Coruña al celebrar un gol del Barcelona viendo un partido por 
televisión contra el Atlético. El agresor huyó. 
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15 de marzo de 1992. Guillermo Alfonso Lázaro, de 13 años, falleció a consecuencia 
de las heridas que le causó una bengala en Sarriá mientras asistía a un Espanyol-Cádiz. 

14 de enero de 1991. Frederic Rouquier (20 años), seguidor francés del Espanyol 
miembro de las Brigadas Blanquiazules, fue muerto por heridas de arma blanca en un 
ataque de skinheads pertenecientes a Boixos Nois. Ocurrió tras un Espanyol-Sporting. 

18 de agosto de 1990. Florentino Dueñas, árbitro de categoría regional, muere por 
los disparos efectuados por un policía jubilado durante el partido Motril B-Calahonda. 

Nom Any Partit Lloc Causa Autor 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

4.6 Mira l’entrevista a Ricardo Sánchez, professor de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport de la Universitat Ramon Llull, realitzada al programa “Les notícies de les 10” 
de BTV amb motiu de la mort de “Jimmy” (per trobar el vídeo has de posar al buscador 
“les notícies de les 10”, anar a “veure’ls tots”, buscar el programa del dia 01.12.2014 i 
anar al minut 21 amb 30 segons). Anota els trets característics que completarien el 
retrat robot de l’ultra i els motius que expliquen la violència al futbol. Desprès feu un 
debat a classe discutint si esteu d’acord o no amb aquest plantejament.  
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Eixos Transversals 

 

1. Plats i receptes gastronòmiques  

1) Farcellets de cap i pota amb trufa i gambes. Figues a la síria. Pp. 16-17 

“- ¿Te has quedado con todo el mercado de la boquería? 

- Estaba la nevera vacía jefe. Prefiero bajar y subir esta escalera una vez que veinte. 
He comprado cap-i-pota y le haré unos farcellets de cap-i-pota con trufa y gamba. No 
se preocupe. Se lo hará light. Con poca grasa, pero algo de grasa necesita el cuerpo, si 
no chirría como una puerta oxidada. Luego le haré unos higos a la siria. Rellenos de 
nueces y cocidos en zumo de naranja. Bajas calorías. En lugar de mucho azúcar le 
pondré miel. 

- Lee demasiado, Biscuter. 

- Tendría que echarle un vistazo a la Enciclopedia Gastronómica que me he comprado 
a plazos. Parece increíble lo complicado del espíritu humano. ¿A quién cree usted que 
se le ha ocurrido rellenar los higos de nueces y cocerlos en zumo de naranja? 

- Probablemente a un sirio”. 

 

2) Paella. P. 28. 

“El arroz es un animalito muy delicado, señor Camps. Aparentemente se puede hacer 
con él lo que se quiera, pero tiene un alma nuclear muy sensible. No se puede 
comparar ni con la patata ni con la pasta italiana, que son también simples vehículos 
con volumen y textura para toda clase de sabores. El arroz necesita un sabor 
fundamental o bien quedar desligado para asumir todos los sabores. Por eso sólo se 
puede guisar con cosas dotadas de un mismo padre y una misma madre, y cuando se 
combina con carne y pescado debe tratase de arroz blanco, hervido en su soledad, 
colado y luego combinado con otras soledades. Los valencianos auténticos son los 
inventores del arroz guisado en compañía y no son los inventores de esa truculencia a 
la que llaman paella de pollo y marisco en muchos restaurantes. Los chinos y los 
asiáticos son los maestros en el arroz solitario, combinado luego con lo que quieras, 
sean tres, cuatro o cinco mil delicias. Y lo que ya es intolerable es que te sirvan una 
apella como la de hoy en la que le arrizo ha sido sofrito en medio litro de aceite 
empleado para achicharrar a toda clase de pescados. Esto no era paella. Esto era un 
subproducto de hospital de quemados”. 

 

3) Brandada de urade. P. 45. 

“- Tengo arreglo para hacerle una brandada de urade.  

- ¿Y eso qué es, Biscuter? 
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- Una receta que saqué de la Enciclopedia que le hablé y da la casualidad que me 
queda una rodaja de dorada cocida del otro día; en un momento le hago la brandada: 
el pescado sin espinas, ajo, aceite templado, nata montada, sal, pimienta, una gota de 
Tabasco y batipimer. Cinco minutos”. 

 

4) Bocadillo de finocchiona. P. 78. 

“Se tumbó de lado, como tratando de ocupar el mínimo espacio posible y emitió 
bostezos patéticos, como del que se ahoga en su propio sueño y busca el aire que le 
despierte. Carvalho se fue a la cocina. Tenía hambre y se hizo un bocadillo de 
finocchiona que había comprado en una charcutería italiana.” 

 

5) Pimientos rellenos de marisco. Espalda de cordero rellena. Leche frita. 
(pp. 87-89). 

“A Fuster se le atragantó la cucharada de leche frita que se había metido en la boca, 
pero ya Camps estaba entretenido en la minuciosa copia del recetario que le dictaba 
Carvalho. 

 

- Para los pimientos morrones al marisco, ante todo son necesarios los pimientos 
morrones, es decir, rojos no muy largos y carnosos. Uno o dos por persona, según el 
apetito o el tamaño. Se asan los pimientos con cuidado para que al despellejarlos no 
se rompan. Aparte preparar una farsa con gambas, almejas y pescado de roca cocido, 
ligado con una bechamel espesa hecha a partes iguales con caldo de las cabezas de 
gambas y leche, sazonado con pimienta muy aromática y estragón. Con esta farsa se 
rellenan los pimientos, se cubren con la bechamel más líquida y se hornean 
suavemente, no mucho rato. La espalda de cordero ya es más complicada y procede 
de una receta medieval recogida por Eliane Thibaut i Comalade, especialista en 
cocina catalana antigua. No sé si tendrá bastante tinta en la pluma Montblanc, pero 
por mí que no queda. Una espalda de cordero deshuesada y muy aplanada, para el 
relleno carne de cordero picada, piñones, pasas, ajos, perejil, pan remojado con leche 
de almendras, y sal. Además, también para el relleno necesita pimienta negra, 
comino, hinojo, ciboulette, una piel de limón rallada, tres huevos, una cebolla grande 
asada, una tira de tocino grande, aceite de oliva y tomillo. 

- Huele a Mediterráneo y medioevo. 

- Huele, eso es todo. Se mezclan los ingredientes de la farsa y se sitúan en el centro de 
la espalda. Luego se enrolla. Dentro de la farsa ha de estar todo, absolutamente todo 
bien picado y mezclado. Una vez envuelta con la espalda se ata con la cinta de tocino, 
procurando que tenga una estructura regular, cortando las partes que sobresalgan 
demasiado. Ha de quedar como un inmenso butifarrón. Se dora este butifarrón en 
una cazuela de hierro colado, con aceite bien caliente. Cuando está bien dorada se 
añade un cuarto de litro de agua y se deja en la cocotte a fuego lento, rodeada la 
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espalda con ajos enteros. Es importante ir dando la vuelta a la espalda cada diez o 
quince minutos y que no se cueza demasiado, porque el cordero demasiado hecho se 
vuelve correoso e ingrato. Una vez cocida se parte la espalda, se le quita la cinta de 
tocino y bien escurrida se sitúa en el centro de una bandeja. Aparte se trabaja el fondo 
que ha dejado la cocción añadiéndole agua y los ajos despellejados y machacados 
como en un puré. Se reduce este caldo y cuando está muy caliente se rocía con él la 
espalda que ha de servirse tibia, pero la salsa caliente. Ya está. 

- ¿Y la salsa que la acompañaba? 

- Es el legendario almedroch, que ya recoge el Sent Sovi, la biblia de la cocina 
catalana medieval. La más simple se hace con ajo, aceita, queso rallado, trabajándolo 
como un all-i-oli y si queda muy espesa se puede aligerar con agua, muy poca, y 
aderezar con especias al gusto. O si se quiere espesa se puede añadir yema de huevo 
cocida. 

- Ya sólo queda la leche frita. 

- Camps, no me haga decirle la receta de la leche frita. 

- Me parece un enunciado mágico. Imposible. 

- ¿Mágico? Si usted lo dice. Mezcle unos cien gramos de azúcar con cincuenta de 
harina de trigo y le añada cuatro tacitas de leche y va batiendo, añadiéndole también 
una nuez de mantequilla. Se pone al fuego lento y sigue batiendo hasta que se espesa. 
Luego la desparrama por una fuente y deja que se enfríe y se solidifique. La corta 
entonces en cuadrados regulares, los pasa por harina y huevo, los fríe muy 
ligeramente en mantequilla muy caliente y lo sirve espolvoreado con azúcar”. 

 

6) Menú de Casa Isidro. Pp. 153-154. 

“Charo estaba mayor y bonita. Maduraba con grávida dignidad, y algo parecido a la 
ternura fue interrumpido por la sabia introducción del menú de Isidro y Montserrat. 
El matrimonio que llevaba el restaurante que distinguía a Carvalho como un 
conocedor y un buen catador de los vinos de Cigales que guardaban en la bodega. Al 
“qué tienen de nuevo” que Carvalho emitió por simple fórmula, respondieron sin 
inmutarse que foie gras de oca a la crema de lentejas verdes, los entremeses de foi 
gras, las mollejas a la crema de limón verde, el bacalao gratinado al perfume de ajo, 
los farcellets de col rellenos de langosta al perfume del azafrán, la lubina a la 
ciboulette, el lenguado con moras, el riz de veau a la crema de limón verde y 
detuvieron su exposición de novedades sin inmutarse, sin ser conscientes de la 
profunda conmoción que habrían causado en el espíritu de Carvalho, indignado ante 
tantas posibilidades y la obligación de reducirlas.  

(…) 

- ¿Qué hay de postres, Pepe? 

- Pues por ejemplo unas profiteroles o la terrina de naranja al Marnier”. 
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2. Representacions teatrals  

 

1) Roda de premsa de presentació de Mortimer. Pp. 17-18. 

 

2) Primer entrenament de Palacín amb el C. F. Centelles. Pp. 39-42. 

 

3) Conversa entre Sánchez Zapico i Germán Dosrius. Pp. 68-73. 

 

4) Postpartit al Camp Nous després que Mortimer marqui dos gols. Pp. 137-140. 

 

5) Assassinat de Palacín. Pp. 166-167. 

 

6) Intent de suïcidi de Camps O’Shea. Pp. 173-176. 

 

7) Interrogatori de la policia a Marta. Pp. 179-181. 

 

8) Converses a l’Ideal, la Cerveseria Víctor i Casa Isidro com a part de les rutes per 
Barcelona. 
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3. Rutes per la ciutat de barcelona  

 

a) Pensió Conchi 

“Desde el balcón contempló el paisaje ensuciado por el crepúsculo y las sombras 
definitivas de los edificios arruinados. Tres bares de putas, una lechería arqueológica, 
dos pensiones, cuatro escaleras melladas en las que sobrevivían sudacas y moros 
senegaleses y viejos, y el resto, casas que se caían de vejez, abandono y olvido. A ella 
le hubiera gustado poner la pensión en el Ensanche, pero Pablito tenía también que 
cumplir con su familia y bastante hizo acordándose de ella y dejándole lo suficiente 
para adecentar aquellos dos pisos de la calle San Rafael”. 

 

b) Camp de futbol del C. F. Centelles 

“El patronato de fundadores del Centellas había resistido todas las tentaciones de 
venta del campo, tanto en las expansiones urbanas de los años cincuenta y sesenta, 
como cuando empezaron a husmearlo los cazadores de la futura especulación en 
todos los alrededores de la Villa Olímpica. Situado en la tercera o cuarta línea del 
mar, casi en los límites de San Adrián, el campo del Centellas quedaría engullido en el 
futuro por la Barcelona que crecería a partir del núcleo irradiador de la Villa 
Olímpica convertida en bloques de apartamentos para la nueva pequeña burguesía 
postolímpica, en contaste con la población próxima y aborigen: catalanes proletarios 
residuales e inmigrados de distintas capas arqueológicas”. 

 

c) Ruta de la Barcelona coctelera 

“Para Carvalho la ruta de la Barcelona coctelera era una senda iniciada en Boadas, 
junto a las Ramblas, con su dueña lunar y su fondo de dibujo de Opios tras las 
botellas, como un paisaje memoria de una ciudad que ya era definitiva memoria. 
Había recorrido la senda que una Gimlet, Nikc Habana o Victori Bar en busca del 
martín dry perfecto y al Ideal acudía a veces a media tarde, cuando el local está 
semivacío y cualquiera puede emborracharse en complicidad con barmans sabios o 
con los dueños, padre e hijo, expertos en propicias cócteles nuevos y en abastecer de 
cócteles nostálgicos. Al mediodía o al anochecer, el Ideal se llenaba de tertulias de 
señores de Barcelona amueblados o de parejas heterosexuales compuestas por 
ejecutivos agresivos o agredidos y mujeres emancipadas de triple vida, en la que el 
ejecutivo siempre era la tercera posibilidad. A las ocho el local tenía todas sus especies 
reunidas y en un rincón Basté de Linyola podía gozar de un relativo anonimato 
favorecido por las conversaciones, la multitud y la penumbra, al pie de un retrato del 
dueño del local vestido de lobo de mar del Almirantazgo inglés para arriba. Las viejas 
glorias del Ideal pasaban de Basté de Linyola, un político de la transición en tránsito 
hacia su propia nada, y las nuevas glorias le observaban de reojo y su rostro no se 
asociaba totalmente con el club de fútbol más rico del universo, como hubiera costado 
asociar a Gorbachov con la presidencia del Rotary Club. Era cuestión de tiempo, el 
suficiente para que Carvalho encontrara un Basté distendido y señor de su rincón, 
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consumidor de un cóctel ligero de alcohol que Gotarda señor le vendió con literatura 
de anfitrión sabio. Carvalho pidió su martín, a la espera del prodigio del sabor 
absoluto, quimera que el martín acepta como un ideal platónico, consciente de que 
jamás será descubierto del todo el secreto de su perfección”. 

(un cop acabada la ruta es podria reproduir teatralment la conversa entre Carvalho y 
Basté de Linyola al Ideal. Pp. 80-83). 

 

d) Cervecería Víctor 

“Buscó un lugar pequeño y no demasiado lujoso para que el moro no se acomplejara y 
ante ellos apareció de pronto una pequeñísima taberna, inexplicablemente 
superviviente en aquella acera del paseo de la Bosanova, titulada Cervecería Víctor y 
nada más entrar Carvalho recibió cien informes visuales de que algo irreparable había 
pasado en su vida: había traspasado el dintel del tiempo. A este lado de la puerta, la 
Barcelona democrática, olímpica y yuppie, y al otro un rincón para la nostalgia de la 
España franquista, una madriguera color vino donde hasta las jarras de cerveza 
llevaban la bandera española y las postales eran señales de una identidad nostálgica: 
Enésimo Redodndo, Ramiro Ledesma Ramos, el general Muñoz Grandes con la Cruz de 
Hierro, el coronel Tejero con los bigotes de hierro, Adolfo Suárez, disfrazado de jefe 
falangista y acompañado del lema: “¿Juras, Judas?” Y vino El Nacional o coñac El 
Legionario. Y un diploma a Cervecería Víctor como defensor de El Alcázar, pero no era 
el Alcázar de Toledo de la Cruzada franquista, sino el diario ultraderechista de Madrid. 
El único signo progresista que había en el local era el moro y sin proponérselo, por el 
simple hecho de ser del tercer mundo. Por lo demás, la menor agresividad en los gestos 
de los parroquianos acodados en la barra, tomando chatos de vino de tonel o cañas de 
cerveza y aceitunas rellenas o sin rellenar, frugales, severos, algo entristecidos por la 
historia y atendidos por el dueño, tan parsimonioso y pacífico como ellos. La 
agresividad estaba en los emblemas y en los iconos, y la resignación histórica iba por 
dentro. Carvalho se sintió fascinado y observaba el estudio crítico que el moro estaba 
haciendo de todo cuanto veían. 

- Franco. Aquí hay muchas cosas de Franco. ¿Es un museo? 

- Todavía no, pero pronto lo será. 

- Franco, un gran guerrero. Un tío de mi padre luchó con Franco en la guerra contra los 
comunistas. 

El moro se había integrado pues en el local y no había nada que temer. La ideología del 
local era tan coherente que hasta los emblemas deportivos tenían un signo vertebrador 
de España: o del Real Madrid o del Español. Ni una fisura. Fundamentalismo. Puro 
fundamentalismo franquista, tan puro que el tiempo lo había hecho inocente, tan 
inocente como toda la causa no sólo inútil sino convertida en arqueología sentimental”. 

 

(un cop acabada la visita a la cerveseria es podria reproduir teatralment la conversa 
entre Carvalho y el moro. Pp. 120-123). 
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e) El cementiri de Les Corts 

“Junto al gran estadio se alzaban las restantes instalaciones deportivas del poderoso 
club, aunque nadie había podido evitar que siguiera en su sito el cementerio de una 
villa antiguamente soberana y hoy engullida por la gran Barcelona. A Carvalho le rondó 
el recuerdo de que en aquel cementerio estaba enterrada una vieja gloria del mismo 
club, uno de aquellos jugadores cuyas hazañas eran tan inventadas como reales, dentro 
de una leyenda áurea imprescindible también para las creencias menores. El jugador 
había pedido ser enterrado allí porque así, cuando ya no pudiera ver los goles en el 
estadio, al menos desde la tumba podría adivinarlos a través del griterío del público. 
Posiblemente podrás oír los goles, pero ¿sabes quién los ha marcado? Allí estaba 
Carvalho ante la verja del cementerio, en un diálogo mudo con la vieja gloria, pieza del 
collage de su infancia cuando lo reproducían como reclamo de los carteles 
anunciadores de los partidos del domingo enganchados tras los cristales de los 
establecimientos más poblado s de la calle: la obligatoria panadería de obligatoria pan 
negro de posguerra o la tintorería donde florecían las cuatro hijas de la señora Remei, 
cuatro pechugonas en flor que recorrían la calle bajo la lluvia de silbidos lascivos, 
copropietarias de unas carnes impropias de una posguerra de un racionamiento general 
e igualmente obligatorio”. 

 

f) La Barcelona postolímpica 

“Sobre las arenas de la playa de la Barceloneta tomaban el sol de septiembre cuerpos 
bronceados con la ayuda de la contaminación atmosférica. Por los ojos interiores de la 
memoria le pasaron dos imágenes desvaídas de su infancia en aquella playa, y estuvo a 
punto de enternecerse, pero el olor de aceite refreidor de cabezas de gambas 
descongeladas era mal agente conductor de la ternura por la propia memoria y buscó 
un taxi en el paseo Marítimo, varado en el tiempo y en el espacio, a la espera de la 
prolongación que le haría ensartar la Villa Olímpica. A lo lejos, las casas derruidas para 
la construcción de la ciudad de los atletas fingían ser decorado de una película sobre el 
bombardeo de Dresde o de cualquier otra ciudad suficientemente bombardeada. 
Aquella nueva ciudad ya casi no sería la suya, encerrada en una coordenada elemental 
que no tenía más norte que el Tibidabo, ni más sur que el mar y la Barceloneta. El taxi 
le dejó en las Ramblas, a los pies del monumento a Pitarra, en la plaza del Arco del 
Teatro. Las jóvenes putas disfrazadas de putas jovencísimas permanecían alineadas en 
la acera del Amaya y del palacio Marc dedicado a la Conselleria de Cultura del Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña. Enfrente, la iglesia de Santa Mónica evidenciaba la 
cirugía estética que la convertiría en Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña, y a 
sus espaldas, la piqueta se cernía sobre el barrio del Raval para abrir caminos por los 
que se fueran los malos olores de la droga y el sida, la inmigración magrebí y negra. 
Mientras haya putas jóvenes, habrá arte contemporáneo, se dijo, y fue para él la prueba 
de que había alcanzado el grado deseado de surrealismo etílico. Bromuro no estaba 
limpiando calzados clientelares del Cosmos y se metió por la calle de Escudillers en 
busca de aquel viejo calvo y derruido arrodillado a los pies de un hombre somnoliento”. 
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g) Del despatx de Carvalho a la pensió Conchi 

“Entre subir a su despacho y comprobar una vez más a pie lo que había reconstruido 
con la imaginación y la ayuda del debate radiofónico, optó por lo segundo y se metió 
por el Arco del Teatro en busca de la futura senda de los bulldozers, zigzagueando por 
las callejas entristecidas por la noticia y despidiéndose de edificios ennoblecidos 
súbitamente por su condena a muerte, porque hasta el estrangulador de Boston 
inspiraba compasión y adquiría dignidad en las horas precedentes a su ajusticiamiento. 
San Olegario arriba, desembocó en la calle de san Rafael; a la izquierda, casa Leopoldo, 
preparando su quehacer de restaurante honesto; enfrente, el pasaje Martorell, y a la 
derecha, el acceso hacia la calle de Robadors con sus ahora dormidos bares de 
prostitución barata, alguna pensión como la que glosaba a una tal Conchi, dotada de un 
rótulo luminosos que reservaba sus eléctricas energías para el anochecer”.  

 

h) Poble Nou 

“Palacín salió del campo y rechazó ofertas de acercarle a Barcelona en coche. Después 
de los partidos le apetecía andar y lo hizo a paso ligero, hasta alejarse del escenario y 
poder contemplarlo a distancia como si nunca hubiera tenido nada que ver con él. El 
campo del Centellas estaba cercado por barrios populares, barrios adocenados, de 
baratas geometrías, para inmigrantes anónimos que habían vegetalizado ventanas y 
terrazas en un intento soñador de incorporar la naturaleza a aquella pesadilla de cristal, 
cemento y ladrillos. El campo del Centellas era como una presencia contrastada y algo 
inútil, como un capricho del paisaje urbano, una ruina similar a las que los turistas 
visitaban en las afueras de Oaxaca atribuidas a los azpotecas o los mixtecas, como 
aquellas pirámides de Monte Albán que brotaban en el paisaje y entre ellas el Templo 
de los Danzantes, por unos atribuidos a los bailarines o por otros a un hospital 
precolombino destinado a los enfermos y los deformes. Y aquel estadio para el juego de 
la pelota donde la leyenda dice que el capitán del equipo vencedor podía extraer el 
corazón de su rival. Caminó hasta cansarse y adentrarse en otras ruinas, las de las 
fábricas abandonadas de Pueblo Nuevo, con sus hangares donde se oxidaban los rieles 
entre vegetaciones libres, o amenazantes volúmenes anochecidos que retenían una 
macabra belleza de su obsolescencia de ladrillo, especialmente patética en las 
chimeneas apagadas y torcidas que crecían hacia el techo de la noche, todo a la espera 
de la piqueta que haría posible el entorno de la Villa Olímpica. Cuando llegó al 
cementerio de Pueblo Nuevo cogió un taxi y pidió que le dejara en la calle Hospital”. 

 

i) Casa Isidro 

“En cuanto le propuso ir a comer a un restaurante, la tristeza se volvió alegría y se 
citaron en Casa Isidro, en la calle de Les Flors, en el límite de las Rondas, a pocos 
metros de la sorpresa románica de la iglesia de Sant Pau del Camp. Llegó Charo vestida 
y peinada de restaurante, pero con un punto de exceso de Eau de Rochas que podía 
arruinar la finura del aroma de los platos.” 

(un cop acabada la visita al restaurant es podria reproduir teatralment la conversa entre 
Carvalho y Charo sobre la salut de Bromuro. Pp. 152-157). 
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j) Parking La Gardunya 

“Mientras saltaban los escalones, él trataba de disponer del aire suficiente para decirle 
que no tenían dinero, que la gasolina apenas les permitiría salir de la ciudad. Pero nada 
más llegar al borde de la calle, ella le impuso detener la huida y salir por separado en 
dirección al pasaje Martorell y al parking de La Garduña. No aparecía en el balcón la 
temida presencia de doña Concha detrás de la maceta con hiedra que tanto cuidaba y 
ganaron la calle del Hospital con la sensación de llegar a la frontera de un país que 
afortunadamente les desconocía. Luego ya no pudieron contener la voluntad de huida y 
corrieron con las piernas temblorosas hasta desembocar en el parking de La Garduña. 
Él se sentó al volante del coche que había robado una hora antes en los altos de la 
ciudad, en el paseo de la Bosanova, curiosamente muy cerca de casa de sus padres, y 
recordó el impulso que tuvo de desentenderse de la aventura y llamar a aquella puerta y 
dejarse tratar otra vez como un hijo pródigo. Pero el viaje tenía más coherencia porque 
Marta era lo único coherente que le quedaba”. 

 

h) Residència Geriàtrica Mare de Déu de Núria 

“La residencia geriátrica Mare de Déu de Núria estaba por San José de la Montaña y 
tenía el aspecto exterior de una casa residencial convertida en pensión para viejos de 
renta sólida, a juzgar por las dos palmeras del jardín y un surtidor sin agua en el que un 
Hércules en otro tiempo meón parecía afectado de una próstata incurable”. 
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4. Treballs de recerca  

 
1. La violència en el futbol: els grups ultres (Educació Física, Psicologia, 
Sociologia) 

Continguts: origen de la violència ultra (hooliganisme); causes antropològiques i 
sociològiques; grups radicals a Espanya; morts causades per aquests grups; legislació 
actual. 

Fonts d’informació:  

El vandalismo en el fútbol (Javier Durán);  

Entre los vándalos (Bill Buford);  

Godos, suevos y vándalos (Manuel Vázquez Montalbán, El País, 2 de febrero de 1995, p. 
13);  

El mapa ultra de España  

(http://deportes.elpais.com/deportes/2014/12/06/actualidad/1417883083_251007.ht
ml);  

Ultras de España  

(https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Ultras_de_Espa%C3%B1a);  

Legislació espanyola  

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2PXnzh3WjhkJ:www.iuspor
t.es/dossier/violencia/PREVENCION_CSD.doc+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=es;  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13408). 

 
2. Els assassinats en la literatura futbolística: una anàlisi comparativa 
(Literatura) 

Continguts: La novel·la criminal; El futbol en la novel·la criminal; Anàlisi comparatiu 
de tres novel·les criminals al voltant del futbol. 

Fonts d’informació:  

Lectura de 3 novel·les:  

El delantero centro fue asesinado al atardecer (Manuel Vázquez Montalbán);  

Mercado de invierno (Steve Kerr); 

Ruido de fondo (David Gistau); 

La novela criminal (VVAA);  
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(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wKcSajl7bAgJ:www.slidesh
are.net/sicafe/la-novela-criminal+&cd=11&hl=en&ct=clnk&gl=es);  

La novela criminal española (José R. Vallés);  

La novela policíaca española: teoría e historia crítica (José Colmeiro);  

Novelas criminales sobre fútbol (buscador google). 

 
3. El futbol com a espectacle de masses: del circ romà a l’estadi (Educació 
Física, Psicologia, Sociologia, Llatí, Història, Filosofia). 

Continguts: Els espectacles al circ romà; El futbol com a espectacle de masses; 
Comparació entre els elements presents al circ romà i al futbol modern; De l’expressió 
“pa i circ” a “pa i futbol”. 

Fonts d’informació: Del circo romano al estadio de fútbol, ¿ha cambiado algo? 
(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2097287); Prólogo a 100 años de 
deporte: del esfuerzo individual al espectáculo de masas 
(http://www.avizora.com/publicaciones/deportes/textos/0024_prologo_100_anos_d
eporte.htm); Juegos y espectáculos públicos en la antiguedad romana 
(http://www.girona.cat/adminwebs/docs/j/u/juegos_romanos.pdf); De spectaculis, 
ayer y hoy del espectáculo deportivo (M. Betancor, G. Santana y C. Vilanou); Crueldad y 
civilización: los juegos romanos (Roland Auguet); Fútbol, pan y circo: la metáfora 
patriótica-deportiva de España (José Antonio Ruiz);  

 
4. L’herència urbanística dels Jocs Olímpics de Barcelona (Educació Física, 
Història, Economia). 

Continguts: Jocs Olímpics i urbanisme; Infraestructures i instal·lacions esportives 
construïdes pels Jocs de Barcelona; La transformació urbanística de Barcelona arrels 
dels Jocs; Conseqüències econòmiques i socials. 

Fonts d’informació:  

Barcelonas (Manuel Vázquez Montalbán);  

Luces y sombras de la herencia olímpica  

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ucn4fqxnChEJ:www.lavang
uardia.com/vida/20120727/54330294870/luces-sombras-herencia-olimpica-
barcelona.html+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=es);  

Una reflexión sobre la reciente trasformación de Barcelona  

(http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1608.pdf); 

Análisis del impacto económico de los Juegos Olímpicos de Barcelona  

(http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1608.pdf);  

Barcelona 92. La culminación del reequilibrio urbano  
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(http://www.mercasa.es/files/multimedios/1288045330_DYC_1992_2_7_7.pdf);  

Las apuestas estratégicas de la planificación de Barcelona  

(http://www.sevilla.org/plandesevilla/eventos/declaracion/doc/ponencia_barcelona.p
df); 

Desaparece el barrio de Icaria, nace la Vila Olímpica 

 (http://www.ub.edu/geocrit/b3w-895/b3w-895-9.htm);  

Barcelona antes y después de la olimpiadas  

(http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php/otras-publicaciones/29-trabajos-
de-los-estudiantes/156-barcelona-antes-y-despues-de-las-olimpiadas);  

Luces y sombras del urbanismo en Barcelona  

(http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/12415/1/5488763.pdf);  

Las limitaciones del modelo Barcelona  

(http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/72653/82963);  

Moviments socials i crítica al model Barcelona  

(http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/72653/82963)  

El modelo Barcelona (http://tdd.elisava.net/coleccion/7/montaner-es)  

Barcelona, una historia reciente y contradictoria 

 (http://ciudad.blogs.uoc.edu/post/102272076632/barcelona-una-historia-reciente-y);  

 
5. La implicació del F. C. Barcelona en la defensa de la identitat catalana al 
llarg del segle XX (Educació Física, Història, Català). 

Continguts: Barcelonisme i catalanisme des de la creació del club i al llarg dels diferents 
períodes històrics del segle XX: Restauració borbònica, la dictadura de Primo de 
Rivera, la II República, el franquisme, la transició i la consolidació democrática. 

Fonts d’informació:  

Barça, Barça, Barça: F. C. Barcelona, esport i ciutadania (Joan Josep Artells);  

El Barça i el franquisme (Carles Santacana);  

Barça, la passió d’un poble (Jimmy Burns);  

La función política del Barça (Ramón Miravitlles);  

Barça: més que un club (Jordi Finestres);  

F. C. Barcelona: cent anys d’història (Jaume Sobrequés). 
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Solucionari
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1. Activitats per a abans de la lectura 

 

Activitat 2. “Barcelona ciutat Olímpica” 

a) Pascual Maragall. 

 b) Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona. 

 c) “A la ville de Barcelone”. 

 d) Francès. 

 e) Perquè el creador de l’olimpisme modern va ser el francès Pierre Fredy de 
Coubertin o perquè la seu del COI es troba a Lausana (Suïssa) i el francès és el seu 
idioma oficial. 

 f) No. Era el quart intent després d’haver-se presentat els anys 1924, 1936 i 1940. 

 g) 1936. Com a protesta per la celebració dels Jocs Olímpics a Berlín sota el 
nazisme de Hitler i defensa dels veritables valors olímpics. 

 

Activitat 3. “La transformació urbanística de Barcelona” 

a) La Vila Olímpica. 

 b) Nova Icària. Perquè un grup de seguidor del socialista utòpic Etienne Càbet va 
instal·larse en aquesta zona a mitjans del segle XIX per viure en comunitat. 
Aquest filòsof francès imaginà una illa, anomenada Icària, on hi hauria igualtat 
entre tots els homes i les màquines farien els treballs més penosos. Vila Olímpica 
del Poblenou. 

 

Activitat 4: “El Futbol Club Barcelona” 

Any de fundació: 1899. 

 Fundador: Joan Gamper. 

 Número de socis: 153.438 (1 setembre 2015). 

 Número de penyes: 1267 (1 setembre 2015). 

 Nom amb què es coneix els seus seguidors: culés. 

 Títols guanyats: futbol (125), bàsquet (82), handbol (133), hoquei (109) i futbol 
sala (28). (1 setembre 2015). 

 Colors: blau i grana. 
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Activitat 5. “El simbolisme del FC. Barcelona” 

a) Més que un club. 

 

Activitat 6: “Mercat d’hivern”  

a) Gary Lineker i Mark Hughes. 

 b) Hughes era gal·lès i Lineker anglès. 

 c) Regne Unit. 

 

Activitat 7. “Els presidents” 

a) Josep Lluís Núñez. 

 

Activitat 8. “Viatge a l’Estadi” 

a) Entre els carrers Travessera de Les Corts, Maternitat, Aristides Maillol i 
Avinguda de Joan XXIII. 

 b) 99.354. 

 c) Entre 1955 i 1957, sent inaugurat el 24 de setembre de 1957. 

 

Activitat 9. “La Tercera Divisió” 

a) La temporada 1929-1930. 

 b) No. És el quart. 

 c) En el grup V. 

 d) Dos grups. 

 e) Sants, UA Horta i FC Martinenc. 

 

Activitat 10. “Clubs de barri” 

a) Origen: fundat el 12 de maig de 1909 a la cerveseria Cebrián (Poblenou) que 
actualment ocupa l’orxateria Tio Che; estadi: Camp de La Vernerda, situat al 
carrer Agricultura (Sant Martí); colors: gris i grana; divisió: Tercera. 

 b) Torneig dels Històrics (2000) i Lliga de Primera Catalana (2015). 

 c) Campionat de Segona Divisió (1925). 
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 d) A la dècada de 1930. 

 

Activitat 11. “Futbol i fama” 

a) No, només cobren un sou els jugadors d’alguns equips, altres reben primes i 
altres res o només els desplaçaments. 

 b) 500 euros. 

 

Activitat 12. “Segones oportunitats” 

a) Per ajudar al Deportivo Santa Ana a pujar de categoria. 

 

Activitat 14. “Realitat o ficció280” 

a) Per què no està tenint una bona actuació i pel públic és més fàcil culpar
 dels mals resultats de l’equip al davanter que als dirigents. 

 b) Per exemple: Senzo Meyiza, Albert Ebossé, Andrés Escobar... 

 

                                                           
280 Violència futbolística, sociología, literatura, història. 
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2. Activitats durant la lectura 

 

Activitat 15. “Descobrint Barcelona” 

a) Casa Leopoldo. 

b) Parafina tova 380.00 mg/1 g, amoníac 0.03 mg/1 g, Essència de trementina 
136.40 mg/1g, Capsicum annum exto 13.45 mg/1 g, Essència de pi 12.30 mg/1 g, 
Sassafras officinale 12.30 mg/1 g, Oli d’alcanfor 181.50 mg/1 g,  
Salicilat de metil 68.20 mg/1 g. Ciàtica, esquinços, lumbàlgies, torticolis, dolor 
muscular, dolor articular, contusions i luxacions. Reflex. Kyrocream. 

c) Una injecció medicinal pel recte o el colon que s’aplica a través de l’anus. 
Serveix per netejar i buidar l’intestí en cas de restrenyiment o per fer una prova 
diagnòstica. 

d) Filiprim. Feia entrevistes. 

 

Activitat 16. “Guardons futbolístics” 

a) Máxim golejador de les lligues europees. Toni Polster, Tanju Çolak i Dorin 
Mateut.  

b) Al 1958 dins la selecció de Brasil que va participar al Mundial de Suècia. 

 

Activitat 17. “Fem memòria fem esport” 

b) Al 1975. 

c) Josep Tarradellas. 

 

Activitat 18. “Jugadors i seguidors” 

a) Sarrià-Sant Gervasi. 

c) Diego Armando Maradona. Al 1984. 

d) A principis dels setanta un jugador del Real Madrid podia cobrar una fitxa de 5 
milions de pessetes (Pirri) i a mitjans dels anys 80 uns 70 milions (Butragueño). 

e) Un extrem de la cantera del F. C. Barcelona que va jugar entre 1978 i 1989. 
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Activitat 19. “Química i gastronomia” 

c) Fou un dramaturg, poeta i empresari teatral català.  

d) Sí. http://www.diariosur.es/v/20120516/sociedad/limpiabotas-pagina-
20120516.html. Netejar les sabates. 

e) Com a sedant. Per treure el desig sexual 

 

Actvitat 20. “La Màfia” 

a) Màfia china (triades), màfia rusa (blanqueig de diner i inversió immobiliària), 
màfia italiana (camorra napolitana, cosa nostra siciliana), màfia colombiana 
(càrtel de Medellín, Valle del Norte i Cali), màfia mexicana (narcotrafiacants), 
màfia holandesa i anglesa, màfia rumana (prostitució), màfia turca (heroína), 
màfia nord-africana (haixix), màfia subsahariana i nigeriana (drogues) i màfia 
espanyola.  

 

Activitat 21. “Barcelona – Mèxic, final del camí”. 

b) Emilio Butragueño, Josep Guardiola, Raúl Tamudo, José Mª Bakero, Míchel, 
Luis García, Miguel Pardeza. 

 

Activitat 22. “Amb les mans a la massa” 

a) Recepta brandada de bacallà (no es troba d’orada): Pelem els alls i els laminem 
ben fins. Agafem un cassó amb el raig de l'oli extra verge i el posem al foc amb els 
alls sense que arribin a agafar color, el foc no ha de ser molt alt, només volem que 
es perfumi l'oli. Hi afegim el bacallà i fem que s'empapi de l'oli per tot arreu 
perquè es cogui una mica. Quan veiem que deixa anar aigua traiem el cassó del 
foc i el posem en un morter junt amb els alls i tot. Amb ajuda d'una ma de morter 
anem esmicolant el bacallà fins que es faci una pasta. Llavors hi anem afegint 
mica en mica un fil de l'oli de girasol sense deixar de remenar com si fessim un all 
i oli. Mentre ho anem lligant amb l'oli i hem d'anar afegint petits raigs de llet. 
Quan la brandada estigui lligada i ferma ja estarà. En comptes de llet utilitza nata 
montada, ho passa pel pimer en comptes de fer-ho amb morter i utilitza pebre i 
tabasco. 

 

Activitat 23. “El marxisme” 

a) Programa de la Lliga Comunista, una organització obrera internacional. Va ser 
redactat per Karl Marx i Friedrich Engels al 1947 per encàrrec del partit. 
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Activitat 24. “Espais històrics, espais emblemàtics” 

a) Barri d’entreteniment de Londres ple de shex shops on es desenvolupa una 
gran vida nocturna. 

b) Al 1985. Per l’Exposició Universal de Barcelona (1927). 

c) Mèxic, Perú, Itàlia i Croàcia. 

f) Que té diferents significats. 

 

Activitat 27. “Empresaris” 

a) Per crear una empresa com autònom has de donar-te d’alta al Cens 
d’Empresaris de l’Agència Tributària, obtenir el número d’Afiliació a la Seguretat 
Social, donar-te d’altra al Règim Especial de Treballadors Autònoms, inscriure 
l’empresa en la Tresoreria territorial de la Seguretat Social, comunicar l’obertura 
del centre de treball a la Conselleria de Treball autonòmica i sol·licitar les 
llicències corresponents a l’activitat que es vulgui desenvolupar. Per donar d’alta 
un treballador cal omplir el model TA2/S i presentar-lo a la Direcció Provincial de 
la Tresoreria General de la Seguretat Social. Un autònom pot desgravar la vivenda 
(si l’utilitza com a oficina), el cotxe, el transport públic, el material d’oficina i els 
equips tecnològics, les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballladors, 
impostos (IBI, IVA, IAE), assegurances, serveis professionals, assossiacions i 
congressos i gastos financers i amortitzacions. 

c) Ploma Montblanc (700 euros, www.montblanc.com/Pluma), corbata Gucci 
(150 euros, https://www.gucci.com/fr/es/ca/men/mens-accessories/mens-ties-c-
men-accessories-ties) i triple aliança Cartier (entre 1.500 i 3000 euros, 
http://www.cartier.es/colecciones/joyeria/colecciones/trinity-de-cartier/sortijas-
trinity-de-cartier). 

 

Activitat 28. “Escriptors i psicoanalistes” 

a) España como problema (Pedro Laín Entralgo). Perquè no hi està d’acord 
ideològicament. Prerrafaelites: Moviment pictòric que rebutja l’art acadèmic del 
segle XIX a Anglaterra i demanen tornar al detallisme minuciós i als colors 
lluminosos dels pintors primitius flamencs i italians anteriors a Rafael. Poeta en 
Nueva York és el títol d’un poemari escrit per Federico García Lorca entre 1929 i 
1930 mentre residia a la Universitat de Columbia i durant el seu viatge a Cuba. 

b) La seva inclusió a la Llegenda Àuria escrita per Iacopo d’Avarazze al segle XII. 

c) Psicologia profunda. Va col·laborar amb ell. Perquè Freud considera que Jung 
no reconeix la seva pròpia neurosi. 
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Activitat 30. “Barcelona posa’t maca” 

b) Aquest concepte, inspirat a la polis grega, planteja que l’existència social dels 
individus no deriva de principis abstractes sinó de la seva participació concreta en 
les institucions. 

c) Els veïns del Poblenou van aconseguir que es soterrés la Ronda del Litoral per 
tal de no separar el mar del barri, igual que els de Nou Barris ho aconseguiren 
amb la Ronda de Dalt. 

 

Activitat 32. “Tàctica i estratègia” 

a) Luis Aragonés. 1-4-4-2. Porter, lateral dret, central dret, central esquerre, 
lateral esquerre, mig centre defensiu, mig centre ofensiu, volant dret, volant 
esquerra, volant dret, segon davanter i davanter centre. 1-4-3-3. 

 

Activitat 33. “Fitxatge frustrat” 

a) Sura 5, 90: “¡Creients! El vi, el maysir, les pedres erectes i les fletxes no són 
sinó abominació i obra del Dimoni. ¡Eviteu-lo, doncs! Potser, així, prospereu”. 

b) Passeig de la Bonanova, 105. 

c) És veritat. El futbolista alemany va fitxar l’1 de juliol de 1988 pel Real Madrid 
després d’acabar el seu contracte amb el F. C. Barcelona. 

d) Per què els musulmans no poden menjar derivats del porc com el pernil? 

 

Activitat 34. “Qui l’escriu” 

a) Al poema “Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma” de Jaime Gil de 
Biedma. 

 

Activitat 35. “Oaxaca i la Lliga LM” 

a) Chapulineros de Oaxaca és un club de futbol mexicà creat al 1983 que al 1988 
militava a la Segona Divisó Mexicana.  

b) Sacada de centre. Protecció de la pilota d’esquenes al seu marcador i pèrdua de 
la pilota en notar el contacte del defensa. Conducció de la pilota i passada a 
l’esquena del lateral cap a l’extrem, cursa cap a l’àrea i rematada fallida amb el 
cap davant el contacte del defensa. Control de pilota, regat al defensa al borde de 
l’àrea gran i xut davant el porter que s’escapa a un pam del pal de la porteria. 
Falta del defensa trepitjant-li la cama. Jugada del migcampista que després de 
regatejar tres jugadors fa la passada de la mort a Palacín que afusella el porter. 
Treure una pilota amb el cap de la pròpia àrea. 
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Activitat 36. “Periodisme esportiu281” 

a) A la TDP de Catalunya Ràdio. Joaquim Maria Puyal. 

c) El Palau Blaugrana, la pista de gel i el Mini Estadi. El cementiri de Les Corts. 
Josep Samitier. 

 

Activitat 37. “La llei del golf” 

a) La persona que porta la bossa amb els pals de golf. No té traducció. Entre 100 i 
150 euros. És un esport car, encara que les classes mitjanes el poden practicar. 

b) És un advocat especialitzat en dret laboral i seguretat social que pot ajudar a 
resoldre totes les qüestions relacionades amb contractes laborals i 
acomiadaments. 

c) Evangeli de Joan, capítol 13, verset 37. Li diu Jesús a Judes. 

d) Entre els carrers Rosselló, Provença, Nicaragua i Entença. Al 1904. 

 

Activitat 38. “L’art de menjar i cuinar” 

b) Disminució d’hemoglobina a la sang (dèficit transport oxígen). Fibrosi i 
cicatrius al fetge relacionada amb l’alcoholisme o l’hepatitis. 

c) Encarregat d’assignar una taula als comensals d’un restaurant i vetllar per què 
disposin de tot el necessari. Cap dels cambrers. 

 

Activitat 41. “S’ha escrit un crim” 

a) Per què no és de classe social alta i no cal protegir la seva identitat. 

 

Activitat 43. “Fals fitxatges282” 

b) Un Spectrum. 

d) Uns dispositius quadrats o rectangulars flexibles coberts de plàstic per 
emmagatzemar arxius. De vuit, de tres i mig i de 5 i quart. USB, memòries 
extenes. 

e) Oferir futbolistes als clubs i negociar el seu fitxatge, traspàs o rescissió de 
contracte. També donar assessorament jurídic, fiscal, laboral, administratiu, 
mèdic als esportistes. 

                                                           
281 Educació Física, Mitjans de comunicació, Retransmissió Radiofònica, Periodisme, Futbol, Camp Nou, 
Instal·lacions esportives, Barcelona, Fubolistes 
282 Educació Física, Futbol, Mercat futbolístic, Represetants, Futbolistes, Psicologia, Mitjans de comunicació 



Guia de Didàctica i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

598 
 

g) Programa de radio presentat i dirigit pel periodista José María García entre 
1982 i 2002. Es dedicava a l’anàlisi de l’actualitat esportiva de la jornada, 
bàsicament el futbol, amb comentaris i entrevistes. El larguero, Al primer toque, 
El partido de las 12, Tu diràs, Tiki-taka, Jugones, Punto pelota. 

 

Activitat 44. “És l’hora dels adeus” 

a) Hristo Stoichkov (29 de maig de 2004). 

 

Activitat 45. “Per una mort digna” 

a) És el dret del pacient a morir sense que s’utilitzin mitjans extraordinaris per 
mantenir-lo viu però també donant-li els tractaments paliatius necessaris per 
evitar el dolor quan es tracti de malalties terminals i incurables. 
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3. Activitats per a després de la lectura 

 

Activitat 46: L’heroi. 

4.1. a) No torna a casa. 

 b) Tapant-los les oïdes amb cera. 

 c) Lligar-se de peus i mans a un màstil. 

 d) Subjectar-lo amb més cordes. 

 

4.2.  Heroi   Gesta   Divinitat  Qualitat 

 

 Aquil.les  Troia   Tetis   Velocitat  

 Odisseu  Sirenes  Apolo   Valor 

 Hèracles  Dotze treballs  Zeus   Força  

 Jàson   Velló d’or  Medea   Equip Equip  

 Bel·lerofont  Pegàsegaso  Poseidó  Habilitat 

 Teseu    Minotaure  Ariadna  Astúcia 

 Perseu   Medussa  Zeus   Invisibilitat 

 

4.3.   

Nom Sobrenom 

Maradona La mano de Dios 

Pelé O Réi 

Johan Cruyff El salvador 

Zidane Harry Potter 

Bekenhabuer El Kaiser 

Ronaldo Nazario El fenómeno 

Van Basten San Marco 

Platini Le Roi 
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Paolo Maldini El eterno 

Ronaldinho El brujo de Porto Alegre 

Dino Zoff Il grande 

Gerd Müller El torpedo 

Roberto Baggio Il divino 

Lionel Messi El mesías 

Cristiano Ronaldo CR7 

Iker Casillas El santo 

Eden Hazard El mago 

 

4.4  

 Dins del terreny de joc Fora del terreny de joc 

Accions 
lloables 

Reconèixer una falta. 

Ajudar un adversari. 

.... 

Col·laborar amb causes 
solidàries 

Atendre els aficionats. 

... 

Accions 
reprobables 

Llançar-se a terra. 

Protestar a l’àrbitre. 

... 

Encarar-se amb la policia. 

Barallar-se amb la premsa. 

... 

 

 

4.5 a) Aquil·les: Amistat i glòria. 
  Odisseu: Astúcia i rebel·lió. 
  Hèracles: Força i coratge. 
  Bel·lerofont: Orgull i càstig. 
  Jàson: Promesa i traició. 
  Perseu: Mortal però diví. 
  Teseu: Minotaure, amazones, l’inframón.   
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Activitat 47: La batalla astral 

 

4.1  

 Escenari 
de la lluita 

Representaci
ó del bé 

Representaci
ó del mal 

Forma de 
vèncer 

Objecte de 
salvació 

Partit 
futbol 

Circ romà 
Nau 

espacial 

Selecció 
mundial 

Extraterrestr
es 

Marcant 
gols 

Guanyar 
partit 

Humanitat 

Sant 
Jordi 

Montblanc 

Líbia 

Cavaller Sant 
Jordi 

Drac 
Estocada 

amb la 
llança 

Princesa 

Sant 
Miquel 

Cel 

Terra 

Sant Miquel i 
arcàngels 

Satanàs 
Luzbel 

Espasa 
Déu 

Humanitat 

 

4.2  a)  Lleó       Norwich City  

  Drac       Chelsea 

  Àliga       Cardiff City 

  Tigre       Manchester City 

  Canari       Swansea City 

  Cigne       Hull City  

 

 b) Cavall       Derby County 

  Llop       Newcastle United 

  Garsa       Liverpool 

  Au Fènix      Wolverhampton 

  Cabra        Tottenham Hotspur 
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4.3 a)  

W U C O J E R E L E C T O R C 
C D E M A R T E L L S D A I A 
A E S D X R W E T N U R A P S 
N O P Q M O M T Y N U O J C T 
O E A R O T E A S D E E T O E 
D A S A P S E P A D O D E D L 
E C A C N O Y M C Z U X I N L 
D I V K E G R D A S D I R R S 
U L N O V A I X E L L T A R T 

  

 b)  Sheffield United: Torre. 

  West Ham United: Castell. 

  West Ham United: Martell. 

  Manchester United: Trident. 

  Blacpool: Armadura. 

  Manchester City: Vaixell. 

  Newcastle United: Torre. 

  Arsenal: Canó. 

4.4.  

Club Símbol local 

C. F. Vila-real Senyera valenciana 

F. C. Barcelona Creu de Sant Jordi 

Real Madrid Pendó de castella 

Real Valladolid Castells 

C. A. Osasuna Escut de Navarra 

Atheltic Club Roure de Guernika 

R. C. Deportivo de La Corunya Pendó sala Calvet 

R. C. Celta de Vigo Bandera Galícia 

C. Atlético de Madrid Ós i arboç 

C. D. Tenerife Bandera Canàries 

R. C. D. Oviedo Bandera Astúries 

C. F. Sevilla Escut de Sevilla 
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R. C. D. Murcia Set corones 

R. Betis Balompie Bandera d’Andalusia 

Levante C. F. Escut de València 

 

4.5  

Partit 
Rivalitat 
(L, A, E) 

F. C. Barcelona - Real Madrid E 

F. C. Barcelona – R. C. D. Espanyol L 

Real Madrid – Atlético de Madrid L 

Getafe C. F. – Rayo Vallecano A 

Elche – Valencia C. F. A 

Valencia C. F. – Levante L 

Levante – Villarreal A 

Málaga – Sevilla A 

Almería – Granada A 

Real Betis – Sevilla L 

Real Sociedad – Athletic Club A 

Atlético Osasuna – Athletic Club E 

Athletic Club – Real Madrid E 

Alavés C. F. – Atlético Osasuna A 

Real Oviedo – Sporting de Gijón A 

Eibar – Athletic Club A 

Celta – Deportivo A 

Córdoba - Granada A 

Athletic Club – F.C. Barcelona E 

F. C. Barcelona - Valencia E 
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Activitat 48: La víctima propiciatòria 

4.1  

Personatge mític o real Qui el persegueix? Per què? 

Èdip Ciutadans de Tebas Causa peste ciutat 

Prometeu Els déus Ha robat el seu foc 

Jesús de Natzaret Els jueus Declar-se rei dels jueus 

Jueus (Edat Mitjana) Els cristians Responsable peste 
negra 

Jueus (nazisme) Els nazis Raça inferior 

Bruixes (Edat Mitjana) Els cristians Pràctica bruixeria 

Habitants de Sodoma i 
Gomorra 

Yahveh Perversió habitants 

Cristians (Roma) Emperador No adorar estàtues de 
l’emperador 

 

4.2 a)  

 Luis Enrique   Tocar-se els testicles mirant al públic   

 Luis Figo   Lesionar a Bernd Schuster i Diego Maradona 

 Andoni Goikoetxea  Fitxar pel F. C. Barcelona 

 Hugo Sánchez   Fitxar pel Chelsea procedent de l’Arsenal 

 Ashley Cole   Pagament clàusula rescissió pel Real Madrid 

  

 b)   

 Raúl González   Amenaçar de no jugar si no cobrava  

 Daniel Alves   Simular faltes 

 Marco Materazzi  Menjar-se un plàtan llançat pel públic 

 Royston Drenthe  Fer callar l’estadi posant-se un dit a la boca 

 Sergio Busquets  Insultar la germana d’un adversari 
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4.3 Per exemple: insultar, llançar objectes, ridiculitzar, càntics ofensius. 
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Activitat 49: Més que un club 

 

4.1 Sota la divisa “més que un club” es vol expressar el compromís que el Futbol 
Club Barcelona ha mantingut i manté amb la societat més enllà de la seva estricta 
activitat esportiva. Durant molts anys, aquest compromís es referia 
específicament a la societat catalana, que ha viscut durant moltes dècades del 
segle XX sota dictadures que perseguien la seva llengua i la seva cultura. 
Davant aquestes circumstàncies, el Barça va estar sempre amb els sentiments 
catalanistes, de defensa de la llengua i la cultura pròpia, i de la democràcia. Per 
això, tot i que el català no era llengua oficial, el 1921 el Club ja va redactar els 
seus estatuts en la llengua pròpia de Catalunya. També en aquella època, el 1918, 
el Club es va adherir a la petició d’un estatut d’autonomia per a Catalunya, que 
reivindicaven tots els sectors del moviment catalanista. 

 

Aquesta orientació del Club li va valer les represàlies de les autoritats espanyoles, 
i durant la Dictadura de Primo de Rivera l'Entitat va ser clausurada durant sis 
mesos. Durant la II República espanyola el Futbol Club Barcelona va 
accentuar el seu missatge d’implicació amb la cultura i les institucions pròpies de 
Catalunya. El president Josep Sunyol va abanderar aquest procés amb el lema 
“esport i ciutadania”, que precisament reclamava aquesta implicació del món 
esportiu en els afers socials i culturals del país. Sunyol, que també era diputat, va 
ser afusellat als inicis de la Guerra Civil, l’any 1936; el Club va ser en aquell 
moment un referent de la defensa de la República, com va ser palès amb la gira 
que va fer per Mèxic i els Estats Units l’any 1937. En acabar la Guerra Civil, la 
dictadura del general Franco va voler acabar amb la significació social del 
Barça. Li va castellanitzar el nom i va fer treure les quatre barres de la 
bandera catalana del seu escut. 

 

Tot i la persistència de la dictadura, a finals dels anys seixanta l'Entitat va 
intentar anar recuperant el seu esperit, com es va fer palès en un dels discursos 
del president Narcís de Carreras, que és la persona que va pronunciar el famós 
“més que un club” l’any 1968. Fora de Catalunya, a molts llocs d’Espanya el 
Barça es va convertir també en un referent democràtic i anticentralista. En 
l’etapa democràtica iniciada després de la mort de Franco el Club va mantenir 
viu el seu compromís social i van aparèixer altres formes de suport a causes 
solidàries, que més endavant es van materialitzar amb la creació de la 
Fundació del Futbol Club Barcelona.  

 

4.2 a) Que més del 90% resideixen a Catalunya i que gairebé no hi ha diferència 
 entre els socis de la resta de l’Estat espanyol i de l’estranger. 
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 b) Percentatge seguidors Amèrica (6.7%), Europa (7.6%), Orient Mitjà i  Àfrica 
 (3.4%) i Àsia i Oceania (2.7%). En termes absoluts a Àsia i  Oceania i en termes 
 relatius a Europa. 

 c)  

Mèxic 6,1% 93359 

Brasil 3,9% 59688 

Argentina 3,8% 58158 

Colòmbia 2,4% 36731 

Veneçuela 1,5% 22957 

Xile 0,9% 13774 

Perú 0,6% 9182 

Puerto Rico 0,5% 7652 

Equador 0,5% 7652 

 

 d) No hi ha penyes barcelonistes a Albània, Armènia, Azerbaidjan, 
 Bielorrússia,  Grècia, Dinamarca, Estònia, Georgia, Hongria, Irlanda,  Letònia,             
Lietchenstein, Lituània, Moldàvia, Mònaco, Montenegro,  Romania, Rússia, San Marino, 
Sèrbia, Ucraïna i  Ciutat del Vaticà. 

 

4.3   

Aspectes cultura catalana (novel·la) Aspectes cultura catalana (altres) 

Llengua Sardanes 

Significació social i nacional del Barça Castells 

Posar noms catalans als fills Monestir Montserrat 

Cuina catalana: pà amb tomàquet. Botifarra amb seques 

 ... 

 

4.4  Per exemple: visitar els edificis de Gaudí, fer-lo veure TV3, anar a un restaurant 
 típic de cuina catalana, visitar Montserrat, veure un concurs de castells... 
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4.5  Guerra de Successió    s. XIX   Turcs  

 
 Guerra dels Segadors    s. XIII   Napoleó 
 
 Guerra Civil      s. XVII   Castellans  
 
 Guerra de Constantinoble   s. XX   Borbons 
 
 Guerra del Francès    s. XVIII  Franquistes 
 

4.6 Per exemple: crits a favor de la independència de Catalunya al minut 17 amb 14 
segons de la primera i la segona part; pancartes “Catalonia is not Spain”; 
permetre el pas de Via Catalana pel Camp Nou (2013); utilització del català com a 
llengua oficial de comunicació del club... 
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Activitat 50: Una plataforma política, econòmica i social. 

 

4.1 Primera fila: Florentino Pérez, José Mª Del Nido, Enrique Pina i Ángel Torres. 

 Segona fila: Manuel Ruiz de Lopera, Enrique Cerezo, Augusto César 
 Lendoiro y Sandro Rosell. 

 Tercera fila: Nasser Al Thani, Ramón Calderón, Joan Collet i Joan  Laporta. 

 Quarta fila: Fernando Roig, Daniel Sánchez Llibre, Jokin Aperrabay i Josep Mª 
 Bartomeu. 

 

4.2 a)  

 Fernando Roig   Empresari de marketing 

 Sandro Rosell    Empresari indústria alimentària  

 Josep Maria Bartomeu  Empresari indústria ceràmica 

 José María Del Nido   Empresari enginyeria i infraestructures 

 Daniel Sánchez Llibre   Advocat i empresari 

 

 b)   

 Ángel Torres     Administrador empreses diverses 

 Ramón Calderón   Empresari família real qatarí 

 Al Thani     Empresari indústria armamentística  

 Enrique Pina    Empresari immobiliari 

 Jokin Aperrabay    Empresari i agent de futbolistes  

 

 c)  

 Joan Laporta     Dirigent esportiu i polític 

 Augusto César Lendoiro  Empresari promoció i publicitat  

 Joan Collet     Empresari industrial 

 Florentino Pérez   Empresari cinematogràfic 

 Enrique Cerezo    Advocat i polític  

 Manuel Ruiz de Lopera  Empresari construcció 
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4.3 

Propietari Club 

Eric Trohir Inter de Milà 

Avram Glazer Manchester United 

Nasser Al-Khelaifi Paris Saint Germain 

Suleyman Kerimov Anzhi 

Peter Lim Valencia C. F. 

Shadid Khan Fulham F. C. 

Dymitry Ryboloviev A. S. Mónaco 

Nasser Al Thani Málaga C. F. 

Mansour Bin Zayed Manchester City 

Riwat Akhmetov Shaktar Donetsk 

Roman Abramovich Chelsea F. C. 

Wang Jianlin Atlètic de Madrid 

Alisher Usmanov Arsenal F. C. 

 

4.4 Rússia: Suleyman Kerimov, Roman Abramovich i Alisher Usmanov. 
 Qatar: Nasser Al Thani i Nasser Al-Khelaifi. 
 Singapur: Peter Lim. 
 Emirats Àrabs: Mansour Bin Zayed. 
 Paquistà: Shadid Khan. 
 Ucraïna: Riwat Akhmetov. 
 Indonèsia: Peter Lim. 
 Xina: Wang Jianlin. 
 Estats Units: Avram Glazer. 
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Activitat 51: L’especulació urbanística al voltant de l’esport. 

 

4.1  

Existent Reformat Nou 

Estadi de Sarrià 

Velòdrom d’Horta 

Palau de la Metal·lúrgia 

Camp Nou 

Palau Blaugrana 

Palau dels Esports 

 

Estadi Olímpic 

Real Club de Polo 

Piscines Bernat Picornell 

Poliesportiu de l’Estació 
del Nord 

Palau Sant Jordi 

Vila Olímpica del 
Esportistes 

Vivendes Àrbitres i Jutges 

Pavelló Vall d’Hebró 

INEFC Barcelona 

Port Olímpic  

Centre Municipal de 
Tennis 

Pavelló de la Mar Bella 

Pavelló de l’Espanya 
Industrial 

Vila Olímpica dels 
Periodistes 

Camp Olímpic de Tir amb 
Arc 

 

4.2 

Instal·lació Esport 

Palau Sant Jordi Gimnàstica Artística, Voleibol i Handbol 

Real Club de Polo Hípica 

Velòdrom d’Horta Ciclisme en pista 

Estadi de Sarrià Futbol 

Centre Municipal de Tennis Tennis 

Estadi Olímpic Atletisme 
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Pavelló Vall d’Hebró Pilota Vasca i Voleibol 

INEFC Barcelona Lluita 

Port Olímpic Vela 

Palau de la Metal·lúrgia Esgrima 

Camp Nou Futbol 

Pavelló de la Mar Bella Bàdminton 

Pavelló de l’Espanya Industrial Halterofilia 

Piscines Bernat Picornell Natació, Natació sincronitzada i Waterpolo 

Palau Blaugrana Judo, Taekwondo i Hoquei patins 

Camp Olímpic de Tir amb Arc Tir amb Arc 

Palau dels Esports Gimnàstica Rítmica i Voleibol 

Poliesportiu de l’Estació del Nord Tennis taula 

 

4.3  Remodelació urbanística: Vila Olímpica, Port Olímpic, Barceloneta, Recuperació 
 del litoral, Anella Olímpica, El Raval. 

 Construcció d’infraestructures: Ronda de Dalt, Ronda del Litoral, Torre  de 
 Vallvidrera, Nus de la Trinitat, Plaça de les Glòries, Ampliació de  l’Aeroport, 
 Túnels de Vallvidrera. 

 

4.4  

Dins nucli urbà Fora nucli urbà 

Camp Nou Nou Mestalla 

Santiago Bernabéu La Cartuja 

Ciutat de València Cornellà-El Prat 

Sánchez Pizjuán La Peineta 

Nuevo San Mamés Anoeta 

La Rosaleda Nuevo los Cármenes 

Riazor  
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4.5 Avantatges: Millora del trànsit, més espai per l’aparcament, disminució 
 molèsties veïns... 

 Inconvenients: Pèrdua negoci pels botiguers, més temps de desplaçament, 
 pitjor transport públic... 

 

4.6  

Club Esportiu Europa     Poblenou 

Unió Esportiva Sants      Gràcia 

Club Esportiu Júpiter      Sant Andreu 

Futbol Club Martinenc     Les Corts 

Club de Futbol Muntanyesa     Nou Barris 

Club Atlètic Ibèria      Sants 

Unió Barcelonista Catalònia     Guinardó 

Unió Esportiva Sant Andreu     Eixample 

Alzamora Club de Futbol     Zona Franca 

 

6.7 Preu m2 agost de 2015. 

 Poblenou (3351,9 euros/m2): 135.751.950 euros. Districte Sant Martí. 

 Gràcia (3226,64 euros/m2): 130.678.920 euros 

 Sant Andreu (2374,55 euros/m2): 96.169.275 euros 

 Les Corts (4093,25 euros/m2): 165.776.630 euros 

 Nou Barris (1815,96 euros/m2): 73.546.380 euros 

 Sants (2677,83 euros/m2): 108.452.120 euros 

 Guinardó (2438,35 euros/m2): 98.753.175 euros. 

 Eixample (3813,1 euros/m2): 154.430.550 euros. 

 Zona Franca (2677,83 euros/m2): 108.452.120 euros. Districte Sants-Montjuïch. 
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Activitat 52: La violència en el futbol. 

 

7.1 Per exemple: discussió amb la dona, esbroncada del seu cap a la feina, 
 problemes  econòmics, baralla amb els amics, discussió amb un 
 company de feina, frustració  per no assolir un objectiu... 

 

7.2 Atlético de Madrid-Real Madrid 

 Paris Saint Germain-Olympique de Marsella 

 Panatinaikos-Olimpiacos 

 Roma-Lazio 

 Newell’s-Rosario 

 Wydad-Raja 

 Oporto-Benfica 

 Boca-River 

 Milan-Inter 

 Levski-CSKA Sofía 

 Emelec-Barcelona S. C. 

 Guadalajara-América 

 Deportivo-Celta  

 Universitario-Alianza 

 Everton-Liverpool 

 Celtic-Rangers 

 America-Guadalajara 

 Hapoel-Beitar 

 Fenerbahce-Galatasaray 

 Ajax-Feyenord 

 Sevilla-Betis 

 Espanyol-F.C. Barcelona 

 Tottenham-Arsenal 

 Manchester United-Manchester City 
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7.3 

Política/regional Social/Econòmica Religiosa/Cultural 

Espanyol-F.C. Barcelona Atlético-Real Madrid Celtic-Rangers 

Manchester United-
Manchester City 

Panatinaikos-Olimpiacos  

Guadalajara-América Sevilla-Betis  

Deportivo-Celta Boca-River  

Tottenham-Arsenal Newell’s-Rosario  

Paris Saint Germain-
Olympique de Marsella 

Emelec-Barcelona S. C.  

Ajax-Feyenord Fenerbahce-Galatasaray  

Hapoel-Beitar Newell’s-Rosario  

Everton-Liverpool Universitario-Alianza  

 Wydad-Raja  

 Levski-CSKA Sofía  

 Milan-Inter  

 

7.4 a) 

 Real Madrid      Brigadas blanquiazules 

 Atlètic de Madrid     Biris 

 R. C. D. Espanyol     Ultra Sur 

 F. C. Barcelona     Frente Altético 

 Sevilla F. C.      Henri Norte 

 Athletic Club      Boixos Nois 

 

 b)   

 Rayo Vallecano     Curva Nord 

 Deportivo de la Coruña    Supporters Sur  

 Celta de Vigo       Bukaneros  

 Valencia C. F.       Riazor Blues  

 Real Betis Balompié     Celtarras  
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7.5 

Nom Any Partit Lloc Causa Autor 

 

Francisco J. 
Romero 

2014 Atlético de 
Madrid-
Deportivo 

Madrid Baralla Seguidors 
Atlético 

Iñigo 
Cabacas 

 

2012 Athletic-
Schalke 

Bilbao Pilota de 
goma  

Ertzaintza 

Manuel 
Ríos 

2003 Compostela-
Deportivo 

Santiago de 
Compostela 

Pallissa Aficionats 
Compostela 

Aitor 
Zabaleta 

 

1998 Atlético de 
Madrid-Real 
Sociedad 

Madrid Punyalada Ricardo 
Guerra 
(Frente 
Atlético) 

Emiliano 
López 

1994 Atlético de 
Madrid-F. C. 
Barcelona 

La Coruña Punyalades Desconegut 

Guillermo 
Alfonso 

 

1992 Espanyol-
Cádiz 

Barcelona Bengala Franco Vila 

Frederic 
Rouquier 

 

1991 Espanyol-
Sporting 

Barcelona Arma blanca Boixos Nois 

Florentino 
Dueñas 

 

1990 Motril B-
Calahonda 

Motril Tret Policia 
jubilat 

 

7.6  Trets característics ultra: 

 Motius violència: 
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El señor de los bonsáis 

Manuel Vázquez Montalbán 

 
 

 

Guia didàctica i de lectura 

Remei Quero Moyano 
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Remei Quero Moyano (Cornellà de Llobregat, 
1969) 
Professora de Llengua des de fa gairebé 20 anys. 
Actualment, treballo a l’Institut J.V. Foix, de Rubí. 
Quan era petita demanava pissarres per jugar i tenia 
les meves nines ordenades per ordre alfabètic. En 
aquell moment, tothom pensava que eren costums 
prometedors. Amb els anys, veig que no calia fer-me 
gaire cas. Sempre he volgut dedicar-me a l’educació, 
vaig estudiar Magisteri a la Universitat de Barcelona i 
després, tot treballant en escoles públiques, vaig 
llicenciar-me en Filologia Hispànica. Crec en la meva 
feina i treballo diàriament per millorar-la. No 
m’agradaria mai perdre aquesta il·lusió. 
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1. Introducció: El señor de los bonsáis (1999)  
 
Les activitats d’aquesta guia estan pensades per als estudiants de 1r.-
2n. d’ESO.  
Tenen com a objectiu facilitat a l’alumnat l’aproximació a la lectura 
de EL SEÑOR DE LOS BONSÁIS des d’un enfocament 
participatiu i competencial.  
La finalitat es que l’alumne s’aproximi a l’obra a partir 
d’activitats que conviden a gaudir, en un procés en el que lectura i aprenentatge 
constitueixin una vivència literària.  
És un llibre amb el qual Manuel Vázquez Montalbán pretén aproximar-se al jovent. 
 

L’obra EL SEÑOR DE LOS BONSÁIS es publica a l’editorial Alfaguara Juvenil, l’any 
1999 a Madrid.  
ISBN: 84-204-5787-6 
Conté il·lustracions de Lluïsa Jover. 

 
Enllaços interessants per conèixer més l’obra: 
•Biografia sobre l’autor i la seva obra:  

-http://www.vespito.net/mvm/biblio.html 
-http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es/p/novedades.html 

 -https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JwHoldJVcss 
 -http://www.vespito.net/mvm/mltmd/confsb1.mp3 
 
•Informació sobre la il·lustradora: http://www.lluisajover.com/index.php?lang=2 
 
•Informació sobre els tipus de conte: 
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS
/contar/clasificacion.htm 
 
1.1 Orientació per al professorat  
 
EL SEÑOR DELS BONSÁIS està ambientada a un petit poble aïllat de la resta del 
món i el protagonista és un noi que decideix investigar a un estrany veí perquè realitza 
activitats misterioses i conrea arbres petits. 
La història atreu els adolescents perquè es tracta d’un jove que, envoltat dels seus amics, 
troba una missió que el farà descobrir: 
 -El valor de l’amistat. 
 -El respecte a les pròpies idees i a expressar-les sense por. 
 -La necessitat de lluitar contra les injustícies i l’abús de poder. Així com la construcció de 
la consciència social. 
 -El primer amor. 
 -La contraposició de la idea de la natura lliure i la “domesticada” pel plaer egoista. 
 -Deixar en evidència, de forma divertida, l’alienació que implica la “televisió-basura”i 
l’esnobisme. 
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Alguns dels personatges principals trenquen estereotips: 
- de gènere: la Sharon és una excel·lent portera de futbol sala; 
- professionals: el professor Damicis és un docent atípic que utilitza els coneixements per 
il·lustrar útilment als seus estudiants per tal de fer-los més lliures i amos de les seves 
paraules, sense repressions. 
-Biscúter: vol ser cuiner i assegura que “les noies no saben cuinar” (p.24). 
 
El relat té un rerefons: la crítica contra el poder opressor que se sent legitimat per 
manipular i controlar la vida de la gent amb menys recursos; l’autor apel·la a la cultura 
popular per lluitar-hi en contra i alliberar tots aquells que han estat víctimes de l’acció 
manipuladora de la classe prepotent.  
Intenta desvetllar allò que és amagat i reflexionar-hi. Fa una crítica també sobre la 
instrumentalització dels mitjans de comunicació per part del poder i la reiteració en els 
conceptes d’alienació de l’individu dominat per l’amoralitat i la dominació. 
 
1.2 Contingut i estructura de les activitats de la guia 
 
Els materials s’agrupen en blocs temàtics relacionats amb diferents aspectes de l’obra. Le 
activitats estan catalogades segons continguts relacionats amb les diferents matèries. 
Al final de les activitats proposades a l’apartat “Durant la lectura” hi ha preguntes de 
comprensió lectora i paraules suggerides per buscar al diccionari, això últim es pot 
realitzar al principi del capítol per tal de facilitar-ne la lectura. 
 
Les activitats estan plantejades per realitzar-les individualment, però es poden aplicar 
també a grups. 
 
 
Abans de començar la lectura 

 
Presentació del llibre: a) Quines parts té un llibre? (estudi de totes les parts comunes 
dels llibres). b) Observar els elements paratextuals i comentar què ens suggereixen. I 
quin títol podria tenir? (Facilitar la coberta sense títol). c) Intentar esbrinar quin paper 
tindrà cadascun dels personatges il·lustrats a la coberta (Descripció de persones, 
autoretrat literari i pictòric).  

Quines són les característiques del personatge central (aspecte, acció i eina) i les 
sensacions que inspira. d)Què és un bonsai? Com se n’ha de tenir cura? Consulta les 
pàgines següents:  
http://www.bonsaiempire.es/ http://www.planetahuerto.es/guias/guia-sobre-el-
cuidado-del-bonsai  
  

Obrim el llibre: esbrinem i dediquem... a) Resol els mots encreuats amb el nom 
dels personatges; b) Relaciona les cites amb els personatges, “qui ha dit què?”; c) Llegir 
l’epígraf i : 

•Visualitza el vídeo sobre l’autor del conte i respon a les preguntes plantejades.  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-
caleidoscopio-montalban/1714710/  
•Fer una reflexió sobre el sentit de les paraules que s’hi diuen i la relació que 
poden tenir amb el relat o els personatges.  
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 •Entra a la web i segueix la ruta literària de Vázquez Montalbán per 
Barcelona.  

 Respon a les següents preguntes. 
http://www.catalunya.com/rutas/manuel-vazquez-montalban-raval-24-1-65 
•Llegeix la informació sobre l’autor del epígraf que introdueix el conte i contesta. 

http://elpais.com/diario/2003/11/17/agenda/1069023610_850215.html  
•Llegeix els següents exemples d’epígrafs que han fet servir diferents 
escriptors/es i explica per què creus que els han triat, quin seria el tema 
principal de les seves històries. 
•Busca una dedicatòria que posaries en un llibre escrit per tu, parla de l’autor/a 
que has triat i justifica-ho. 
•Ara, escriu la teva pròpia dedicatòria per al llibre d’un amic/ga. 

 
Descobrim l’índex 

a) Llegim l’índex i inventem la nostra història amb el nom dels capítols. 
b) Busca imatges a la web que representin els diferents títols de l’índex. 
c) Analitzem el nom dels capítol i establim la relació que poden tenir amb 
l’autor i la seva obra. 
d) Observem les il·lustracions que acompanyen als títols dels capítols i 
proposem temes que hi estiguin relacionats. 
e) Inventem una història interrelacionant els títols. 

  
Durant la lectura 
  
Capítol 1 

a) Recorregut geogràfic des de Finlàndia a Leningrad. Conèixer quines són les 
Illes més septentrionals del globus o situar al mapamundi el mar dels Sargazos, 
per què es diu així i llengua que hi parlen (p. 13). Ruta possible des de Barcelona 
i disseny de bitllets dels transports utilitzats. 
b) Descripcions (p. 16). Activitats de l’Institut Cervantes. Cançó “Breve 
descripción de mi persona”, “Esta soy yo” del Sueño de Morfeo. Classificació 
d’adjectius, creació de cares diferents i la seva descripció. Has perdut la teva 
mascota com en Procusa. Escriu-ne una descripció per enganxar-la als arbres 
dels camins que coneguis. Poemes de la Joana Raspall i l’Ana Serna. 
c) Busca informació de com eren els santuaris de cultes precristians i els castells 
i inventa una història amb els personatges del conte. 
• Situa en el temps: “... cuando los Hombres más fuertes y más diestros con la 
espada se apoderaban de la tierra, el aire, el agua y el fuego, dejado las sobras 
para los más débiles”. Estableix una línia temporal amb l’evolució del poder. (p 
18) Reflexiona sobre l’establiment del poder en aquella època. 
d) Què és el Gran Circo Ruso? (p. 17) Quines peculiaritats té si el compares amb 
circs actuals? 
e) Reflexiona sobre l’afirmació de Damicis: “El respecte als febles és una  
 conquesta de la raó” (p. 17). Imagina que tu ets qui ha pensat aquesta frase i  
 l’has d’explicar als teus companys. Com ho faries? 
f) Preguntes de comprensió lectora amb la fitxa tècnica del llibre. 
g) Vocabulari de consulta. Busca les paraules següents al diccionari i escriu la 
seva definició. 
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Capítol 2 
 

a) En Biscúter somia amb ser el capità d’un vaixell que faria la volta al món (p. 
24). Ell aniria de nord a sud per l’Atlàntic i de sud a nord pel Pacífic. Dibuixa al 
mapa el recorregut d’en Biscúter i després, traça l’itinerari que faries tu si 
poguessis viatjar per tot el món. 
b) Introducció a la Filosofia. Llegeix la definició que dóna en Jai al Procusa (p. 
27). Hi estàs d’acord? Coneixes els llibres Jocs de la fam? 
[Amb alumnes de cursos superiors, es podria parlar del llibre de George Orwell, 
1984 o La revolta dels animals i el d’Aldous Huxley, Un món feliç]. 
c) Resol la sopa de lletres amb el nom dels arbres de la p.27. Tria’n tres, intenta 
buscar fulles d’aquests arbres pels voltants de casa teva. Omple’n la fitxa tècnica.  
d) Esquema de les característiques dels estils de bonsais. Treball de la 
descripció. Intenta relacionar cada estil amb les posicions del cos i els caràcters 
personals. Còmic del Charlie Brown. 
e) Lèxic de l’àmbit de la poesia (pp. 31-32). Llegeix el poema que escriu en 
Procusa i explica què en penses. Imagina algú que t’agradi i dedica-li un poema 
teu. 
f) Preguntes de comprensió lectora. 
g) Vocabulari de consulta. Busca les paraules següents al diccionari i escriu la 
seva definició. 

 
Capítol 3 
 

a) Reflexiona sobre la idea d’en Jai: “Les idees i les frases llargues només estan a 
l’abast duna minoria”. La podries relacionar amb alguna teoria filosòfica? 
b) Busca les paraules del camp semàntic de l’agricultura (p. 38). 
c) Lèxic propi de conreus i eines (p. 38). Busca’n imatges. Sopa de lletres. 
d) Relaciona les característiques dels bonsais amb les personalitats de la gent 
que coneixes (p. 40).  
e) Preguntes de comprensió lectora. 
f) Vocabulari de consulta. Busca les paraules següents al diccionari i escriu la 
seva definició. 

 
Capítol 4 
 

a) Escriu una petita dramatització del pla que han ideat perquè en Procusa 
pugui entrar a la mansió. Tria entre els teus companys/es qui representarà els 
diferents papers. Recorda que les obres de teatre tenen uns elements 
característics (acotacions...)(pp. 44-45). 
b) Saps qui és en Mendelssohn? (p. 44) 
c) Descobreix races de gossos (p. 45). En tens, de mascotes? 
d) Dibuixa com veu en Procusa els animals a la caseta. (p. 46) 
e) Observa les diferents opinions sobre la filosofia d’en Jai. Com reaccionaries si 
volguessin controlar el teu creixement físic i psicològic? (p. 48) 
f) El capítol acaba amb una oració que connecta amb una obra poètica, esbrina 
quina, parla de l’autor i de la intenció del seu escrit.  
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g) Preguntes de comprensió lectora. 
h) Vocabulari de consulta. Busca les paraules següents al diccionari i escriu la 
seva definició. 

 
Capítol 5  
  

a) Varietat botànica: arbres (p. 62). Ecologia, ecosistemes, biodiversitat.  
b) Símil entre els estils fonamentals del creixement dels bonsais i les formes de 
ser de les persones, reflexió.(p. 64) 
c) Llegeix les dues versions del poema d’en Procusa i comenta quines 
diferències hi trobes. Per què creus que ho ha canviat? Fes un poema visual i 
vídeo poema. 
d) Imagina els personatges manipulats genèticament pel Super (homínids 
bonsais) i fes un dibuix que els representi. 
e) Creus que ens podria passar alguna cosa semblant a la història del conte? Hi 
ha hagut alguna època que s’hagi caracteritzat per l’experimentació amb éssers 
humans? Qui intenta controlar la natura, per què creus que ho fa? Quan parla de 
“ La casa del poder” (p. 66), a què creus que es refereix?  
f) Preguntes de comprensió lectora. 
g) Vocabulari de consulta. 

 
Després de llegir 
  

3.1. Aprofundir sobre el significat i ús del verb ser. (p. 34) 
3.2. Inventem altres títols pels diferents capítols del conte, ara que l’hem llegit. 
3.3. Creem una pàgina amb característiques del conte que t’hagin agradat; 
afegeix- hi imatges. Tria el teu personatge preferit. 
3.4. Llegeix el poema “Donde habite el olvido” de Gustavo A. Bécquer i 
compara’l amb el de Luis Cernuda. 
3.5. Relaciona les figures d’en Jai i el Super. Semblances i diferències.  
3.6. Estableix les bases de les idees d’en Jai i les d’en Damicis. Hi ha alguna 
teoria sobre això? 
3.7. Endevinalles visuals: crea i relaciona la imatge amb la part de la història o 
el personatge que creguis. 
3.8. Torna a llegir el fragment de l’obra del Mohamed Chukri que encapçala el 
conte i relaciona’l amb la història de El señor de los bonsáis. 
3.9.Observa les il·lustracions del llibre, analitza-les i proposa’n d’altres. 
3.10. Creus que és possible crear homes-bonsais que no lluitin contra la seva 
situació i no s’hi rebel·lin?  
3.11. Crea un booktrailer per recomanar el llibre a d’altres companys/es.
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2. Guia de lectura 
 
EL SEÑOR DE LOS BONSÁIS va ser publicada l’any 1999 a l’editorial Alfaguara 
Juvenil amb la intenció d’acostar-se als lectors més joves. 
 
•Les influències del pensament de l’autor queden reflectides al llibre mitjançant els 
ambients i els personatges: l’obsessió de Vázquez Montalbán pels problemes del destí 
humà, l’abús de poder i les seves conseqüències; la voluntat de saber apareix com a un 
ressort fonamental de la dinàmica narrativa, estructurada pel seu caràcter enigmàtic; la 
importància del llenguatge com a mitjà de alliberament o l’interès de conciliar 
avantguarda, experiència i consciència. La crítica als mitjans de comunicació de masses i 
l’apel·lació a la cultura popular. La construcció de la consciència social, la lluita de classes 
i la unió del poble queden paleses a la història que ens explica el conte. 
El propi títol del llibre és un antropònim creat per ell mateix i que identifica amb 
referents reals, en aquest cas, amb la figura de Felipe González. 
 
•Les referències literàries a obres anteriors de Manuel Vázquez Montalbán són 
clares, fonamentades al nom d’alguns personatges i relacionades directament amb una 
de les seves creacions més conegudes: José Carvalho Larios, més conegut com Pepe 
Carvalho. És fill  
d’immigrants gallecs, que passant per Cuba i Madrid han acabat vivint a Barcelona. Quan 
estudiava, va militar com a comunista i va passar uns mesos a la presó. Va ser lector 
d’espanyol a una universitat del Mitjà Oest d’Estats Units, va treballar com a traductor 
per al Departament  
d’Estat. La seva dona, la Muriel, el va abandonar amb la seva filla de 9 mesos, llavors va 
ingressar a la CIA on va estar més de 9 anys. Quan era a punt d’aconseguir un càrrec 
important a un país sud-americà, va decidir abandonar-lo.  
Ara treballa com a detectiu privat (huelebraguetas) amb un despatx de 30 metres a les 
Rambles de Barcelona. Investiga tot tipus de delictes, des d’infidelitats conjugals a 
assassinats o desaparicions.  
Veure més referències a les seves obres a l’apartat: Element que remeten a altres obres 
de l’autor. 
 
2.1 Autor 
 

 
Manuel Vázquez Montalbán va néixer a Barcelona el 1939. 
Fill d’un exiliat republicà al que no va conèixer fins als tres 
anys. La seva mare treballava com a modista. 
Va estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona i 
Periodisme a l’Escola de Periodisme de Barcelona. Va militar 
al Front d’Alliberament Popular i va ingressar al PSUC l’any 
1961. El 1962 va ser condemnat en un consell de guerra a tres 
anys de presó per la seva activitat política. En va complir un i 
mig a la presó de Lleida, on va escriure la seva primera obra: 
Informe sobre la informació. Després de sortir de la presó, va 
començar la seva carrera periodística. Es va casar amb la 
historiadora Anna Sallés Bonastre i el 1966 van tenir al seu Manuel Vázquez Moltalbán 
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únic fill, Daniel Vázquez Sallés. 
  
El 1967 va editar el seu primer poemari i el 1969 va escriure la seva primera novel·la 
Recordando a Dardé. Va treballar a les revistes Triunfo (amb el pseudònim de Sixto 
Cámara) i Por Favor (amb el pseudònim de Manolo V El Empecinado) a mitjans dels 
70. El 1979 va rebre el Premi Planeta per Los Mares del Sur. Va col·laborar també amb El 
País, l’Avui i Interviú. La seva obra literària està escrita en castellà. 
Gran aficionat al futbol i la gastronomia, li agradava la “copla” i el cinema espanyol. Era 
un home tímid, amic dels seus amics, intel·lectual compromès amb tot tipus de causes. 
Va morir a l’aeroport de Bangkok, el 18 d’octubre de 2003 per un infart. 
 
La localitat madrilenya de Getafe li va dedicar un carrer el 2007 i Sant Adrià de Besòs 
(Barcelona), un institut. El 3 de febrer de 2009 es va inaugurar a Barcelona la plaça 
Manuel Vázquez Montalbán, a prop de la Rambla del Raval i del barri on va néixer 
l’escriptor. Va ser a més Premi Nacional de Narrativa, Premi Europeu de Literatura, 
Premi de la Crítica i premi Internacional de Literatura Ennio Flaiano. Des del 2004, 
el Col.legi de Periodistes de Catalunya atorga el Premi Internacional de Periodisme 
Vázquez Montalbán i l’Ajuntament de la seva ciutat natal entrega el Premi Pepe 
Carvalho, en honor seu, que es concedeix a escriptors de novel·la negra. 
 
2.2 Argument  
 
En Procusa, un noi de dotze anys, curiós i inquiet, descobreix que hi ha un veí, el senyor 
Jai, que té un bosc d’arbres nans. Aquesta atracció per aquest tipus d’arbrets i el seu 
origen es converteix en una obsessió per al noi, sobretot quan el seu gos, Eco, desapareix 
enigmàticament. 
L’escassa relació del senyor Jai amb la resta del poble, així com la seva manera 
desconcertant de parlar, no dissuadeix en Procusa d’iniciar una investigació sobre aquest 
grandiós home acompanyat dels seus amics: en Paganel, la Sharon, en Garrón i en 
Biscúter. 
Valent i decidit, el noi truca a la porta d’en Jai per preguntar-li pels seus bonsais, i rep 
inesperadament tota una explicació i reflexió filosòfica sobre l’ésser viu.  
Encoratjat per la seva audàcia, el noi torna un altre dia a demanar en Jai més informació 
sobre els bonsais i aquest, li ensenya el seu laboratori ple d’arbrets, però el fa fora colèric 
quan descobreix que en Procusa intentava obrir la porta d’una caseta prefabricada que hi 
havia al jardí de la mansió. 
El seu grup d’amics ideen un pla mitjançant el qual en Procusa descobreix que el misteri 
que amaga en Jai és un laboratori on exerceix el tractament de reducció a gossos de totes 
les races.  
A partir d’aquest moment, fa saber a tot el poble allò que ha descobert i assegura que 
encara hi ha un misteri més gran. 
La inquietud del noi no descansarà perquè la casa del turó tindrà un nou habitant que 
haurà d’investigar. En Procusa serà testimoni de la repetició de la història, però amb un 
grau més de sofisticació. 
 
Un resum de l’argument es pot trobar al capítol 16 del llibre En el umbral de la muerte 
de l’Eduard Pascual, Roca Editorial (Barcelona, 2010, ISBN: 9788499181400): 
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2.3 Estructura i punt de vista  
 
El conte s’inicia amb un epígraf que obre camí a cinc capítols. 
L’estructura és lineal o contínua: és el tipus més freqüent i consisteix a explicar els fets 
seguint un ordre cronològic.  
 

 Estructura externa: 
 
- El títol: sintagma nominal escrit a l’inici en majúscules destacades.  
 
-El cos: text escrit en prosa. En aquesta part de la narració els protagonistes intervenen 
en l’acció plantejada que es desenvolupa en un temps i un espai.  
 
-El tancament: es donen solucions a la trama.  
 

 Estructura interna:  
 

• Situació inicial. Situació de partida, en què es presenten alguns dels participants, 
sobretot el o la protagonista i les circumstàncies que els envolten. Té un caràcter 
descriptiu i és per això que hi predominen els verbs en imperfet. 

• En Procusa tafaneja, junt amb el seu gos Eco, el castell-casa del turó que hi ha al 
seu poble, Viviana.  

• Plantejament d’un conflicte. Aparició d’un fet nou que trenca l’equilibri inicial i 
desencadena l’acció. La curiositat de conèixer què passa al castell amb uns arbres 
petits esdevé la missió d’en Procusa i encomana el seu interès als seus amics. 

• Desenvolupament de l’acció. S’hi presenten totes les accions que fan els 
participants per a resoldre el conflicte plantejat. La narració es fa en tercera 
persona i amb un narrador omniscient, extern a la història que descriu com són 
els personatges i tot el que els envolta. També s’hi inclouen en estil directe o 
indirecte els diàlegs dels personatges. 

• Desenllaç de l’acció. Resultat de les accions precedents. L’acció arriba a un 
desenllaç positiu.  

• Situació final. Nova situació estable, diferent de la situació inicial. 
2.4 Personatges 
 
El fil conductor de la novel·la és l’estrany comportament d’un veí del poble de Viviana. 
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Els personatges principals queden il·lustrats a l’inici del relat per tal de facilitar la seva 
caracterització, però tant la definició dels seus físics com els seus caràcters es va trobant 
al llarg del relat i lligada a la història:  
 

• Procusa: és el protagonista i queda definit com un noi de 
dotze anys (p.28), obsessionat pels bonsais i que descobrirà 
més fets dels que esperava. Li agrada observar les grans cases 
pel seu artifici i per les seves dimensions exagerades i no 
entén per què han de ser tan grans si són habitades per tan 
poca gent. Li agraden també els jardins i els veu com un 
exemple de “naturaleza domesticada, con un orden especial” que responen a 
criteris de bellesa geomètrica i els compara amb els camps, les flors i arbres 
que creixen a la seva manera. En aquest aspecte, fa una reflexió clara: “Es 
como si la naturaleza perdiera su libertad cuando deja de ser de todos y se 
convierte en propiedad de uno solo”. 
Té una relació molt estreta amb el seu gos, Eco, de tal manera que quan el 
perd, es deprimeix i no vol parlar amb ningú. Només el treu d’aquest estat, 
l’obsessió de conèixer què fa el senyor Jai. 
És innocent i crític, donat a l’especulació deductiva. És l’únic que gosa trucar a 
la porta del senyor Jai perquè li ensenyi els seus bonsais.  
És inquiet i vol descobrir misteris i anar més enllà del que està establert per 
perdre la por. També és un noi sensible que escriu poesies dallò que el fascina. 
Representaria a la veu que denuncia les injustícies i els abusos de poder. 

• Sharon: és la germana del Paganel, inclosa al grup perquè és 
molt bona portera de futbol-sala i a més, en Procusa la 
descriu com: “Una muchacha dorada que brillaba sobre todo 
cuando estaba a contraluz del sol” (p.21). Noia que trenca 
estereotips de gènere perquè dins la possibilitat de triar entre 
ser cuinera o capitanejar un vaixell, la seva opció és la segona.  

• Paganel: amic i company d’escola d’en Procusa, és miop i vol ser 
cosmonauta perquè algú li ha dit que als espais siderals no existeix 
la miopia. Quan agafa el fil d’una idea ningú és capaç de tallar-lo. 
En Biscúter l’acusa de pedant. 

• Garrón: company d’aventures del protagonista, és llargarut, aprenent de 
violinista. 

• Biscúter: forma part del grup d’amics i és el fill de l’amo dels restaurant i vol 
ser com el seu pare, per això és aprenent de cuiner. És qui coneix 
millor al senyor Jai perquè aquest ve a dinar al seu establiment. Es 
considera aventurer i assegura que serà el cuiner i el capità d’un 
vaixell que farà la volta al món per un itinerari dissenyat a la mesura 
dels seus somnis. Físicament té cames de filferro i cos petit. 

 
 
• El senyor Jai: és el misteriós veí que conrea bonsais i que, 

malgrat el seu tamany gegantesc, amb enormes celles sobre ulls 
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petits, una boca amb llavis inflats i una veu “de tempesta”, té una gran 
obsessió per tot allò que és petit.  
Contrastant amb un cos immens, sorprenen les seves mans delicades que 
acaronen els seus arbres nans. Es presenta com una persona tosca, esquerp 
que no acaba mai una frase quan es dirigeix a algú, però que quan parla amb 
els seus arbrets, parla clar i contundent. Per a ell, la Filosofia és conèixer 
l’ésser humà i el sentit de les coses: vegetals, animals i homes. Tot ésser viu 
existeix dins el temps: neix, creix, envelleix i mor. Controlar el naixement d’un 
ésser permet reconduir la seva existència sense deixar marge a l’atzar i 
obtenint la perfecció, desposseint l’ésser de la seva ànima. Pensa que les idees 
i frases llargues només estan a l’abast d’una minoria: els més savis, forts, els 
poderosos; no de la “chusma”. 
És la figura que encarna el poder autoritari. 

• Damicis: home misteriós de “canosas cejas peludas”, que arriba al 
poble amb una maleta plena de llibres i un telescopi. Accepta de 
ser el professor amb la condició que el deixin ensenyar als nois i 
noies que són els amos de les seves pròpies paraules i del què 
vulguin. Les seves conclusions magnífiques li havien suposat un prestigi “más 
allá de las montañas lejanas”. 
És un personatge misteriós que en un moment confessa que: “En mi juventud, 
cuando estaba en Mayo, hasta sabía abrir las puertas de los bancos”. (p.50) 
Es posa de mal humor quan no té una resposta cap els seus alumnes perquè 
pensa que els professors no han de deixar cap pregunta sense resposta. 
Representa al defensor del “contra-llenguatge” que és l’única manera 
d’explicar una situació socio-històrica de tipus “subnormal”. 
Ell representa l’interès de l’autor de conciliar: avantguarda, experiència i 
consciència social. Per a ell les paraules són necessàries per a apoderar-nos de 
les coses i entendre-les. 
Es converteix en l’acompanyant d’en Procusa en la recerca de la veritat 
respecte a les activitats misterioses del senyor Jai.  
Podria representar la consciència del poble. 

• Súper: un senyor gran amb cabells blancs, que havia recorregut tot els mars i 
havia viscut a illes desertes. Ell diu: “Mis manos son productoras 
de oro” (p.54). És el “Rey de los supermercados de las Islas 
Desiertas”(p.54). Li diuen “Súper” perquè segons ell, aquesta és la 
seva identitat. S’expressa amb frases molt llargues perquè, segons 
ell, són per a una minoria, els més poderosos, savis i forts. 

• Eco: és la mascota d’en Procusa que representa una relació directa 
amb el conflicte perquè el pateix directament. 

 
Els personatges, segons la seva complexitat poden ser:  
 

• Plans: són simples i no evolucionen. 
• Rodons: són complexos i experimenten canvis. 

 
Al conte, tots els personatges són plans, mantenen les seves característiques durant tot el 
text, excepte en Procusa que va evolucionant i creixent moral i emocionalment a mesura 
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que va descobrint els misteris que s’amaguen a la casa del turó. Ell és qui s’encarrega del 
conflicte i qui el resol amb ajuda dels seus amics i la participació de tot el poble, que 
representaria al cor: el col·lectiu que representa als ciutadans i que hi recorden l’ordre 
social. 
S’hi podria definir també l’existència d’un personatge-natura que simbòlicament influeix 
les reaccions dels personatges. 

 
Segons la seva funció poden ser:  
 

• Protagonistes: són els personatges principals: en Procusa. 
• Antagonistes: s'enfronten als personatges principals: en Jai i en Super. 
• Secundaris: no són fonamentals per al desenvolupament de l'acció: la Sharon, el 

professor Damicis, en Paganel, en Garrón i en Biscúter, no tenen tanta 
rellevància en la història però també hi són important, per acompanyar al 
protagonista, la seva presència és fonamental per al desenllaç de l’obra.  
Dins la categoria de personatges secundaris, distingim al confident, que coneix 
els punts febles del protagonista i l’ajuda a aconseguir els seus objectius, que 
podria ser en Damicis. Com hem dit, l’Eco és la mascota d’en Procusa i 
representa una relació directa amb el conflicte perquè el pateix directament. 

 
2.5 Espai i temps  
 
L’espai narratiu és una recreació de un espai fictici, però que es podria recolzar en un 
territori geogràfic real. Els personatges queden situats en un poble petit, “alejado de 
todos los centros de la Tierra” (p. 12) anomenat Viviana que no existeix a la topografia 
espanyola. Hi passa un riu que “había conseguido llamarse Mundo”. 
Es podria considerar un topònim neològic, un no-lloc o lloc utòpic (Augé, 2002) inventat 
per l’autor i amb un riu anomenat “Mundo, pero alejado de todos los centros de la 
Tierra”. 
És un espai que congrega a tota una població que no ha sortit d’allà. Les muntanyes que 
l’envolten actuen com a protecció-mutilació dels seus habitants.  
Una de les característiques pròpies dels contes és l’espai indefinit. 
 
La relació de l’entorn dels personatges respon a un objectiu marcat de definir els seus 
estats d’ànim, les seves caracteritzacions i les seves accions. Es poden trobar espais 
oberts on, paradoxalment, els personatges no es poden moure lliurement. A d’altres, els 
situa amb una vista panoràmica de les relacions establertes pels habitants del poble. 
Parla de “la colina del poder”, “la casa del poder” (p.66). Tal com hem dit, es podria 
parlar del personatge-natura perquè aquesta incideix directament en l’argument, 
condicionant les accions dels personatges. 
 
A la designació del lloc hi ha una simbolització clara: al turó (part elevada del terreny) 
viuen els més rics i la resta, al poble. El turó és sinònim de domini. El paisatge representa 
més una visió moral que no pas geogràfica: és el lloc on aniran descobrint-se les claus 
successives del misteri. 
 
El turó i la casa esdevindran còmplices de la negativitat del poder perquè incitaran i 
amagaran els seus secrets. La casa representa el poder, per això la conclusió de l’obra és 
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que aquesta ha de ser de vidre, per veure què hi passa i evitar abusos i injustícies. La gent 
del poble demana transparència. 
 
Es parla també de Mayo, l’origen d’un dels personatges, en Damicis, que el defineix 
com:”...que lo había encontrado en distintos lugares del mundo, pero siempre a punto de 
dejar de serlo”. (p.12) El relacionaria amb el poder, la política i les promeses no 
acomplertes. 
 
El temps històric o època en què succeeix l’acció podria ser al voltant dels anys 90 
per al·lusions als ordinadors i a Internet (p.64). Cap al mes d’octubre o inicis de la tardor 
ja que l’autor ens diu a la p.18: “Yo volvía del bosque de recoger las primeras setas de la 
temporada...” 

En canvi, el temps narratiu (hores, dies o anys que dura l'acció) es concentraria en dos 
anys, com ens indica el narrador a la pàg. 62 dient: “...aquella situación, que se parecía 
como un huevo a otro huevo a la que habían escenificado el señor Jai y él dos años atrás”. 
Els fets es narren cronològicament, seguint l’ordre natural dels esdeveniments. 
 
Cal fer notar que dins el capítol 1 (p.13), diu: “...y navegado por el mar de los Sagarzos, 
donde hay tantos sagarzos que apenas se puede navegar”, el mar referit es caracteritza 
per una calma notable del vent i per això se li atribueixen moltes llegendes com les del 
“Triangle de les Bermudes” o la situació del continent desaparegut, l’Atlàntida. Fet que 
podria relacionar-se amb el caràcter misteriós de la casa del turó. 
 
2.6 Temes i valors  
 
• El valor de l’amistat. 
• El respecte a les pròpies idees. 
• La necessitat de lluitar contra les injustícies i l’abús de poder amb la unió. 
• El primer amor. 
• La contraposició de la idea de la natura lliure i la “domesticada” pel plaer egoista. 
• Deixar en evidència, de forma divertida, l’alienació que implica la “televisió-basura”. 
• La necessitat de conèixer les paraules i dominar el llenguatge per tal d’entendre el 

món i evitar les injustícies i els abusos. 
• La memòria d’allò viscut i la transferència que es fa des de les generacions anteriors. 
• Un altre tema que es podria desenvolupar després de la lectura del conte és el de 

l’assetjament a la ciutat de Leningrad, la seva història a la Segona Guerra Mundial, i 
les relacions amb Finlàndia mitjançant el riu Neva. 

 
2.7 Gènere  
 
L’obra, degut a l’extensió que presenta, s’inclouria més aviat dins el gènere 
del conte literari, ja que és una narració breu que explica uns fets, escrits per 
un autor conegut i amb una finalitat didàctica. Però el fet que explica una 
història fictícia amb la voluntat que sembli versemblant el podria introduir dins la 
novel·la d’enigma i la novel·la policíaca ja que planteja un cas que cal 
resoldre en un escenari concret. 
 



Guia de Didàctica i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

632 
 

Es diferencia del gènere policíac per l’èmfasi especial que dóna a les 
capacitats deductives de l’investigador, emparades en la lògica i en la ciència, 
però sense que el protagonista sigui un detectiu o policia professional. En 
aquest cas, qui resol finalment el misteri seguint les pistes i desxifrant 
indicis és un noi inquiet acompanyat d’un seguit d’amics. 
 
Més informació sobre els diferents gèneres narratius: 
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/prosa/histories/pantalla1.htm 
 
2.8 Aspectes autobiogràfics de l’obra  
 

• Quan el personatge de Damicis manifesta que: “En mi juventud, cuando estaba en 
Mayo, hasta sabía abrir las puertas de los bancos”. (p.50) es podria relacionar el mes 
de Maig amb la presó ja que l’autor va ser detingut el maig de 1962.  

 
• Per tant, de manera latent, pot notar-se la presència de Vázquez Montalbán dins la 

descripció d’aquest personatge. 
 
• Una altra lectura del mes de Maig podria fer referència al Maig del 68, quan els 

joves francesos van protestar pel consumisme exacerbat, agreujat per la influència 
dels mitjans massius de comunicació i les situacions dels obrers. 

 
2.9 Element que remeten a altres obres de l’autor  
 

• Els diferents temes que es poden extreure de l’obra com la crítica a la “tele-
basura”, el sentit de la vida, el compromís social, l’abús de poder poden ser el 
precedent per a la lectura d’una altra obra de l’autor com és Cuentos blancos, 
llibre que reuneix vint-i-un relats, escrits entre 1982 i 2000. 
 

• El fet de ser una història que s’inicia amb el plantejament d’un enigma i que sigui 
aquesta la identitat d’un personatge, ens podria remetre a la novel·la El 
pianista, de 1985, que també aprofundeix més curosament en la condició 
humana i el seu entorn socio-polític; està dividida en tres parts emmarcades 
principalment a Barcelona i a París.  

 
• El caràcter incipient d’activitat investigadora per part del personatge d’en Procusa 

podria relacionar-se lleugerament amb el gènere policíac que va marcar una part 
important de l’obra del M. Vázquez Montalbán amb el seu detectiu més conegut: 
Carvalho. 

 
• La localització en un lloc imaginari inexistent podria lligar amb l’inici de l’obra 

Els alegres nois d’Atzavara (1987), com un punt de partida per iniciar una 
lectura posterior. 

• El títol El señor de los bonsáis tampoc és nou a l’obra de l’escriptor. Un 
capítol a Un polaco en la corte del Rey Juan Carlos, amb aquest títol, està 
dedicat a Felipe González, expresident del govern espanyol. S’hi parla també de la 
“filosofia dels bonsais”, perquè aquests arbrets “crecen dentro de un límite que tú 
mismo le has dado y los puedes hacer perfectos, mucho más perfectos que los 
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seres vivos que crecen a sus anchas. Cada árbol tiene su alma, y mientras lo 
cultivas y controlas su crecimiento, te vas apoderando de su alma” (p.27). Els 
poderosos addictes a aquesta branca de la jardineria volen “cerebros bonsái y 
encadenar a las personas mediante el silencio”. Aquesta mateixa filosofia dels 
bonsais es pot aplicar també al llenguatge: “Las ideas y las frases largas solo están 
al alcance de una minoría” (p.37), com en aquest conte. 

 
• A La soledad del mànager (1977) apareix Biscúter, Josep Plegamans Betriu, 

l’ajudant fidel i inseparable de Carvalho, excompany de presó i obsés dels cotxes 
aliens. Biscúter és el contrapunt perfecte del seu cap. També gourmet i gran 
cuiner, és un home honest, pràctic, amb deler per aprendre. A El señor de los 
bonsáis també encarna la figura d’un bon acompanyant del protagonista, 
Procusa, i és fill del propietari de la fonda-restaurant del poble i, com que vol 
seguir les passes del seu pare, és aprenent de cuiner. 

 
• Los mares del sur (1979) inclouen un personatge anomenat Procusa que és fill 

d’un paleta. 
 

• També hi trobem al·lusions a l’escriptor italià Edmondo De Amicis, que és el nom 
del professor que ajuda a Procusa a créixer com a persona crítica i reivindicativa. 

 
• Es podria inferir d’alguns episodis del relat una connexió amb el Manifiesto 

subnormal (1970) perquè al capítol quatre es fa una crítica de l’abducció que 
originen els mitjans de comunicació de masses a l’home pensant i el deixen en un 
estat de “subnormalització”. 

 
• Vázquez Montalbán va ser creador de nombrosos neologismes compilats, la seva 

majoria, als articles publicats a les columnes de El País (1984-2003). En 
aquest llibre, trobem antropònims com: “El rey de los Supermercados de las Islas 
Desiertas”, referint-se al Súper. O també, la “top model Constantina de Turquía, o 
la comparació entre “magnates del petróleo y de las pizzas” (p.54). Veiem un altre 
neologisme a la nominació d’institucions, s’inventa el “Ministerio de Maestros” 
(p.12). O un topònim com “la huerta de Balam” (p.20). Tots tenen una intenció 
connotativa al text i al context socio-històric de l’obra. 

 
2.10 Elements que remeten a altres autors  
 

• Mohamed Chukri queda destacat a l’epígraf del llibre on M. Vázquez Montalbán 
utilitza un fragment de l’obra del marroquí, Tiempo de errores, per a encapçalar 
el seu conte.  

• En aquesta novel·la, Mohamed Chukri relata la seva joventut, els anys 
d’aprenentatge a Larache.  

• Donde habite el olvido, va néixer com un vers, en particular com el 15 de la rima 
LXVI de Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta romàntic del segle XIX, on l’autor 
sevillà reflexiona sobre el destí de l’home: es pregunta d’on venim i on anem; 
arriba a la conclusió lamentable de que el nostre destí com a éssers humans és el 
no-res, on habita l’oblit. 
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• Es troba quan el botxí, el personatge del senyor Jai ha de fugir ràpidament (p.52): 
“...el señor de los bonsáis atravesaba Viviana sobre su jeep a toda velocidad, en 
busca de ese lugar donde habita el olvido”. 

• Es podrà fer també una lectura del poema Donde habite el olvido del 
llibre, Donde habite el olvido (1932-1933) de Luis Cernuda. Aquest poema ens 
proposa una fugida perquè ens narra una situació d’angoixa a causa de la 
repressió que pateix el desig amenaçat per la realitat; per això, fuig d’aquí i ara, de 
l’espai i el temps; és un cos fugitiu que no ha pogut realitzar el seu desig i que va 
buscant la seva identitat impossible. L’únic lloc definitiu on habita l’oblit i serà 
alliberador del desig irrealitzable és la mort. 

• Al capítol 5, a la pàgina 59, es parla de fer una adaptació lliure del relat “ Teniente 
Bravo” de l’obra homònima de Juan Marsé. A la pàg. 60, es diu literalment: “He 
leído ese cuento y no salen chicas. Sólo salen soldados y un teniente idiota”. 
També, el personatge d’en Procusa dóna informació sobre aquesta història amb el 
seu comentari cap a la Sharon: “Es una adaptación libre, y tú saldrás como la 
dama por cuyo honor los soldados, y sobre todo el teniente, tratan de saltar el 
potro”. 

• Es pot llegir posteriorment, el llibre En el umbral de la muerte de l’Eduard 
Pascual, Roca Editorial (Barcelona, 2010, ISBN: 9788499181400), on el cos dels 
Mossos de Esquadra de Figueres s’enfronta a un cas poc habitual: un assassí en 
sèrie que tria casos dels llibres del Manuel Vázquez Montalbán, que recrea en 
cadascun dels seus crims. 

 
2.11 Lectures juvenils posterior a la lectura  
 

• Es podria oferir als alumnes que presentin una maduresa assolida el llibre Bonsai 
de la Christine Nöstlinger, ja que es recomana per a nois i noies de 14 o més anys. 
Està protagonitzat pel Sebastià que és un noi molt baixet; més encara que 
l’Anneliese, la més petita de la seva classe. Per aquest motiu, els seus companys el 
van motejar com el “Bonsai”. Té 15 anys, professors que no el toleren, pares 
separats, una cosina que l’acompanya (però també el confon) i molts problemes 
filosòfics per resoldre… A en Bonsai el diverteix pensar, les seves preocupacions 
pel lliure albir, o el caràcter relatiu d’allò que és real el transformen en un noi 
estrany. La mirada del noi, sense els prejudicis habituals, es torna irònica i crítica 
amb les relacions humanes i, en particular, amb les institucions socials. 

• A partir d’alguns comentaris i escenes del conte també es pot recomanar la 
lectura de la trilogia dels Jocs de la fam de Suzanne Collins. 

• Si hi ha alumnes madurs, es podria introduir la lectura de la Rebel·lió dels 
animals, de George Orwell qui va dir: “És la història d’una revolució que va 
acabar malament i de les excel·lents excuses que es van anar inventant pas a pas 
per justificar la perversió de la doctrina original», o 1984 del mateix autor que fa 
una anàlisi del poder i de les relacions i dependències que crea als individus.  

• Així com, Un món feliç, d’Aldous Huxley on l’autor descriu una societat 
perfecta, altament avançada tecnològicament, però utòpica. La novel·la anticipa el 
desenvolupament en tecnologia reproductiva (parla d’eugènesia) mitjançant 
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“nens proveta” i clonacions, i que, combinats amb la hipnopèdia, canvien 
radicalment la societat. Ja no existeixen les guerres ni la pobresa, tampoc la fam 
ni les malalties. I la literatura, l’art, la religió, l’amor, la família i la filosofia també 
s’han eradicat. La llibertat no existeix. Però, tot i així, tothom és feliç, ara. 

 

2.12 Webgrafia sobre M. Vázquez Montalbán 

• http://congresoiibarcelona2013.blogspot.com.es/p/prin.html 
• http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es/p/inicio.html 
• http://elpais.com/tag/manuel_vazquez_montalban/a/ 
• http://elpais.com/autor/manuel_vazquez_montalban/a/ 
• http://www.vespito.net/mvm/indesp.html 
• http://www.apocatastasis.com/pajaros-bangkok-manuel-vazquez-montalban.php 
• http://www.revistamercurio.es/images/pdf/mercurio_155.pdf 
• http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es/p/mvm-cuadernos-de-estudios-
vazquez.html 
• http://blogs.interviu.es/cronicasdearchivo/2013/10/17/manuel-vazquez-montalban-
uno-de-los-nuestros/ 
2.13 D’altres 

• http://blog.cat/gallery/20198/20198-113001.pdf 
• http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-caleidoscopio-
montalban/1714710/ - 
• https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JwHoldJVcss 
• http://www.vespito.net/mvm/mltmd/confsb1.mp3 
• http://www.lluisajover.com/index.php?lang=2 
• http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENT
OS/contar/clasificacion.htm 
• http://www.catalunya.com/rutas/manuel-vazquez-montalban-raval-24-1-65 
• http://elpais.com/diario/2003/11/17/agenda/1069023610_850215.html  
•  http://encina.pntic.mec.es/~ndeg0000/cursohtml/final/hojas.htm#limbo 
• http://es.distance.to/ 
• http://www.juegos-geograficos.es/mares.html 
• http://online.seterra.net/es/ex/128 
• http://www.ecured.cu/index.php/Mar_de_los_Sargazos#Mitos_acerca_del_Mar_de
_los_Sargazos 
• http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelI/actividad_18.htm 
• https://ceipmestreguillemgalmes5.files.wordpress.com/2014/01/etapes-historia-i-
esdeveniments.jpg 
• http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/escoltar/pantalla2.htm 
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Bloc A. Activitats abans de la 
lectura 
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Llom: hi ha el nom 
de l’autor/a, el 
número de la 
col·lecció, el logotip 
de l’editorial. 
Teixell: conté el 
nom de l'autor i el 
títol del llibre. 
També és l'etiqueta 
que es col·loca a les 
biblioteques al llom 
amb la signatura. 

 

Solapa o aleta: 
Part de la coberta 
on s’acostumen a 
imprimir 
informacions 
sobre l’autor, 
l’editor o el llibre.  

 

 

ABANS DE COMENÇAR  [“Interdisciplinar”] 

 

1.1. Presentació del llibre (del llatí liber): Interdisciplinar 
 

A) Observa les següents il·lustracions: 
• Parts físiques del llibre: 
 
  
 1  

 
      2 
  
 
 
 

 

 

 

       

   

 

3        4 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

5         6 

Coberta: hi ha el 
títol del llibre, el 
nom de l’autor/a, 
l’editorial. Si té 
imatge: el nom 
de 
l’il.lustrador/a.  

Sobrecoberta: 
Full de paper 
fort o cartolina 
imprès per la 
cara exterior que 
protegeix la 
coberta i el llom 
d’alguns llibres. 
També 
anomenat 
camisa. 
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7  

 

 

 

 

 

   8        9 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ISBN: International Standard Book Number (Número estándar internacional de 
libros)]. 

 
 

 

 

 

Guarda: Full 
que 
l’enquadernad
or posa 
doblegat per la 
meitat per unir 
el llibre i la 
tapa. 

Portadella: 
Full que 
precedeix la 
portada d’un 
llibre i on se 
sol posar el 
títol de l’obra. 

 

Portada: Plana 
d’un llibre on 
figura l’autor, el 
títol, qui ha escrit 
el pròleg, lloc 
d’impressió, nom 
de l’impressor i 
data. 

Contracoberta o 
coberta posterior: 
coberta de la part 
posterior d’un 
llibre. Hi ha la 
sinopsi de l’obra, 
el nom de 
l’autor/a, 
fotografia 
opcional, 
l’editorial i el codi 
de barres ISBN 
(identificador 
únic per a llibres). 

 

Plec: Conjunt de 
pàgines d'un llibre, 
etc., impreses en un 
mateix full de 
paper, especialment 
quan ja són 
plegades. 
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    10 

  

    11 

 

 

 

 

 

 

● Amb la informació que tens, dibuixa les parts del llibre El señor de los bonsáis, 
especifica’n el seu nom i les dades que hi trobis.  

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

Faixa: Tira de 
paper amb què 
s’envolta algun 
llibre, una 
revista, en la 
qual s’escriu 
alguna cosa 
destacable: si el 
llibre ha 
tingut una bona 
crítica, si se 
n’han fet 14.503 
edicions, etc. 

Pàgina legal: hi 
apareixen totes les 
dades legals de la 
publicació: drets 
d’autor, ISBN, 
editorial, data i lloc 
de l’edició. 

Exemples de faixes  
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10.______________________________ 

11. ______________________________ 

● Busca un altre llibre escrit pel Manuel Vázquez Montalbán i identifica-hi les parts 
físiques principals.  

 

 

 

 

 

 

 

● Imagina que ets un escriptor/a i has de dissenyar com serà el teu llibre. Pensa un títol i 
escriu la sinopsi de la història (breu resum sobre el tema, els personatges principals …). 
Dibuixa totes les parts que tindria físicament amb les dades corresponents. Fixa’t en 
l’exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guia de Didàctica i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

641 
 

●Creus que als llibres electrònics o e-books hi ha les mateixes parts que als llibres 
convencionals? Esbrina-ho.  

Quines diferències hi trobes? 

 

 

 

 

B) Coneixes els elements paratextuals d’un llibre?  
Si et dic que l’origen de la paraula es refereix a allò que envolta o acompanya al text 
(para: junt a, al costat de)…  

De què creus que poden parlar?  
 
 
 
● Observa part de la coberta d’un llibre del M.Vázquez Montalbán i respon: 
 

LLIBRE ELECTRÒNIC/LLIBRE CONVENCIONAL 

Semblances Diferències 
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a) Què creus que fa falta a la coberta d’aquest llibre? 
 

b) Quins títols posaries a un llibre que té aquesta il·lustració?  
 

c) On els posaries i amb quin tipus de lletra? Dissenya’ls i col.loca el que més 
t’agradi a la coberta. (Pots retallar lletres de diaris o revistes i configuar-lo). 
 
Títol: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
El col.locaria a: ………………………………………………………………………………………. 
 

d) Quina informació més hi afegiries? On? 
 

e) Si fossis l’autor/a del llibre, com aconseguiries que els clients d’una llibreria el 
triessin per a llegir-lo?  
Quins elements destacaries a la coberta? Com? 

 

Recorda que un llibre té una portada, un format, una textura, unes 
il·lustracions, unes informacions sobre l'autor o autora, una dedicatòria, etc. 

Tots aquests elements configuren el que anomenem paratext del llibre, és a dir, 
els elements que hi són presents, que l'embolcallen, però que no formen el text en 
sí mateix, ni la història que ens explica. 
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Hi ha paratextos  icònics (il·lustracions, fotografies…) 

 Lingüístics o verbals (títol, pròleg, índex, notes a peu…) 

f) A la contracoberta o coberta posterior d’un llibre hi solen constar dades: de 
l’autor, els premis que ha atorgat, el contingut, l’edat a qui va dirigit, i a 
vegades, una imatge de l’autor/a. 
 
Dissenya la posible contracoberta que tindria el llibre proposat del M. 
Vázquez Montalbán, per a fer-ho: 
 

●Escriu una breu història a partir del títol que has triat per al llibre i la imatge que 
tens. Et servirà com a ressenya. 

 

 

 

 

 

 

 
●Inventa una breu biografia de l’autor/a remarcant, sobretot, altres publicacions 
exitoses o premis literaris rebuts . 

________________________________________________________
________________________________________________________
__________________ 

●Dissenya el logotip i el nom que representaria la teva editorial. Aquí tens alguns 
exemples d’editorials reals:  

 

  

 

 

 

 

g) Ara ja pots completar la contracoberta del llibre, hi has de distribuir: la ressenya 
que has escrit, la biografia, el logotip de l’editorial i l’ISBN que has creat. 
 

Recorda que l’ISBN és un acrònim de l’anglès: International Standard Book 
Number i és un número únic per identificar les publicacions per a un ús 

comercial. 
 

  

Biografia autor/a 



Guia de Didàctica i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

644 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ressenya 

Editorial 

 ISBN 
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Aquí tens la coberta real del llibre que t’hem proposat anteriorment, compara-la amb la 
que has creat tu. 

 Quines semblances i diferències hi marcaries?  
 

 

 

 

 

 

  

 Semblances       Diferències 

  

        

  

 

   

 

 

 

 

h) Ara ja estàs preparat/da per a crear el teu llibre imaginari: 
 
• Inventa un personatge o personatges, on viuen i quan. Després, busca’ls 
aventures, dificultats…sense descobrir el final… 
• Busca un títol adient i suggeridor. 
 
 
__________________________TÍTOL_______________________
________ 
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________ 
_____________________________________________________
_________ 
 
• Imagina’t que, com autor/a, has guanyat uns premis literaris de gran 
prestigi: escriu una breu autobiografia per donar-te a conèixer als lectors/es. 
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________ 
 
 
• Ara, dibuixa o busca una imatge que representi la teva història. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Configura la coberta del teu llibre imaginari:  
 
-Agafa una cartolina mida A-4 i doblega-la per la meitat, però marcant el llom 
del teu llibre (deixa 2 cm. pel llom: 1 cm. a cada costat del doblec).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-Col.loca a la part dreta l’imatge triada, el títol, el teu nom i l’editorial.  
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  Autor 
 

Títol 
 
 
 
 

 Editorial 
 
 
 
-A la part de l’esquerra, distribueix l’autobiografia, la ressenya i l’editorial.  
 
-Al llom has d’escriure el nom de l’autor/a i el logotip de l’editorial. 
 
● Si ho prefereixes, pots fer el disseny del teu “llibre imaginari” utilitzant el 
programa Word o qualsevol altre tractament de textos, segueix les fletxes: 
 
 Inserir.  

   Full en blanc 
           Disseny de página 
                       Orientació 
                                    Horitzontal 
                                                 Columnes 
                                                              Dos 

 
 
 
 
 
 
 

 

-Decideix on escriuràs el títol a la columna de l’esquerra.  
Després, dissenya’l. Pots fer-hi servir les opcions del Word:  
 

Inserir.  
               Wordart: tria l’estil que més t’agradi i clica-hi. Dins Eines 
de dibuix: format pots configurar del tot el format del 
títol. 

-Ara, busca una imatge que representi la història que has escrit i engaxa-la 
sota el títol, per fer-ho: 
 
 
 Inserir. 
-Imatge:  

Columna esquerra Columna dreta 



Guia de Didàctica i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

648 
 

Si la tens guardada dins una carpeta a l’ordinador o a un pen drive, 
selecciona-la i enganxa-la. 
  
Si l’has buscada a qualsevol buscador (com Google), posa el cursor sobre la 
imatge, prem el botó dret del ratolí, clica a Guardar imatge com i enregistra-
la on vulguis (a l’ordinador o bé en una memòria externa). Després, fes el pas 
anterior. 
  
-Només hi has de posar el logotip que has triat per l’editorial. 
 
-Ara, salta a la columna de la dreta. Farà de contracoberta, per tant, 
distribueix la teva breu biografia, la ressenya de la història i l’editorial en 
l’espai que tens. (Com has fet anteriorment, a la activitat f). 
 
-Pots fer un marc a la página:  
 
 Disseny de página > Vora de página. 
 
-A l’annex nº 2 tens un exemple. 
 
-Ara, retalla per la meitat el full que has creat i enganxa cada part al model 
que t’oferim a l’annex nº 1.  
 
Com pots comprobar, falta la informació del llom: escriu-la a un Word, 
imprimeix i retalla-la per afegir-la-hi. També pots retallar les lletres d’alguna 
revista o diari. 
 

Recorda: al llom hi ha el nom de l’autor/a, el número de la col.lecció i el 
logotip de l’editorial.  

 -Quan ja ho tinguis tot enganxat, doblega per la part del llom i ja tindràs el teu 
llibre imaginari. 
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ANNEX Nº 1: PLANTILLA DE LLIBRE IMAGINARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edito

rial 
IMATGE TÍTOL 

LLOM 

Logo

tip 

BIOGRAFIA RESSENYA DE LA HISTÒRIA 

Logo

tip 

Ed
it

o
ri

al
 

IS
B

N
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ANNEX 2: EXEMPLE DE LLIBRE IMAGINARI 
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ABANS DE COMENÇAR [“Llengües/Visual”] 

1.1.1 Presentació del llibre: Llengües/Visual 

 

C) Intenta esbrinar quin paper tindrà cadascun dels personatges il·lustrats 
a la coberta del llibre de M.Vázquez Montalbán, El señor de los bonsáis.  

● Abans, escriu un retrat (la descripció dels trets físics o de l’aspecte exterior d’una 
persona i del seu caràcter, hàbits, gustos…) d’aquests i posa’ls el nom que sembli més 
adequat. Entra als llocs següents, hi trobaràs moltes idees: 
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/descripcion/index_descripcio
n.htm  
http://genmagic.net/repositorio/albums/userpics/retrat.pdf  
 

 

Personatge 1 

 

Personatge 2 

 

Personatge 3 

 

Personatge 4 
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● Ara, esbrina quin paper poden tenir dins la història que ens relata Manuel Vázquez 
Montalbán i quina relació hi ha entre ells. 

Personatge 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Personatge 2: 

 

 

 

 

 

Personatge 3: 

 

 

 

 

 

Personatge 4: 

 

 

 

 

 

● Quines són les característiques del personatge central (aspecte, acció i eina) i les 
sensacions que t’inspira. Observa’l : 

 

 

 

 

 

 



Guia de Didàctica i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 
 

653 
 

 

Aspecte físic 

 

 

 

 

 

 

 

Caràcter/Personalitat 

 

 

 

 

 

 

Què creus que fa a la imatge?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Quins sentiments/emocions t’inspira? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

 

 

 

 

 

● Realitza el teu autorretrat utilizant l’aplicació photopeach o power point, prezzy... i 
seguintel petit guió et proporcionem. Consulta: 
http://www.materialesdelengua.org/aula_virtual/descripcion/autorretratoliterario.ht
m  
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Visualiza el video-exemple que tens seguidament: 

Video-exemple de Deborah Suzanne 1985, a l’enllaç: 
https://youtu.be/B0RL1PtgeYM 

 

1r. pas:  

Escriu 25 fets que et descriguin com a persona. Pots utilitzar expressions com: 

-La meva millor qualitat és… 

-El pitjor defecte que tinc podria ser… 

-M’encantaria viatjar a... 

-Sempre somnio que un dia... 

-Quan em miro al mirall somric i penso... 

-De petit/a sempre... 

-El meu problema és que sóc molt i molt... 

-El que no puc deixar mai oblidat a casa… 

-El meu vestit preferit sempre ha estat…// La meva música preferida em fa sentir… 

-La pel·lícula que més m’ha marcat… 

-Una cosa que tinc molt clara és…  

-No suporto... // M’encanta… 

-Un mal pensament: … 

-El meu desig més viu… 

-Sóc bo/bona en... // Sóc un negat/da per... 

-Les meves pors són… 

-El meu lema és… 

 2n. pas:  

Busca imatges que il·lustrin les teves paraules a llibres, revistes, diaris, fotografies que 
tinguis o a Internet. 
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3r. pas: 

Ara, posa’t davant d’un mirall i observa’t, completa amb expressions com: 

-Tinc la cara pigada, esblanqueïda, morena… 

-Porto ulleres, arracades, piercings… 

-El meu cabell és arrissat, llargs, ondulats, curt, llis, rossos, negres, castanys…i de 
vegades, me’l pentino amb serrell, recollit… 

4t. pas: 

Fes el muntatge en l’aplicació que hagis escollit amb les expressions i les imatges. Fins i 
tot, pots afegir-hi música.  

 

 

 

 

● Llegeix i escolta els autoretrats següent, omple la graella: 

Miguel de Cervantes Saavedra diu de sí mateix: 
“Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, 
de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no 
ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni 
menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor 
puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos 
extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado 
de espaldas, y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y 
de Don Quijote de la Mancha , y del que hizo el Viaje del Parnaso, a imitación del de 
César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el 
nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue 
soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las 
adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un 
arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla 
cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan 
ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la 
guerra, Carlo Quinto, de felice memoria”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Enganxa aquí l’enllaç del teu muntatge 
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Tipus de descripció: 
 

Personatge: 
 

Fotografia/pintura 
 
 

Aspectes físics Trets psicològics o de caràcter 
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Pablo Neruda es descrivia així: 
 

Por mi parte, soy o creo ser duro de nariz 
mínimo de ojos, escaso de pelos 
en la cabeza, creciente de abdómen, 
largo de piernas, ancho de suelas, 
amarillo de tez, generoso de amores, 
imposible de cálculos, 
confuso de palabras, 
tierno de manos, lento de andar, 
inoxidable de corazón, 
aficionado a las estrellas, mareas, 
maremotos, administrador de 
escarabajos, caminante de arenas, 
torpe de instituciones, chileno a 
perpetuidad, 
amigo de mis amigos, mudo de enemigos, 
entrometido entre pájaros, 
mal educado en casa, 
tímido en los salones, arrepentido 
sin objeto, horrendo administrador, 
navegante de boca 
y yerbatero de la tinta, 
discreto entre los animales, 
afortunado de nubarrones, 
investigador en mercados, oscuro 
en las bibliotecas, 
melancólico en las cordilleras, 
incansable en los bosques, 
lentísimo de contestaciones, 
ocurrente años después, 
vulgar durante todo el año, 
resplandeciente con mi 
cuaderno, monumental de apetito, 
tigre para dormir, sosegado 
en la alegría, inspector del 
cielo nocturno, 
trabajador invisible, 
desordenado, persistente, valiente 
por necesidad, cobarde sin 
pecado, soñoliento de vocación, 
amable de mujeres, 
activo por padecimiento,poeta por 
Maldición 
y tonto de capirote. 
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-Escolta la cançó “Esta soy yo” del grup El sueño de Morfeo. 

Tipus de descripció: 
 

Personatge: 
 

Aspectes físics Trets psicològics o de caràcter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tipus de descripció: 
 

Personatge: 
 

Fotografia/pintura 
 
 

Aspectes físics Trets psicològics o de caràcter 
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● Ara, pots completar el teu autorretrat, afegint els trets físics. Utilitza el següent enllaç 
per a poder fer el teu retrat robot, que servirà com a base de la teva descripció: 
http://flashface.ctapt.de/index.php 

-Enganxa’l a la fitxa següent: 

Tipus de descripció: 

Personatge: 

Fotografia/pintura 
 
 
 
 
 
 
Aspecte físics Trets psicològics o de caràcter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per a llegir més escriptors que parlen d’ells mateixos, entra en aquest enllaç: 
http://www.materialesdelengua.org/aula_virtual/descripcion/autorretratoliterario.ht
m  
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-Redacta el teu autoretrat:  

Primer els aspectes físics i després, els del caràcter (afegeix la informació que has 
utilitzat per fer el vídeo a l’inici d’aquesta fitxa). 

Tipus de descripció: 
 

Personatge: 
 

Fotografia/pintura: 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecte físic Trets psicològics o de caràcter 
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● A partir de la imatge de Manuel Vázquez Montalbán, inventa el seu retrat. 

Tipus de descripció: 
 
Personatge: 
 
Fotografia/pintura: 
 

 
 
Aspectes físics Apectes de caràcter/psicològics 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Retrat 

 

 

 

 

 

 

 

● També hi ha retrats, però pictòrics i solen ser les reproduccions dels caps, tot i que 
podem trobar-ne de tot el cos.  
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-Observa els següents autoretrats i relaciona’ls amb els seus autors: 

 

    

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Van Gogh 

Leonardo Da Vinci  

Pablo Picasso  

Rembrandt 

Francisco de Goya 

Diego Velázquez 
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-Prova de fer el teu autoretrat pictòric, pensa quin sentiment vols transmetre amb la 
teva imatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

-Ara et proposem fotografies d’autors/es contemporanis, esbrina qui és qui: 

  

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

M. Vázquez Montalbán 
El señor de los bonsáis 

John Boyne  

El niño con el pijama 
de rayas 

J. K. Rowling 

Harry Potter 
 

Stephanie Meyer 
Crepúsculo 
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Saps que el programa de tractament de textos Word et deixa modificar artísticament les 
imatges? 

Aquí en tens exemples: 

 

 

 

 

 

 

 

Per a fer-ho, només has d’enganxar una imatge al quadre següent, posar el cursor al 
damunt i sortirà un avís d’Eines d’imatge-format, clica-hi, cap a l’esquerra tens una 
opció anomenada Efectes artístics, obre-la i veuràs les diferents possibilitats que pots 
triar. 
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ABANS DE COMENÇAR [“Biologia”] 

 1.1.2 Presentació del llibre: Biologia 

 

D) Què és un bonsai? Com se n’ha de tenir cura?  
Llegeix la infografia que tens a la pàgina nº 3 i respon: 

a) Què vol dir literalment la paraula bonsai? 

 

 

 

b) On s’origina l’art del bonsai? 

 

 

 

c) Enumera els estils que pot presentar un bonsai? Què intenten reflectir-hi? 

 

 

 

 

 

d)Quines eines bàsiques necessitaries per tenir cura d’un bonsai? 

 

 

 

 

e) Quina idea existeix sobre els bonsais que no és certa? 

 

 

Busca una imatge que correspongui a cadascun dels sis estils dels bonsais segon el llibre 
de Manuel Vázquez Montalbán, El señor de los bonsáis (p.64):  
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“...el vertical formal, también llamado chokkan; el estilo vertical informal, moyogi; estilo 
inclinado, shakan, y su variante, azotado o barrido por el viento, fukinagashi; estilo 
escoba, hodikachi. Hay otros estilos, pero sin duda tú respondes al estilo de ordenación 
derivado, al bunjingi, que representa al árbol ordenado sobre una montaña, vertical...” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

 

Per fer-ho, pots consultar les pàgines següent: 

 http://www.bonsaiempire.es/  
 http://www.planetahuerto.es/guias/guia-sobre-el-cuidado-del-bonsai   
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ABANS DE COMENÇAR  [“Llengua”] 

1.2 Obrim el llibre: esbrinem i dediquem (Llengua) 

A) Resol la sopa de lletres amb el nom dels personatges principals de l’obra de Manuel 
Vázquez Montalbán: El señor de los bonsáis. 

 
     

  
    

   

EL SEÑOR DE LOS BONSÁIS  

 

BISCUTER 
BONSAI 
CHUKRI 
ECO 
GARRON 
JAI 
MOHAMED 
MONTALBAN 
PAGANEL 
PROCUSA 
SHARON 
SUPER 
VAZQUEZ 

  

B) Relaciona les cites amb els personatges que creus que les han pronunciat; consulta les 
il·lustracions dels personatges a la plana inicial del llibre: 

a) ¡Pequeños! Os he salvado del azar y os he dado forma    
BISCÚTER 
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definitiva, como solo pueden darla los dioses.  

 

b) Las chicas no sabéis cocinar.        

 

c) Tú mismo, pero yo lo veo bastante claro. Dices que te 

gusta cuando se inclina, que te parece un barco, que es  

como el sol y a veces consigue ser como el estallido de     

los fuegos artificiales. Francamente, no me parece que  

hables del tiempo. 

  

d) Mis manos son productoras de oro.      

  

e) La colina del poder siempre será la colina del poder.  

 

f) El mismo secretismo y un cordón de vigilancia policial 

que nos impide saber qué pasa allí dentro...y el pueblo 

empieza a estar alarmado. Habría que hacer algo para  

poder entrar. 

 

g) He leído ese cuento y no salen chicas. Solo salen soldados   

y un teniente idiota. 

 

 

 

 

 
 
 
 
C) Llegiu l’epígraf i... : 
 

JAI 

DAMICIS 

SHARON 

PAGANEL 

SÚPER 

PROCUSA 
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• Llegeix les preguntes següents, després visualitza el video sobre l’autor del conte i respon 
a les preguntes plantejades.  

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-caleidoscopio-
montalban/1714710/ 

1.Quines persones participaran en el relat? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

A partir del minuto 2:15 del video: 

1. Qui serà el narrador del relat?D’on és i cap aon es dirigeix?¿Per a què? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

2. Quines professions tenia Manuel Vázquez Montalbán, “Manolo”? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

3. En quin barri va néixer el Manolo?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

 

4. Perquè sa mare estava molt interessada en que el seu fill acabés els estudis? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

5. Quina promesa compleix l’escriptor en relació a la “Señorita Carmela”? Qui era ella i 
perquè l’escull? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

6. Perquè va estar a la presó? Durant quan de temps va estar-hi? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

7. Es presenta com a candidat d’un partit político, quin? Busca informació sobre les idees 
fonamentals d’aquest partit. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

8. Quins seudònims utilitzava el Manolo? Perquè?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

9. Quin llibre presenta l’any 1969? Per quin motiu destaca? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
10. Què va ser el Por favor? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

11. Porquè es “un espectáculo verlo trabajar”, segons l’escritor Juan Marsé? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
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12. Quan ell parla, què comenta sobre ser escriptor? A què es dedicaria si no escrigués?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

• Fer una reflexió sobre el sentit de les paraules que hi diu i la relació que poden tenir amb 
el relat o els personatges.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
 
• Entra a la web i segueix la ruta literària de Vázquez Montalbán per Barcelona.  
Respon a les següents preguntes. 
 

 

 

 http://www.catalunya.com/rutas/manuel-vazquez-montalban-raval-24-1-65 

 
 
-D’on és la foto que encapçala la ruta? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
 
 
-Quan es pot fer la ruta? Quant dura? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
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-Entra al mapa, a l’apartat de la web i digues com es diu el parc, el castell i el palau que és 
a prop del barri del nostre autor. Després, adjunta una fotografia de cada espai. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 Parc: .......................... Castell:..........................  Palau: .........................  
  
 
 
- Al mapa, en general, busca les tres poblacions més properes a Barcelona. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
-Què tenen en comú Manuel Vázquez Montalbán i Pepe Carvalho? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
 
-Escriu el títol de tres novel·les de Manuel Vázquez Montalbán. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
 
-On trobaràs una placa? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 
 
 
 
 
-Quina part del barri va ser criticada per l’autor? Búsca-la al mapa i adjunta-hi una 
imatge. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
-Com es diu un restaurant que apareix molt a les seves novel·les? Localitza’l al mapa. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
-Amb què es relaciona el títol del seu llibre anomenat La Boquería: catedral de los 
sentidos? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
-Marca al mapa la plaça que porta el nom de l’excriptor i digues per quins carrers està 
envoltada. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
•Llegeix part de l’article publicat al diari El País, escrit per Javier Valenzuela, el 17 de 
novembre de 2003, sobre l’autor de l’epígraf que introdueix el conte i contesta. 
  
http://elpais.com/diario/2003/11/17/agenda/1069023610_850215.html  
 

Mohamed Chukri fue un gran escritor y una persona 
maravillosa. Este marroquí, que hasta pasados los 
20 años de edad fue analfabeto y cuya infancia y 
juventud transcurrieron en una miseria y una 
violencia tremendas, fue un autor de la estirpe de los 
malditos, con una obra corta, intensa, repleta de 
amor a la humanidad y odio a las injusticias. Como 
persona, Chukri fue un gran amigo de sus amigos, 
con su rico corazón y su modesta casa siempre 
abiertos a aquel que no fuera un gilipollas. Sus 

amigos llevaban meses esperando la noticia que les llegó ayer por la tarde: la muerte de 
Chukri, como consecuencia de los múltiples cánceres con que su cuerpo había terminado 
respondiendo a tanto alcohol y tanta vida golfa, tanto sufrimiento y tanto gozo. 
 
Chukri tenía 63 años. Había nacido en una pobre aldea rifeña, en la época del 
Protectorado español sobre el norte de Marruecos, y eso explicaba su excelente manejo 
del castellano, aunque no el cariño que siempre sintió por los españoles y su literatura. 
Su padre era un desertor del Ejército colonial que ataba al niño Chukri a un árbol y le 
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azotaba con un cinturón de cuero. Ese padre era tan brutal que un día mató al hermano 
de Chukri: lo estranguló en un arrebato de cólera. Chukri nunca olvidó, ni perdonó, a su 
padre. Y si nunca quiso tener hijos fue, según explicaba, por el temor a reproducir con 
ellos lo que su progenitor les había hecho a él y a su hermano. 
 
Analfabeto hasta los 21 años, pero dotado de una inteligencia y una sensibilidad innatas 
y extraordinarias, Chukri fue un autodidacta. Contó su infancia y juventud en El pan 
desnudo, uno de los libros más importantes de la literatura árabe contemporánea. Libro 
duro, muy duro, El pan desnudo es un ejemplo de literatura descarnada y directa, la que 
practicaría el marroquí hasta el final de sus días. Su última obra traducida al castellano, 
Rostros, amores y maldiciones, participa de ese mismo espíritu: escenas brutales 
contadas de un modo tan sencillo, con tal aparente objetividad y desapego, que su 
eficacia estremecedora sale redoblada.  
 

 

Chukri me anunció también que no sería un integrista fanático el que le mataría -él 
estaba en la lista negra del islamismo-, sino el cáncer. Me lo contó con mucha serenidad 
y hasta con una pizca de humor. Y es que el descubrimiento de que Chukri sufría esa 
enfermedad había llevado al rey Mohamed VI a cuidar de él, cubriéndole la atención 
médica en un hospital militar de Rabat y creando una fundación para atesorar y 
preservar su obra. "Ahora que me estoy muriendo", dijo sin rencor, "se dan cuenta de 
que soy un escritor marroquí". 

Era el más grande de los escritores marroquíes. No deja esposa ni hijos ni fortuna 
material de ningún tipo, pero sí unos textos impresionantes. Su obra El pan desnudo ha 
sido traducido a 40 lenguas, incluido el hebreo, y entre la literatura árabe difundida 
internacionalmente sólo es superado en celebridad por los de Naguib Mahfuz. Pero ese 
libro estuvo prohibido a los lectores marroquíes hasta hace bien poco, por la sencilla 
razón de que era demasiado realista. 

En una entrevista que sostuvimos para Babelia, el suplemento de libros y cultura de EL 
PAÍS, en el otoño del pasado año, Chukri declaró: "Yo estoy comprometido socialmente. 
Me inclino a defender a las clases marginadas, olvidadas y aplastadas. No soy 
Espartaco, pero creo que todas las personas tienen una dignidad que tiene que ser 
respetada. Aunque no hayan tenido oportunidades en la vida". 

 

 

a) És Mohamed Chukri una persona amb una gran formació acadèmica? Justifica la teva 
resposta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
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b) A quina edat mot i quina és la causa de la seva mort? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

 

c) Perquè decideix no tenir fills? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

d) Escriu el títol de dues de les seves obres. Quina ha estat traduïda a més de 40 llengües? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 

e) Ara que ja tens informació sobre Manuel Vázquez Montalbán i Mohamed Chukri, 
¿perquè cres que Manuel Vázquez Montalbán va escollir un fragment de l’obra de 
Mohamed Chukri per a encapçalar el seu llibre El señor de los bonsáis? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 

•Llegeix el fragment del llibre Tiempo de errores, de Mohamed Chukri, que ha triat 
Manuel Vázquez Montalbán per encapçalar el llibre El señor de los bonsáis: 

Siempre busqué el juego de la vida 

 Y su simbologia, no la realidad; 

 la ambigüedad y el enigma, 

 no la claridad ni lo simple; 

 el misterio, no lo obvio; 

 el espejismo, no el agua. 

 Tiempo de errores 
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 MOHAMED CHUKRI 

 
• Què creus que volen dir aquestes paraules? Per què creus que les ha triades Manuel 
Vázquez Montalbán per introduir el seu llibre? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________ 
 
•Llegeix els següents exemples d’epígrafs que han fet servir diferents escriptors/es i 
explica per què creus que els han triat, quin seria el tema principal de 
les seves històries: 
 
Roberto Bolaño, autor xilè, va escriure una novel·la pòstuma: 2666, 
publicada l’any 2004, i la va encapçalar amb l’epígraf següent: 
 
 

   "Un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento."  

 
És un fragment del poema "El viaje", publicat al llibre Flores del mal de Charles 
Baudelaire. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

 
Gabriel García Márquez, autor colombià, va escriure Memoria de 
mis putas tristes, publicada l’any 2004 i va triar un epígraf del Premi 
Nobel de Literatura de 1968: l’autor japonés Yasunari Kawabata, del seu 
llibre La casa de las bellas dormidas de 1961. 

 
 

"No debía hacer nada de mal gusto, advirtió al anciano Eguchi la mujer de la posada. No 
debía poner el dedo en la boca de la mujer dormida ni intentar nada parecido." 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Ernest Hemingway a Por quién doblan las campanas (For Whom the 
Bell Tolls), novel·la de 1940, va triar un fragment del poema "Las campanas 
doblan por ti" del poeta inglés John Donne, al 1624. 
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“Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una 
parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, 
como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte 
de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; y por 
consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas; doblan por ti.” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Busca una dedicatòria que posaries a un llibre escrit per tu, parla de l’autor/a que has 
triat i justifica-ho; després, escriu-la a la part dreta del llibre.  
Abans de fer-ho, n’has de tenir en compte: 
 

 L’epígraf ha d’anar amb la mateixa font que el text, amb cos menor. També sol anar en 
cursiva, encara que només al text, no pas a la referència a l’autor i l’obra que va 
immediatament després. No és usual, utilitzar cometes. 

 És preferible triar un text concís. Si és breu, és habitual marginar-lo a la dreta. 
 Com el títol, l’epígraf anticipa al lector/a que trobarà alguna cosa del seu interès amb la 

lectura del text. Ha de ser com un avançament de la història. 
 
Dedicatòria: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
 
Autor/a, obra, any:--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
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• Un amic/ga acaba d’escriure un llibre que tracta sobre l’amistat i l’amor entre un grup 
d’adolescents. Et demana que inventis un epígraf que l’introdueixi; escriu-lo a la pàgina de 
la dreta: 
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ABANS DE COMENÇAR  [“Llegua/Dibuix”] 

1.3. Descobrim l’índex: Llengua/Dibuix 
 
A) Llegim l’índex i inventem la nostra història amb la denominació dels 
capítols. 
 
L’index és al final de la història. Llegeix el títol dels capítols: 
 

ÍNDICE 
 
Como si la naturaleza perdiera su libertad .......................................................... 9 
Las palabras son necesarias para apoderarnos de las cosas ............................... 23 
La cólera de Jai ...................................................................................................... 36 
Donde habita el olvido ......................................................................................... 42 
La casa de cristal ................................................................................................... 53 
 

 
 
●Escriu una breu narració que comenci així: 
 

 
COMO SI LA NATURALEZA PERDIERA SU LIBERTAD 

 
En una ciudad cercana, corría el rumor de que las plantas habían perdido su color original 
y lo habían mutado por el gris. Los árboles se retorcían hacia el suelo como si quisieran 
esconder su copa en el subsuelo y los pájaros revoloteaban a su alrededor sin saber dónde 
reposar... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

● Ara, tria un altre títol de l’índex del llibre i inventa una història que hi estigui 
relacionada; segueix el següent esquema: 
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TÍTOL: 
 
Hi havia una vegada............................................... 
Que vivia a............................................................. 
 
 
Un dia, quan estava................................................................................va 
aparèixer..................................En aquell moment, ..................................... 
Poc després, ................................................................................................ 
 
 
Al final, ....................................................................................................... 
 
 

 
Consulta les expressions següents i afegeix-hi la que necessitis: 

 
  
 
 
 
 
 
 
B) Busca imatges a la web que representin els diferents títols de l’índex. 
 
Observa l’exemple: 
 

 
 
 
 

COMO SI LA NATURALEZA PERDIERA SU  

LIBERTAD  

 
 
  

 Primer / a més a més, / A més / Tanmateix / Després / Tot seguit /  

 Així mateix / així és que / de manera que / per això / per aquest fet 

 A continuació / després / tot seguit / en acabat / de seguida / aleshores 

Llavors / de cop i volta / de sobte / alhora / mentrestant / al final 
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Les paraules són necessàries per apoderar-nos 
de les coses 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 La còlera d’en Jai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 On habita l’oblit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La casa de vidre  
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C) Analitzem les denominacions dels capítols i establim la relació que poden 
tenir amb l’autor i la seva obra. 
 
● Quins títols creus que responen a la vessant més política de l’autor? Justifica la teva 
resposta. 
 
 
 
 
● Quins es podrien relacionar amb un sentiment o emoció? Quin sentiment seria? 
 
 
 
 
 
D) Observem les il·lustracions que acompanyen als títols dels capítols i 
proposem temes que hi estiguin relacionats. 
 
-Capítol 1:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMES:  

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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● Inventa una imatge per aquest títol, com seria?  

 

 

 

 

 

 

-Capítol 2: 

 

 

 

  

 

 

 

TEMES:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● I ara, el teu disseny: 
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-Capítol 3:  

 

TEMES: 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

 

● Et toca dibuixar com ho veus tu. 
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-Capítol 4:  

 

TEMES: 

---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

• El teu torn: 
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-Capítol 5:  

 

TEMES: 

-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

• La teva imatge: 
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E) Invetem una història interrelacionant els títols. 
Tornes a tenir els títols dels capítols del llibre del Manuel Vázquez Montalbán. Intenta 
utilitzar les paraules que els componen per crear una història. Pots barrejar-les com 
vulguis.  
 

Como si la naturaleza perdiera su libertad   

 

Las palabras son necesarias para apoderarnos de las cosas   

 

La cólera de Jai   

 

Donde habita el olvido   

 

La casa de cristal   
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Bloc B. Activitats durant la 
lectura 
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Durant la lectura 
[“Geografia/Història/Biologia/Anglès”] 
2.1. Capítol 1 

A) Recorregut geogràfic desde Finlàndia a Leningrad.  

Saps quines són les illes més septentrionals (més al Nord) del globus? Imagina que ets en 
Damicis i viatges per aquests llocs, coneixes el mar dels Sagarzos? Per què se’n diu així? 

 Observa el següent mapa d’Europa: 

 
 

 Com hauràs comprovat, el nom de Leningrad coincideix amb el de St. Petersburg, 
busca informació sobre aquest fet i explica’l, per què està relacionat amb la Segona 
Guerra Mundial. 
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 Calcula la distància i el temps que es triga en arribar des de Helsinki (Finlàndia) a 
Leningrad amb avió, amb cotxe i caminant, per fer-ho, entra a les pàgines 
següents:  

• http://es.distance.to/  
• https://www.google.es/maps/ 

 

......................................................................... 

 

....................................................................... 

 

....................................................................... 

 
 

 Si hi vas amb cotxe, per quines ciutats passaries? 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 

 Ara, esbrina quants quilòmetres hi ha entre Barcelona i Helsinki.  
 
I entre Barcelona i Leningrad? 

Barcelona-Helsinki ................................................................................. 

Barcelona-Leningrad ................................................................................... 

 

Barcelona-Helsinki ................................................................................. 

Barcelona-Leningrad .................................................................................. 

 

 Barcelona-Helsinki ................................................................................. 

 Barcelona-Leningrad ................................................................................... 

 

 Quina relació es va establir entre Finlàndia i Leningrad? Què hi té a veure el riu Neva? 
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 Sobre en Damicis diu el llibre: “Había tomado varios trenes, incluso había viajado 
desde Finlandia a Leningrado en tren para seguir una confusa ruta de jubileo y 
había volado sobre las islas más septentrionales del globo y navegado incluso por 
el mar de los Sagarzos, donde hay tantos sagarzos que apenas se puede navegar”. 
(p.13) 
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Per saber quines són les illes quals havia volat en Damicis, observa atentament el següent 
mapa i localitza les illes més properes al Pol Nord. Les tens?

 

Una pista: tenen nom de dona... 

 

 Ara, escriu a quin país pertanyen aquestes illes i quins països les envolten. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 Per què creus que en Damicis les va sobrevolar? Creus que és fàcil visitar aquestes 
illes? 
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 Entra a google maps i esbrina quina ruta es podria fer des de Barcelona a les illes. 
Tria el vehicle... 
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 Has decidit que t’encantaria fer aquest viatge, dissenya bitllets per als trajectes que 
has marcat a l’activitat anterior. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 En Damicis també va navegar pel mar dels Sagarzos. Saps on és? Per buscar-ho 
entra a: http://www.juegos-geograficos.es/mares.html i col·loca els diferents mars del 
món, si busques amb el cursor, et marca en blanc les zones possibles per situar el mar 
que toqui.  

També pots provar els teus coneixements geogràfics a: 
http://online.seterra.net/es/ex/128 

 

 Quina llengua deuen parlar els habitants de les illes anteriors? Escriu cinc 
preguntes que els faries en anglès per fer els primers coneixements de la zona. 
 
1.-................................................................................................................ 
 
2.-................................................................................................................ 
 
3.-................................................................................................................ 
 
4.-................................................................................................................ 
 
5.-................................................................................................................ 
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 Ara, esbrina per què rep aquest nom. Hi ha una web que t’ajudarà a descobrir-ho: 
http://www.ecured.cu/index.php/Mar_de_los_Sargazos#Mitos_acerca_del_Mar
_de_los_Sargazos 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ara, inserta una foto que il·lustri la teva resposta: 
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[“Llengua i Literatura”] 

B) Descripcions (p.16, 20). 
 
A la pàgina 16, l’autor ens diu del Jai: 
“A pesar de su tamaño gigantesco, de sus enormes cejas sobre los ojos pequeños y su 
pequeña nariz sobre una boca grande de labios hinchados, Jai tenia unas manos 
delicadas con las que frecuentemente acariciaba sus árboles enanos ...” 
 
A la p. 18: 
“Pero al señor Jai se le atribuían pocas virtudes guerreras. Era inmenso, parecía fuerte, 
también tímido, por lo que muy pocos habitantes de Viviana habían conseguido sostener 
con él una conversación que fuera más allá de monosílabos o de frases que no 
terminaban del todo”. 
 
A la p. 20, en Vázquez Montalbán ens introdueix dades dels altres personatges: 
“Componían el grupo los mismos compañeros habituales de Procusa: Garrón, el 
larguirucho aprendiz de violinista; Paganel, el miope que quería ser cosmonauta porque 
alguien le había dicho que en los espacios siderales no existe la miopia; su hermana 
Sharon, que había sido adoptada por el grupo por lo excelente guardameta que era en el 
fútbol sala, y Biscúter, el hijo del propietario de la fonda restaurante y aprendiz del 
mismo oficio que su padre, cocinero”. 
 
  Intenta descriure breument als teus millors amics/gues, tal com ho ha fet l’autor: 
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 Entra a : 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelI/actividad_18.htm 
Realitza totes les activitats i fixa’t en les expressions que hi ha.  

 
 Escolta la següent cançó “Breve descripción de mi persona” del grup uruguaià El 

cuarteto de nos. Bipolar (2009) i busca la seva lletra. 
https://youtu.be/ZUsRU9umeTE 
 
 
Completa: 
 
-El cantant parla de ......................................................................................... 
 
 
-Utilitza un vocabulari ..................................................................................... 
 
 
-Desconec el significat de les paraules ............................................................ 
 
 
-No l’entenc quan diu ..................................................................................... 
 
 
-No sé qui és ................................................................................................... 
 
 
 
-Què en saps de: 

 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................... 
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 Ara, classifica la informació sobre el cantant a la següent taula: 
 

Característiques 
psicològiques 

Característiques 
físiques 

Hàbits Gustos i 
aficions 

D’altres 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 Omple les activitats anteriors però després d’escoltar la cançó del grup espanyol El 

sueño de Morfeo, Esta soy yo (2006). 
https://youtu.be/c7jyp3DXTpU 

 
 Destria del següent núvol d’adjectius els positius i els negatius: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

POSITIUS  
 
 
 
 

NEGATIUS  
 
 
 
 

 
  

 

 llest , meticulós, agosarat, groller, arrogant, egoista, tafaner, 
mandrós, tossut, ingenu, 

 madur, insolent, desorganitzat, perfeccionista, consumista, 
indecís, planificador,  
 familiar, imprevisible, rebel, poruc, inquiet, sagaç, educat, 
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 Tria els adjectius de l’activitat anterior que tinguin relació amb tu i comença: 
 
Jo sóc ........................ perquè .............................................................................. 
 

 Classifica els adjectius següents a la taula i afegeix-ne dos de cada categoria: 
 
 

Olivàcia, albina, arrugada, bronzejada, pàl·lida, blanca, pigada, negra, groguenca,Alt, atlètic, 
robust, corpulent, lleuger, esvelt, prim, jove, fort, panxut, elegant, senzill, vell, baix, 

desproporcionat, blavós, eixerits, impenetrables, inexpressius, llagrimós, negres, rodons, 
vius, allargats, aguilenca, camusa, llarga, torta, perfilada, alineats, groguencs, blancs, torts, 
voluptuosos, brillants, bruts, castanys, arrissat, sedosos, greixosos, llisos,pèl-roig, negres, 
ondulats, recollits, rossos, discret, elegant, esportiu, senzill, sofisticat, deixat, combinat, 

extravagant 

 
 

Aspecte general

 

 
 

Ulls  
 
 

Nas  
 
 

Llavis  
 
 

Cabells  
 

Pell 
 

 

Forma de vestir

 

 
 

 
 
 



Guia de Didàctica i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

 

764 
 

 Entra a http://mono-1.com/monoface/main.html i crea dues cares diferents 
d’home i dues més, de dona. Enganxa-les als quadres i després, fes-ne la seva 
descripció: 
 
DONA  A  DONA B  HOME A  HOME B 

     

 
 
DONA A: 
..............................................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
DONA B: 
..............................................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
HOME A: 
..............................................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
HOME B: 
..............................................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
 Et toca, fes una descripció del teu aspecte físic, consulta el vocabulari treballat a les 

activitats anteriors: 
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 Ara, parla del teu caràcter, gustos, aficions... 
 

 
 
 
 
 
 

 Has perdut la teva mascota com en Procusa. Escriu una descripció per enganxar-la 
als arbres dels llocs propers a casa teva. 
 
 

 
 

 

 

 Llegeix el següents poemes de la Joana Raspall i de l’Ana Serna: 
En Miquelet 

En Miquelet no estudia; 
els llibres li agraden poc; 
tot el dia es passaria 
engandulit amb el joc. 
La història li fa migranya 
i les “mates” mal de cap. 
pobre d’ell, si no s’afanya 
per aprendre el que no sap! 
Amb el martell o la ploma, 
l’ordinador o al volant, 
la vida no va de broma: 
qui sap més, passa endavant. 
El món dóna moltes voltes, 
i s’ha de ser espavilat. 
Qui segueix els poca-soltes 
es quedarà arraconat. 
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Intenta fer el mateix amb el teu avi o àvia, i algun amic/ga:  
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[“Història/Art/Llengua”]  

C) Situa en el temps 
 
Busca informació i imatges de com eren els santuaris de cultes precristians i els castells, i 
inventa una història amb els personatges del conte. 
 
El conte diu a la p.17: 
“Las memorias más antiguas hacían referencia a la colina y a las sucesivas casas que la 
dominaron; como el símbolo del poder, allí se habían ubicado santuarios de cultos 
precristianos y castillos que dominaron todo el valle desde que las mujeres y los hombres 
lo poblaron. La mansión actual había sido construida hacía dos siglos, sobre la antigua 
casona de los Jai, que se remontaba a la Edad Media”. 
 
“Tal vez el poder de los Jai, razonaba el profesor Damicis, se remontaba a las más 
remotas hordas de guerreros, de cuando los hombres más fuertes y más diestros con la 
espada se apoderaban de la tierra, el aire, el agua y el fuego, dejando las sobras para los 
más débiles”. 
 
Informació i imatges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Història medieval amb alguns personatges del conte (Procusa, Sharon...) 
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• Situa en el temps: “... cuando los hombres más fuertes y más diestros con la espada se 
apoderaban de la tierra, el aire, el agua y el fuego, dejando las sobras para los más 
débiles”. Estableix una línia temporal amb l’evolució del poder, observa l’exemple següent. 
(p.18) 
https://ceipmestreguillemgalmes5.files.wordpress.com/2014/01/etapes-història-i-
esdeveniments.jpg  
 

 
 

Reflexiona sobre el raonament següent i digues si estàs d’acord amb aquella forma 
d’establir el poder i quines diferències o semblances trobes amb l’actualitat:  

 “...cuando los hombres más fuertes y más diestros con la espada se apoderaban de la 
tierra, el aire, el agua y el fuego, dejando las sobras para los más débiles”. 
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[“Història/Geografia”] 

D) El Gran Circo Ruso  
 
Què és el Gran Circo Ruso? Quina relació tenia amb el govern en els seus inicis? Quines 
peculiaritats té si el compares amb els circs actuals? Busca’n imatges. 
Localitza Rússia en el mapamundi. 
 
A la p.17 del conte, llegim:  
“La llegada del Jai había sido tan espectacular como las visites del Gran Circo Ruso para 
las fiestas mayores...” 
 

D.1 Què és? 

 

 

D.2 Relació amb el govern als seus inicis... 

 

 

D.3 Comparació amb els circs actuals... 
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[“Filosofia”] 

E) Reflexiona sobre l’afirmació de Damicis:  
 
“El respecte als febles és una conquesta de la raó” (p.17).  
 
Imagina que tu ets qui ha pensat aquesta frase i l’has d’explicat als teus companys. Com ho 
faries? 
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F) Preguntes de comprensió lectora amb la fitxa tècnica del llibre. 
[Fitxa tècnica del llibre] 

Omple la següent fitxa bibliogràfica amb les dades del llibre que estàs llegint: 

 

Autor:      

Títol:    

Il·lustrador/a:   

Col·lecció:  

Editorial: 

Lloc d’edició:  

Any d’edició: 

Pàgines:  

 

 

Capítol 1: “Com si la naturalesa perdés la seva llibertat” (p.9-22) 

1. Quina notícia va divulgar Procusa al poble? 

2. Com era la naturalesa en els jardins i parcs de les casones de la colina? 

3. Quin dubte sobre la naturalesa comenta Procusa al seu professor? 

4. Respecte a la naturalesa, com aplica l’home la saviesa? 

5. Per quines dues raons fonamentals Damicis és escollit com a professor del poble?  

6. Amb quina condició accepta Damicis el càrrec de professor? 

7. Què creus que significa l’afirmació de Damicis: “Las palabras importantes siempre hay 
que quitárselas a alguien para repartirlas entre los hombres”? 

8. Qui acompanya a Procusa en les seves visites a la mansió dels Jai? Com actua en 
aquests moments?  
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9. Què contrasta en l’aspecte de Jai?  

10. Per què Eco deixa d’acompanyar Procusa en les seves futures visites a la colina?  

11. Quin fet fa plorar a Procusa?  

12. D’on provenen aquells arbrets?  

13. Quines cases havien existit a la colina anteriorment? 

14. De què vivia la família d’en Jai? 

15. Com havia estat l’arribada del señor Jai? 

16. Quina explicació dóna Damicis per al poder dels Jai? 

17. Comenta la següent afirmació de Damicis: “El respeto a los débiles es una conquista de 
la razón, muchachos. Hace apenas un siglo se creía que los débiles y los pobres eran 
débiles y pobres porque se lo merecían”. 

18. Quina relació té en Jai amb els habitants de Viviana? 

19. Quina versió dóna l’avi de Procusa sobre els Jai? 

20. Què explica la mare de Procusa sobre la mansió? 

21. Qui acompanya a Procusa en les seves aventures?  

22. Què creus que vol dir Jai quan afirma: “¡Pequeños! Os he salvado del azar y os he dado 
forma definitiva, como solo pueden darla los dioses”? 

23. Per què Procusa comenta que parla “como un actor de teatro”? 
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G) Vocabulari de consulta. Busca les paraules següents al diccionari i escriu 
la seva definició. 
 

Paraula Pàg. Definició 

Pèrgola 9  
 
 

catalejo 12  
 
 

telescopio 12  
 
 

jubileo 13  
 
 

mentor 13  
 
 

bípedo 14  
 
 

hito 14  
 
 

impavidez 14  
 
 

ignoto 16  
 
 

hordas 17  
 
 

huraña 18  
 
 

declamó 22  
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Durant la lectura [“Geografia/Biologia”] 
 
 2.2. Capítol 2 

A) En Biscúter somia amb ser el capità d’un vaixell que faria la volta al món 
(p.24). Ell aniria de nord a sud per l’Atlàntic i de sud a nord pel Pacífic: 
”Saldría de un lugar oriental del Polo Norte y volvería a un lugar occidental 
del mismo Polo Norte”.  
 
Dibuixa en el mapa el recorregut d’en Biscúter i després, traça l’itinerari que faries tu si 
poguessis viatjar per tot el món.  
 

 Primer, busca una imatge dels punts cardinals. Col·loca-hi l’occident i l’orient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Segon, marca al mapa l’oceà Atlàntic i el Pacífic. 
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 Tercer, marca l’itinerari que faria el Biscúter de color blau i de color verd el que 
t’agradaria fer a tu. Escriu-hi els països pels que passeu. 

 
Què necesitaries per a poder fer un viatge per tot el món? 
 
Necesitaria: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................... 
 
 
Amb qui hi aniries i per què? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................... 
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[“Filosofía/Historia”] 
B) Introducció a la Filosofia.  
Llegeix la definició que dóna en Jai a Procusa (p.27) 

 
“-¿Qué es la Filosofia? 
-Conocer el ser y el sentido de las cosas, los vegetales y los animales, los hombres 
incluidos. Todo ser vivo existe en el tiempo. Nace, crece, envejece y muere. Tú lo 
puedes ver en un momento de esas fases. [...] Pero si tú determinas el crecimiento de 
un ser vivo, lo controlas, de hecho lo salvas del azar, de las casualidades que puedan 
hacerlo bueno o malo, alto o bajo, fuerte o débil. Estos árboles ya son”. 
-Pero no crecen. 
-Crecen dentro de un límite que tú mismo le has dado y los puedes hacer perfectos, 
mucho más perfectos que los seres vivos que crecen a sus hanchas. Cada árbol tiene 
su alma, y mientras cultivas y controlas su crecimiento, te vas apoderando de su 
alma”. 

 
 Estàs d’acord amb aquesta reflexió? Parla amb els teus companys/es i decidiu si us 

agradaria fer el mateix que en Jai o si us estimeu més una altra opció i quina seria. 
 

 Busqueu informació històrica preguntant als vostres pares o avis i esbrineu si hi ha 
èpoques on la gent se sentia com els arbrets d’en Jai. Actualment, es dóna alguns 
cas semblant? Il.lustra la teva resposta amb imatges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  Coneixes els llibres sobre Els jocs de la fam de Suzanne Collins? 
Busca l’argument del primer llibre i resumeix l’acció principal. 
Veus alguna semblança entre la societat on viuen els habitants 
d’aquest llibre i l’explicació que fa en Jai a Procusa sobre la Filosofia? 
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[“Biologia/Llengua/Educació Física”] 
 
C) Resol la sopa de lletres següent amb els noms dels arbres (p.27). 

 

AURO 
AVET 
BEDOLL 
CARPE 
FAIG 
LÀRIX 
OM 
PI 
POMER 
XIPRER 
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 Busca imatges de les espècies següents que nomena en Jai al llibre de Manuel 
Vázquez Montalbán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Cotoneaster 
 

Crateagus Sequoiadendron Zelkova 

 
 

 Tria tres arbres dels que has trobat a la sopa de lletres i busca fulles de cadascun al 
voltant de casa teva. Quan les tinguis, enganxa-les al costat de la seva imatge: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARBRE 1: FULLA 
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ARBRE 2: FULLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARBRE 3: FULLA 
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 Omple la fitxa técnica que tens a continuació sobre els arbres que has triat: 
Pots consultar la següent web: 
http://encina.pntic.mec.es/~ndeg0000/cursohtml/final/hojas.htm#limbo  

ARBRE 1 

Nom científic: 
Nom comú: 
Família: 
 
 
 
 

Fruit: nom i dibuix 

Flor 
 
 
 
 
 

Tipus de Fulla 

Observacions personals: 
 
 
 

 

 

ARBRE 2 

Nom científic: 
Nom comú: 
Família: 
 
 
 
 

Fruit: nom i dibuix 

Flor 
 
 
 
 
 
 

Tipus de Fulla 

Observacions personals: 
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ARBRE 3 

Nom científic: 
Nom comú: 
Família: 
 
 
 
 

Fruit: nom i dibuix 

Flor 
 
 
 
 
 

Tipus de Fulla 

Observacions personals: 
 
 
 
 

 

D) Esquema de les característiques dels estils de bonsais. Relaciona la 
descripció del bonsai amb les diferents posicions corporals relacionades amb 
els estats d’ànims o caràcters personals. 
Busca dos estils més de bonsais, (un d’ells ha de ser sekijoju) i fes una breu descripció de 
cadascun. 
 

ESTIL NOM CARACTERÍSTIQUES 
 

Vertical 
formal 

Chokkan Aquest estil es trova a llocs amb 
molta llum, on l’arbre no s’enfronta a 
la competència d’altres arbres. 

Vertical 
informal 

Moyogi

 

El tronc serpenteja cap a munt i de 
cada corva creix una branca. 
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Inclinat Fukinagashi 

 

És un bon exemple dels arbres que 
han de lluitar per sobreviure. Totes les 
branques i el tronc creixen en una 
direcció, com si el vent bufés i 
castigués l’arbre constantement cap 
un costat.  

Escombra Hokidachi 

 
 

El tronc és recte i no arriba fins l’àpex; es 
produeix una copa en forma de bola, que 
queda molt bonita durant l’ hivern. 

Ordenació 
derivada 

Bunjingi 

 

També és un tipus d’arbre que ha de lluitar 
per la seva existència. A la natura es troba a 
llocs on la competència d’altres plantes és tan 
gran que l’ única manera de sobreviure és 
créixer per sobre de totes.  
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 

http://www.bonsaiempire.es/origen/estilos-bonsais 
 

En Jai diu que en Procusa seria el bunjingi. Quin estil creus que series tu? Per què? 
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 Observa la següent tira còmica de Peanuts de Charles Schulz: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quina relació té aquesta història amb els diferents estils dels bonsáis? 

  

 

Estàs d’acord amb el que diu la nena a Charlie Brown? Justifica la teva resposta.  
 

[“Llengua/Literatura”] 

E) Léxic de l’àmbit de la poesia (p.31). 
  
Llegeix el poema que escriu en Procusa i explica què en penses. Imagina algú que t’agradi i 
dedica-li un poema teu. 
 
Estàs d’acord amb en Paganel quan diu que és un poema d’amor? 
 
 
Me gusta cuando te inclinas 
fukinagashi contra el viento 
y eres la proa de tus sueños 
un barco que navega inmóvil 
hacia las lejanías imposibles 
 
Y cuando te levantas rubia 
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como se levanta rubio el día 
y se acuesta rubia la noche 
eres un hokidachi de espigas 
antes de que te venza la tiniebla 
 
Entonces te inclinas kengai 
sobre el refugio de tu corazón 
abrigas los días venideros 
recuentas los soles que te abrieron 
como una sekijoju de fuegos artificiales 
 
Què en penses? T’agrada? Què hi canviaries?  
 
 
 
 
Quin tipus de rima creus que té: assonant o consonant? (Per esbrinar-ho consulta a 
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/escoltar/pantalla2.htm) 
 
 
 
 
Quantes estrofes té? I versos? 
 
 
 
 
Pensa en algú que estimes. 
Intenta crear uns versos per a 
regalar-li. 
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F) Preguntes de comprensió lectora. 

 
Capítol 2: “Las palabras son necesarias para apoderarnos de las cosas”(p.23-
35) 

1. Per què Procusa triga algunes semtmanes a tornar ainvestigar la casa de la colina? 

2. Qui l’acompanya en aquesta ocasió? Per què? 

3. Què ha de fer Procusa per a que Jai el deixi entrar? 

4. Què és la filosofia segons en Jai? 

5. Quin comentari faries a algú que diu com en Jai: ”Pero si tú determinas el crecimiento 
de un ser vivo, lo controlas, de hecho lo salvas del azar, de las casualidades que puedan 
hacerlo bueno o malo, alto o bajo, fuerte o dèbil”? 

6. Quines amenaces tenen els bonsais? 

7. Què vol dir en Jai amb l’afirmació de que els éssers vius han de seguir l’ordre primari? 
8.Según Damicis, ¿para qué inventó el hombre el lenguaje? 

9. Què composa aquella nit en Procusa? 

10. Per en Paganel, quin és el tema de la composició d’en Procusa? 

11. Per què s’enfaden els companys amb en Procusa? 

12. Què troba en Damicis damunt la taula? Quins comentaris realitza al respecte? 
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G) Vocabulari de consulta. Busca les paraules següents al diccionari i escriu 
la seva definició. 
 

Paraula Pàg. Definició 

recogimiento 23  
 

Zozobra 23  
 

proclamando 23  
 

regocijo 23  
 

parsimonia 26  
 

mezquinas 32  
 

tarugos 32  
 

agravios 32  
 

engreído 32  
 

pedante 32  
 

fardón 34  
 

jolgorio 34  
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Durant la lectura [“Filosofia/Tecnologia”]     

2.3. Capítol 3 
 
A) Reflexiona sobre la idea d’en Jai: “Las ideas y las frases largas solo están al 
alcance de una minoría”. “Poca gente. Los más sabios. Los más fuertes. Los 
más poderosos. Esos merecen hablar largo y con muchas palabras. Los demás 
no debieran emplear más de cincuenta palabras”.  

Hi estàs d’acord? Qui creus que representa els més savis per en Jai? 
 
 
La reflexió d’en Jai et recorda alguna part de la història o alguna ideologia política? 
Pregunta als teus pares, avis...sobre què en pensen d’aquesta afirmació. 
 
 
La podries relacionar amb alguna teoria filosòfica? 
 
 
Observa el còmic d’en Quino, en penses el mateix que el pare de la Mafalda? Com 
definiries tu la Filosofia? 
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 https://elfilosofo.wordpress.com/filosofia-i/saber-filosofico/ 

 Amb quin problema del quadre anterior relacionaries l’afirmació del Jai?  
B) Busca les paraules del camp semàntic de l’agricultura que hi ha a la 

p.38. 

Un camp lèxic és un conjunt de mots que formen part d'una àrea determinada de 
la nostra experiència, és a dir, totes les paraules que estan relacionades amb un 
tema determinat de la realitat diem que formen un camp o conjunt lèxic.  
 
Camp lèxic dels colors: ataronjat, atzur, beix, blanc, blanquinós, blau 

 

 http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/lexsem.htm 

 

 

 

 

 

C) Léxic propi de conreus i eines (p.38). Busca’n imatges. Sopa de lletres. 
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CEPILLO, CORTAHOJAS, CORTARRAMAS, ESQUEJE, GERMINADO, JARDINERO, 
NITROGENO, RASTRILLO, SEMILLAS, TIJERAS, TORNIQUETE, ALICATES 
 

 Busca imatges de les eines següents i explica per a què serveixen. 
 

 IMATGE ÚS 

ribot  
 
 
 

 

esqueix  
 
 
 

 

rastelll  
 
 
 

 

alicates  
 
 
 
 

 

 

D) Relaciona les característiques dels bonsais amb les personalitats de la gent 
que coneixes (p.40).  
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ESTIL CARACTERÍSTIQUES GENT QUE 
CONEIXES 

Masculí Arbre fort, sense fisures, amb tendències a un 
carácter auster. 

 

Vertical 
informal 
(moyogi) 

Més frívol, amb més ritme, a aconseguir 
mitjançant una major esporga de branques i 
alabrejar bé les restants per a que s’adaptin al 
tronc segons el convingut. Ésd un estil femení, 
ple de corves. 

 

Inclinat 
(shakan)i la 
seva variant 
fukinagashi 

Aquest tipus és molt romàntic.  

Cascada i 
semicascada 
(han kengai i 
cascada 
kengai) 

Els més esbojarrats... creixen contra el sol, 
com atrets per l’abisme. 
 

 

 

F) Preguntes de comprensió lectora.  
 
Capítol 3: “La còlera d’en Jai”  
 

1. Quin negoci vol fer Biscúter amb en Procusa? 

2. Què volia Procusa que li desvetllés en Jai? 

3. Què n’opines de les afirmacions d’en Jai: “Las ideas y las frases largas solo están al 
alcance de una minoria”. “Poca gente. Los más sabios.Los más fuertes. Los más poderosos. 
Esos merecen hablar largo y con muchas palabras. Los demás no debieran emplear más de 
cincuenta palabras”. “¡El aire está lleno de pensamientos y palabras inútiles de la 
chusma!? 

4. On porta en Jai a Procusa? 

5. Què és el més important, segons en Jai, en el procés dels bonsais? 

6. Enumera quatre eines necessàries per a “mutilar” els arbrets. 

7. Quin significat té la paraula masculí en el llenguatge bonsai?  
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8. Quin l’estil bonsai més femení? 

9. Com defineix en Jai la paraula entrenament? 

10. Què serien, segons en Jai, sense tots aquests elements coercitius? 

11. Què anava a investigar en Procusa quan el va sorprendre en Jai?  

 
G) Vocabulari de consulta. Busca les paraules següents al diccionari i escriu 
la seva definició. 
 
Paraula Pàg. Definició 

Vituallas  37  
 
 

esqueje 38  
 
 

ápice 38  
 
 

austero 40  
 
 

frívolo 40  
 
 

coercitivo 40  
 
 

 

 

 

 

 

 

Durant la lectura [“Teatre/Llengua/Música”] 

 2.4.Capítol 4 
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A) Escriu una petita dramatització del pla que han ideat per a que en Procusa 
pugui entrar a la mansió. Tria entre els teus companys/es qui representarà 
els diferents papers. Recorda que les obres de teatre tenen uns elements 
característics (acotacions...)(p.44-45). 

 
Llegeix la informació dels quadres i després, escriu la teva adaptació amb les pautes 
donades. 
 

 

 

 

 

 

El text teatral inclou generalment indicacions adreçades al lector i al possible director  

que hipotèticament hauria de posar en escena el text. Inclou: 
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- El nom dels personatges escrits amb majúscula (que introdueixen el diàleg). 

Ex.: MARIA: Bon dia! 

- Apunts sobre decoració i acció. 
  - Acotacions, que són notes explicatives sobre la disposició, els gestos i la  

manera d'actuar dels personatges. Hi ha diversos tipus d'acotacions: 

a) Acotacions d'acció: indicacions sobre allò que fa el personatge (agafar un  

objecte, seure, entrar o sortir, mirar un altre personatge...) 

b) Acotacions de caracterització: indicacions sobre les característiques d'un  

personatge (simpàtic, cruel, gras, prim....) 

c) Acotacions de to: indiquen la manera d'expressar-se del personatge, com  

parla (rient, plorant, amb ràbia...) 

Ex.: ÁVIA: — (sospira i s’asseu) Aaai, senyor!  

Entra l’Ajudant de Producció per la dreta.  
 L’Ajudant marxa per la dreta, s’entrebanca sense que la parella se n’adoni i cau al terra 
fent volar tots els seus papers. L’AVI es gira.  

AVI SORD : — (veient l’Ajudant al terra) Què passa? Hi ha un sot?  
 

El pla dels personatges és: 

“-Cuando Jai salga de Viviana de regresso, tú estarás a las puertas de su casa; Biscúter, 
unos metros más abajo controlando los caminos; Garrón, ya muy cerca del cruce de la 
carretera con el camino que sube hasta la casa, tocará al violin el segundo concierto de 
Mendelssohn y emitirá señales de aviso con el violin, y Sharon...[...] 

-Sharon estará en el mismo cruce y cuando Jai deba reducir la velocidad del jeep hasta casi 
pararlo, se echará encima de él y fingirà un accidente por el que deberá ser atendida. Es el 
momento para que tú te metas en la casa y todos acudamos como testigos del accidente, 
liemos a Jai y le forcemos a volver al pueblo para que examinen a Sharon en el 
ambulatorio”. (p.44-45) 

 

 

 

 

Escriu-ne la teva adaptació teatral. 
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B) Saps qui és Mendelssohn? (p.44) 

 Escolta la peça de música del violí: 
https://www.youtube.com/watch?v=BTU7Za_UmAo 

 

 

 

 

 

 

 Busca informació sobre la biografia del músic i enganxa’n dues imatges. 
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MASCOTES [“Biologia/Llengua”] 

C) Descobreix races de gossos (p.45). Tens mascotes? 
 
Busca imatges per les races de gossos següents i fes-ne una breu descripció: 

Raça Imatge Descripció 

Chihuahua   
 
 

Caniche   
 
 

Pastor alemany   
 
 

Pastor belga   
 
 

Golden   
 
 

Galgo   
 
 

Bulldogs   
 
 

Afgà   
 
 

Gos llop  
 
 

 

 

 En tens, de mascotes? Descriu-la. I si no en tens, explica quina seria. 
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 [“Dibuix”] 

D) Dibuixa com veu en Procusa els animals a la caseta. (p.46) 
 
“...Ladraban más fuerte otros perros que aun estaban en jaulas especiales, con los 
cuerpos ceñidos por armaduras que les comprimían el esqueleto, o simplemente atados 
con correas y alambres, porque Jai les había aplicado la misma técnica que a los bonsáis 
para que no crecieran y tuvieran una estructura física programada. Así había un perro 
lobo que parecía un rombo con patas y una perrita golden que tenía dos jorobas como si 
fuera un perrito dromedario. Los perros miniatura levantaban las patitas vendadas y 
trataban de lamerle con unas lenguas tan pequeñitas que parecían de gato...” 
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[“Filosofía”] 

E) Observa les diferents opinions sobre la filosofia d’en Jai (p.48) 
 

El professor Damicis diu: 

“-Hay que permitir que lo vivo crezca y cumpla su ciclo luchando contra la 
amenaza de la muerte. Una amenaza que a veces viene de fuera, pero que 
también está dentro de nosotros mismos. Hemos de ser dueños de ese reloj que 
marca la duración de nuestra vida y hemos de ser dueños de nuestro tamaño, sea 
el que sea. 
Pocos muchachos se sentían conmovidos por el discurso del profesor, pero 
cambiaron de actitud cuando Procusa les explicó la teoría de Jai sobre las ideas y 
el lenguaje: sólo merecen tenir ideas y expresarlas suficientemente los sabios, los 
ricos, los poderosos. 
-¿Y entonces mi padre no ha de pensar? 
-¿Si yo no soy rico, fuerte o poderoso o sabio, no podré pensar ni hablar? 
-No podrás terminar las oraciones compuestas largas. 
Concluyó Damicis. 
-Jai quiere cerebros bonsáis y encadenar a las personas mediante el silencio”. 

 

 Què creus que significa l’última oració? 
 

 

 

  Com reaccionaries si volguessin controlar el teu creixement físic i psicològic o 
d’algú a qui estimes? 

 

 

  Creus que això passa actualment? On i com? 
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POEMA [“Literatura/Dibuix/Música”] 

F) El capítol acaba amb una oració que connecta amb una obra poètica. 
Esbrina quina, parla de l’autor i de la intenció del seu escrit. “...en busca de 
ese lugar donde habita el olvido” (p.52). 
 

Títol del poema  
 
 

Autor/a  
 
 

Intenció del poema  
 
 

Imatge autor/a  
 
 

 
 Copia el poema sencer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inserta una imatge que estigui relacionada amb el contingut del poema. 
 
 
 
 
 

 Gosaries posar-li un ritme i convertir-la en una cançó? 
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G) Preguntes de comprensió lectora.  
 
Capítol 4: “Donde habita el Olvido” (p.42-52) 
 
1. Per què Procusa no revela als seus companys les seves inquietuts?  

2. Per què els amics de Procusa li diuen: “Pareces un alma en pena y hemos decidido 
ayudarte”? 

3. Quin és el paper de Garrón en el pla traçat per al grup?  

4. En quin moment ha d’entrar Procusa a la casa?  

5. Què descobreix Procusa a la caseta? A qui retroba?  

6. Què li preocupa a Damicis?  

7. Com interpretes l’afirmació de Damicis: “Jai quiere cerebros bonsai y encadenar a las 
persones mediante el silencio”? 

8. Què proposa Damicis a Procusa?  

9. Què descobreixen a l’habitació del soterrani?  

10. Com reaccionen quan apaguen el televisor? 

11. Què hi passa a la mansió?  

 
 
H) Vocabulari de consulta. Busca les paraules següents al diccionari i escriu 
la seva definició. 
 
Paraules Pàg. Definició 

conminatorio 42  
cavilaciones 42  
taciturno 42  
cabecear 44  
preámbulos 45  
tenues 45  
aldaba 45  
aberración 48  
podenco 48  
grotesco 48  
corsés 52  
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Durant la lectura [“Biologia”] 
 
2.5.Capítol 5 

 
A) Varietat botànica: arbres. Ecologia, ecosistemes, biodiversitat (p.62).  
Busca imatges dels arbres següents: 
 

Arbre Imatges 

Cipreses  
 
 

Abedules  
 
 

Crateagus  
 
 

Zelkova  
 
 

Capres  
 
 

Hayas  
 
 

Sequoiadendron  
 
 

 
Al llibre es fa una enumeració dels atacs que pot patir un arbre o una planta. 
Imagin’t que tens un jardí i has d’intentar protegir-lo d’aquests elements, explica com ho 
faries i quines solucions trobaries en cas que ja els tinguessis. 
“...malas hierbas, las bacterias, los virus, los hongos, los insectos, las pestes...” (p.62). 
 
 
 

 

 

  

Arbre Imatges 

Alerces  
 
 

Pinos  
 
 

Arces  
 
 

Contoneaster  
 
 

Manzano silvestre  
 
 

Abetos  
 
 

Arce tridente 
 
 

 



Guia de Didàctica i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

 

802 
 

 Redacta un llistat de 5 mesures que podries prendre per tal d’afavorir el 
mediambient: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

  Observa el quadre següent i comenta quins aspectes modifica el Súper quan 
controla el creixement dels arbres. 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1243262541421_2104743430_146/ecologia.cmap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ets el coordinador/a d’un equip d’investigadors de la Universitat de Barcelona del 
departament de Mediambient i us trobeu que hi ha un grup de persones que, com 
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el Súper, manipulen un dels ecosistemes que teniu a l’esquema següent. Quines 
solucions proposaria el vostre grup de treball?  
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  Segons la xarxa alimentària que tens a continuació, els productors són les plantes i 
els arbres, si el personatge del Súper ho controla tot, com creus que afectaria en 
aquesta xarxa tròfica? 
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 [“Filosofia”] 

B) Els Estils fonamentals del creixement dels bonsais i les formes de ser de 
les persones, reflexió. 

El personatge del Súper afirma: 
 
“-Hay seres vivos desordenados y, seas planta, seas animal, debes responder al orden 
primario según los cinco estilos fundamentales: el vertical formal...” (p.64). 
 
Estàs d’acord amb aquesta idea? Penses que tots hem de tenir una forma de pensar i un 
caràcter semblant? 
 
 

 

 

 

 

 

Si hi ha algú que ens ha de controlar, qui creus que ha de ser? O, per contra, no hem de 
tenir a ningú que ens modeli i limiti el nostre creixement? 
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 [“Llengua/Literatura/Audiovisuals”] 

C) Llegeix les dues versions del poema d’en Procusa i comenta quines 
diferències hi trobes. Per què creus que ho ha canviat? 
 
Me gusta cuando te inclinas   Me gusta cuando te inclinas  
fukinagashi contra el viento   fukinagashi contra el viento 
y eres la proa de tus sueños   y eres la proa de tus sueños 
un barco que navega inmóvil   un barco que navega inmóvil 
hacia las lejanías imposibles   hacia las lejanías posibles 
 
Y cuando te levantas rubia   Y cuando te levantas rubia 
como se levanta rubio el día   como se levanta rubio el día 
y se acuesta rubia la noche   y se acuesta rubia la tarde 
eres un hokidachi de espigas   eres un hokidachi de espigas 
antes de que te venza la tiniebla  encaramado sobre la tiniebla 
 
Entonces te inclinas kengai   Entonces te inclinas kengai 
sobre el refugio de tu corazón   para proteger tu corazón 
abrigas los días venideros   abrigar los días venideros 
recuentas los soles que te                                    habitados de soles que te    
abrieron                                                                abrieron 
como una sekijoju de fuegos                              dorada sekijoju de fuegos 
artificiales                                                                 esenciales 
 
Quines diferències hi ha? 
 
 
 
Quina versió t’agrada més? 
 
 
 
 
Per què creus que en Procusa ha fet les modificacions? 
 
 
 
 
 
Ara, canvia tu dues paraules de cada estrofa sense que perdi el sentit... 
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 Busca imatges que representin el contingut del nou poema d’en Procusa i d’altres 
que estinguin relacionades amb el que has creat tu canviant els mots.  

Poema d’en Procusa 

 

 

 

 

 

 

 

El teu poema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crea un poema visual per cadascú, observa els exemples: 
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 Utilitza l’aplicació http://www.imagechef.com/ic/es/poem/ per crear els teus 
poemes visuals. 

 

 

 

 

 

 

 Ara, fes, amb la mateixa aplicació, un text amb animació triant estrofes de l’últim 
poema escrit per en Procusa. 

 

 

 

 

 

  Realitza un video poema amb el d’en Procusa, per aconseguir-ho, visualitza i 
segueix les passes del següent tutorial: 

https://docs.google.com/presentation/d/19dAOJr9z7x6NwwBqOqYmVzl5n6Qw_wTzeQ
Ktq4q05ks/edit#slide=id.p13 

Visualitza el següent exemple: 

https://www.youtube.com/watch?v=cKqHDTI3amw 
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 [“Art”] 

D) Imagina els personatges manipulats genèticament pel Súper (homínids, 
bonsais) i fes un dibuix que els representi, pots fer-ho també utilitzant 
programes d’ordinador. 
 

“...Estaba lleno de animales diminutos, de reducciones de reptiles, sobre todo 
cocodrilos de centímetros, serpientes cobras de un palmo, mamás canguro de diez 
centímetros con su bebé en la bolsa. En el fondo, en celdas de paredes blancas muy 
bien acondicionadas, homínidos bonsáis veían la televisión en enormes ordenadores 
que también les servían para conectar con las autopistas de la información” (p.61) 
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 [“Filosofia”] 
 
E) ¿Creus que ens podria passar alguna cosa semblant a la història del conte? 
 
 

 

 

 
 

 Hi ha hagut alguna època que s’hagi caracteritzat per l’experimentació amb éssers 
humans?  

 
 

 

 

 
 Qui intenta controlar la natura, per què penses que ho fa? Hi estaries d’acord? 

 

 

 

 

 Quan parla de “La casa del poder” (p.66), a què creus que es refereix? 
 

 

 

 

 Comenta la següent afirmació:  
“La casa del poder. Los dos eran diferentes; pero una vez dentro de la casa del poder se 
creyeron más que nadie y para confirmarlo achicaban todo lo vivo” (p.66). 

 

 

 

 

 Reflexiona sobre l’opinió d’en Damicis: 
“-El poder tal vez sea inevitable; igualment es possible que sea una ventaja que se 
instale en una colina, y ha de tener una casa. Lo negativo empieza cuando el poder 
actúa en secreto y utiliza la colina y la casa cerrada para ocultar sus secretos” (p.66).  
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Quina diferència hi veus amb l’afirmació anterior? 

 

 

 

 

 

 

 
 En Damicis conclou: 

“-La casa del poder ha de ser de cristal, para que los demàs podamos ver todo lo que 
pasa en su interior. Y el lenguaje del poder ha de ser el nuestro. Hemos de entender 
todo lo que dice, porque las palabras enigmáticas y exclusivistas son siempre 
agresivas” (p.68).  

Què creus que vol dir? Es podria aplicar a l’actualitat? 
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F) Preguntes de comprensió lectora.  
 
Capítol 5: “La casa de cristal” 
 
1. Quins van arribar al poble? Què feien? 

2. Qui ha comprat la mansió dels Jai? 

3. En què canvia el Súper a mesura que es familiaritza amb els veïns respecte a la seva 
forma de parlar i a la seva mansió?  

4. Qui fa les compres per al Súper? 

5. Per què creus que en Damicis reflexiona: “La colina del poder siempre será la colina del 
poder”? 

6. Què succeeix un dia de maig amb els veïns de Viviana? Resumeix-ho en una línia. 

7. Per què els veïns diuen que hi ha hagut un comportament anticonstitucional respecte a 
la gent armada?  

8. Per a què convoca en Procusa als seus amics? 

9. En què consisteix el pla d’en Procusa? 

10. Com intervé en Sharon en el pla? 

11. Quina condició posa el Súper a la representació? 

12. Quin paper representa en Biscúter? 

13. Què troba en el soterrani de la casa en Procusa? 

14. Què pensa en Procusa sobre l’explicació que li dóna el Súper? 

15. Què succeeix quan en Procusa obra les celes dels homínids? 

16. Qui espera al Súper a la sortida del soterrani? 

17. Qui ataca al Súper? 

18. Per què en Sharon no li dirigeix la paraula a en Procusa? 

19. Quina reflexió emet en Damicis sobre en Jai i el Súper? 

20. Quina proposta ofereix en Damicis? 

21. El poema d’en Procusa és el mateix? 
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G) Vocabulario de consulta. 

Paraules Pàg. Definició 

forasteros 53  

monteros 53  

atezada 54  

jalonados 56  

garitas 56  

aborígenes 57  

ininteligible 58  

especulaciones 58  

agravios 60  

apesadumbrados 60  

imaginarias 61  

bravatas 61  

lúcidamente 62  

esbirros 65  

zafarse 65  

injerencia 65  

sicario 65  

encaramaron 65  

improperios 65  

dubitativo 66  

tropelías 66  

escepticismo 66  
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Bloc C. Activitats per a 
després de la lectura  
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Després de llegir 
 

 3.1. Aprofundim sobre el significat i l’ús del verb ésser. (p.34) 

 

 3.2. Inventem altres títols per als diferents capítols del conte, ara que l’hem llegit. 

 

 3.3. Creem una pàgina amb característiques del conte que t’hagin agradat; afegeix-hi 
imatges. Tria el teu personatge preferit. 

 

 3.4. Llegeix el poema “Donde habite el olvido” de Gustavo Adolfo Bécquer i compara’l 
amb el de Luis Cernuda. 

 

 3.5. Relaciona les figures d’en Jai i el Súper. Semblances i diferències.  

 

 3.6. Estableix les bases de les idees d’en Jai i les d’en Damicis. Hi ha alguna teoria 
sobre això? 

 

 3.7. Endevinalles visuals: crea i relaciona la imatge amb la part de la història o el 
personatge que creguis. 

 

 3.8. Torna a llegir el fragment de l’obra del Mohamed Chukri que encapçala el conte i 
relaciona’l amb la història de El señor de los bonsáis. 

 

 3.9. Observa les il·lustracions del llibre, analitza-les i proposa’n d’altres. 

 

 3.10. Creus que és possible crear homes-bonsai que no lluitin contra la seva situació i 
no s’hi rebel·lin?  

 

 3.11. Crea un booktrailer per a recomanar el llibre a altres companys/es. Agafa el mòbil 
o la càmara. Un booktrailer és un petit video publicitari que presenta un llibre, de 
manera que capti l’interés del lector. Pot ser amb actors i rodatge, amb vidoanimacions i 
amb qualsevolaltra tècnica audiovisual, però el més important és que sigui curt, 
impactant i de qualitat. A www.bookmovies.tv pots veure-n’hi alguns exemples. 
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Erec y Enide 
  

Manuel Vázquez Montalbán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia didàctica i de lectura 
Manuel de Haro 
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Manuel de Haro Carmona (Guadix, 
Granada, 1962)  

 
Al 1984 es va llicenciar em Filologia Hispànica 
(especialitat de Literatura Espanyola) a la 
delegació de Lleida, El Roser, de la Universitat de 
Barcelona, germen del que seria anys després 
l’actual Universitat de Lleida. Des d’aleshores ha 
treballat en l’ensenyament secundari com a 
professor. En l’actualitat dóna classes d’ESO i 
Batxillerat a l’Institut L’Estatut de Rubí. 
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1. Introducció: El cicle artúric al segle XXI 

 
Creiem que aquesta proposta didàctica s’hauria de dirigir als alumnes de Batxillerat i de 4t 
d’ESO. En el cas que fem una lectura parcial del llibre, la qual cosa és una possibilitat a 
considerar, sols una de las trames narratives, podem proposar-la a 3r d’ESO i fins i tot 2n. 
El nostre principal objectiu és que els alumnes d’aquestes edats gaudeixin d’una lectura 
amena i atractiva d’aquesta obra de MVM. La novel·la que proposem conté elements 
argumentals i temàtics que estem convençuts que resultaran atractius als nostres alumnes 
a l’hora que facilitaran el camí a un treball competencial que potenciï en ells el plaer de la 
lectura, el desig de saber i l’esperit crític. 

Las competències que l’alumne treballarà seran las clàssiques d’una lectura, 
primordialment la competència lectora, competència escrita, la competència comunicativa 
oral i la competència digital. Amb aquest propòsit oferim una seqüència d’activitats en què 
el docent trobarà recursos que incitin el desig de comprensió, de gaudir de la capacitat 
expressiva de la llengua, la necessitat d’investigació, la participació i el debat entre el seus 
alumnes; tot i així les propostes no deixen de ser sinó això, orientacions que el docent pot 
adaptar, modificar o ampliar en funció de les seves necessitats curriculars i el perfil dels 
seus alumnes. 

 
1.1 Orientacions per al professorat 
 
Erec y Enide de Manuel Vázquez Montalbán es una novel·la complexa que des del punt 
de vista escolar planteja la possibilitat de treballar tant aspectes formals del gènere como 
aspectes de l’expressió on descobrir el gust per les capacitats expressives de la llengua. 
Estem convençuts de que és un molt bon material de treball que ens oferirà innumerables 
possibilitats per gaudir dels recursos expressius que ens ofereix la prosa madura de 
l’autor. 

Les novel·les de Manuel Vázquez Montalbán no són novel·les de tesi, però són novel·les on 
podem trobar una fina lectura de la societat, el rastre de la història -de la guerra civil, del 
moviment zapatista, de los personatges que han marcat la política espanyola del segle 
XX…-, temes que no eludeixen les arestes morals del seu temps. Amb la fina ironia i 
distanciament que caracteritza la seva prosa ens ofereix temes, com l’amor, la llibertat, les 
ONG, la vellesa…, que poden ser plataforma amb què generar debat, estudi i pensament 
entre els nostres alumnes. El compromís ideològic i social de l’autor mai serà dogmàtic; la 
intel·ligència, la ironia, de vegades sorneguera i carregada d’humor, i la capacitat per 
oferir-nos perspectives noves sobre els temes que tracta criem que són un material 
magnífic amb què despertar el sentit crític del nostre alumnat. 

Al plantejar aquesta proposta de lectura per a alumnes de secundària, no només pensem 
en les qualitats artístiques de l’obra, que les té i amb escreix, sinó en quin pot ser l’interès 
que desperti la història en l’alumne adolescent. És per aquest motiu, i per les dificultats 
d’incloure lectures en el desenvolupament dels temaris oficials durant el curs escolar, que 
ens plantegem la possibilitat de proposar lectures de diversa extensió dins aquesta 
proposta: podem llegir l’obra completa de manera lineal, podem seleccionar algun dels 
capítol més significatius en funció dels nostres interessos o del desenvolupament del 
nostre temari, o podem separar las tres línies narratives que ofereix el text i llegir-ne, per 
exemple, tan sols una. Per als alumnes de menor edat és especialment aconsellable la 
història d’aventures que protagonitzen Pedro i Myriam. És per aquest motiu que hem 
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plantejat aquesta guia a partir de l’estructura de les tres línies narratives que la 
construeixen.  

Trobareu els capítols i els qüestionaris de treball estructurats en funció d’aquesta idea 
inicial. 

 

1.2 Anàlisi de la novel·la 

Presentació del text 

Erec y Enide és la darrera novel·la publicada en vida por l’autor. Es tracta d’una novel·la 
un tant estranya en la seva obra que mostra una gran maduresa creativa. És molt rodona 
des del punt de vista narratiu, una bona mostra del gust per la cura de la paraula sovint 
dotada d’un cert to líric que no és el comú en MVM. Parteix d’una relectura actualitzada 
del primer roman courtois de Chrrétien de Troyes. 

Erec y Enide, va ser editada por Random House Mondadori dins la col·lecció Areté el 
març de 2002. Hem treballat amb la segona edició del mateix mes i any. Es tracta d’una 
magnífica col·lecció dirigida per Carme Balcells, en tapa dura amb sobrecoberta on podem 
veure una fotografia de Juan Monteiras de la ria d’Arousa a la qual remet la novel·la: “un 
amanecer nublado y presiento que muy frío” (pág. 105). Són 268 páginas. La podem 
trobar en edicions en tapa tova dins la col·lecció Debolsillo, 256 pàgines. 

 

1.3 L’autor 

Manuel Vázquez Montalbán nasqué al Raval de Barcelona el 1939 i va morir a 
conseqüència d’un infart massiu a l’aeroport de Bangkok l’octubre de 2003, ja feia uns 
anys que patia de dolències coronàries. Novel·lista, poeta i assagista, els seus escrits es 
caracteritzen per la ironia, de vegades sarcasme, i una visió crítica i demolidora de la 
realitat social. Si bé tot això és cert, no hem d’oblidar que el nostre autor té molt present la 
idea de la literatura com a divertiment: el lector s’ha de divertir amb la lectura. 

Dins Marcos, El señor de los espejos es retrata: 

“Sigo votando a los poscomunistas a mi alcance, siempre y cuando haya descubierto 
que el partido único es contrarrevolucionario. Sigo siendo del Barça Fútbol Club. 
Tengo el paladar de mi abuela materna, porque fue ella la que lo educó. Soy un 
desastre. Pero me reconozco sensible ante el argumento de que los burgueses 
ilustrados de la izquierda nos solazamos con las revoluciones lejanas, esas incómodas 
revoluciones que no quisiéramos interpretar como protagonistas. Y no se puede 
negar nuestra tendencia a adoptar revoluciones, porque la Historia no nos ha 
querido conceder la nuestra y nunca nos la concederá.283 

 

Com a curiositat pot ser que sigui pertinent recordar aquí que durant un temps va exercir 
de mestre a una petita escola del Raval barcelonès. 

 

                                                           
283 VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel (1999): Marcos: El señor de los espejos. Madrid, Aguilar, p. 16. 
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1.4 Argument 

“Pero una vida es un balance compuesto de muchas vivencias, muchos instantes, 
muchas relaciones y el resultado está ante mí hoy, 23 de diciembre de un año que 
empieza a encaramarse en el siglo XXI al que he llegado aterrado porque ayer, o 
antes de ayer, me recuerdo sentado en el pupitre de la escuela de mi barrio y 
escribiendo sobre un papel el número 2000, año 2000, y me pareció una cifra tan 
inmensurable como el más allá de la galaxia. Ya quedó atrás el 2000 y cuando llegue 
el 2010, si vivo, me temo habitar el panteón de mi memoria más que el paraíso de mis 
proyectos. Empiezan las propinas. De tiempo, salud y amor ya no me lo planteo o al 
menos lo que yo entiendo por amor, seducción, coleccionismo y como norte y sur 
indispensables, Myrna y Madrona, Madrona y Myrna según las épocas.” (Pàg. 172) 

 

L’obra relata com viu els dies previs als Nadals de 2001 (22 de desembre, el dia anterior al 
discurs, 23-XII) una família, els membres de la qual estan dispersos entre Barcelona, la 
Ria d’Arousa i les selves de Guatemala i Xiapas: el professor emèrit Julio Matesanz, expert 
en la matèria artúrica; la seva esposa, Madrona Mistral de Pàmies, qui pertany a la 
burgesia catalana, i la parella formada per Pedro Mistral de Pàmies i la seva esposa 
Myriam. És doncs el relat de tres personatges d’una família construïda per dues parelles i 
dos models de relació sentimental. Sembla un fet comú reduir la novel·la al relat de tres 
soledats, però no tardem a descobrir que és molt més rica en matisos que aquesta 
reducció.  

Julio M. es troba a l‘illa de San Simón, Ría d’Arousa, Galicia, per a impartir la seva darrera 
ponència sobre Erec i Enide i rebre de part dels seus colleges arturistes i els 
representants de la política i cultura oficial un homenatge que representarà el punt final a 
la seva carrera. Julio, de més de setanta anys, ha dedicat la vida a construir una trajectòria 
docent exitosa i de prestigi que arriba a la seva fi i analitza en aquest moment la seva vida 
professional, familiar i sentimental. El futur “Premio Carlomagno”, com ell mateix 
s’anomena, assumeix que és el moment de rebre els homenatges públics que marquen la 
seva retirada. Del record de les seves múltiples amants sovintejades al llarg de la seva 
biografia només en resta una relació en particular: Myrna War Breast, amb qui manté la 
seva darrera i frustrant trobada eròtica, i qui sembla haver estat l’amor de la seva vida en 
el paper d’amant discontínua de congressos. L’esposa Madrona, exemple de la moral 
tradicional de la burgesia de la zona alta de Barcelona, assumeix el rol d’esposa que espera 
i obvia aquestes infidelitats, manté la compostura i les aparences como a dona de casa 
bona. En algun moment de la seva història sentimental viu un episodi amatori amb el 
metge de la família que resulta un desastre eròtic i una gran decepció sentimental. Contra 
la frustració assumeix el rol de cuidadora de l’espai familiar i de l’equilibri entre els dos 
homes de la seva vida, Julio i Pedro. El seu món s’ensorra, la celebració dels Nadals que 
prepara serà la darrera, el seu metge i ex-amant li anuncia que té càncer i que no viurà 
gaire temps. Decideix posposar el tractament i mantenir en secret la seva situació per 
preservar aquesta darrera celebració del Nadal familiar. Pertany a la darrera generació 
dels Mistral de Pàmies que està en condiciones de viure de rendes. El patrimoni familiar es 
veurà dividit entre uns nebots a qui inquieta el futur incert.  

El contrapunt a aquesta parella burgesa insatisfeta, de moral tradicionalment burgesa i 
decadent l’ofereix la parella Pedro-Myriam. Ell és fill de Carlos Alberto, germà difunt de 
Madrona, i fillol, fill adoptiu de facto, de Madrona i Julio. És metge i es podria haver 
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convertit en un doctor amb la clientela convenient de la classe burgesa a què pertany la 
família. Probablement hauria estat així de no haver conegut a Myriam, atractiva infermera 
de classe baixa que revoluciona la seva vida. Aquest matrimoni decideix abandonar la 
còmoda “corte” on els problemes econòmics no existirien per fer-se voluntaris de Metges 
sense Fronteres i viatjar a Centreamèrica, on assumeixen una consciència social que no 
mostra la família de Pedro. En contraposició a la acomodatícia vida burgesa experimenten 
l’aventura de la vida i el seus perills lluny de la comoditat. La parella, com els personatges 
Erec i Enide, assumeix el compromís, el risc i l’aventura como a necessitat vital. Aquest 
amor es construeix en la superació de cada una de las proves a què s’enfronta. Viuran el 
canvi final quan amb el retorn a la “Alegría de la Corte” se’ls planteja una pròxima 
paternitat. Assumeixen l’acció com un acte de consciència social como a voluntaris d’ONG 
i viuen el seu compromís a risc de la pròpia vida, però tornen al seu campament d’hivern, 
Barcelona, i queda obert si després de la paternitat propera tornaran a l’aventura o 
s’establiran com a metge i infermera i oblidaran participar en la restitució de la justícia 
social perduda.  

Després de la celebració del Nadal de 2001 el futur és obert i suposarà un canvi dins 
l’estabilitat de la família-cort: Pedro i Myriam hauran de decidir com viuen la paternitat 
com adapten la seva vida a la nova situació, ¿herois compromesos a temps parcial?; 
Madrona haurà de rebre tractament per a un càncer que manté en secret i que es planteja 
com una mort certa i propera; Julio haurà d’assumir que la seva vida pública arriba a la fi 
a l’espera de rebre el premi Carlomagno, que la seva relació amb Myrna és irrecuperable, 
que canviarà la seva condició de quasi-pare per la d’avi i que el seu confortable món 
familiar està al punt de l’enfonsament rere la desaparició de Madrona.  

 

1.5 Estructura i punt de vista 

Estem davant la narració de tres seqüències de fets simultànies que es relaten de forma 
alterna. Tot succeeix en uns pocs dies previs a la celebració del Nadal.  

L’obra s’estructura en deu capítols no numerats durant els quals seguim de manera alterna 
les vivències de tres personatges d’una família. Julio Matesanz protagonitza el primer, 
quart i setè; Madrona Mistral de Pàmies el segon, cinquè i vuitè; i la parella Pedro Mistral 
de Pàmies i Myriam el tercer, sisè i novè. En el desè capítol aquest personatges es 
reuneixen par a celebrar el Nadal.  

Els protagonitzats per Julio (1,4,7) són narrats en primera persona (narrador interno, 
homodiegètic) com un desdoblament irònic en tercera quan se cita a si mateix como a “el 
premio Carlomagno” (p.1). Els protagonitzats per Madrona són relatats també en primera 
persona (narrador intern, homodiegètic). I els que viuen Pedro i Myriam en tercera 
persona per un narrador extern omniscient (heterodiegètic). En el desè capítol, el 
retrobament de tots ells, la veu narrativa torna a ser la de Julio en primera persona. Al ser 
Julio el narrador és el seu punt de vista el que, igual que havia iniciat la novel·la, conclou 
el relat. Per aquest motiu, inicia i tanca el relat, se’l considera el protagonista de l’obra. 

Malgrat aquesta esquematització ens hauríem de fixar en que les veus narratives alternen 
amb el diàleg i flueixen cercant un mutiperspectivisme que enriqueix l’obra i que, malgrat 
les narracions en primera persona, mai no arriba al flux de consciència. Sí que es produeix 
el distanciament irònic dels narradors protagonistes de si mateixos i l’experimentació amb 
l’estil directe, indirecte o indirecte lliure. 
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Al llarg dels diàlegs de l’obra apareixeran relats inserits en boca de personatges on 
trobarem habitualment exercicis de perspectiva o jocs de miralls i equívocs. 

 

Els tres relats els inicia in media res i els tancarà deixant-los oberts a un futur que, 
malgrat previsible en terminis d’immediatesa, està per definir. Des del punt de vista 
estructural convé remarcar que el relat de les peripècies de l’Erec i Enide de Chrétien de 
Troyes en el discurs que Julio assaja a les tres parts es reflexa dins les peripècies de Pedro i 
Míriam al llarg del seu periple americà de manera que la narració d’aventures que 
protagonitzen aquests és un reflex actualitzat de l’aventura medieval, si bé no és només 
això. 

 

1.6 Personatges 

Habitualment es considera que el protagonista d’aquesta obra és Julio Matesanz ja que és 
ell qui la inicia i qui la tanca com a narrador protagonista, però com que parlem de tres 
narracions, en una potser podem agrupar els personatges des d’aquest punt de vista. Així 
els agruparíem com a personatges del món de Julio, els del món de Madrona i els del món 
de Pedro. 

1.6.1. El món de Julio 

Julio Matazanz 

Professor d’origen humil, però “no proletari”, que aporta la seva pàtina d’intel·lectual, 
d’universitari d’èxit a un matrimoni avantatjós amb Madrona Mistral de Pàmies de qui 
n’obtindrà ascens social, la tranquil·litat econòmica, la possibilitat de dedicar-se als seus 
llibres i a construir una sòlida carrera universitària de quaranta anys de recorregut 
(pág.23). S’autodefineix com a “autista” emocional i apareix marcat per la inclinació de 
joventut a l’actitud “trepa” de qui cerca èxit i reconeixement. Es mostra lúcid, segur, cofoi 
de si mateix i arrogant en el seu cercle de confort, sovint cínic. Myrna el defineix como a 
narcisista. 
En front dels universitaris “Mistral de Pàmies”, ell pertany al u per cent d’estudiants 
universitaris de família no acomodada que han reeixit amb l’esforç i la seva capacitat. 
(pàg. 100) 
Fou senador a la transició i coneix el rei Juan Carlos I (pàg. 94), qui estarà present al seu 
homenatge i amb qui manté una certa complicitat motivada per la coincidència en 
situacions oficials i una curiosa coincidència generacional. 
Es defineix com “un caballero del trabajo intelectual” (pàg. 14); intel·lecte en front de 
l’acció, Julio és el contrapunt de Pedro. 
Manté relacions sentimentals extramatrimonials amb Myrna Warbreast des de fa quasi 
30 anys alternades amb altres aventures sentimentals menors amb amants ocasionals i el 
seu gust per la seducció des de l’escenari de les seves classes. Es pregunten en cada 
trobada si definitivament viuran junts. És Julio qui no fa el pas, Myrna l’esperà fins que 
vint anys enrere clarificarien la relació, i des d’aquell moment mai més li ho exigiria (pàg. 
24-25).  
Myrna li diu “niño, niño, niño” en contrast amb el seu cos vençut per l’edat, “ya no eres 
supermán”, “el mejor atleta sexual japonés del hemisferio occidental. Ya recuerdo, ya. 
Pero niño, niño, niño, los músculos envejecen. También los míos.” (pàg. 92,) 
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Segons Myrna, sofreix d’una certa discapacitat emocional, tant com d’incapacitat per a 
l’heroisme èpic:  
 

“Te hubiera gustado ser Erec pero no eres capaz de serlo y en consecuencia has 
minimizado a las posibles Enide. A tu mujer, a mí, a las amantes más ocasionales” 
(pàg. 193). 

A la fi del relat, mentre Julio observa a Pedro, de qui creu que ha malbaratat la seva 
carrera de metge, explicant la seva faula es torna a produir un paral·lelisme explícit amb la 
novel·la artúrica, el catedràtic se sent como Maboagraín, qui va ser alliberat de l’esclavatge 
del jardí quan Erec el venç, “como si Pedro hubiera actuado como Erec sin saberlo” (pàg. 
257). L’ancià cavaller serà substituït en la seva virilitat i rol de cap pel jove heroi èpic que 
ell no va poder ser. 

Myrna War Breast 

El sobrenom és una ironia de Julio pel seu aspecte físic: 

“un impacto rubio cabello corto, cuello a lo Modigliani pero corregido por la 
gimnasia rítmica de todas las mañanas, cintura de avispa para ampliar la otredad 
de sus dos pechos suficientes y a la vez espectaculares, capaces de permanecer 
suspendidos en el vacío sin sostenes, un homenaje de la naturaleza a sí misma, los 
pechos de Myrna, la novena maravilla del mundo… Era lo más bonito que yo había 
contemplado jamás en universidad alguna” (pàg.10). 

La Myrna Taylor actual entra en escena: “cabeza dorada por un excelente tinte que evoca 
el color natural de su bien acabada juventud” (pàg. 21). És “una mujer casi sesentona que 
ya no encajaba en el formato de la Myrna Warbreast de hacía treinta años” (pàg. 32). 

Reputada i competitiva professora universitària especialista en literatura artúrica, 
especialment en Perceval, i experta de talla mundial en Defoe, que manté una relació 
sentimental amb Julio. Viuen la seva passió en trobades ocasionals en congressos i alguna 
cita esporàdica (“Nuestros encuentros artúricos encamados”, pàg. 23). Com en els 
triangles amorosos de l’amor cortés, la seva passió està fora del matrimoni. És ella qui 
decideix la ruptura definitiva d’una relació de gairebé 30 anys en el moment de la jubilació 
d’ambdós. No anirà al proper congrés de Maguncia o Brussel·les en què es concedirà el 
Premio Carlomagno a Julio. El seu futur està a Anglaterra en el rol d’àvia. Té tres fills i 
quatre nets, dels quals diu que li donen la vida, pàg. 96-97. La seva sortida d’escena es 
produeix durant l’escenificació de l’homenatge a Julio sense cap paraula de comiat, una 
retirada discreta que retrata aquest Julio perplex i incapacitat per a l’acció. 

Pedro i Myriam vistos per Julio i Myrna (pàgs. 98 a 100) 

“Yo veo a Julio como hijo y le repito a Myrna mi memorial de agravios contra el 
muchacho, lo bien encaminada que estaba su vida hasta que conoció a Myriam, su 
comisario político, y me lo convirtió en un santo laico”. (pàg. 98) 

Segons Julio, l’operador negatiu en la vida de Pedro és Myriam, Pepita Grillo (pàg. 173), 
no pot assumir que es tracta d’una elecció lliure del seu fillol i atribueix l’absència del fill i 
la seva desvariada carrera a la influència de l’amada que actua com la pèrfida enamorada 
de Maboagraín que el condemna a una presó d’amor més que a l’alliberadora Enide. 
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Pedro fou el fill ideal, guapo, atleta, curiós intel·lectualment, encantador i intel·ligent que 
no va tenir Madrona, malgrat ser el seu nebot adoptat. Acaba produint en ell una 
ambivalent sensació d’orgull i decepció. El Pedro adult ja no és aquell nen que li donà la 
ma infantil i que va seguir les seves orientacions. Ara pensa en ell com un apòstol que 
decep les seves aspiracions socials, la possibilitat de revenja social d’estrany: 

“Raramente aparece un apóstol tan fornido, tan guapo y capaz de estar hablando dos 
horas sobre la enfermedad como metáfora, con citas de Susan Sontag incluidas.” 
(pàg. 99) 

Segons Myrna Pedro és un “caballero artúrico” (pàg. 100), mentre que per a Julio només 
és algú que “desperdicia sus oportunidades”, un “perdedor” (pàg. 100).  

Madrona vista per Julio 

“Madrona no sólo es rica, sino también buena, buena persona, tal vez porque es rica 
y no ha necesitado ser mala persona. Nunca le ha pasado nada.” (pàg. 187) 

És la basa segura de Julio, la Penélope que espera pacient la tornada de l’heroi per qui 
manté la cort en perfecte ordre de revista. Per a Julio, és la seguretat i una certa forma 
d’amor, aburgesat, tranquil i segur, exempt de passió (el “dueto que formábamos Madrona 
y yo”, pàg. 98) i de les incerteses de l’imprevisible. És el que és obvi, sempre estarà al seu 
lloc i sempre sabrà demanar-li sense molestar (pàg 98). La passió està absent del seu 
matrimoni, “Madrona en su angustiosa delgadez anoréxica aumentada por la gimnasia 
como un aviso de camino aristado por el que no te apetece transitar” (Pàg. 111). 

Pertany a una classe alta a la qual Julio defineix com a “los Mistral de Pamies”, els 
cognoms de l’esposa, amb cert menyspreu o to de “desquite social”. Es refereix a la seva 
fonètica “pija de la zona alta de Barcelona” (pàg. 99) com un tret irritant: “sin poder 
perder ese acento pijo que mi mujer aplica a todo cuanto dice. ¿Cuándo habla para sí 
misma utilizará esas vocales tan abiertas, como cansadas de sostener el peso de las 
consonantes?” (pàg. 99). 

Malgrat tot, “Si no volviera a verla (Myrna) sería terrible, como también lo sería perder a 
Madrona como el centro de mi paisaje recuperado, como la prueba de que he vuelto a casa 
y no soy Jasón, el príncipe que no tuvo un final feliz (...) y además no he perdido mi casa” 
(pàg. 112-113). Al final del periple Madrona és el seu refugi. 

Els pares de Julio i “tío Juan” 

Julio evoca les relaciones familiars a través de l’aroma de la colònia González Álvarez del 
seu cunyat Pepón i les fregues de colònia que li feia la mare a les cames, la seva vivència de 
la guerra a la masia familiar de la mare a la serra de Pàndols, Tarragona, en l’afany de 
salvar-se “de los tiros de los unos y de los otros”(pàg. 170).  

Tots ells es presenten como una traïció de la memòria, un record dolorós. 

Julio els representa como un llast del passat, els mira amb cert ressentiment. Els pares 
estan marcats per la guerra civil que van viure com “ratas acorraladas por el miedo y 
protegidas por dos o tres mosenes” (pàg. 103). Presenta el pare como un ésser poruc i 
covard, incapaç per a l’heroisme, el compromís i per a la vida: “no era adicto a nada y por 
eso podía ser adicto a todo” (pág. 103); “jamás detecté activismo alguno y muy escaso 
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catolicismo” (pàg. 171). Però Julio oblida que ell, i el seu ascens social, és l’objectiu 
d’aquesta parella. I ho dibuixa amb “el disfraz definitivo de camisas blancas almidonadas y 
corbata negra, olía a camisa blanca y corbata negra o tal vez a aquellos zapatos negros 
viejos y relustrados día sí y día no con todo el ritual del mejor limpiabotas doméstico” 
(pàg. 103-104). El pare es presenta como un ésser servil, fins i tot amb el seu propi fill al 
qui neteja les sabates cada nit, “jamás me di por aludido” (pàg. 104). El pare li retraurà , ja 
adult, que no assumeixi els seus valors primaris: “Un hombre de tu categoría debe llevar 
siempre limpios los zapatos y el coche” (pàg. 104).  

Visqué l’ingrés a la universitat del seu fill amb orgull, però amagat rere una columna; 
només aconseguiria de Julio un profund sentiment de vergonya. A l’entrar a la sala on ha 
de rebre l’homenatge reviu aquesta imatge: “miro hacia la puerta por si está mi padre, 
camuflado, disfrazado tal vez de gaitero, complacido porque soy el fruto de su estrategia 
para que llegara a la universidad el primer miembro de dos familias, la de él, aragonesa, la 
de mi madre, catalana, sin otro prestigio cultural, al decir de mi madre, que un hermano 
que escribía versos en catalán (…) y una tía abuela suya, maestra en Camprodón.” (pàg. 
185-186) 

Es distancia d’ells i els jutja amb molta agror: 

“ella y yo parecíamos tener el mismo destino, y así lo creí hasta que me hice mayor y 
descubrí que nunca había admirado a mis padres (…) y que sólo les consideraba el 
instrumento de mi propia ascensión, terriblemente neurotizada porque todavía recuerdo 
angustias infantiles que mi padre estimulaba (…), nunca llegaría a nada” (pàg. 171) 

Com en la relació Julio-Pedro es fa palesa la incapacitat per a l’expressió sentimental. 

“Su madre queda relegada a un estereotipo de mujer fuerte y resolutiva, capaz de buscarle 
un trabajo al padre, a la que apenas dedica unos pensamientos”. 

A tío Juan el recorda com “el tuberculoso que vendía cacahuetes en la Plaza de Toros de la 
Monumental y (…) como un animal herido y algo apestado, del que huíamos para que no 
contaminara el aire.” (pàg. 104) 

Malgrat tot el que s'ha dit, hem de plantejar la transcendència de la figura dels seus pares, 
no en va, en aquest moment culminant de la seva vida apareixen de manera recursiva. 
Julio va complir les seves expectatives. 

Personatges secundaris del cercle dels arturistes i el món acadèmic 

El nombre dels romanistes citats és ingent i tots ells són presents com 
autoritats, erudits citats en la ponència que dicta o en les discussions, o com a 
col·legues coneguts del personatge amb relacions més o menys intenses. 
García Gual, Manuel Alvar, Alarcos Llorach, Gabriel Oliver, Isabel de Riquer, 
Victoria Cirlot ... 

Martí de Riquer, el seu pare intel·lectual i mentor en el món universitari. És continu 
l'homenatge de Montalbán al seu antic professor a través de la memòria de Julio. Una lloa 
en tota regla. 

Víctor García de la Concha director de la RAE i conductor de l'homenatge a Julio. 
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Aurelio Estremoz García, o el “extremado Estremoz”: “insoportable” (pàg. 21). 
Cretí que s'autodefineix deixeble de Julio sense ser-ho. Representa un arquetip de 
personatge ridícul, pilota i carregós. Es presenta a l'habitació de Julio per demanar-li sal 
de fruites mentre aquest està esperant Myrna amb la urgència d'haver pres el seu Viagra 
provocant una situació vodevilesca i absurda. Compleix l'efecte teatral del clown a la 
situació de tensió eròtica que provoca l'espera de Julio davant la incertesa de si Myrna es 
presentarà o no a la seva cita. 

No deixa de ser un divertiment per a la vanitat de Julio.  

Figueiro d’Amaral: “plasta” (pàg. 21), se autodefineix marxista leninista.  

 

Personatges públics 

La major part de personatges públics es redueixen al seu títol de 
representació, ministra excomunista, conselleiro ... “políticos y figurones” en 
paraules de Myrna (pàg. 176) 

El Rey Juan Carlos I serà el més significatiu per la coincidència en el seu periple vital. 
Les coincidències en actes públics i una certa complicitat creada en trobades ocasionals o 
en la coincidència que compren els seus vestits en el mateix sastre barceloní, Aramís (pàg. 
173). Es fa present en l'homenatge a través d'una succinta nota de la Casa Reial (pàg. 186). 

Manuel Fraga Iribarne el president de la Xunta en el moment de l'homenatge al qual 
dedica algunes referències més o menys irònics. Un personatge important en la transició i 
en temps preconstitucionals que està present a l'acte a través d'una cinta de vídeo per unes 
xacres de salut. Coincideix amb Julio en la trajectòria vital. 

 
1.6.2. El món de Madrona 
 
Madrona Mistral de Pàmies 
Va caure hipnotitzada per la intel·ligència i el discurs fa ja 30 anys, els de la seva dedicació 
al matrimoni, per Julio. Antiga alumna del col·legi Jesús i Maria, enamorada del cinema i 
amb vel·leïtats d'escriptora que Julio va dissipar amb la seva actitud displicent. Parla tant 
de Julio i Pedro com de si mateixa, si no més. Recrea la seva història personal i pren 
decisions que mostren una manera d'assumir la mort amb una generositat inusitada. 
Pija amb deix, no parla un català més que deficient pel fet que el seu pare ho prohibís en la 
postguerra per viure amb el rumb dels temps. Sembla un arquetip de dona de la zona alta 
de Barcelona sense més, però amb l'avanç de la novel·la acaba sent un dels pocs 
personatges heroics possibles en un món molt poc heroic. Un perfil de dona sola que 
afronta conscientment tant la mort com el seu sacrifici al passat de moda paper de dona de 
casa, mare i esposa que espera. 
Ha donat la volta al món en un creuer i somia el món com un creuer de pel·lícula. És 
cinèfila i va pensar a escriure. Va escriure una vegada una crítica per a La Vanguardia i 
aquí va acabar la seva carrera. Ara viatja amb germanes o amigues. 
Enyora a Julio en la seva solitud i el dolor físic, i ho compensa comprant els regals de 
Nadal, veient a amics i parents i anant al gimnàs més car de la ciutat que li recorda el seu 
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estat deplorable. Es presenta amb un cos com el Titànic, a punt del naufragi. Relata la seva 
decadència coneguda fa dos mesos. 
No va a missa des de la mort del seu germà Alberto, la injustícia de la seva mort la va 
convèncer de la inexistència de Déu. 
En la seva joventut va ser donada a la pietat i convençuda més tard per la seva mare que 
podia ser piadosa per diferit sense veure les misèries del Cotolengo. 
Condueix un petit Audi, però acostuma a llogar un cotxe amb xofer per anar de compres. 
Ens sorprèn quan després de ser enganyada, com una imbècil crèdula, ofereix "alberg" per 
una nit amb l'argument de “Conviene castigar a los hombres que nos maltratan” (pàg. 
132), per descobrir quina és la intenció de la rossa tenyida. 
 
Julio, l’espòs absent: és adorat per Madrona, que l'admira, el cuida i l'observa. Sabem 
més d'ell en aquests capítols que en els que ell relata. Madrona es planteja per què es va 
casar amb ella i conclou que “ no fue por dinero sino, creo, por una estrategia de 
afirmación” (pàgs. 125-126). Sabem del seu paper polític en la Transició, que fos professor 
particular del rei Joan Carles I i del seu fill el príncep Felip, avui rei. Ens parla sobre el 
distanciament respecte dels seus pares i les seves relacions amb visió afinada i, encara que 
de vegades càndida, no estúpida com en algun moment pogués semblar. És una nena pija 
que no acompanya el seu marit als congressos perquè s'allotgen en llocs de menys de 
quatre estrelles. 
Manté una relació amb Madrona que ella sintetitza encertadament: “No es que Julio me 
diera normas de conducta explícitas y me obligara a respetar el canon de conducta 
matrimonial que guardaba en su privilegiada cabeza. Se limitaba a cumplirlo y yo no tenía 
otro remedio que aceptarlo o provocar una ruptura” (pàg. 47). Madonna arriba a 
plantejar-se si és homosexual, no sap si té o no amants. 
Passa a ser pare absent quan el seu fill se'n va amb Myriam “para las selvas y sus 
bidonvilles latinoamericanas” (pàg. 52). No torna a parlar d'ells, només té notícies d'ells 
perquè Madrona es rebel·la contra aquest autisme i l'informa de totes les seves “hazañas”. 
Julio li regala per Nadal joies d'autor o volums de La Pléyade que ella mai llegeix del tot. 
No té la més mínima cura en pensar en ella. 
 
Pedro, el seu fill, i Myriam. Pedro condensa totes les esperances i les il·lusions de 
Madrona, “el niño me compensó, y hacerle vivir y crecer llenó mi vida durante casi veinte 
años” (pàg. 46).  
És l'orfe del seu germà Carlos Alberto, però li diu fill a tots els efectes i actua com la seva 
mare efectiva i afectiva. Ella intervé en el moment en què es coneixen Myriam (“rubia de 
ojos claros y labios rosa natural” p. 51) y Pedro en una curiosa escena amb un nan 
enfurismat (pàgs. 50 i 51). Myriam es una dona atractiva amb projectes, “apuntarse a 
Médicos sin fronteras y tratar de elevar el nivel de vida de los condenados de la tierra”284 
(pàg. 51) 
Pedro estava destinat a ser un ric hereu i metge de prestigi amb una clientela de la classe 
més alta, però va marxar a fer d'apòstol per mor de la influència de Myriam, una filla de 
“familia pobre o venida a menos”, como la veu Madrona. Ella el veu como la seva “obra 
inacabada”. 
 
El dr. Buscarons 
                                                           
284 Myriam cita el primer vers de la Internacional. Madrona en la seva candidesa 
intel·lectual entén que el discurs llibertari de la noia és “molt cristià”. 
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Metge de la família que recepta Viagra a Julio per una banda i que va mantenir una relació 
de "contactos crispados" durant deu anys amb Madrona per un altre. Es tracta d'un ésser 
insegur i libidinós (pàg. 124). Ja fa deu anys que aquella relació va acabar. Va ser el seu 
únic adulteri, un pacte entre desvalguts (pàgs. 210-212). 
Competeix sexualment amb Julio i acaba per generar una relació irritant en què actua com 
a ésser desvalgut que reclama els afectes que Julio mai accepta de la seva esposa. Deu anys 
després de tancada la seva relació el tracta de "violador" per una desafortunada 
experiència eròtica. “Ha envejecido mal, tal vez por la calvicie, por esas ojeras moradas y 
sólidas y por esa cara de triste que le acompaña desde que era un niño.” (pàg. 205) 
És qui anuncia a Madrona la seva situació de malalta terminal. Apareix des del principi 
com el doctor que vol parlar urgentment amb ella i que ella relega per no rebre les notícies 
que espera i que el seu cos ja li ha anunciat. Madrona pateix una leucèmia que la conduirà 
a la mort en uns pocs mesos. 
 
La família de Madrona 
Els pares: figures de l'alta burgesia barcelonina. Tots dos van testar en vida, una Deixa 
en vida, a favor dels seus fills i de resultes tots van ser rics. Aquesta primera divisió del 
patrimoni resulta una premonició sobre les futures divisions de la fortuna fins que ja no 
ho sigui. ¿Podran viure els successius descendents d'aquestes rendes? Alguns hauran de 
treballar. El seu ambient natural és el Reial Club de Polo, El Cercle del Liceu o el Cercle 
Eqüestre. 
El pare: Notari. Monàrquic i home discret de la classe alta barcelonina. Es vanagloria de 
ser descendent del Príncep de Viana. 
La mare: Tan rica com el seu pare educa la seva filla en la pietat i la família. “Mamá 
bordaba el papel de mujer tan sabia y eficaz” (pàg. 48) 
 
Carlos Alberto, el seu germà difunt i “uno de los colaboradores más directos del futuro 
presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y por entonces solamente presidente de Banca 
Catalana” (pàg. 40). Membre destacat de l’Opus Dei. Mort arran d'un accident de trànsit 
en què va morir també la seva dona i al qual ell va sobreviure per poc temps. Van deixar 
orfe a Pedro (pàg. 42), qui “¡Se parece tanto a su padre que creo verlo revivido!” (pàg. 
200). Era l’ hereu i el líder de la família. 
 

Tres germanes 

Marta: germana gran. Té el rol familiar de recordar aniversaris, és la memòria de la 
família. Es queixa del poc cristiana que és la vida de Madrona. “Considera casi marginal y 
peligrosa (una chocolatería), en la calle Petritxol , porque una vez vio al secretario general 
de Comisiones Obreras tomándose allí un chocolate con nata”(pág. 53). Es queixa que ja 
no és possible el món de llocs idíl·lics que va viure la seva mare. No té fills. Viu en un 
sobreàtic al Turó. 

Leonor: està convençuda que “todos esos”, els voluntaris d’ONG, són comunistes 
encoberts. 

Mercedes, Ditas o mi cornuda hermana Ditas, casada amb Pepón Swirne, pare 
d'un nombre indefinit de fills de Dora Masdeu. Un exemple més de la mateixa doble moral 
de Julio. Dora el presenta com un ésser tímid i insegur, depressiu enfront de la imatge 
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d'home fort i d'èxit en els negocis que té la família, “un ejecutivo de acero inoxidable” (pàg. 
141). 

Dora Masdeu, Adoración Sánchez Merlasca, la tal Masdeu, la malcasada 
Masdeu, esposa de Juan Eduardo Masdeu: no té una altra relació, en aparença, 
amb ella que la de compartir el gimnàs més car de la ciutat. Viu a Ciutat Diagonal, però els 
seus pares són de Ciutat Badia, Sabadell. La seva família és humil. 

La contacta per telèfon perquè vol desfogar-se amb ella: acusa el seu marit de maltractar-
la. Rossa tenyida amb quatre fills. Se citen a Sandor. Es presenta vestida de Versace, una 
bossa de Vuiton i amb un ull blau que exhibeix gairebé amb promiscuïtat. Organitza un 
cert caos i inicia un relat que envairà el capítol diferint la trobada amb Buscarons. Dora 
descriu una història de gelosia i maltractaments que impacta a Madrona. Després d'una 
proposta desgavellada en la qual Madrona participa per incauta o bona persona, organitza 
un embolic vodevilesc. La rossa tenyida és amant del seu cunyat Pepón Swirme Sentmenat 
i mare d'algun dels seus fills. El marit queda en banyut consentidor fins al final del relat. 
Madrona queda sorpresa de que l'hagin manipulat tan fàcilment. Al final aconsegueix el 
relat real dels fets (pàg. 136-141). 

Dora acabarà ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona amb un tret al ventre del qual 
sembla que es recuperarà després de l'extirpació de la matriu exculpant al seu gairebé 
assassí, el seu marit ressentit i maltractador-maltractat. Madrona acompanya els seus 
pares de Ciutat Badia en l'espera. 

 

El futur rei Juan Carlos I i el futur rei Felipe VI com a alumnes de classes 
particulars de Julio. 
Tot l’elenc de polítics de la transició transita en aquests capítols en una exposició gairebé 
grollera del pragmatisme polític de la Transició. 
Jordi Pujol, futur president de la Generalitat. Massa radical per al pare monàrquic de 
Madrona. 
Personatges del servei: assistents equatorians a Barcelona (María de las Virtudes) i un 
jove matrimoni romanès a la casa de Llavaneres. Madrona es queixa que li duraran poc 
perquè són massa llestos i tenen massa formació (pàg. 199). Madrona els tracta de 
fredolics per la despesa en calefacció desorbitat de la casa de Llavaneres; un altre gest de 
complicitat amb la Madrona "tonta" de Montalbán? 

 

1.6.3. El món de Pedro 

Pedro: es distancia del seu pare al triar un destí que no és el que li correspondria per 
naixement ni per les expectatives familiars, ‘nunca llegará a nada’. La seva família culpa 
Myriam de ser la instigadora d'aquest canvi en el seu destí. De ser el fill ideal passa a ser el 
proscrit que pot ser que aparegui o no per Nadal. 
L’empeny “el qué dirán y sobre todo … el qué diría Myriam” (pàg. 67) 

Pedro fuig de l’identificació amb cap moviment polític, com havia fet el seu pare Julio 
durant la transició. Pedro és “Erec sin saberlo” (pàg. 257). Encarna una ètica i un valor que 
no deixen dubte, és un heroi. 
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Myriam: és la instigadora del canvi en la vida de Pedro, quan Pedro desitja el 
sedentarisme i aconsegueixen una certa seguretat, Myriam li ho retreu, com Enide a Erec. 
És decidida i lluita per Pedro quan cal. Acaba el relat embarassada.  
“¿Qué sabrías tú si yo no te hubiera explicado el mundo?” (pàg. 248). Myriam és la 
connexió de Pedro amb la vida. 
 
Julio i Madrona: Julio és ignorat i Madrona és “mi tía”. És Myriam qui els anomena ‘tus 
padres’. 
 
Els companys de la fugida 
Iriondo: jesuïta. Basc, porta una ikurriña i canta himnes nacionalistes. Mor assassinat 
al costat de Blázquez. 
Blázquez: jesuïta blasfem. Tots dos acorden quedar-se a San Lucas davant l'epidèmia 
de còlera declarada. Porten col·laborant un any. 
Flor Silvestre: ginecòloga graduada a Mèxic DF. Desapareix a San Lucas. 
Diderot Martínez: peruà, canta corridos. Se l'acusa d'haver pertenescut a Sendero 
Luminoso. És separat del grup a la carretera de San Mateo. Salva la vida. 
 
Antagonistes dels herois 
Els Cinc Fills del Déu Colorado: cinc germans que assassinen als dos jesuïtes per 
haver-los denunciat per engalipadors. Pertanyen a la família Camaleón. Tots ells 
assassinats instants després de la mort dels jesuïtes enmig del carrer pel Tinent Cifuentes. 
 
Tinent Cifuentes: sanguinari i hipocondríac, assassina a cinc persones sense immutar-
se i comenta els seus temors de salut amb Pedro. Està al servei de don Liborio i condueix a 
Pedro, Myriam i Diderot fins el seu amo. Cifuentes anota els consells del metge. 
 
Don Liborio: és un senyor de la guerra, terratinent que actua com un senyor feudal. 
Pretén assassinar Pedro, Myriam i Diderot, però aquests s’escapen. 
 
El Rei Gabriel, el nan, o aquest nan boig: Mestís xinès-espanyol que terroritza als 
seus "convidats". Amo del comerç del territori que transiten. Separa Diderot de la parella 
protagonista, l'allibera amb vint bitllets. Pateix de dolors crònics a l'esquena i demana 
consell a Pedro. Permet que els seus convidats ostatges fugin en un Jeep. Els salva del 
doctor Limours i els trasllada fins a San Mateo. És fan de Marisol i devot d'Espanya. 
 
El Doctor Limours: “cincuentón, alto, pelirojo, de mejillas encarnadas y pecosas, que se 
presentó como médico” (pàg. 164). De pare francès. Convenç a Myriam de la necessitat de 
portar Pedro a la seva falsa clínica diagnosticant la seva imminent mort després de la 
pallissa que li propinen dos paramilitars gegantins. El traslladen en un vell Cadillac. La 
clínica és un lloc ruïnós i brut. Menteix a Myriam sobre la mort de Pedro i intenta violar-
la. És la imatge de la perversió de l'ordre, el cuidador que destrueix. És el petit Rei Gabriel 
qui el desemmascara i qui denuncia que és un “pequeño Barbazul venido a menos” (pàg. 
232). Un assassí en sèrie de dones, un obsés sexual. Una mena de Comte Dràcula. 
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1.7 Espai 

Tres històries, tres espais i un lloc comú. 

I. En el relat de Julio. 

La ria de Vigo y, dins d’aquesta, les illes de 
San Simón i San Antón285.  

Julio exigeix que sigui aquest l'espai per al seu 
homenatge, encara que la seva obertura sigui una 
mica precipitada després de la reconstrucció i el 
seu menú sigui només correcte. L'espai on es 
produeixen la major part de les escenes és l'hotel 
Stella Maris, avui en desús per falta d'activitat. 
Julio espera l'arribada de Myrna de Cesantes, 
Redondela. No deixa de ser el lloc retirat, el lloc 
idíl·lic i una mica melancòlic on els amants tindran 
la seva darrera trobada, “el imaginario del paisaje gallego, el que me gusta, un finisterre 
húmedo por el que circulan ríos de seda y reos.” (pàg. 169) 

 

 

 

Però també una farga vegetal on els boixos centenaris recorden el seu simbolisme 
"funerari" i són per a Julio causa d'inquietud. D'una banda remet a les illes màgiques i 
remotes, entre boires, que podem trobar en la matèria de Bretanya i per una altra a una 
anàlisi ideològic i polític a partir de la seva pròpia història. 

Myrna destaca la seva condició d'illes maleïdes (pàg. 89). 

                                                           
285 Fotos de: https://nosinmishijos.wordpress.com/category/islas-2/ 
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Julio la defineix i resumeix la seva història: “apenas un pretexto terrestre que había 
cumplido funciones de centro religioso, templario, disputado por reyes y obispos, 
conventual y sanitario, prolongado lazareto, caserna, cárcel de rojos durante y después de 
la guerra civil de 1936, albergue dentro de la red de Albergues Nacionales del Movimiento 
Nacional Sindicalista, hogar para huérfanos de marineros, ruina y preruina restaurada por 
la Xunta de Galicia para convertirla en centro cultural, convocada una vez más la cultura 
para tapar los horrores de la vida y la historia y convertirse en su metáfora.” (pàg. 11) 

Aquestes illes mereixerien “ser la capital del victimario español” (pàg. 105). 

Com la cita inicial recorda també a l'espai poètic de Mendinho i Martín Códax; en general, 
de la cançó d'amic galaico-portuguesa medieval, la que canta amb veu femenina l'absència 
de l'estimat i l'espera al costat del mar, de la mateixa manera que Julio espera a Myrna. 

II. En el relat de Madrona. 
El paisatge de Madrona és Barcelona, com en tants relats de MVM. 
El seu món és la zona alta de la ciutat on es desenvolupen les activitats naturals de la seva 
classe social i els seus hàbits de consum. En un món canviant, també canvia el paisatge 
familiar, han hagut de vendre la casa dels pares a Pedralbes o la dels avis al Maresme. 
Carrers i comerços estan íntimament lligats a una visió del món marcada per una 
concepció de classe passada de moda i en conflicte amb la realitat moderna de la ciutat.  
Quan surt d'aquest món, Barcelona li sembla un lloc exòtic i fins i tot perillós on es poden 
trobar els personatges més curiosos. En aquest sentit, la seva germana Marta és 
especialment reticent a sortir de la seva zona de confort i seguretat. 
 
III. En el relat de Pedro. 
Es troben a l’Amèrica Central. Com en una road movie o en un relat cavalleresc, el viatge 
està íntimament lligat al perill i l'aventura. Els llocs que transiten i els personatges que 
troben remeten al roman medieval. De la mateixa manera que en aquell, cada lloc, cada 
estació en el viatge, esdevé una nova prova per superar. 
El marc en aquesta ocasió és Guatemala i Chiapas, un territori presentat sota el domini de 
conflictes socials, d'interessos econòmics i de poder governat per petits senyors de la 
guerra que fan del lloc un territori salvatge on els protagonistes hauran de lluitar per les 
seves idees i per la seva supervivència. L'heroi ha d’arriscar la seva vida en cada episodi 
per restituir la llibertat i el benestar de la bella Myriam-Enide. Potser la diferència més 
notable és que en el relat fantàstic, l'heroi restitueix la justícia i l'ordre social perdut, 
mentre que en el relat modern l'heroi, més humà i menys mite, s'ha de conformar amb 
assumir la mort dels seus companys de viatge, salvar la noia i aconseguir tornar sans i 
estalvis els dos al seu món segur, a la Alegria de la Corte, sense haver canviat el món. 
 
IV. La Alegría de la Corte. 
És una enorme finca amb camps de cultiu propis i casa familiar d'estiueig a Sant Andreu 
de Llavaneres, a 35 quilòmetres de Barcelona, a la comarca del Maresme. La propietat és 
actualment de la Marta, la germana gran. Com correspon al seu estatus econòmic 
posseeixen una casa amb servei a la costa. Una casa de vacances i per als caps de setmana 
heretada de la mare de Madrona que és record dels hàbits de vacances de la gent 
benestant de Barcelona. Es tracta d'un lloc de retir, un refugi familiar on conflueixen les 
tres línies narratives. 
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El nom primigeni de la casa era El Remolí del Vent, però com que a Julio li semblava 
estúpid ho va canviar per L'Alegria de la Cort; aquest remet a la prova més difícil a què és 
sotmès Erec en l'obra de Chrétien. Erec s'haurà d'enfrontar a Maboagraín un cavaller 
gegantí i invencible reclòs en un jardí encantat i meravellós per ordre de la seva dama, en 
un exemple de servei d'amor injust al que és sotmès per ella. En vèncer, Erec l'allibera de 
la seva obligació restituint la seva llibertat i la "alegria" a la cort al tornar aquest victoriós 
després de restituir el seu honor i haver aconseguit la fama amb els seus actes heroics. El 
jardí de la reclusió de Maboagraín no té altres barreres que l'obediència del cavaller a la 
voluntat de la seva dama, la reclusió ha estat sota la cadena de la submissió voluntària. La 
casa de Llavaneres, no és un castell en una illa, sinó una casa mediterrània «resultado de 
la fusión de la antigua masía del siglo XVI, la capilla del XVIII y una ampliación de 
vivienda según el gusto novecentista» (pàg. 254). 
 
Per a Julio es tracta de la seva cort-
jardí i el seu locus amoenus particular. 
Madrona alimenta aquesta idea de 
manera molt acurada: és el refugi 
apartat de les realitats particulars de 
cadascun, per a la família on tornaran 
després dels "perills i atzars" de la vida. 
Podem imaginar fàcilment una casa 
com aquesta de la família Vila-Matas a 
Llavaneres. 
 
 

 
Podem citar també el comentari sobre la finca dels Goytisolo en la mateixa localitat, pàg. 
250, que posseïen des de finals del s. XIX producte d'un matrimoni entre indians de les 
famílies Goytisolo i Taltavull. 
 
1.8 Temes i valors 

Encara que són molts els temes que es toquen en l'obra s'acostuma a destacar el de la 
solitud, però crec que, si atenem al títol, un tema clau és l'amor, l'amor passió, l'amor com 
a construcció contínua, l'amor com a derrota, l'amor filial ... Lligat a ell el tema del 
matrimoni i la relació conjugal o la incapacitat per a l'expressió sentimental:  

“Pase lo que pase, dure lo que dure, recordadme siempre como alguien que os quiso 
desde su fortaleza de autista, desde una reconocida dificultad para decir con 
naturalidad: yo os amo. Si tememos perder incluso lo que no amamos, mucho más lo 
que amamos, sobre todo en días como hoy en el que, perdonadme la irreverencia, no 
celebramos el nacimiento de ningún dios, sino el haberle sobrevivido. Ésta es la fiesta 
que nos comemos y nos bebemos hoy, queridos, en La Alegría de la Corte” (pàg. 267). 

Malgrat tot, és una novel·la d'amor? No ho és, és més, com afirma Quim Aranda, una 
crònica vital complexa i una novel·la del compromís vital, ideològic, polític. 

La soledat. Sovint sembla un lloc comú centrar la novel·la en el tema de la solitud dels 
personatges en la seva particular vivència de les situacions a què s'enfronten. No són 
personatges aïllats socialment, tot el contrari, sinó individus enfrontats a les complexitats 
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de les seves pròpies vides, a les seves decisions i les seves conseqüències, les seves 
frustracions i debilitats ... Julio afronta des de la solitud la revisió de su vida i el seu retir a 
La Alegria de la Corte, Madrona afronta la seva malaltia des del secret i Pedro i Myriam 
seu futur d'incerteses. 

De totes maneres molts dels temes que apareixen al llarg de la novel·la són recurrents en 
l'obra de MVM: 

• La memòria, el pas del temps, el tòpic ubi sunt. 

• La guerra civil, la memòria històrica 

• La transició 

• El món acadèmic 

• La consciència social i el compromís 

• La solidaritat 

• El paper de les ONG al món modern, una èpica moderna, una manera nova de 
créixer, o només una nova religió? 

• L'acció enfront de la passivitat 

• La situació política i social a Hispanoamèrica. Les lluites indígenes. 

• Les estructures socials 

• La immigració i el desarrelament 

• La democràcia pendent. 

• ¿L’obligació dels fills d’acomplir les expectatives dels seus pares? 

• La utilitat pràctica de la cultura, del saber: “Nos hace daño lo que sabemos? (…) si 
nos impide vivir, sí.” Pág. 188; o cuando Myrna dice “Estoy cansada de todo el 
montaje, de lo que sé, de lo que hago, de lo que enseño. No sirve para una puñetera 
mierda”, pàg. 191. 

 
1.9 Gènere 
 
Es tracta d'una novel·la en tres parts, dues d'elles plantejades com a relat autobiogràfic i 
una tercera com a relat d'aventures. D'aquesta manera tenim una novel·la artúrica 
confrontada als temps moderns i dos relats en què es construeix la trajectòria vital de dos 
personatges enfrontats al tram final de les seves vides. 
Des del punt de vista del relat d'aventures tenim dos relats del mateix assumpte, la 
vivència intel·lectual de Julio i la vivència experimental de Pedro i Myriam. El 
coneixement enfront de l'experimentació: Julio analitza i interpreta el relat artúric Erec y 
Enide, mentre que la jove parella el protagonitza com a experiència vital. 
 
1.10 Alguns aspectes autobiogràfics de l’obra 
 
Aquesta obra remet al món dels premis i homenatges que tan bé coneixia MVM com a als 
carrers de Barcelona que MVM coneix tan de prop. 
D'altra banda remet també al coneixement del tema centreamericà, al seu viatge a la selva 
Lacandona per entrevistar el Subcomandant Marcos d'on es derivaria el llibre Marcos, El 
señor de los espejos (1999). 
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I finalment a la relació personal amb l'assumpte que tracta: «Estudié Románicas con 
Martín de Riquer. Hablaba de la materia artúrica con tanta brillantez y pasión que se me 
quedó grabado para siempre. En este libro quería tratar sobre el tema de la construcción 
del amor y también sobre qué puede quedar hoy de épica, [...] yo quería ver la posibilidad 
de dar testimonio de gente que trata de ser héroe en esa clave épica» (Mora 2002). 183 
 
1.11 Elements que remeten a altres obres de l’autor 
 
El tema d’ Erec y Enide és recurrent en MVM, ja l’havia utilitzat en el poema Correo 
sentimental, respuesta a Enide (Movimientos sin éxito) i a Crónica sentimental de 
España, on al·ludeix en dues ocasions al mite d'Erec i Enide, ressenyant el lloc privilegiat 
que la temàtica amorosa ha ocupat en la literatura popular des dels temps de Chrétien de 
Troyes. 
 
 



Guia de Didàctica i de Lectura: Manuel Vázquez Montalbán 

 

837 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloc A. Activitats prèvies a la 
lectura 
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Activitat 1. L’autor286 
 
 

• Redacta una breu biografia sobre l’autor d’aquesta novel·la, Manuel 
Vázquez Montalbán.  

• Situa aquesta novel·la dins la seva obra. 
 
 
Pots portar a terme una recerca oberta a Internet on trobaràs nombroses dades o 
consultar els següents enllaços: 
 

- http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1773/Manuel%20V
azquez%20Montalban 

- http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vazquez_montalban.htm 
- http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es/p/recursos-

externos.html 
 

                                                           
286 Descriptors didàctics: Literatura, Vázquez Montalbán, lectura i expressió escrita 
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Activitat 2. La novel·la artúrica287 
 
 
Sobre el cicle artúric, Crétien de Troyes, Erec et Enide  
 

• L'element central en aquest cicle és el personatge d'Artur, qui és? 

• Ell és el centre de la Taula rodona, què és, on es troba i qui en formen part? 

• Els cavallers de la Taula rodona tenen una missió, quina? 

• De quina manera han de dur a terme aquesta missió? 

• Què és el Sant Grial o Graal? Aconsegueix el Grial algun dels cavallers de la Taula? 

• El títol de la nostra novel·la remet a una Novel·la Cortès de Chrétien de Troyes 
titulada Érec et Énide. Cerca informació entorn a aquesta història i el cicle artúric 
en el qual s'emmarca.  

• Un element important en aquest cicle és el tema de l'Amor Cortés i per tant el tema 
de l'amor en si mateix. En les tres històries que es desenvolupen en la novel·la 
l'amor i les relacions sentimentals són el centre de la narració, fes un seguiment de 
com evoluciona aquest tema en les diferents relacions que apareixen. 

• Erec i Enide és una novel·la atípica dins d'aquest cicle, per què? 
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Activitat 3. Metaliteratura288 
 
Un concepte important en aquesta obra és el de metallenguatge. Ja has estudiat la funció 
metalingüística del llenguatge durant els tus estudis.  
 

• Redacta una definició de Funció Metalingüística com a punt de partida. 

• A partir del que has estudiat sobre el cicle artúric a l'apartat anterior s'intenta 
concretar per què creus que es pot parlar de metallenguatge en aquesta novel·la? 
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Activitat 4. Mendinho i la cançó d’amic289 
 

Abans d'iniciar-se el relat trobem un poema de Mendinho. Es tracta d'una Cançó d'amic 
medieval. Aquestes cantigas d'amic o d'amor se centren en aquest tema. Investiguem una 
mica per descobrir la seva relació amb la història que llegirem. 
 

• Què és una Cançó d'Amic? 
• A qui pertany la veu que parla i a qui s'adreça? 
• Dos elements bàsics de l'estructura de la cançó d'amic són el paral·lelisme i el 

leixaprén. En què consisteix? 
• ¿Contribueix aquesta repetitivitat a l'expressió emocional? 
• Aquesta cantiga situa a l'enamorada a l'illa de San Simón, a la ria de Vigo. Aquesta 

illa va ser l'escenari d'una part de la història. Busca informació sobre ella, per 
exemple en les següents pàgines web: 

 
http://lugaresconhistoria.com/2013/08/31/isla-de-san-simon-pontevedra/ 
http://www.eldiario.es/desalambre/memoria_historica_0_157134923.html 

 
• Escolta alguna de les versions del poema de Mendinho i planteja't si es tracta d'una 

composició per al cant o per a la seva lectura privada. 
https://www.youtube.com/watch?v=gxZkZjqQTOY 
https://www.youtube.com/watch?v=IU0UShOzqms 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZuX-al99SA 
https://www.youtube.com/watch?v=m0HMqlhS9K0 
https://www.youtube.com/watch?v=1GLxpPxfzR8 
https://www.youtube.com/watch?v=J56B55MO_7Q 

 
• Pots buscar altres cantigues i escoltar altres formes i versions com la següent d'un 

conegut text de Martín Códax: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRFyGDTaHD0 
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Activitat 5. Sobre els capítols 1,4 i 7. La decadència de Julio 
Matesanz290 
 
 
Per a preparar la lectura 
Podem parlar de tres històries que transcorren simultàniament construint una història 
única, la de la família Matesanz-Mistral de Pàmies. Tres fragments paral·lels en la vida 
dels diferents membres d'una mateixa família. 
 
El text està dividit en 10 capítols no numerats, sense títol i organitzats en una estructura 
de tres amb un desè capítol que reuneix els protagonistes a manera de tancament. 
Abans de començar la lectura numera els capítols de l'1 al 10 assignant un número a cada 
un d’ells de manera que puguis organitzar les dades de la teva anàlisi. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

…  

 
I ara respon a aquestes preguntes: 

 
 

1. Caracteritza la veu narrativa. La primera frase de la novel·la sembla indicar un 
narrador extern, però immediatament canvia. Això sembla indicar un 
desdoblament marcat per una certa ironia que es mostrarà de tant en tant. Dues 
veus que són un. Explica-ho. 
 

2. Qui protagonitza aquesta part del relat? Coincideixen narrador i protagonista?, 
com es diu aquest tipus de narració? 
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3. El narrador cita la tècnica narrativa del flaix-back (pàg. 9), ¿en què consisteix ?, 
per a què s'utilitza en aquest fragment? 
 

4. El capítol 1 va començar amb una narració en present actual, contrasta-ho amb el 
temps verbal en què narra a la pàg. 90, i a la pàgina 91 torna al present. Intenta 
determinar el valor d'aquests canvis de temps verbal. 
 

5. En quant de temps transcorre aquesta part de la història? Suma els temps 
transcorreguts en els tres capítols. 
 

6. On transcorre aquesta part de la història? Per què creus que l'autor ha triat aquest 
lloc per situar els personatges? 
 

7. Julio parla del seu hotel, l'Stella Maris, on el situa? És real? 
 

8.  Els espais en aquest relat són en alguna ocasió oberts i en la seva major part 
tancats, quins són aquests espais i quin pot ser el valor d'aquests espais? 
 

9. Julio ens dóna la seva edat a la pàgina 15 (un home de setanta anys, gairebé 
setanta-u) i se centra en la visió d'uns boixos, què simbolitza aquesta planta que 
inquieta el personatge? 

 
10. D'ara endavant seran contínues les referències a la seva decadència en l'escalafó 

docent, les relacions amb els seus col·legues canviaran i ell és conscient d'aquesta 
situació, la comenta i analitza de manera que de depredador passa a ser 
"venerable". Els signes de la vellesa ... pots seguir aquests comentaris i notar el 
lúcids que arriben a ser. Pàgines 23-24 mis canas azuladas, (…) cuarenta años de 
docencia… Es descriu com a docent al llarg del temps, les seves classes. 
 

11. Julio s’identifica com a depredador de todo lo vivo (p.15). A poc a poc van 
apareixent els signes de la seva decadència, anota'ls: els seus controls de pressió i 
glucèmia, el seu desengany sexual amb Myrna i una vida professional que arriba al 
final en forma d'homenatge (mi muerte como catedrático, p. 16). Així mateix 
apareixen els signes de la decadència física en els seus companys de congrés (p. 
27). 
 

12. Es declara misogin després d'un discurs sobre la preeminència dels àcars per a la 
supervivència, interpreta aquest fragment. Pàgina 15-16. 
 

13. La història es contextualitza en un temps històric concret a través d'alguns 
personatges citats o fets referits i determina que el moment històric de lector i del 
text coincideixen. Per què creus que l'autor fa aquesta elecció? Fes un seguiment 
d'aquests personatges en funció del seu càrrec públic o el seu valor històric. 
 

14. Tant en el seu discurs com en les explicacions que ofereix d'ell tracta sobre la 
novel·la que el centra i dóna títol a l'obra de MVM. Analitza la informació relativa 
als herois de la novel·la artúrica Erec i Enide i a la relació amorosa entre els seus 
protagonistes davant de la que s'imposaria després en la literatura cortès a partir 
de Perceval o Lancelot i Ginebra. 
Resum il·lustratiu d'Erec y Enide que ofereix una interpretació de l'obra. (Pàg. 19) 
 

15. En el seu comentari sobre la preferència musical de Madrona per l'òpera i l'opinió 
de Julio sobre el Liceu i l'afició que tenia el seu pare per la sarsuela es mostra la 
distància social entre tots dos. Es mantindrà al llarg de la història? Pàgines 19-20. 
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16. Autobiografia, mi memoria erótica, d’un envelliment, pàgines 26-27. Porta el 

recompte de les seves amants, p. 45. 
 

17. Myrna-Julio, una història d’amor itinerant entre congressos… 
 

a. Inici de la relació: Pàgines 9 i 10, Mrs. Warbrest, com i quan va conèixer 
Myrna? 
 

b. L'espera ansiosa de l'arribada de Myrna, pàg. 21 Com la descriu? Utilitza 
diversos artificis per incrementar la tensió de Julio davant l'expectativa. 
Una d'elles és suspendre la narració i intercalar dos capítols per a aquest 
efecte (pàg. 90 i 91). 

 
c. El petó públic-furtiu, pàgs. 22-23 

 
d. La memòria de la passió eròtica, pàg. 23. 

 
e. Memòria de la possibilitat d'establir-se com a parella. Qui perd la càtedra? 

 
f. Pàgina 24, Myrna el defineix com El egoista platónico. Diria el mateix 

Madrona ? I Ginebra d'Artur? 
 

g. Pàgina 25, una relació entre congressos reals i escapades d'un o una altra a 
congressos imaginaris a Londres, Barcelona, Madrid, Granada, resposta a 
la necessitat de trobar-se. 

 
h. Pàgina 25, cinc anys de semifracassos sexuals i la necessitat d'una 

sexualitat bioquímica. 
 

i. La trobada. Pàgina 31, es convoquen per a la trobada amorosa, la cita es 
prepara amb l'ajuda de la Viagra. 

 
j. Pàgina 32. El record de passades trobades i el contrast amb la Myrna 

actual. 
 

k. Escena del tafaner Estremoz. Els dubtes i pors de l'amant: ¿vindrà, l'evident 
decadència física permetrà la trobada? L'arribada de Myrna s'ajorna fins al 
següent capítol 4, suspensió de la trama. 

 
l. Pàgina 90 i ss. L'assumpció del pas del temps: Julio preveu la victòria de la 

vellesa i la pervivència de la memòria mentre contempla el cos de la seva 
anciana amant. Julio assaja el discurs per al seu homenatge en dues 
ocasions i ho conclou en una tercera: 
A. 1ª part: pàg. 16 a 18 
B. 2ª part: pàg. 105-110 
C. 3a part: pp: 180 a 185 
 

m. Proposta d'anàlisi per al discurs: Aquest discurs ens donarà les claus per 
interpretar el títol d'aquesta novel·la, les claus interpretatives per seguir-la, 
sobre el cicle artúric i l'obra de Chrétien de Troyes i en general sobre la matèria 
de Bretanya.  
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o Analitza la informació relativa als herois de la novel·la artúrica Erec i Enide 
i a la relació amorosa entre els seus protagonistes davant de la que 
s'imposaria després en la literatura cortès a partir de Perceval o Lancelot i 
Ginebra.  

� Resum il·lustratiu d’Erec y Enide que ofereix una interpretació de 
l’obra. (pàg. 19) 

� A la pàgina 27 s’ofereix una relectura del mite amorós de Erec i 
Enide o de Lancelot i Ginebra en to col·loquial.  

o Anàlisi d’un fragment del discurs que anomena ponencia informal (…) 
informalidad dentro de lo que cabe (p. 16). Veiem el contrast entre el lèxic 
culte i algunes expressions col·loquials que alleugereixen un dens i erudit 
discurs.  

o El tema mite-realitat, Pàgina 18. 
o Caracteritza el lector modern (Roland Barthes) davant Erec i Enide. 

(Pàgina 18) 
o Com en els capítols en què Julio no és el protagonista, apareixen citats 

personatges històrics, en aquesta ocasió ens centrarem en aquells relatius al 
món de la cultura, i podríem entendre que es tracta d'un homenatge cap a 
ells. Qui són? Ell mateix explica en algunes ocasions per què els cita. 

� Martín de Riquer, pàgina 18, pàgina 31 
� Menéndez Pidal, pàg. 21 
� Carlos Barral, Goytisolo, Castellet (pàg. 95) 

 
n. Una de les característiques que marquen al nostre personatge és la seva 

contínua ironia, que en ocasions arriba fins al sarcasme. Cito a continuació 
algun cas però pots anotar molts més, quin creus que és el valor de la ironia 
com a recurs retòric?  

� El premio Carlomagno se despierta… p.9; Myrna es dirigirà a ell 
com a un Dios, salve a Carlomagno, p. 22. També en p.31. 

� Colegas aunque amigos: (…) el día de mi muerte como catedrático, 
a punto de ingresar en el Limbo de los eméritos, que somos algo así 
como capitanes generales sin mando en plaza o reinas madres con 
urgentes y urgidos príncipes herederos. P. 16 

� Ilustre profesor ya embalsamado, p. 22 
� Por ahí van nuestras conversaciones a costa de los gaiteros, tan 

preferidos por el presidente de la Xunta, p. 187 
 
 

o. En el seu comiat Myrna, després de qüestionar la utilitat pràctica dels seus 
ensenyaments per al món, fa un al·legat polític: 

• (Les explicare a mis nietos quiénes son) Georges Bush o Putin o los 
encuentros de Davos y Porto Alegre … o por qué es importante 
contemplar el mundo desde las antípodas, sean las antípodas que 
sean. Tal vez me haga de una ONG, como tus hijos. 

• Puedes hacerte de Romanistas sin Fronteras. 
• Ríete. Desde hace dos años milito en el Labour otra vez, en la 

fracción trotskista y no tengo razones ideológicas claras. Sólo 
irritación. 

• ¿Contra el capitalismo? 
•  Contra la alegría de la corte que se ha instalado en el mundo 

que gozamos, una alegría pequeña, mediocre, alienante, 
distribuida en dosis proporcionales, no socializada. (P. 192) 
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Com interpretaries aquest discurs? Pots connectar-lo amb la situació 
política actual. Creus que ha canviat alguna cosa des de l'atemptat de les 
torres bessones que cita Julio a la pàgina 190, ell ho diu “el trauma del 11 de 
septiembre de 2001”. 
Per què anomena "la alegria de la corte" a la situació del món? Com ho 
connectaries amb la resta de la novel·la? 
 

p. I un comiat sentimental amb cita de William Wordsworth. Pots comparar el 
poema original amb les paraules de Myrna: 

 
“Adiós, querido amante, adiós. Pase lo que pase, nos pase lo que nos pase, siempre 
nos quedará el esplendor en la hierba, aquellos tiempos en los que fuimos jóvenes y 
sinceros con nuestros apetitos e hicimos el amor en los hoteles de tres estrellas que 
jalonan nuestros viajes de argonautas de congreso en congreso.” (pàg. 192) 
 

“What though the radiance which was once so bright, 
be now for ever taken from my sight, 

though nothing can bring back the hour 
of splendour in the grass, of glory in the flower; 

we will grieve not, rather find 
strength in what remains behind; 

in the primal sympathy 
which having been must ever be; 

in the soothing thoughts that spring 
out of human suffering; 

in the faith that looks through death, 
in years that bring the philosophic mind.” 

“Pues aunque el resplandor que en otro tiempo fue tan brillante 
hoy esté por siempre oculto a mis miradas, 

aunque nada pueda hacer volver la hora 
del esplendor en la hierba291, de la gloria en las flores, 

no debemos afligirnos, pues encontraremos 
fuerza en el recuerdo, 

en aquella primera simpatía 
que habiendo sido una vez, habrá de ser por siempre, 

en los sosegados pensamientos que brotaron 
del humano sufrimiento 

y en la fe que mira a través de la muerte, 
y en los años, que traen consigo las ideas filosóficas.” 

 William Wordsworth292 

 

  

                                                           
291 Títol tambié de la película de Elia Kazan de 1961. 
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q. “Para construir hay que destruir” (Pàg. 193) li diu Myrna a Julio 

parafrasejant Walter Benjamin; Pots rastrejar aquesta cita i el seu autor i 
comentar el seu sentit? Com en tants casos en aquesta novel·la la lectura és 
doble: sentimental i ideològica. 
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Activitat 6. Sobre els capítols 2, 5, 8. “Madrona Mistral de Pàmies o la 
dona que espera” 293 
 
1. Caracteritza la veu narrativa. 

 

2. Redacta un breu resum narratiu de la història que s'explica en aquests capítols. 

 

3. Anota la caracterització dels personatges que apareixen en aquests capítols. 

 

4. Qui protagonitza aquesta part del relat? 

 

5. En quant de temps transcorre aquesta part de la història? Suma els temps 
transcorreguts en els tres capítols. 

 

6. Aquesta part de la història transcorre a Barcelona, com tantes altres novel·les de 
MVM. Per què creus que l'autor ha triat aquest lloc per situar els personatges? 

 

7. Madrona transita els carrers de Barcelona, on podem seguir els seus passos. Situa en 
un mapa aquests llocs:  

a. Madrona i Julio viuen en una casa noucentista construïda per l’arquitecte 
Raimon Duran Reynals, un orgull de classe per a Madrona. 

b. El Oro del Rin, El Kansas, Dry Martini 

c. Les xocolateries del carrer Petritxol 

d. Semon, on compra viandes diverses, caviar i el Roeder Cristal Rosé.  

e. ESADE, conferència amb el ministre de les PYME. 

f. Hospital Clínic de Barcelona i Carrer de Casanovas cap a l’Hospital. 

g. Un antiquari vora la Rambla del Born. 

h. Des de l’Hospital Clínic, Villaroel, Diagonal, el Turó, fins a Semon 

 

8. Madrona pertany a un grup social, són els llocs que visita i els hàbits que mostra signe 
d'aquesta classe o grup social? Anota els restaurants, botigues ... que visita. Pots 
situar-los en un plànol de la ciutat. Cercle Eqüestre, Liceu, carrer Petritxol ... Pots 
interpretar-ho? 

 

9. Madrona té una curiosa manera de parlar, cita alguns exemples. Són mostra de la 
manera pija que tant irrita Julio. 
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10. Quines són les ocupacions de Madrona durant aquests capítols? 

 

11. Madrona ens parla sobre la seva vida sentimental, ¿en què consisteix la seva 
experiència de l'amor i del plaer?  

 

12. Una breu història s'insereix: el relat de Dora Masdeu (pàgs. 119-141; de 195 a 198 i es 
tanca a la pàg. 215-221). Actua com a pausa que dilata la trobada amb Buscarons. 
Resumeix els arguments d'aquest relat. Quin valor creus que té aquesta història? Quin 
món retrata? 

 

13. “Ditas se operó los pechos hace diez años” (pág. 201). Madrona apareix aquí 
preocupada pel seu aspecte físic, pren com a referència a Joan Collins o Raquel Welch i 
es debat irònicament en el dubte de si operar-se o no. Com es planteja aquest tema? 
Creus que és un problema de classe social? 

 

14. Una de les seves principals preocupacions és la compra dels regals de Nadal per a la 
família, per això decideix llogar un cotxe amb xofer. Fixa't en els tics de classe que 
argumenta per fer-ho. 

 

 

15. El xofer del Mercedes llogat li explica els successos que en terres mexicanes poden 
afectar el seu fill (Pàg. 202). Fixa't en el relat del conductor i la percepció càndida de 
Madrona. L'autor planteja un tema important, la repressió o terrorisme d'Estat. 
Informa't i argumenta sobre aquest tema. Per què un govern bloqueja l'ajuda 
estrangera a un col·lectiu depauperat? 

 

16. Una anècdota, l'oblit de Madrona en comprar, ¿en què consisteix aquest oblit ? Què 
indica? 

 

 

17. Quin creus que és el paper de Madrona respecte a la família? Ha canviat el seu rol en 
relació al que ella atribueix a la seva mare? 
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Activitat 7. Sobre els capítols 6, 9. Una roadmovie o la Faula de la 
inseguretat de l’amor que s’ha de reconstruir cada dia294 
 

1. Caracteritza la veu narrativa. 

 

2. Redacta un breu resum narratiu de la història que s'explica en aquests capítols. 

 

3. Qui protagonitza aquesta part del relat? Anota la caracterització dels personatges 
que apareixen en aquests capítols. 

 

4. En quant de temps transcorre aquesta part de la història? Suma els transcorreguts 
en els tres capítols. 

 

5. El relat s'inicia in media res mostrant una situació en la que quatre personatges 
són tirotejats, en coneixem a dos. Pedro planteja que han de sortir davant les dones 
i els jesuïtes. Això recorda una escena de l’Erec i Enide medieval. Fes un seguiment 
d'aquestes coincidències. 

 

6. On transcorre aquesta part de la història? Per què creus que l'autor ha triat aquests 
llocs per situar els personatges? Són reals? Localitza les poblacions que apareixen 
en un mapa per traçar el viatge dels herois. 

 

7. "Solo quieren que nos vayamos" (pàg. 62). Per què creus que això és possible? 
Quins ho volen? Per què ho volen? Torna sobre aquest tema a la pàgina 67, la 68, la 
72-73. Aneu recollint aquests arguments fins al final del relat. 

 

8. Myriam fa unes consideracions sobre la construcció d'una nova ideologia, anota les 
seves claus. (Pàg. 67) 

 

9. Quin conflicte subjau en aquest territori? Què és el moviment Zapatista? 

 

10. El Rei Gabriel s'explica a la pàgina 156 la seva visió del problema dels indígenes 
americans. Fes un breu resum. Planteja la situació com a resoluble? 

 

11. La manera com es mostra el context sociopolític d'aquest relat suposa una dura 
crítica als problemes que pateix Mèxic, així com altres llocs de Centre i Sud-
amèrica. Intenta recollir aquesta crítica. 
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12. Els problemes a què s'enfronten els personatges deriven de la seva activitat com a 
membres de Metges sense Fronteres, ¿per què es diu que ni els governs ni els 
terratinents tenen interès en què la seva activitat es desenvolupi en els seus 
territoris? A la pàgina 86 don Liborio defineix el voluntariat. Utilitza aquesta 
informació. 

 

13. A què es deu la presència de MSF al territori? Per què hi són els nostres 
protagonistes i els seus companys d'aventura? 

 

14. Arribats a San Lucas els dos religiosos evidencien conflictes dins de l'Església: 
l'Opus contra la Teologia de l'Alliberament. Busca informació sobre aquest 
conflicte. 

 

15.  Et sembla creïble que morin els companys dels protagonistes en aquests capítols? 

 

16. Les forces paramilitars i els "senyors de la guerra" de cada territori suposen un 
micro-estat dins l'Estat. En què rau el conflicte? 

 

17. A la pàgina 84 i 85 descriu el castell-fortí-palau de don Liborio, un lloc excessiu 
com el seu propietari. Analitza aquesta descripció. Quin valor té en la construcció 
de l'antiheroi? 

 

18. En aquesta escena don Liborio acusa Diderot d'haver pertenescut a Sendero 
Luminoso, ¿de quin tipus de grup es tracta? 

 

19. Els pobles indígenes, quin rol tenen en aquesta situació? Don Liborio argumenta a 
favor d'una espècie de dret entre diví i genètic per defensar el seu Estat. 

 

20. “Enide marchará ante él, sola, expuesta a los peligros del mundo y cuando se 
presenten las amenazas, Erec saldrá a defenderla, a recuperarla en cada lance”. 
P. 19. És això cert respecte de les peripècies de Pedro i Myriam?  

 

21. “Erec deberá salvar a Enide de los tres caballeros ladrones, de cinco caballeros 
agresivos, del conde Galoain, de los gigantes felones o del conde de Limurs, al que 
finalmente vence con la ayuda del rey Guivert el Pequeño, un falso enemigo 
providencial” (p. 19). Es correspon aquesta seqüència de fets amb les peripècies 
viscudes per Pedro i Myriam? 

 

22. En la novel·la medieval com en els relats fantàstics apareix el nan com a figura 
recurrent. Investiga el seu valor simbòlic i compara-ho amb les aparicions en la 
novel·la dels nans. Un nan increpava Myriam davant el vestidor d'uns grans 
magatzems de Barcelona i quan Madrona va intervenir en la seva defensa aquest va 
estar a punt de colpejar-la. Pedro apareix com l'heroi salvador a agafar el puny del 
nan i fer-lo fugir. Pedro i Myriam es van conèixer així. Després torna a aparèixer 
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aquesta figura. En quins personatges d'aquests capítols es podria reconèixer aquest 
model? 

 

23. A les pàgines 162-163 Pedro i Myriam presencien una escena de violència de dos 
'paras' amb un matrimoni. Myriam i Pedro es plantegen passar de llarg, però Pedro 
decideix intervenir. El resultat és desastrós per a ell, que acaba mig mort. 
Assumeix aquí el paper de l'heroi que tot i estar indefens davant els gegantons no 
evita el xoc, un cavaller medieval en tota regla, un nou Quixot-Erec. Què hauries fet 
tu, intervenir o posar-te fora de perill? 

 

24. A la pàgina 238, Myriam anuncia a Pedro el seu embaràs, planteja un dilema moral 
important, ¿segueixen amb el seu projecte vital o el canvien per mor d'aquest fill 
no nat? Segueix els seus dubtes i la seva argumentació. Què opines que haurien de 
fer? 

 

25. Per què el Rey David ha ajudat la parella? Consulta la pàgina 242 i resumeix el que 
ell anomena el seu Conte de Nadal. 

 

26. A San Mateo no estan fora de perill. Contreras fa un relat dur de la situació. Quan 
els herois es creien fora de perill tot torna a ser un fosc presagi. Què està passant? 

 

27. La música apareix en diversos moments d'aquesta història, alguns personatges 
canten ranxeres o corridos mexicans entre d'altres cants. Pots completar 
l'antologia de cant en aquests capítols, intenta escoltar les lletres i analitzar quin 
valor poden tenir en l'obra. 
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Activitat 8. Sobre el capítol 10. La reunió dels tres grups de personatges 
a La Alegría de la corte295 
  
 

1. Caracteritza la veu narrativa. 

 

2. Redacta un breu resum narratiu de la història que s'explica en aquests capítols. 

 

3. Anota la caracterització dels personatges que apareixen en aquests capítols. 

 

4. Qui protagonitza aquesta part del relat? Es mostren canvis en ells des del principi de 
la història fins al final d'aquest capítol? 

 

5. En quant de temps transcorre aquesta part de la història? 

 

6. El relat d’ Erec i Enide acaba en una festa a <<La Alegría de la Corte>>, presidida 
por Arturo y Ginebra, con la última prueba de su combate con Maboagraín (…). La 
Alegría de la Corte, el nombre de la casa de Llavaneras que Madrona heredó de su 
madre y que se llamaba estúpidamente El remolí del Vent (p.19). Què simbolitza 
aquest nom i aquest lloc? Es pot establir una correspondència entre els personatges 
de l’Erec medieval i el de MVM? 

 

7. Madrona ha organitzat la reunió familiar per a la celebració del Nadal i la família es 
retroba amb aquest motiu. Per què creus que ella eludeix el relat de la seva situació 
personal? 

 

8. En l'Alegria de la Cort es troben uns empleats estrangers, caracteritza’ls, ¿quin tema 
introdueix en la novel·la a través d'ells? 

                                                           
295 Descriptors didàctics: Comprensió lectora, literatura, anàlisi literària, lectura i 
expressió escrita 
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9. L'àpat: fixa't en què van a menjar. Diries que és un menú simple? 

 

10. Julio torna a fer un discurs; encara que menys formal, no evita mostrar la seva 
erudició. Però aquesta vegada cita al poeta Eminescu, explicita la qualitat de la seva 
traducció ... Per què creus que ho fa? 

11. Fem una lectura acurada d'aquest poema; tanca la novel·la, per la qual cosa hem de 
qüestionar la seva funció narrativa.  

a) Fes una breu recerca a la xarxa sobre aquest autor i la seva obra. 

b) ¿Quin interès té que citi els seus traductors? 

c) ¿Quin és el títol del poema? 

d) ¿Quina relació té amb la situació que viuen els personatges?  

 

12. Després de concloure el relat, ¿creus que es tracta d’una història tancada o oberta? 
Argumenta la teva resposta. 

A. Julio es tanca dins el seu món autista, la biblioteca, els seus plans per a futurs 
congressos… Queda esperança per a un retrobament amb Myrna? Com serà 
la seva futura vida d’emèrit? 

B. Pedro i Myriam es plantegen la seva futura maternitat i paternitat. Què serà 
de les seves idees i de les seves activitats dins MSF? 

C. Madrona ha posposat el tractament de la seva malaltia. Quina creus que és la 
seqüència de fets previsible respecte d’aquest personatge? 
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Activitat 9. A manera de conclusió 296 
 

1. Qui protagonitza cadascun dels tres grups de capítols? 

 

2. Això ens planteja un problema: Estem davant d’una història de protagonista 
central únic? Determina qui o quins són els protagonistes de cadascuna d’aquestes 
històries.  

 

3. Les històries transcorren en un mateix temps, però en espais allunyats entre sí. 
Intenta determinar el temps en què han transcorregut els diversos fets narratius. 

 

4. Els espais són distints per a cada una de les tres històries, intenta concretar-los 
capítol a capítol . Quin és el seu valor simbòlic si es que el té? Pots plantejar-te si 
tenen sentit per a la història o es tracta de llocs aleatoris? 

 

5. Podries haver llegit les tres històries de manera aïllada? Tindria sentit el capítol 
desè com a la quarta unitat de cada una de les tres històries? 

 

6. Les històries s’alternen de manera que la confluència dels protagonistes en el 
darrer d’ells els reuneix en el desè capítol i fon les tres històries en una. Et sembla 
que podríem dir que es tractava d’una història narrada des de tres punts de vista? 

 

7. Madrona ens parla del servei de Barcelona, una parella hispana. A l’ Alegría de la 
corte trobem una parella d’empleats estrangers, dos personatges emigrants de la 
misèria. Caracteritza’ls, quin tema introdueixen en la novel·la? 

 

8. Madrona ha organitzat la reunió familiar per a la celebració del Nadal i la família 
es retroba amb aquest motiu. Per què creus que ella eludeix el relat de la pròpia 
situació personal? 

 

9. Madrona enfront de Myriam, dos perfils de dona, compara-les. 

 

10. Pots contrastar i comparar la relació Pedro-Myriam amb la relació Julio-Madrona?  

 

11. Després de concloure el relat, creus que es tracta d’una història tancada o oberta?  

 
12. Concreta la informació recollida en una taula com la següent: 

 
Capítol Protagonista Narrador Punt de Temps en Llocs on 

                                                           
296 Descriptors didàctics: Comprensió lectora, literatura, anàlisi literari, lectura i 
expressió escrita 
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vista 
narratiu 

què 
transcorre 

transcorre 

1, 4, 7 
 
 

    

2, 5, 8 
 
 

    

3, 6, 9 
 
 

    

10 
 
 

    

 
13. El món sentimental dels personatges 

 

Personatge Parella/-
sentimental 

Àmbit de la relació 

Julio   

Madrona   

Pedro   

Myriam   

El dr. Buscarons   

 
 
TÈCNIQUES NARRATIVES 
 

1. Flash back: pàg.9. Recorda quan va conèixer Myrna a Exeter. 
 

2. Flux de consciencia, o millor el monòleg interior que permet saltar d’un tema 
com la mort a l’alimentació , la gastronomia o la supervivència de les espècies. 
Pàg. 15 i 16.
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Bloc C. Activitats proposades 
per a després de la lectura 
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Activitat 10. La preocupació social, la guerra civil espanyola, una manera de 
resoldre la història i el patrimoni històric 297 
 

“Myrna se estremece y dice que no es de frío, sino de toda la crueldad que ha 
marcado estos dos islotes ahora rendidos por la cultura. Aquí ha cabido todo lo más 
triste de la condición humana: la lepra, la represión, las guerras. (Pàg. 192) 

 
La Guerra Civil espanyola, la postguerra, la transició i el debat de la memòria històrica 
està present al llarg de tota la novel·la. La cultura es converteix en instrument polític que 
recrea la història, la recicla i la degluteix desactivant la consciència. Podem investigar 
aquest tema respecte de la illa de San Simón com a símbol del sofriment amb el teló de 
fons de la guerra civil espanyola. Pots partir dels enllaços: 
 
http://www.eldiario.es/desalambre/memoria_historica_0_157134923.html 
http://lazaretodemahon.es/lazareto-de-vigo-isla-de-san-simon/ 
http://www.turismoenxebre.com/2009/02/isla-de-san-simon.html 
http://www.illadesansimon.org/ 
 
En nombroses ocasions s’esmenten aquests aspectes respecte de les illes. Cita, per 
exemple, As illas de San Simón de Jorge Quinteiro (pàg. 89) i explica alguna anècdota 
sobre el seu ús com a presó després de la guerra. Dins El lápiz del carpintero de Manuel 
Rivas apareixen aquestes illes com a presó de rojos. 
  

                                                           
297 Descriptors didàctics: Història d’Espanya, Guerra Civil 
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Activitat 11. La Transició de la dictadura a la nova democràcia298 
 
 
Els records relatius a la Guerra Civil centren el relat de Julio, mentre Madrona ens narra a 
través de la figura de Julio i el seu cercle d'amistats la Transició, una època de 
reestructuració política. La visió d'una candidesa de vegades estúpida per part d'algunes 
veus centrades en els cercles del Liceu o l’Eqüestre, i la sempre pragmàtica de Julio, qui es 
manté com una figura equidistant. 
 
Proposaríem l'anàlisi acurat d'un passatge, de les pàgines 44, 45 i 46. 
 

• Quina imatge ens dóna d'aquest moment històric? 
• Què creus que vol dir “aquí no van a recordar ni los rojos ni los azules” ? (pàg. 45) 

                                                           
298 Descriptors didàctics: Història d’Espanya, transició 
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Activitat 12. Una nova ètica per a l'acció? Un nou marc ideològic per al segle 
XXI?299 

 
El pensament crític, el compromís social, la consciència ideològica i la coincidència amb 
una vida ètica. Hi ha la solució del debat ideològic en les postures de Myriam? 
 
Per a Myriam, l'important era ser útil a la gent: “Lluitar contra les necessitats. Això és el 
revolucionari avui dia" (Pàg. 67) 

 

                                                           
299 Descriptors didàctics: Pensament, ètica i filosofia 
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Activitat 13. Proposta d’anàlisi: les figures femenines en la novel·la300  
 
 
Descriu els seus rols, els seus ideals: les relacions sentimentals dels principals personatges 
femenins de la novel·la. Mira que puguis fer servir si més no entre 100 i 150 paraules de 
cada personatge que triïs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
300 Descriptors didàctics: Comprensió lectora, literatura, psicologia, feminitat.  
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Temes transversals a l’obra de 
Vázquez Montalbán 
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La música 
 
Julio i Madrona: Òpera front a sarsuela 

● R. Wagner, el nazisme i els mites artúrics p. 17. Es ben coneguda la predilecció del públic 
del Liceu por l’obra wagneriana. 

● La Alegría de la huerta, pàg. 20 
● La tabernera del puerto, pàg. 20 

 
Els “corridos mejicanos” en el relat de Pedro i Myriam 

● Y volver, volver, Fernando Maldonado (pàg. 63) 
● Yo soy el aventurero, Antonio Aguilar, intèrpret Pedro Fernández. 
● Ya estamos llegando a Pénjamo, Pedro Infante. 

 
La cançó tradicional 

● Un cant de noces: Este niño se lleva la flor… (pàg. 27) 
● Julio canta davant la família en el sopar de Nadal. 
● Iriondo canta l'himne dels gudaris bascos en basc “Eusko gudariak” ,1932 per José 

María de Garate. 
 

Eusko Gudariak gera 
Euskadi askatzeko, 
gerturi daukagu odola 
beire aldez emateko. 
 
(Som els soldats vascos 
per alliberar Euskadi 
tenim llesta la sang 
per a donar-la al seu favor) 
 

Els referents cinematogràfics 
  
 
Madrona 

● El acorazado Potemkin, Sergei M. Eisenstein 1935 
● El destino se disculpa, José Luis Sáenz de Heredia, 1944 
● El último tango en París, B. Bertoluci, 1978. 
● Mumford, Reencuentro, Gran Cañón, de Lawrenve Kasdan, 1999, 1983, 1991. 
● A pleno sol, Juegos prohibidos, René Clément, 1960, 1952. 
● La gata sobre el tejado de zinc caliente, Richard Brooks, 1958, 
● La extraña pasajera, con Bette Davis, Irving Rapper, 1942 

 
Myriam 
 

● Los orgullosos 
● El salario del miedo 
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Poesia  
 
Mendinho: 
 

● Dante, com a referència eròtica: Por mi se va a la ciudad doliente (p. 27) 
Làmina òrfica: Encontré en las moradas del Hades… p. 29 
 

 
 

Eminescu: 
 

● Eminescu 
● Myriam recita a Machado o Serrat: “Ligeros de equipaje, como los hijos de la mar” (PC 

XCVII). (Pàg. 66) 
● Lloraba una nube sola, Pablo Neruda a Guatemala. (Pàg. 153) 
● Es nuestra última bala, Nicolás Guillén. (Pàg. 153) 
● Con OEA y sin OEA, ya ganamos la pelea, cançó de Carlos Pobla. (Pàg. 153) 

 
La literatura de la nissaga artúrica 
 
A partir de l'erudició que es desborda en el discurs de Julio M. podem investigar sobre el mite 
del Grial, les novel·les de Chrétien de Troyes, el mite d'Artur o les diverses versions d'heroi 
cavalleresc medieval. 
 

● Tristany i Isolda. 
● Poema del Mío Cid, pàg. 21. 

 
 
Pintura  
 

● El caballero y la Muerte de Durero. Pàg. 14 
● Sorolla 

 
 
Política 

● La memòria personal de la Guerra civil espanyola i la postguerra: Pàg. 170 i 171, 
● Memòria històrica, la recuperació i història de les illes de Sant Simó, amb la Guerra Civil 

del 39 al fons. Pàg. 12, pàg. 45 
● Sobre la contestació política de la generació dels 50 (Carlos Barral, Goytisolo ...) i el 

mateix Matesanz, pàg. 94. 
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● La Transició, Franco i la por a la pervivència del franquisme. Pàg. 44 a 46, pàg. 94 
 
Una obsessió: el Barça 
 
Una cita circumstancial: “un cartel del Barcelona F.C., Samitier regatea a un jugador del 
Español, creo” (pàg. 186), que havia vist a la vidriera d'un forn. 
I una segona cita: ¿Creus que el Barça és més que un club? 
 
Sobre cuina 
 

● Discurs sobre la carn d'estruç, la predació i la gastronomia, Pàg. 15. 
● La caldeirada, pàg. 27 
● Lacón con grelos, pàg.27 
● El menú de Sant Esteve: ropa vieja i canalons. Pàg. 212 
● El menú de Nadal. En defensa de l'Escudella, el cocido madrileny ... Pàg 
● Mimosa: combinat meitat de suc de taronja i meitat xampany. Pàg 110 
● Menú degustació de l'homenatge, un exemple de cuina moderna i comentaris sobre el 

nou paper d'apòstols de la modernitat dels cuiners estrella actuals. Se cita explícitament 
a Ferran Adrià i el Bulli (pàg. 187-188). 

● Whisky Springbank Pàg. 212 
● Whisky Knockando 
● En Semon compra: xampany Roeder Cristal Rosé, foi, greix d'ànec, Torta del Casar, 

pernil, caviar, salmó, "torrons que semblen ingràvids". Pàg. 214 
● Dinar i L'Indret, el restaurant de Semon: blinis amb caviar, una copeta de vodka gelat, 

un sorbet i un cafè. Pàg. 215 
● El rei Gabriel havia après en la seva estada com a estudiant a Espanya a cuinar un 

esplèndid garrí que els ofereix. Daikiri, cervesa, vi, coca-coles. Iuca, plàtans fregits, fesols 
i arròs guisats a la manera de la recepta coneguda com "moros i cristians". Dolços 
afruitats coberts de merenga. (Pàg. 233) 

 
● Dinar indígena: Arròs, fesols i pollastre. 

 
Algunes propostes d’exercici d’escriptura 
 
1. Text prescriptiu 
 
És ben conegut l'interès que Manuel Vázquez Montalbán mostra al llarg de la seva obra i en la 
seva vida per la cuina. 
 

● Tria una recepta culinària i redacta la seva elaboració. 
 
2. Text argumentatiu 

 

● Digues la teva opinió al voltant de les ONG. Quina és la seva funció? Creus que té sentit la 
seva existència? Haurien de ser els estats els garants dels serveis que proporcionen aquestes 
organitzacions, sanitat, protecció del medi ambient, garants de la llibertat i la seguretat dels 
ciutadans? No és un tema simple i el debat no està precisament tancat. 
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● Alguns governs persegueixen les ONG presents al seu territori, altres les qualifiquen de poc 
menys que terroristes perquè assumeixen un paper de contrapoder perillós per a alguns 
estats. Què n’opines sobre aquesta situació? Potser et sigui més fàcil si et planteges per què 
hi ha països on es critica Geenpeace, o es persegueix a Amnistia Internacional, o per què 
moren treballadors de Metges sense Fronteres amb una certa freqüència, per posar alguns 
casos. Intenta proposar una resposta pròpia. 

 
● Investiga quines associacions o moviments ciutadans actuen a la teva ciutat i decideix si 

defenses o no la necessitat de col·laborar amb aquestes associacions i moviments. Has de 
començar per tenir clares les seves intencions, activitats o recurs abans de plantejar-te 
escriure. 

 
● A partir de la idea que tots relatem el nostre món sentit, viscut, imaginat, raonat, llegit, après 

o escoltat, podem plantejar-nos fins a quin punt aquesta novel·la és autobiogràfica o no 
(Manuel Vázquez neix anys després que el nostre protagonista, de manera que les dates no 
coincideixen). No obstant això assistim a la crònica de gairebé un segle de vida i 
d'experiències, de pensament, on està l'autor?, aprenem més sobre la història en els llibres 
de text escolars o a través dels relats de ficció que llegim? 

 
3. Text expositiu 
 

● Recopila informació sobre Metges sense Fronteres. Informa els teus companys sobre 
aquesta Organització No Governamental. 

 
4. Carta formal 
 

● Després d’investigar sobre les distintes ONG, associacions culturals o d’oci que puguis 
trobar en el teu territori. Plantejat col·laborar amb una d’elles i redacta una carta formal 
en la qual sol·licites participar en un dels seus projectes de forma activa, una expedició a 
la Antàrtica, la construcció d’un pou en una ciutat africana, la construcció d’una escola a 
l’Amèrica del Sud... 

 
5. Currículum Vitae 
 

● Redacta el teu currículum vitae. 
● Redacta el currículum vitae de Julio Matesanz. 
● Redacta el currículum vitae de Pedro Mistral de Pàmies. 
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Webgrafia 
 
Biografia 
 
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1773/Manuel%20Vazquez%20Montalba
n 
 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vazquez_montalban.htm 
 
http://www.upf.edu/depeca/depeca/mvm/biografia.htm 
 
Sobre Erec y Enide 
 
Crítiques apareguda en el moment de l’ edició: 
 

● Joaquín Marco: http://www.elcultural.com/revista/letras/Erec-y-Enide/4476 
● Dámaso López: http://www.revistadelibros.com/articulos/erec-y-enide-de-manuel-

vazquez-montalban 
● Tito Ros per a El Mundo a Vespito: http://www.vespito.net/mvm/erec3.html 
● Entrevista de Rosa Mora per a El País: http://www.vespito.net/mvm/erec1.html 
● Quim Aranda per a Vespito: http://www.vespito.net/mvm/erec4.html 
● IU San Andrés de Rabanedo: http://www.iusanandres.es/Literatura/Erec.htm 

 
 
Entrevista conversa amb Martí de Riquer: 
http://elpais.com/diario/2002/04/20/babelia/1019260211_850215.html 
 
 
Homenatge 
http://blogs.elpais.com/fondo-de-armario/2013/10/vazquez-montalban-entrevistado.html 
 
Varis 
Asociación de Estudios Manuel Vázquez Montalbán 
http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es/p/recursos-externos.html 
 
 
 
 


