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Només existeixen dues regles per escriure: tenir alguna cosa a dir i dir-ho.
Oscar Wilde
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ABSTRACT
This investigation focuses on the work needed to write a novel. The variables of this
research were the technical decisions, like the type of narrator or the storyline; the
historic research that requires a story partially contextualized in another century as
well as some other aspects.
The measures used to evaluate these variables are some interviews made to writers
to realise how difficult can it be and the writing of a novel and its analysis.
The results of these tests indicated that writing a novel is much more difficult than
what I had expected and that a novel is never finished but the author has to stop its
writing at a point. Maybe my narrative is not the most interesting, but I’m very proud
of the things I’ve learned.
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INTRODUCCIÓ
Què és la literatura? L’art de fer servir paraules per explicar els abismes de l’ésser
humà, les seves pors, els amors, les esperances i desigs, el sentit de la vida, la
incomprensió de la mort, el dolor, les preguntes que suscita l’existència. La literatura
és la immortalitat de l’existència humana i, per tant, de la història. És per això que,
darrere d’un llibre i de cada una de les paraules que podem trobar-hi, s’amaguen molts
més fets dels que la trama narrativa explica. Descobrir-les és, en certa manera,
l’objectiu d’aquest treball.
Per tal de fer-ho, vaig proposar-me escriure una novel·la amb el convenciment que,
encara que no fos brillant a nivell literari, seria una experiència que m’enriquiria i que
em permetria valorar més cada un dels llibres que llegeixo. Abans de prendre llapis i
paper, però, necessitava trobar què dir, per què dir-ho i com dir-ho; per això primer de
tot vaig recórrer als escriptors, esperant que podrien orientar-me millor que qualsevol
manual d’escriptura. No buscava veritats absolutes, sinó petits fragments que em
permetessin configurar-me una idea global del que podria suposar convertir-se en
escriptora.
Un cop fet aquest pas va caldre’m esbossar una trama que, en un inici, volia que fos
senzilla, però que de mica en mica es va anar complicant. De fet, tot i que inicialment
pretenia centrar-se en un context actual i en les vivències de tretze nois en una masia
inventada, arran de la visita d’una casa real i després de conèixer-ne, a grans trets, la
història, vaig adonar-me que cada una de les seves parets, llegendes, silencis, olors...
cada un dels seus detalls n’explicava un record, i que el conjunt de records la convertia
en un mirall de les vicissituds de Catalunya. Per això mateix, la trama del segle XX va
anar cobrant més i més importància en una narració on tan sols havia de ser una
pinzellada més, i l’objectiu de la novel·la va convertir-se, en certa manera, a enllaçar
les vides de generacions diferents. Va ser aquí on vaig veure que si volia parlar del que
suposava escriure un llibre no podia ometre el fet que, sovint, la recerca històrica és
tan o més important que l’elecció dels aspectes tècnics que convertiran el conjunt
d’esdeveniments imaginats en una narració. És per això que, paral·lelament a la lectura
de llibres que poguessin servir-me de model per als aspectes narratius —com ara Jo
confesso, de Jaume Cabré; les polifonies del qual van meravellar-me— vaig preguntarme quines situacions del segle passat volia reflectir i vaig aprofundir en la recerca en
aquest punt no només amb la lectura de llibres o el visionat de pel·lícules, sinó també
amb una petita entrevista a la meva àvia, que va parlar-me dels records que té de la
Guerra Civil espanyola.
De fet, els escriptors em van donar el perquè, la recerca històrica el què, i l’elecció
de narrador, de trama, de... tot això em va donar el com, i va modelar les idees fins a
convertir-les en el que són ara. Perquè, un cop elegit tot això ja esmentat, només em
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quedava que les paraules donessin vida a uns personatges ficticis que pretenen
representar els fets succeïts en un emplaçament i un context reals.

1. ENTREVISTES
Sovint és de l’experiència dels altres d’on extraiem un major profit. Les entrevistes a
set escriptors han donat contesta a preguntes que, segurament, d’altra manera no
s’haurien respost. A grans trets, aquestes podrien considerar-se’n les conclusions1:
No hi ha veritats universals, sinó veritats relatives, individuals, i cada persona ha de
trobar la seva, juntament amb el seu estil. Hi ha escriptors, per exemple, que creen els
personatges a través de persones reals —intentant que s’hi assemblin o convertint-los
en personatges oposats— mentre que d’altres sols volen reflectir-hi qualitats i febleses
humanes.
De la mateixa manera que no hi ha veritats absolutes, tampoc hi ha res que
determini que un llibre pugui tenir una bona acollida, per això es considera que la clau
de l’escriptura és llegir molt, escriure molt, corregir molt i reescriure molt. S’ha de ser
perseverant, confiar en la pròpia obra i no esperar validacions externes.
Si parlem de la inspiració, aquesta sorgeix de tot arreu, de la mateixa manera que la
literatura surt de tot arreu: frases del diari, dibuixos, fotografies, notícies de la ràdio,
títols de llibres... Sovint és, simplement, qüestió de ser observador i d’haver nascut
amb imaginació.
Per últim, responent al dilema tòpic, és complicat determinar si l’escriptor neix o es
fa, però globalment consideren que tot i que un escriptor pugui fer-se, sempre ha de
portar alguna cosa a dins.

2. ASPECTES TÈCNICS
Els avantatges d’una novel·la enfront d’un conte són la possibilitat de dedicar
diverses pàgines a contextualitzar el conjunt de fets i a situar-los en un espai concret.
També permet una major evolució dels personatges i la possibilitat de descendir al
detall en determinats temes que l’autor consideri importants. És rellevant, també, la
flexibilitat i permeabilitat (no té regles de composició fixes). És per això, doncs, que
aquest ha estat el gènere discursiu escollit.
Per tal d’escriure una novel·la, un conte o una narració, necessitem un seguit
d’elements l’elecció dels quals esdevindrà el tema de les properes pàgines. És en
cadascun d’aquests elements (l’espai, els personatges, la trama, etc.) que l’escriptor ha
1

Entrevistes completes a l’annex 1.
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de prendre un seguit de decisions (des del punt de vista narratiu fins als títols dels
capítols) i són aquestes les que, al capdavall, conformaran l’obra tal com és.
2.1. La trama i la història
La història és la seqüència que constitueixen els fets contats a la trama una vegada
disposats en l’ordre en què haurien esdevingut a la realitat (ordenats segons
cronologia). És comparant trama i història que identifiquem la linealitat o la falta
d’aquesta i podem mirar de comprendre quines raons han dut l’autor a modificar
aquesta successió de fets.
Podríem considerar que la trama de la novel·la en qüestió és, de manera resumida,
la següent: Després de resoldre un enigma, tretze nois i noies són enviats a una casa
perduda al mig del bosc i es veuen obligats a descobrir el misteri que s’hi amaga, i que
està relacionat amb la vida de l’Elisabeth, una noia que va morir quan tenia la mateixa
edat que ells, uns cinquanta anys enrere. Gràcies a un diari, unes cartes, un fantasma i
la incòmoda presència de l’espígol no només coneixeran la història d’aquesta noia sinó
que, en petita mesura, també viuran la de la seva família i els seus contemporanis i
aprendran a veure que, al cap i a la fi, les històries dels altres no són tan diferents de la
seva pròpia història.
Tal com es desprèn de l’estudi de Sullà a l’obra Introducció a la teoria de la
literatura2, podem identificar tres tipus de trama segons les línies d’acció: encadenada,
alternada i encastada. Parlem de trama alternada quan conté dues o més històries que
s’expliquen de manera simultània sovint per tal d’establir relació entre elles. És per
aquesta mateixa raó que ha estat considerat el tipus més adequat, ja que en aquest
aspecte la intenció de la novel·la és mostrar les similituds i diferències entre les
èpoques de les tres generacions: la de Matilde i Guifré Fontcoberta (nascuts a principi
del segle XX), la de Ferran i Elisabeth (nascuts cap al 1940) i la dels tretze nois que
arriben a la casa (actualitat) i fins i tot que esdevinguin, en certs moments, una de sola.
2.2.La intenció
Sovint la novel·la no té una intenció fixa. L’autor l’escriu perquè necessita escriurela, perquè vol donar vida a un seguit de personatges, perquè vol crear. Tot i això,
encara que no sigui d’una manera directa, sovint si s’opta per una trama o una altra és
per alguna raó en concret. La intenció d’aquesta trama seria connectar els
esdeveniments del passat amb els del present, i fer arribar als joves un seguit de
referències culturals que els despertin les seves inquietuds més essencials. És per això,
per tant, que és una novel·la de joves per a joves.
2.3.El temps
El temps literari es pot concretar o expandir en relació al temps històric. Pot
concretar-se molt en els resums, quan l’autor considera que és necessari l’esment d’un
fet però no la seva explicació, en alguns casos perquè aquesta es durà a terme en un
altre punt de la narració o perquè ja s’ha dut a terme amb anterioritat. També pot
2

SULLÀ, Enric; ABELLAN, Joan; BALLART, Pere. Introducció a la teoria literaria. Barcelona: Angle Editorial,
1997 (p. 158).
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arribar a desaparèixer a les el·lipsis (quan la narració no recull els fets de la història) i
pot expandir-se en el cas de les pauses, dedicades bé a la reflexió del narrador o a la
descripció de llocs o personatges.
Un dels problemes causats per les diferències entre l’ordre de la història i el de la
narració és la complexitat que comporta la representació de les accions simultànies,
que sovint es resol juxtaposant-les; és a dir, posant els passatges l’un després de
l’altre. Un exemple en serien els capítols «Pie Jesu. IV moviment del Rèquiem en re
menor (Gabriel Fauré)» p. 197 i «Natura morta amb pomes i taronges (Paul
Cézanne)» p. 202. En el primer trobaríem la tristesa de l’Elisabeth després de
barallar-se amb en Ferran, mentre que el segon ens parla dels sentiments d’en Ferran
al mateix moment en un lloc diferent.
Per tal de reproduir aquesta simultaneïtat, però, tot i que s’hagin utilitzat amb
menys freqüència, també s’hi han introduït altres elements, com per exemple les
frases en cursiva que s’inicien en un paràgraf i que continuen un o dos paràgrafs enllà:
Qui havia de pensar que un dia tan normal...
En tocar el timbre ja no queda ningú dins la classe. Molta pressa per sortir i poca per entrar.
Només el professor mira amoïnat el no-res, segurament preguntant-se si fa bé o no la seva
feina. Segurament si ho entengués seria més senzill.
...avorrit, monòton, idèntic als altres com dues –o més- gotes d’aigua...
3
Els passadissos són p. 6

Un altre exemple en seria la brevetat de determinades polifonies:
Seguidament passaren a tocar-ne una altra: Boig per tu, la mítica cançó de SAU, en fa major.
Després de sentir-ne les primeres notes, el contrast amb l’anterior –en mi menor- els divertí.
Diferents tonalitats, diferents colors. Quin preferia? Potser per al cel aquell blau tan clar i per als
camps el verd pàl·lid que es trobava al costat del groc llimona. Sí, combinat amb el marró i...
-No. Si hi poses aquest pastel quedarà molt artificial p. 9

Com ja s’ha dit, sovint l’ordre de la narració no coincideix amb el de la història.
Quan això succeeix, depenent de si hi ha desviacions o desplaçaments cap endavant o
cap enrere, parlem d’analepsi o retrospecció, o de prolepsi o anticipació:
2.3.1. Una retrospecció consisteix a contar o evocar un fet que ha passat en un
moment anterior al punt de la història en què es troba el lector. Parlem de
retrospecció externa quan els fets succeeixen abans del principi de la trama i de
retrospecció interna quan tota la duració dels fets té lloc després de l’inici de la trama.
Aquest és un element que s’ha utilitzat amb molta freqüència. Sovint la intenció és
explicar el record d’algun dels protagonistes per tal de fer més elàstic el temps i
convertir-lo en un element totalment modelable. Quan aquesta retrospecció és en
forma de record dels personatges del segle XXI l’objectiu és aprofundir en la seva
psicologia, mentre que quan és dels personatges del segle XX ens ajuda més aviat a
construir la seva història de mica en mica.

3

Aquesta cita, i les que hi ha a la resta del treball, són relatives a la novel·la Vides d’espígol, resultat del
procés descrit.
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Un exemple en seria aquest fragment del capítol «Ficus carica» p. 235, on en Pere
es mou, constantment, entre record de la seva esposa i la realitat, intentant evitar el
primer:
El nen, no gaire més tranquil, va cedir i, a poc a poc, va baixar els esglaons que separaven el
segon pis del primer. En Pere va agafar aire i va donar gràcies al cel, a un cel en què no creia.
La figuera rasposa, plena de formigues que li omplien les mans i caminaven buscant refugi,
havia tornat a aparèixer davant seu.
-Vigila on poses els peus, que les figueres són molt traïdores p. 236.

2.3.2. Una anticipació consisteix a evocar en el moment actual de la narració allò
que passarà després. Mentre que l’externa explica allò que ocorrerà o podria ocórrer
més endavant, fora de la trama, la interna correspon a allò que ocorrerà més endavant
però dins la trama.
És un recurs utilitzat amb menys freqüència que l’anterior, però sobretot per tal
d’introduir els capítols on els protagonistes resolen enigmes, més aviat pràctics, que el
lector també pot mirar d’esbrinar (cosa que trenca una mica amb els capítols
estrictament narratius). També, en alguns casos, el narrador o un dels personatges
l’utilitza per lamentar-se del desconeixement d’un futur que, si hagués conegut, hauria
intentat evitar. Al text que hi ha a continuació, pertanyent al capítol «Tábortúznél
(popular hongaresa)», el narrador prediu el que suposaria la mort d’un dels seus
germans per a Guifré Fontcoberta:
La culpa havia estat subministrada amb comptagotes, i les justes per enverinar-lo sense matarlo havien arribat al seu pit fent l’efecte no desitjat per ningú. Aquella seria la primera mort que
reposaria al racó de la culpa, encara que descobrís que qui havia manat fer foc no havia estat
algú que desconegués les identitats dels qui moririen, sinó aquell qui tant mal els volia a ell i a la
seva família: en Narcís Gòsol p. 189.

Segons la comparació aproximada de la duració dels esdeveniments en la història i
l’extensió del text que els és concedida podem parlar d’acceleració o desacceleració.
2.3.3. A l’acceleració es dedica un passatge breu del text a un període llarg de la
història. L’acceleració màxima correspon a l’el·lipsi (no recollir un esdeveniment de la
història), mentre que un punt intermedi seria el resum. Podem trobar ambdós casos al
capítol anomenat «Jo confesso (Jaume Cabré)» p. 296, on Guifré Fontcoberta escriu
una carta a la seva filla explicant-li la seva vida (la d’un home de més de cent anys) en
unes nou pàgines.
2.3.4. A la desacceleració es dedica un passatge llarg del text a un període curt de la
història. La màxima desacceleració és la pausa (on normalment els personatges
s’aturen a reflexionar o es descriu el paisatge). Un capítol significatiu pel que fa a això
és «Caminant damunt un mar de boira (Caspar David Friedrich)» p. 78, on els
protagonistes contemplen el paisatge des d’un cementiri i reflexionen sobre la mort,
cosa que passa també uns capítols més endavant.
Segons la freqüència narrativa —és a dir, les relacions de repetició entre trama i
història— trobem la narració singulativa, la itinerativa i la repetitiva.

5
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2.3.5. En la narració singulativa s’explica una sola vegada allò que ocorre una sola
vegada. És, per tant, el tipus predominant al llarg de la novel·la de la mateixa manera
que és la forma més comuna.
2.3.6. En la narració itinerativa s’explica una sola vegada allò que ha passat diverses
vegades; implica un resum perquè facilita molta informació d’una sola vegada. Ha
estat utilitzada pocs cops, tot i això, principalment la seva funció en la novel·la és
parlar de les rutines per tal de conèixer millor els hàbits de diversos personatges.
Quatre tardes a la setmana, des d’aquell dissabte de febrer, en Roger les passava a casa de l’avi.
Quan acabava l’escola aquell home sense cap pèl a la closca i taques a la cara el recollia i,
plegats, anaven en direcció al carrer Salvador Espriu p. 75.

2.3.7. En la narració repetitiva s’explica diverses vegades allò que sols ha passat un
cop. Aquest recurs s’utilitza per tal de destacar la importància que adquireixen
diversos temes per als mateixos personatges, concretament per a en Guifré. Les morts
dels seus germans són explicades diverses vegades per exemplificar el paper que
ocupen a la ment d’en Guifré que tendeix a recordar-les constantment. Altres
situacions repetides són la pèrdua d’una pàgina de Pilar Prim p. 54, 297, la mort de la
Margarida p. 151, 220, 238, 297 o la baralla d’en Guifré p. 57, 110. Cadascuna
d’elles representa un canvi, i és aquest canvi el que ell hauria volgut evitar.
2.4.L’espai i el llenguatge
De la mateixa manera que el personatge viu unes accions, també viu en un lloc o
somnia de viure-hi. És un lloc creat per mitjà de les paraules, que encara que tingui
existència real el lector pot percebre com a fictici, o viceversa. Hi ha narracions que
ocorren en un sol lloc, d’altres es mouen més o menys i d’altres sembla que no tenen
límits.
L’espai està lligat als personatges, amb els quals estableix un seguit de relacions que
cal determinar segons els casos, fins i tot quan l’espai és merament funcional. No
només l’estructura de l’espai facilita els desplaçaments dels personatges, sinó que en
pot corroborar o definir la imatge o el caràcter. La narració també pot atribuir valors
als llocs fins a fer-ne un símbol; el mateix passa amb els objectes de l’espai. Un dels
espais més simbòlics és la torre que, en certa manera, defineix tots els personatges,
però concretament a la Clàudia i a l’Elisabeth. Al fragment següent parla la primera:
Què és el que provoca la fascinació que sento —i sentiré— per aquesta torre? No ho sé, però hi
ha alguna cosa en les seves finestres gòtiques, en la seva pedra grisa i ocre o, qui sap si en la
seva història —que aviat descobriré—, que em provoca una sensació estranya. Una mescla de
pena, por i alegria tan gran que puc identificar-la i alhora no fer-ho. Qui sap si, simplement, és el
contrast amb allò que és en essència la casa el que tant em commou. Perquè una casa de pagès
que duu enganxada una torre modernista en lloc d’una simple torre de defensa feta de la
mateixa pedra que en constitueix les parets és estranya. És com si, en realitat, s’amagués de si
mateixa desitjant convertir-se en alguna cosa millor, oblidant que no hi ha res millor que la
simplicitat de la seva essència. Oblidant que si volem deixar de ser qui som correm el risc
d’acabar no essent ningú. Per això sempre m’ha agradat aquesta casa; perquè em recorda a mi
mateixa p. 15-16.

-Can Fontcoberta. És la casa on passen la majoria de les accions. Té un punt de vista
simbòlic negatiu per als nens en diverses ocasions, ja que esdevé una presó d’on no
6
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poden sortir, però al mateix temps els protegeix de
perdre’s al bosc. També té un punt de vista negatiu
per a en Guifré, ja que li duu records de tots aquells
en qui no vol pensar. És per això que, després de la
mort de l’Elisa, decideixen abandonar-la:
Em sembla que el millor que podríem fer és marxar
d’aquesta casa. Que els nens creixessin a Barcelona i
oblidessin que aquest lloc existeix p. 262.

Tot i això, alhora identifica la casa amb la seva filla i Imatge 1. Vista de Ca n’Eres d’Adri,
amb els records dels qui no hi són i no pot permetre altrament anomenat Can Heras.
que es destrueixi juntament amb les històries dels Font: pròpia.
qui estima. Per això la converteix, d’alguna manera,
en un estrany santuari dedicats als qui ja no té al costat.
Realment, la casa actua com un personatge més: les parets senten, amaguen
històries, n’expliquen...:
Les parets pintades d’un color pastel es somreien. Feia temps que ningú no les contemplava, i
tampoc tenien gaires oportunitats de veure cares noves p. 62.

El misteri que amaga és l’objecte de la novel·la. Està inspirada en Ca n’Eres d’Adri4.
-Santa Maria de Mataplana. Durant la Guerra Civil s’anomena Mataplana del Bosc5.
És el poble on es desenvolupa l’acció. Per a en Guifré té un significat negatiu, fosc,
perquè l’identifica amb allò que el seu pare no volia que visités i, alhora, amb la gent
que li ha fet mal. És, d’alguna manera, allò que fascina l’Elisabeth.
És un poble inventat, situat a les comarques gironines. Està inspirat en la Santa
Coloma de Farners de principis del segle XX6.
-Les escolàpies. També anomenades les escoles Pies. Es tracta del centre educatiu
per excel·lència per a les noies de Girona i rodalies durant finals del segle XIX i principis
del XX. La Matilde hi passa part de la seva infància i la coneixem a través del seu diari.
Té un punt de vista positiu, ja que és la seva escola, on és feliç, però alhora l’autoritat
de les monges l’exaspera.
-El Collell. És l’escola religiosa de nois situada a Sant Ferriol (entre el Pla de l’Estany i
la Garrotxa) on van l’Esteve, en Francesc i en Guifré Fontcoberta. Se’n parla poc, però
continua essent part de la infància dels nens. S’ha escollit perquè, de la mateixa
manera que l’anterior, es tracta del centre educatiu per excel·lència durant bona part
del segle XX, també és cert que forma part dels episodis que coneixem de la Guerra
Civil espanyola.
-Col·legi Jesús-Maria de Sant Gervasi. És l’escola de monges on va l’Elisabeth. És a
Barcelona, cosa que ens permet veure un canvi significatiu entre la infància del seu
4

Per tal de consultar el reportatge fotogràfic amb anotacions sobre les diverses cambres on succeeixen
els fets vegeu l’annex 2.
5
Consulteu l’annex 11 sobre els canvis en la toponímia durant la Guerra Civil Espanyola.
6
Consulteu annex 8 sobre la Santa Coloma de Farners de principis del segle passat.
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pare i la seva (el seu pare no havia estat a Barcelona a la seva edat). Aquesta escola de
nenes era la millor de la ciutat de l’època. A més a més, ha estat escollida per l’esment
que en va fer la Glòria Morera Font7.
Es diu que en Guifré viu a Barcelona, també (distanciament entre ells i la casa pairal
que significa un intent d’oblidar. Tot i això, cada estiu hi tornen).
En certa manera l’educació rebuda i les companyies infantils determinen tant
manera de ser com manera de pensar i, al mateix temps, mostren al lector la situació
econòmica i social de la família.
-El bosc. Permet als personatges convertir-se en el que són i no en el que la societat
els imposa que siguin. Un exemple d’això és el capítol «El somni d’una nit d’estiu
(William Shakespeare)» p. 110 en el qual, entre d’altres coses, es relata la fugida d’en
Guifré al bosc, on es troba amb els nens del poble que el seu pare no vol que conegui.
Uns capítols més endavant, on s’explica el final de l’aventura i les conseqüències
que va tenir en un futur diu això:
El noi, sorprès, va córrer al seu dormitori i, tan bon punt va ficar-se al llit, un somriure se li va
dibuixar a la cara: era la segona vegada que feia una cosa que realment sortia d’ell p. 158.

2.5. Els personatges
Tot i que cada personatge no deixi de ser un ésser de paper, ja que és creació del
llenguatge, seria fals dir que només és això. Tant autor —a l’hora de crear-lo— com
lector —a l’hora d’imaginar-lo— han contemplat el món i l’han agafat com a model. És
per això que, sense necessitat d’adjudicar a cada personatge una persona real, és
corrent que aquests tinguin trets de diverses persones reals (fins i tot autobiogràfics),
seleccionats i combinats segons les necessitats de la trama.
No hi ha pas tanta diferència entre persones empíriques i persones de ficció. Totes
elles són conegudes i construïdes a partir del que en sabem, del que els veiem fer i del
que en diuen els altres (narradors o personatges); a partir d’aquí generalitzem i, sense
saber-ho, simplifiquem l’individu sense arribar-lo a conèixer. El personatge és, per tant,
construït a partir d’una informació discontínua que es reparteix entre els diversos
capítols de la narració; només és al final de la lectura que el lector té totes les dades
disponibles i acaba d’arrodonir la impressió que té dels diversos personatges.
2.5.1. La caracterització. Si un personatge forma part d’una època tindrà un seguit
de trets que formarien part de la seva personalitat si fos real, com ara la fervorosa
religiositat del segle passat. El mateix succeeix en qüestió de posició social, edat, etc.
D’altra banda, el personatge és dotat, també, d’una sèrie de característiques que, si bé
és cert que depenen dels elements anteriors, no queden implícites.
Concretament, els aspectes que cal tenir en compte a l’hora de formar els
personatges són els següents:
7

El conjunt de detalls que se’n donen els tenim gràcies al seu testimoni. La Glòria Morera Font és una
pintora, escultora i escriptora terrassenca filla de pare industrial. Ha estat entrevistada com a escriptora
(annex 1), però les seves memòries han sigut una font important per a aquest treball.
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1. Aspecte extern (fesomia, vestimenta, edat, particularitats, nom).
En arribar a la sala, va veure un home amb els cabells castanys puntejats de blanc i amb
entrades abundants assegut vora la llar de foc. Duia ulleres, i una línia li dibuixava els llavis,
extremadament fins. Tan bon punt va somriure en veure’l, un conjunt de dents esprimatxades i
de color de flor de sant Joan van entreveure’s. Tenia un somriure estrany, que sovint
l’espantava però que, alhora, l’obligava a confiar en tots els mots que sortien de la seva boca.
Era un somriure que odiava, perquè sovint, després de veure’l, de parlar-hi, el seguia veient
davant seu, juntament amb el seu to sever quan s’enfadava. A vegades podia resultar un
personatge extremadament odiós, però era el seu pare p. 202.

A partir d’aquesta descripció, que el narrador fa a través dels ulls d’en Ferran,
podem veure no només l’aspecte d’en Pere, sinó percebre’n la personalitat i, alhora,
adonar-nos de la relació que hi ha entre pare i fill.
És, potser, l’aspecte de la descripció que menys s’ha utilitzat, tant per donar
llibertat al lector a l’hora d’imaginar-se els seus propis personatges com perquè s’ha
considerat innecessari per al transcurs de la història.
2. Caràcter (pensaments, records, psicologia, emocions, idees, objectius).
Pensà en la Matilde, i en el seu espòs: en Pere. I en el pare d’en Pere, i en el germà i en ella, i en
el fill, tan gran com la seva Liz. Tots els Gòsol desfilaren davant seu, i es preguntà com podien
passar els anys amb tanta rapidesa. I l’estrany sentiment d’alegria que allò li suposava l’estremí,
i s’allunyà de la barana p. 180.

Aquí trobem els pensaments i, alhora, els sentiments d’en Guifré en base als seus
records.
És, segurament, el que ha estat més utilitzat per definir els personatges. És lògic que
sigui així, ja que la psicologia sol ser molt més complexa que molts dels altres
elements, però són sovint els seus pensaments i no les seves accions (principalment
perquè no solen actuar per com se senten) els que els defineixen.
3. Posició social (origen familiar, passat, professió).
Són elements que condicionen molt els personatges del segle XX. En Guifré, per
exemple, es veu obligat a convertir-se en un nen que no vol ser perquè el seu pare així
ho vol, i el passat li escriu el present i el futur. La Matilde, en canvi, sap fugir del que
volen que sigui i es converteix en el que ella vol ser.
4. Accions (manera d’actuar, gestos).
A tall d’exemple es podria esmentar quan en Sergi evita als altres personatges
diverses dades amargues per tal de protegir-los o en Guifré es nega a explicar a la seva
filla els elements del seu passat.
5. Relació amb els altres personatges (trets d’oposició, relacions de complementarietat).
En Sergi, en aquest fragment, ens parla de la resposta que ha de donar a la Clàudia
en un moment determinat. Ell sap que si respon la veritat li mostrarà els seus
sentiments, per això opta per obligar-la a allunyar-se d’ell:
9
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El noi, eixugant-se la cara amb la mà, pensà què havia de respondre. Per què ho havia fet? Sabia
per què, però no com explicar el perquè. Perquè no podia permetre que la vida d’una altra
persona que estimava s’escapés de les seves mans. Perquè a ell no l’havia salvat, i perquè la
imatge d’ella sense color a les galtes el feia tremolar i posar malalt. Però allò no li ho podia dir,
de cap manera. Potser per això simplement tornà a col·locar-se la ironia a sobre i murmurà que
no volia que acabés caient sobre la Dàlia. La Clàudia se’l mirà, astorada, i sortí a trobar la casa
oblidant que el deixava sol sota la pluja p. 82.

6. Conflicte que ha de resoldre i obstacles (que esdevenen ocasions perquè es
defineixi, canviï o evolucioni).
Podríem dir que, en general, la funció de la masia és provocar conflictes que puguin
fer canviar l’opinió que tenen els personatges de la vida per tal que l’arreglin i puguin
ser més feliços en un futur. Clarament es veu al capítol «Composició VII (Vassily
Kandinsky)» p. 286, on cada un dels personatges ha d’afrontar una por.
2.5.2. El discurs dels personatges. El text no és res més que el monòleg d’un
narrador que cedeix la paraula (o l’expressió del pensament) als personatges quan vol;
pot reproduir literalment allò que els personatges han dit, parafrasejar-ho o limitar-se
a informar-ne el lector. Segons la fidelitat o literalitat del narrador a les paraules dels
personatges parlem de procediments diferents:
-Discurs directe. Tipus més proper a la realitat de la parla o del pensament. Permet
alentir el ritme narratiu però alhora ens dóna diversos detalls dels personatges. Per
exemple, la seva manera de parlar intentarà reflectir —en alguns casos— la seva classe
social o la seva edat, com per exemple aquí, on uns nens del poble parlen d’una
història de fantasmes:
-Quina guerra? –preguntà el noi.
-Contra els moros, els francesos, els veïns castellans... Qui sap? Tantes guerres fa de mal dir.
Però això no és important. Es diu que pels volts de sant Salvi, quan els seus servents anaren de
cacera, van veure uns matolls que es movien i patam! Tret per aquí, tret per allà. Que si farien
un bon estofat de senglar. Però res de senglars. Aquell era l’amo! I ara s’apareix amb un fanal
encès p. 124-125.

-Discurs indirecte. El narrador incorpora les paraules dels personatges al seu propi
discurs. Quan es vol donar menys importància a un fet, resumir una conversa molt
llarga o, fins i tot, resumir-ne diverses d’una sola vegada.
Havien tingut converses increïblement profundes, en les quals havien arribat a analitzar la
humanitat en un conjunt i les guerres recents. El perquè de tot plegat desentrellat en una
setmana de pluja intensa. Altres vegades es feien preguntes com, per exemple, si les novel·les i
els escriptors cèlebres s’originaven a partir d’experiències traumàtiques. Sovint no arribaven a
una conclusió clara, però el debat era interessant i tots dos en treien un gran profit p. 132.

Parlem de discurs indirecte lliure quan el discurs del personatge continua
subordinat al del narrador però s’acosta més a la literalitat del discurs directe. El
següent fragment, relatiu a en Pere, té un exemple de discurs indirecte i un d’indirecte
lliure consecutius.
I el noi, amb les galtes roges i l’emoció encenent-li els ulls, va entrar al taller mentre es
preguntava com havia pogut pensar mai que en Guifré Fontcoberta era un nen mimat, egoista i

10
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sense cap mena d’interès. De fet, era tot un misteri. Per què havia decidit deixar-li un dels seus
llibres si amb prou feines es coneixien? p. 159

L’avantatge del discurs indirecte lliure que s’ha emprat és, principalment,
l’apropament entre la dimensió del lector i la del personatge que parla a través del
narrador. Permet que el personatge parli sense necessitat de canviar de narrador o
d’utilitzar el diàleg.
-Monòleg interior o discurs immediat. Desapareix la veu del narrador i el lector pot
accedir directament al pensament del personatge, pel que és una manera molt senzilla
d’apropar-los a ambdós i de facilitar la seva comprensió. És un recurs que s’ha utilitzat
molt menys que l’anterior. És, d’alguna manera, la forma que adquireixen els somnis.
2.5.3. Presentació del personatge. Segons qui doni informació sobre els personatges trobem la forma directa i la indirecta. En literatura se solen combinar les dues
formes, cosa que es podrà apreciar en la novel·la Vides d’espígol: en la directa el
narrador o algun dels personatges presenta els altres, mentre que en la indirecta el
lector ha d’anar copsant detalls. Principalment s’ha utilitzat la segona, ja que s’ha
considerat que els personatges són com les persones: és bonic anar-les coneixent a
poc a poc i no de cop.
2.5.4. Tipus de personatges. Segons la importància en la història podem identificar
dos tipus de personatges: principals i secundaris
-Personatges principals: mouen la història i viuen el conflicte. Els del segle XX serien
en Guifré Fontcoberta, la Matilde Fontcoberta, en Pere Gòsol, en Joan Gòsol, en Ferran
Gòsol i l’Elisabeth Fontcoberta. Els del segle XXI serien la Clàudia, en Sergi i la Sara,
principalment.
-Personatges secundaris: contribueixen a la versemblança i a la precisió del detall.
Són com una mena de teló de fons que, sovint, ens ajuda a entendre les actuacions
dels altres personatges. Alguns dels del segle XX són els amics d’en Pere Gòsol (Marçal,
Martí, Narcís petit i gran, Jordi), la Margarida Gòsol, els pares dels germans Gòsol
(Narcís Gòsol i Maria Puigsoliu), l’Esteve i en Francesc Fontcoberta, els pares dels
germans Fontcoberta (Joaquim Fontcoberta i Teresa Bosch), la tia Aurora, les criades
(Catalina, Cecília, Encarnació, Concepció i Enriqueta), el doctor Ardèvol, sor Lluïsa, els
masovers (primer la Celina i en Joan i el seu fill Lluís; després la Maria, el seu germà i
cunyada i la seva neboda Dolors), la Maria Anna Donzella, la Lluïsa Plana, la Maria
Gòsol, l’Enriqueta Vila (segona esposa d’en Guifré), etc. Els del segle XXI són
l’Assumpta, la Dàlia, la Susanna, en Pau, en Roger, la Paula, l’Andreu, en Miquel, la
Xènia, en Marc i l’Anna, entre d’altres.
Segons l’evolució i la complexitat del personatge també en distingirem dos tipus:
-Dinàmic (o rodó): el seu caràcter canvia en el curs de la història. A més dels
personatges principals (a excepció, potser, d’en Joan Gòsol) els secundaris pertanyents
al segle XXI també evolucionen, ja que és aquest l’objectiu de l’aventura que viuen.
-Estàtic (o pla): el seu caràcter no canvia en el curs de la història. Parlaríem de la
resta de personatges secundaris.
11
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Considerada necessària l’anàlisi d’alguns dels personatges per tal d’entendre els
paral·lelismes que hi ha entre ells i, per tant, el verdader lligam entre ambdues trames
(la del segle XX i la del segle XXI), seguidament trobem alguns personatges escollits com
a exemple:
-Elisabeth Fontcoberta Donzella (tardor 1941-12 jul. 19598). Única filla de Guifré i
Maria Anna9. De nena és anomenada Beth mentre que en passar els deu anys se
l’anomena Elisa (amb l’objectiu de diferenciar el caràcter alegre i innocent de la
infància i el desig d’estimar, conèixer i fer-se gran de l’edat adolescent). El nom en si és
significatiu, i determina el seu interès per la música, l’art i la literatura; relacionat amb
el Per a Elisa de Beethoven (del qual es parla en alguna ocasió), la Mona Lisa de
Leonardo da Vinci i el personatge d’Elisabeth Bennet (de la novel·la de Jane Austen
Orgull i prejudici).
A mesura que creix, tendeix a la reflexió i a la malenconia però d’una manera
diferent al seu pare. Ha heretat la bellesa de la seva mare i, sovint, és relacionada amb
la seva tia per la seva tendència a estimar les coses naturals, per la qual cosa les flors
esdevenen un element important. Reflecteix les pors d’una noia adolescent sense
referents materns, el desig de recordar i, alhora, la facilitat d’estimar. Mor
accidentalment en un intent d’escapar-se de casa amb en Ferran Gòsol quan se’ls
prohibeix estimar-se. Tot i ser una de les protagonistes podríem dir que, en alguns
moments, tan sols és un pretext per parlar del seu pare.
Podríem considerar-lo un personatge paral·lel al de la Clàudia, cosa perceptible en
determinats moments de la narració, on ambdós personatges són intercanviats p. 92,
131. Això no només és a causa d’una personalitat semblant i d’uns gustos també
equivalents, sinó dels múltiples pensaments abstractes que ambdues comparteixen i la
relació que mantenen amb el món o fins amb elles mateixes.
Pel que fa a la seva relació amb en Ferran, és un personatge paral·lel al de la
Matilde, ja que ambdues estimaven un noi de classe inferior i amb el qual finalment
decideixen escapar-se. La mort de totes dues fereix Guifré.
-Guifré Fontcoberta Bosch (1910-2016). Fill primogènit de Joaquim i Teresa, germà
de Matilde, Francesc i Esteve. Podríem dir que, en certa manera, és el personatge
principal de la narració. El seu nom significa desig de pau (element que, irònicament, li
manca), i està relacionat amb Guifré el Pilós.
Creix amb l’absència dels seus pares i l’aïllament del món, només contrastat per les
èpoques a l’internat del Collell; això el converteix en un nen força solitari i introvertit.
Orfe de mare als nou anys, es veu obligat a madurar abans que els altres nens i creix
sota el caràcter autoritari del seu pare, del qual rep poques mostres d’afecte. Ell,
d’alguna manera, és qui li inculca la necessitat de fer-se cura dels seus germans. Té una
relació estreta amb la seva germana Matilde que, amb el pas del temps, s’anirà fent
més distant, sobretot amb l’arribada de la Guerra Civil espanyola, la qual, de fet, es
converteix en una gran cicatriu en la seva memòria, ja que hi perd dos dels seus
germans i el seu pare –a més de viure experiències horribles.

8

Escollida en referència a la data de mort del poeta i escriptor català Carles Riba.
Per tal de consultar l’arbre genealògic dels Gòsol i els Fontcoberta vegeu la página 308 de la novel·la
Vides d’espígol.
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Podríem dividir la seva vida en quatre períodes (cada període determinat per una
dona): la infància (Matilde), la Guerra Civil (Maria Anna), la postguerra (Elisabeth) i, tot
i que no el coneguem, el seu envelliment a Barcelona amb Enriqueta. S’aferra a les
vides dels altres i, en experimentar les conseqüències de la brevetat de la vida, cau en
una forta tristesa de la qual surt aferrant-se a una altra persona. És incapaç de ser feliç
perquè ni pot ni vol —potser— superar el seu passat. La diferència principal entre ell i
l’Elisabeth és que ella troba el mètode per recordar sense que això li dolgui, mentre
que ell se sotmet al dolor del record com a càstig pel mal que creu haver causat.
Podríem considerar-lo un personatge paral·lel al d’en Pere, sobretot per la negativa
a refer la seva vida després de la pèrdua de la seva esposa. A tots dos la fugissera vida
de l’Elisabeth els causa una sensació estranya que, en certa manera, els durà per
camins contraris.
També és un personatge paral·lel al d’en Sergi, ja que tots dos se senten culpables
de la mort d’algú.
-Pere Gòsol Puigsoliu (1910-data desconeguda). Segon fill de Narcís i Maria, germà
d’en Joan. El seu nom significa pedra, una qualitat de la qual és la fermesa que ell, tan
sovint, aparentarà. La seva vida també està marcada per la relació amb el seu germà,
força més gran que ell, i les seves idees radicals.
Esdevé amic d’en Guifré, el qual l’ajuda en el seu desenvolupament cultural i, de
retruc, a conèixer la Matilde, de la qual s’enamorarà. El marca profundament la mort
de la seva germana, que es lleva la vida en no veure’s corresposta per en Guifré. Tot i
això, a diferència del seu germà i la seva família, no en culpa el seu amic.
Adopta la professió del seu pare, ferrer.
Durant la Guerra Civil s’escapa amb la Matilde, amb la qual es casarà i tindran un
fill. Amb la seva mort, però, perdrà les poques possibilitats de tenir fe en la humanitat
i en Déu, es deixarà dur pel camí que ha seguit el seu germà i oblidarà que té un fill.
Arran de la mort de la seva neboda i d’un seguit de confessions del seu germà
s’adonarà que el que fa no té cap mena de sentit i es reconciliarà amb el seu fill i el seu
cunyat.
Com ja s’ha explicat, es tracta d’un personatge paral·lel al d’en Guifré i, pel que fa a
la seva relació amb la Matilde, al d’en Ferran.
-Clàudia (2000). Passió per la lectura i l’escriptura. Té una germana. Podríem dir que
és el personatge principal del segle XX. Es deleix per entendre les vides dels altres i per
resoldre misteris. S’enamora d’en Sergi. L’Elisabeth li confia la clau de la torre i l’ajuda
en diverses ocasions perquè considera que és l’única capaç de fer entendre al seu pare
allò que ella intenta fer-li entendre. És creient. Sovint té por que el que veu no es
correspongui amb la realitat. És això, en certa manera, el que haurà de resoldre.
Com ja s’ha explicat, es tracta d’un personatge paral·lel a l’Elisabeth.
-Sergi (1999). Passió per la lectura i el coneixement en general. S’enamora de la
Clàudia, a qui ajuda a entendre que no ha de dubtar d’ella mateixa. Se sent culpable de
la mort d’un amic, cosa que d’alguna manera l’assimila a en Guifré. Arran de la història
de la casa, agafant en Guifré com a exemple, entendrà que la culpa només ens duu a la
infelicitat.
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2.6.El narratari
Mentre que el narrador —la persona o el personatge que explica la història—
sempre hi és, el narratari —el destinatari de la narració— és opcional. La figura del
narratari, en aquesta novel·la, de la mateixa manera que la del narrador, va alternant.
De fet, hi ha alguns llocs dirigits a un narratari en segona persona, com ara aquests:
Veieu? Ja ho ha tornat a fer p. 5.
A vegades els fulls en blanc em fan por. Us passa a vosaltres? p. 7
Bé, en realitat la culpa és tota meva: sóc molt desendreçada i, en lloc d’escriure-les totes
ordenades en un paper com fa la gent normal –us ho he dit, no? De normal no en tinc ni un pèl-,
vaig passant amb fulls –sí, més fulls-, sense numerar-los, amb diferents colors... p. 7.

En altres llocs, quan es tracta d’epístoles, el seu destinatari és, al mateix temps, el
narratari. Aquesta segona persona també apropa el lector a la situació:
Estimat Ferran,
Avui he somiat que tot el que m’havies dit era un somni, i que decidíem estimar-nos per sempre
p. 207.

Quan la Matilde escriu en un diari és a l’objecte a qui es dirigeix, tot i això, aquest
recurs ajuda a establir una connexió entre el lector i el personatge:
El pare va fer bé de donar-te a mi. Et cuidaré bé, de veritat. Però no et prometo escriure gaire
més sovint, i menys ara p. 97.

Aquesta connexió augmenta quan la noia es pregunta, indirectament, si algun dia
algú llegirà el diari:
En Francesc i l’Esteve no se’n recorden, de la tia, i estan impacients perquè arribi però en Guifré
i jo estem convençuts que quan la vegin els passaran les ganes de tornar-la a veure. Em criden,
així que t’he de deixar, siguis qui siguis
Com et dius? p. 102.

Realment és al lector a qui es dirigeix.
2.6.1. El lector implicat. És la mena de lector seleccionat per una narració determinada, que té el saber i les expectatives adequades. En aquest cas seria un noi o noia
de la mateixa edat que els protagonistes, amb una cultura bàsica o, senzillament, amb
interès pel coneixement en general.
2.7. El narrador
En llegir una narració establim un contracte de ficció: atribuïm credibilitat a la versió
dels fets que dóna el narrador, única font de la informació de la qual arribarem a
disposar. Si és un narrador omniscient acceptem que ho sap tot dels fets, si parla d’una
història viscuda la narració és més veraç, etc.
L’autor pot escollir entre dues actituds narratives: el qui explica la història és algú
que no l’ha viscut o algú que sí que l’ha viscut.

14

DE LA IDEA AL TEXT

Georgina Torra Guixeras

Construcció d’una novel·la: Vides d’espígol

2.7.1. Narrador heterodiegètic. No forma part de la història. L’avantatge d’aquest
tipus de narrador és la possibilitat de fer focalitzacions en diversos personatges,
d’analitzar l’escena des d’un punt de vista ampli i, al mateix temps, de fer anàlisis
subjectives des del punt de vista d’algú omniscient. Tot i això, allunya el lector de la
narració.
Va acabar de llegir aquella primera carta que reposava sobre l’escriptori blau de l’habitació de
l’Elisabeth. Les trenes descansaven sobre el seu pit, intranquil·les i calmades alhora. Esperava
trobar enmig d’aquelles lletres les respostes dels dubtes que la seva ment es negava a aclarir p.
231.

2.7.2. Narrador homodiegètic. Forma part de la història (autodiegètic si n’és el
protagonista). L’avantatge d’aquest tipus de narrador és la proximitat que ofereix al
lector; tot i això, no permet les valoracions que permet el narrador heterodiegètic.
M’he arraulit en un dels sofàs de la torre, amb els peus descalços notant el terra fred i la sorra
que s’hi amaga. M’agrada fer xocar el dit gros contra la pedra de l’entrada, o fer-lo lliscar amb
l’enrajolat que hi ha a la part modernista; sí, aquí on sóc ara p. 248.

2.7.3. Combinació de narradors. És per tal d’aprofitar els avantatges d’ambdós
narradors que s’ha decidit mesclar-los. Per això mateix en alguns fragments trobem
que s’enllacen, sobretot al principi de la narració. Aquest fragment, però, pertany més
aviat al final:
He enretirat abans, però, l’escalfador, i en posar-m’hi noto el fred fugint del meu cos i me
l’imagino amagant-se als racons de la cambra, enfadat perquè no l’he deixat dormir amb mi.
-Pobret, potser també té fred, potser està sol –me’n compadeixo, completament adormida-. Li
diré a l’escalfador que es prepari una bona conversa perquè ja no se senti tan sol. De fet, podria
parlar-li dels beneficis que faria a l’estiu per animar-lo. Seria una conversa interessant, sobretot
perquè a l’estiu l’escalfador fa nosa.
Les possibles converses entre dos elements tan contraris la duien a voltar d’un cantó a l’altre
del llit p. 250.

Tot i això, de mica en mica aquestes polifonies10 a l’interior d’un mateix capítol
s’han convertit en capítols amb narradors diferents, majoritàriament amb narrador
heterodiegètic perquè facilita els salts temporals i els canvis en la focalització. És per
això que, mentre que el capítol «Jo confesso (Jaume Cabré)» p. 296 està tot escrit en
narrador homodiegètic —ja que no deixa de ser una carta d’un pare a la seva filla
(narratari)—, el capítol «Tábortúznél (Popular hongaresa)» p. 186 està escrit en
narrador heterodiegètic. A més a més, podríem dir que de la mateixa manera que la
narració comença en narrador homodiegètic —la Clàudia— i de mica en mica es
transforma en heterodiegètic, en un punt de la narració es tornen a intercalar els dos
narradors i, finalment, l’epíleg també ens l’explica la mateixa Clàudia. Això és
purament simbòlic, i té la intenció de representar que, d’un món més o menys
individualista, d’una psicologia i una realitat més o menys definides, passa a formar
part d’una col·lectivitat entre la qual es veu obligada a trobar la seva funció (de fet, en
un principi la resta de personatges es converteixen en una estranya nebulosa que, de
mica en mica, s’anirà definint). Principalment, l’objectiu de la casa és convertir els nois
—que parteixen del desconcert— en individus més madurs i, per tant, diferents.

10

Canvis en la veu narrativa.
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Podríem dir que busca redefinir-los un cop aquests esdevinguin alguna cosa més que
simples persones en una masia.
2.8. La focalització i el punt de vista
S’entén per punt de vista la posició des de la qual es presenta l’acció de la novel·la.
Tot i això, el concepte punt de vista pot ser entès com a lloc des d’on es mira alguna
cosa o com a manera particular de considerar un tema i problema; és a dir, l’opinió
que algú té sobre una qüestió. Quan es narra una història no es distingeix entre qui la
viu o la veu i qui la conta; tot i això el narrador pot mantenir el seu punt de vista, pot
adoptar el d’un sol personatge o adoptar el de diversos personatges, sempre amb la
seva veu. Quan el narrador selecciona un personatge té la llibertat i el privilegi d’entrar
en la seva consciència, de revelar-ne la intimitat, fins allò que el mateix personatge
ignora, adoptant-ne el punt de vista.
En aquesta novel·la podem trobar el punt de vista del narrador i el de diversos
personatges (protagonistes o no).
2.8.1. Focalització interna. El narrador adopta el punt de vista d’un personatge. En
aquest fragment, tot i que la història sigui narrada per un personatge extern, podem
veure-la a través dels ulls d’en Guifré Fontcoberta.
Quan en obrir la porta de color incert ningú no l’esperava, podia creure fermament que alguna
cosa no anava bé. Que la nit i el dia s’havien capgirat. I ell, que vivia capgirat, es veia obligat a
redreçar el dia de la seva filla, com fa tota persona que n’estima una altra.
Quan va advertir que aquell vespre d’estiu es convertiria en una autèntica tempesta, ja tenia els
ulls humits. Havia procurat assecar-se’ls, però finalment el lloc on els rosers de la mare havien
descansat tantes vegades l’havia tornat a temps remots, i la llum dels seus ulls havia
desaparegut de nou. El perquè ja no era buscat: de la mateixa manera que es fa de nit perquè
es fa de nit, ell estava trist perquè estava trist, i la llum que l’apropava al dia s’havia apagat,
aquell vespre, i ell –sense mistos ni pedra foguera- l’havia d’encendre p. 197.

Podem veure que no només parla de les accions, sinó també dels sentiments del
protagonista i dels seus pensaments.
Pot ser fixa (el narrador no abandona mai el punt de vista del personatge escollit) o
variable (el narrador focalitza en dos o tres personatges). En la novel·la en qüestió s’ha
optat pel segon tipus, ja que permet un major apropament al món de diversos
personatges. Podríem dir que, de la mateixa manera que no hi ha un protagonista únic,
el narrador tampoc té un punt de vista únic. D’aquesta manera podem llegir
focalitzacions en la Clàudia, en Sergi, l’Elisabeth, en Ferran, en Pere i en Guifré, entre
d’altres. Aquí en tenim alguns exemples de la Clàudia, la Sara i en Guifré
consecutivament:
La Clàudia també somreia. Tot i que no pogués esbrinar de cap manera en quin compàs o
tonalitat s’interpretaven cada una de les peces això no era cap obstacle, en gaudia de la mateixa
manera p. 27.
Així era la música: màgica. I donava les gràcies al seu pare per haver-li ensenyat a estimar-la.
Perquè sabia que si no l’hagués descobert mai no hauria estat capaç de suportar-ho. Perquè en
ella el tenia a ell, i sense ella no tenia res p. 27.
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Llavors recordà de qui era fill, també, i el somriure se li mig esborrà de la cara. Però aviat el te li
féu conservar. No, no deixaria que ningú –ni tan sols ell- li esborrés el somriure aquell dia p.
47.

També es parla de focalització zero o de narració no focalitzada quan es mostren els
pensaments i sentiments de diversos personatges (principals i secundaris). Mentre que
la majoria de capítols compten amb la forma anterior, també podem trobar-ne uns
quants on es busca en l’interior de cada un dels personatges que apareixen, com ara el
capítol «Composició VIII (Vassily Kandinsky)» p. 286, on s’intenta entrar en la
psicologia de diversos personatges a través d’un seguit d’al·lucinacions. És per aquesta
diversitat de colors que el títol del capítol és el que és.
En alguns moments és el narrador el qui explica un fet que no pertany a la història
de cap dels personatges o que, aparentment, no té relació amb els esdeveniments que
ens explica la narració:
Diuen que vivim el present com si mai no haguéssim viscut el passat que hem viscut, però que
alhora no podem viure al present sense viure del passat. Potser per això voldríem un llibre de
records: per no deixar morir cap veu, i no oblidar cap història i, alhora, saber que podem
oblidar-les totes sense fer-les malbé p. 208.

2.8.2. Focalització externa. El narrador no adopta el punt de vista de cap personatge i es veda l’entrada a la seva consciència. Aquest tipus de focalització
popularitzada als anys trenta11 no té cap mena de paper en aquesta narració, ja que
l’objectiu principal de la història és entrar en la psicologia dels personatges. És cert
que, sovint, en focalitzar en un personatge oblidem què pensen els altres i això,
d’alguna manera, podria anomenar-se també focalització externa.
2.9. Els títols
De la mateixa manera que cada capítol està col·locat en una posició calculada, que
es talla quan el narrador creu que ha de deixar de relatar els fets i que comença en el
moment en què creu que ha de començar, els títols també estan escollits en funció del
significat del capítol. És cert que en alguns casos el lector pot arribar a comprendre
amb facilitat per què han estat escollits, però en d’altres els noms escollits són força
més rebuscats i tenen, d’alguna manera, un punt de vista simbòlic sovint difícil
d’interpretar.
Primer de tot, seria convenient dir que en convertir-se en una novel·la juvenil que té
com a objectiu —encara que no sigui ni únic ni principal— transmetre als lectors un
seguit de coneixements culturals, és lògic que els títols siguin noms de llibres,
composicions musicals i obres d’art. A més a més, també trobaríem aquí el rastre de
l’Elisabeth —i amb ella el del seu pare—, ja que aquests elements són alguns dels que
la defineixen: les arts plàstiques, la música i la lectura. El quart element —dit d’altra
manera, la quarta temàtica— són les flors, un símbol també important en el transcurs
de la novel·la.
Seguidament, aprofundirem en el significat de diversos títols com a exemple de la
relació entre els elements escollits i el contingut del capítol:
11

Collita roja o El falcó maltès, ambdues de Dashiell Hammett, en són exemples.
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1) Pintura: trobem setze títols relatius a
aquesta art.
-L’àngelus (Jean-François Millet) p. 5.
Aquest quadre té tres raons per les quals
és important, no com a títol del capítol
sinó com a primer títol de la novel·la.
L’àngelus solia dur-se a terme durant tres
moments del dia: la matinada, el migdia i
la tarda. Si considerem que aquest quadre
representa la matinada, representaria
l’inici del dia, l’inici de l’aventura, l’inici
de la novel·la; si, en canvi, considerem Pintura 1. L’àngelus, de Jean-François
que succeeix al migdia, podríem veure- Millet.
ho com una interrupció de la seva feina, Font : Viquipèdia.
de la seva tasca —de la seva vida—, cosa
que fan els nois per tal de descobrir alguna cosa diferent però necessària. El
segon element és el caire religiós de la pregària, propi del segle XX. La tercera
raó seria el fet que sigui un ambient rural, que serà present al llarg del llibre.
-Ofèlia (John Everett Millais) p. 150. El
nom d’aquest capítol fa referència a la
mort d’Ofèlia de l’obra de Shakespeare
Hamlet. Guifré, en assabentar-se que la
Margarida s’ha llevat la vida llançant-se
al llac, ofegada, se la imagina com la
bella Ofèlia, i és d’aquesta manera, per
tant, que el narrador té la intenció de
representar-la.
Pintura 2. Ofèlia, de Millais.
Font : Viquipèdia.

-Nens menjant raïm i meló (Bartolomé Esteban
Murillo) p. 54. En aquest capítol trobem els nens
del poble xerrant i jugant al carrer, preparant
entremaliadures i observant. En certa manera el
quadre de Murillo podria il·lustrar perfectament
l’escena per la condició dels nens, per exemple.
-Caminant damunt un mar de boira (Caspar David
Friedrich) p. 78. En aquest capítol les reflexions
proliferen, cosa que transmet el quadre del romàntic
alemany Friedrich. A més a més, l’escena té lloc en
un punt elevat des del qual es respira la pau i el
silenci, coses que —de manera indescriptible—
també ens suggereix aquest quadre que, a més a
més, és d’una bellesa extraordinària.

Pintura 3. Nens menjant
raïm i meló, de Murillo.
Font : Viquipèdia.
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2) Música: trobem setze títols relatius a aquesta art.
-Pie Jesu. IV moviment del Rèquiem en re menor
(Gabriel Fauré) p. 197. Un rèquiem, com el seu nom
provinent del llatí indica, és una peça de descans, de
mort, que se sol tocar als funerals. En aquest capítol
en Guifré recorda la mort de la Matilde i, amb aquest
títol, es busca transmetre la pregària que fa per la
seva ànima: Pie Jesu domine dona eis requiem (Pietós
Jesús, senyor, dóna’ls repòs). Aquesta tercera persona
del plural no només fa referència a la seva germana,
sinó a tots aquells que ja no hi són i que, al mateix
temps, recorda. És un moviment preciós que amb
veus blanques sembla celestial.

Pintura 4. Caminant
damunt un mar de
boira, de Friedrich.
Font : Viquipèdia.

-El cant dels ocells (Popular catalana) p. 281.
Aquesta cançó popularitzada per Pau Casals ha esdevingut, a més d’una típica
cançó de Nadal que a vegades es toca en els funerals, un símbol de pau. És
aquesta mena de pau blanquinosa la que mira de representar l’església on
l’Elisabeth està enterrada i on la Clàudia resa sincerament.
-Amazing grace (John Newton) p. 293. Aquesta és una cançó d’esperança,
que transmet el missatge cristià que el perdó és possible tot i els pecats dels
homes i que l’ànima pot salvar-se. La intenció d’aquest títol, però, és recordar
que encara que estiguem perduts o cecs trobar el camí i veure-hi, sigui el camí
que sigui, és possible. Aquí en Guifré s’adona que el gran error que ha comès
ha sigut no deixar-se ser feliç i, de la mà de la seva filla, se’n va al cel.
3) Literatura: trobem dotze títols relatius a aquest àmbit.
-Per qui toquen les campanes (Ernest Hemingway) p. 145. Aquest capítol
comença amb el so de la campana de les bernardes que, de fet, se sentirà
durant tot el capítol. Aquest és el títol d’una novel·la de Hemingway, que va
ser corresponsal durant la Guerra Civil espanyola i a la qual dedica aquest
escrit. A més a més, en escollir aquest títol Hemingway recorre a “Meditació
XVII” de l’obra en prosa Devotions Upon Emergent Occasions, de John Donne
on es diu:
La mort de qualsevol home m’afebleix perquè estic lligat a la humanitat. Per això mai no
12
preguntis per qui toquen les campanes: toquen per tu .

Aquesta és la idea que vol transmetre’s amb aquest capítol, i amb d’altres
dedicats a la Guerra Civil: les morts i, al mateix temps, la història, són cosa de
tots i no haurien de deixar indiferent a ningú.
-Jo confesso (Jaume Cabré) p. 296. De la mateixa manera que Adrià Ardèvol
—protagonista del llibre de Cabré— escriu una llarga carta a la dona que
estima, ja morta, a mode de confessió abans que l’alzheimer li esborri els
12

DONNE, John. Devotions Upon Emergent Occasions. 1927. Meditació XVII. Es pot consultar a l’adreça
web següent : https://en.wikisource.org/wiki/Meditation_XVII (anglès).
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records, en Guifré Fontcoberta escriu també una carta a una noia que estima
—la seva filla en aquest cas— demanant-li perdó pel mal que ha fet i
confessant-li que fa temps que ha deixat de voler pertànyer a la vida, cosa que
lamenta.
De fet, el personatge de Guifré ha estat inspirat pel d’Adrià Ardèvol i per una
persona real que desconeix que, en certa manera, forma part de la novel·la.
-Diari d’Anna Frank p. 95. Aquest capítol duu aquest títol en referència al

seu format epistolar. Una nena que, com Anna Frank, rep un diari pel seu
aniversari, escriu deixant de fer-ho sense explicar ben bé el perquè. Hi parlarà
de la relació que s’estableix entre ella i els seus germans i pares, i de les seves
vivències infantils.
4) Flors: trobem quatre títols relatius a aquest àmbit —de fet, tres són flors mentre
que el quart seria un fruiter. El significat de cada una de les flors s’explica en el
capítol pertinent i té relació amb el llibre que Elisabeth decideix escriure: una
mena de recopilació de records on cada vivència esdevé quelcom atribuïble a
una flor.
2.9.1.Vides d’espígol
Aquest és el títol de la novel·la en qüestió. Fa referència a la planta que,
constantment, apareix i que simbolitza l’Elisabeth. Tot i això, com prou bé es diu en el
capítol «Lavandula angustifolia» p. 62—és a dir, espígol—, aquesta flor significa ‘el
teu record és la meva única felicitat’. En assabentar-se d’això els nois i noies
reaccionen de la següent manera:
Tots havien entès que aquell podia ser un missatge verdaderament trist i no volien aventurar-se
a adjudicar-lo a cap emissor ni destinatari. Tots l’havien sentit més d’una vegada, i havien
lamentat sentir-lo. Ara aquella maleïda flor els recordaria aquelles morts, aquelles pèrdues,
aquells records. Records que s’havien encallat en la seva memòria p. 64.

Per tant, podríem dir que el que uneix tots els personatges és aquesta impossibilitat
de ser feliços a causa de la dificultat que els comporta desprendre’s dels records. Les
seves són, per tant, vides d’espígol, vides dedicades a recordar, i a fer-ho
malaltissament. És per això que l’objectiu de l’Elisabeth (l’espígol) és ajudar-los a veure
que no es pot viure del record, i que tard o d’hora aquest també s’ha de deixar fugir,
com la flor de lavanda.
Un altre significat del títol és la idea de col·lectivitat. La lavanda és una flor molt
bonica, però l’efecte que fa una sola inflorescència no és el mateix que fan els
centenars que hi ha als camps de la Provença, per exemple. Així doncs, trobem petites
vides agrupades en un ram per tal de formar la història col·lectiva. El que, d’alguna
manera, tots ells s’entesten a entendre.
2.10. Aspectes lingüístics
2.10.1. La doble negació. Cal destacar que per tal de diferenciar la veu del narrador
de la dels personatges els diàlegs estan lliures de doble negació mentre que quan parla
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el narrador podem trobar-la. La raó d’això és diferenciar l’espontaneïtat i la llibertat de
la llengua parlada de la veu narrativa, més aviat mesurada i meditada:
Quan el pare arribà, ningú no l’anà a rebre p. 197.
-I ningú se’n va adonar?
-Home, has de ser molt temerari per fer passar una carta amb un missatge ocult davant dels ulls
d’algú que pot escollir per tu si vius o no p. 247.

2.10.2. Vós, vostè o tu? Tot i que en l’època actual és natural que els nens es parlin
de tu entre ells, o fins i tot que es dirigeixin als seus pares amb el mateix tractament,
és sabut que no sempre ha estat així. Per tant, una de les decisions que s’han pres ha
estat, també, en quin terme han de dirigir-se els uns als altres durant les diverses
èpoques en les quals té lloc la història. Per explicar la decisió presa cal dividir el segle
passat en dos:
*Infància de la Matilde i en Guifré: es dirigeixen als seus pares amb el vós, mentre
que els seus pares els parlen de tu. Les criades es parlen les unes a les altres de vós i,
en dirigir-se als senyors, llavors sí que els parlen de vostè, de la mateixa manera que
ho fan en cas que aparegui un personatge desconegut. Els senyors es dirigeixen a ells
de tu a tu.
En Guifré i la Matilde:
-Perquè vols quedar-te amb aquesta branca, i és meva.
El noi féu morros.
-No és teva. És meva, perquè jo algun dia seré l’hereu p. 46.

En Guifré i, en general, tots, es dirigeixen a Déu amb el vós:
Per què, Déu meu? Per què ella també? La mare, el pare i els germans. I ara la meva esposa.
Tots morts, i jo viu. Per què em feu això, Déu meu? Mateu-me i permeteu-me deixar de patir;
perquè viure així no és viure. Estic sol; completament sol. M’heu arrabassat la companya que
havia escollit. Què he fet per merèixer això? Per què em castigueu d’aquesta manera? No he
estat dolent, pare. Mai. Per què, doncs, tal dolor? p. 52

En Guifré, de nen, parla amb el seu pare:
-Qui us ho va dir, pare? Vull dir, no recordo que ningú em vingués a cridar –rectificà la frase p.
116.

*Infància de l’Elisabeth i en Ferran: es dirigeixen als seus pares amb el vostè,
mentre que els seus pares els parlen de tu. Les criades alternen el tu i el vostè (entre
elles utilitzen el tu però amb la majordoma empren el vostè, les més joves tracten les
altres de vostè, també). En dirigir-se als senyors, els parlen de vostè, de la mateixa
manera que ho fan en cas que aparegui un personatge desconegut. Els nens es parlen
de tu.
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La Beth parla amb la Cecília de tu a tu:
-D’acord –va cedir la noia, amagant un somriure-, com que veig que si no t’ho explico no em
deixaràs donar-te la sopa ho faré. Però m’has de prometre que després t’empassaràs totes les
cullerades que et fiqui a la boca.
T’ho prometo –va comprometre’s la nena, amb ulls sincers i impacients p. 212.

En Guifré parla amb el doctor. Es dirigeixen l’un a l’altre amb el vostè:
-Senyor Fontcoberta? –va instar en Guifré a abandonar els documents amb què batallava.
-Senyor Ardèvol –va saludar el metge mentre es treia les ulleres.
-Voldria parlar amb vostè d’un tema delicat p. 230.

L’Elisa amb el seu pare:
-Per què no m’ha parlat mai del meu cosí, ni de la tia Matilde –li etzibà la noia, sense que ell
tingués temps d’assimilar la situació.
-Del teu cosí? –va fer-se el sorprès intentant evitar el tema una vegada més p. 197.

Després d’haver consultat algunes novel·les de l’època o que parlessin de l’època,
com ara Rurals i urbanes13, Pilar Prim14 o Pedra de tartera15 i haver vist que les opcions
escollides no sempre eren les mateixes s’ha optat per aquesta opció amb el desig que
el vós —que és un tracte realment molt més bonic i menys fred que el vostè— formi
part d’alguns diàlegs en ser una forma més genuïna que el vostè i, al mateix temps,
amb el canvi de tracte entre generacions també se simbolitza la popularització del
vostè cap als anys cinquanta i seixanta del segle passat, sobretot a les ciutats —on
habiten la major part de l’any— i, per tant, simbolitza també l’evolució de la llengua i
les diferències que aquesta adquireix amb el pas del temps i en diverses generacions.
2.10.3. El fred o la fred. Aquest termes que semblen equivalents, a la novel·la estan
utilitzats amb intencions diferents: mentre que «el fred» té connotacions negatives
(cristalls de fred que es claven, punxades, absència de sentiments, dolors, tristor) en
emprar «la fred» les connotacions són més aviat positives (com si en lloc d’un vent
fred fos tan sols una brisa d’estiu, agradable com les carícies d’una mare).
Al cementiri el fred és més dur, per exemple:
Començaren a notar el fred, associat al lloc en si mateix, provocat també pels negres nuvolots
que semblaven haver tornat per tal de fer-los de paraigües pel sol p. 79.
Llavors sentí el fred, el fred que li calava els ossos i que la destrossava. El fred d’uns ulls que
preferien oblidar o no sentir que sincerar-se. El fred d’en Sergi p. 82.

13

OLLER, Narcís. Rurals y urbanes. Barcelona: Il·lustració catalana.

14

OLLER, Narcís. Pilar Prim, 2a ed. Barcelona: Il·lustració catalana, 1906.

15

BARBAL, Maria. Pedra de tartera. Barcelona: La Magrana, 2007
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La fred sovint és més alegre:
Ara les campanes toquen, la pluja resa, els ocells somriuen, la fred dansa, el riu camina, el bosc
escolta, l’home plora p. 190.

Aquest fragment en mostra la diferència:
Entre les cortines de la nit, busco els somnis d’una sola persona. El fred, de cop, m’ha tenyit els
horitzons d’un blau estrany i ha vençut la fred, que amb la seva capa d’ocres mitigava els blaus
tenebrosos p. 248.

2. 11. Simbolismes
2.11.1. El jardí de records: les flors. Les flors tenen un paper important en la
novel·la. De fet, l’Elisabeth mateixa decideix donar aquest significat a les plantes: el de
quelcom capaç de transmetre emocions, i és per això mateix que elabora un llibre on
escriu què significa cada una d’aquestes plantes per a ella. Per això mateix les roselles
són l’amor infantívol i la infància mateixa, el xiprer envia missatges dels morts als vius,
les margarides ajuden els records a sobreeixir i l’espígol la representa a ella i al record.
Fins i tot en Pere ens conta que són les figueres les que simbolitzen la Matilde per a ell,
però per a en Guifré és l’olivera. Això és, sols, perquè, com diu la mateixa Elisabeth,
donem vida a les plantes amb els records.
2.11.2. La presència d’elements fantàstics: el llop, les lluernes, les fades i els músics
del bosc. Deixant a banda la presència de fantasmes, també podem trobar-hi altres
elements fantàstics, com ara el llop que la Beth troba al bosc després de llançar pètals
de margarida al pou, o les lluernes que condueixen els enamorats a la felicitat o la filla
amb la seva mare, o les fades que de cop i volta tenyeixen de llum el bosc, o els músics
que omplen de colors diversos les atmosferes dels vivents. Cada element té un
significat diferent, i és així que mentre que les fades i els músics tenen l’objectiu de
trencar amb la realitat i simbolitzar les emocions indescriptibles que, sovint, ens
uneixen, les lluernes es converteixen en missatgeres dels qui ja no hi són, i donen llum
a les vides dels personatges (perquè com bé diu Jesús, ell és la llum del món16); el llop,
en canvi, seria la representació de Déu i, alhora, de la pròpia consciència.
2.11.3. La casa, el temps i el paisatge: altres personatges. De la mateixa manera que
en les novel·les pròpies del romanticisme, on els elements del paisatge tenen una clara
influència sobre els personatges, en aquesta novel·la no només la tenen, sinó que són
personalitzats fins a esdevenir personatges més. És per això que, sovint, quan el vent
s’entristeix plou, o quan els nois volen conèixer alguna cosa que han de conèixer el cel
es destapa. Fixem-nos, doncs, en els següents passatges:
-Qui ets? –havia preguntat ella, en xiuxiueigs, i els arbres havien rigut i s’ho havien repetit els
uns als altres, deixant caure les joves fulles abans de temps p. 216.

16

Jn 8, 12.
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El silenci de la nit va seguir emmascarant les seves mirades, modelant els seus records,
capgirant totes les paraules p. 219.
El vent s’havia adonat que els nois que, de sobte, havien pertorbat la tranquil·litat de la casa –i,
per tant, la seva- estaven disposats a descobrir aquells amargs secrets que la masia s’havia
guardat per a ella mateixa durant tants i tants anys per tal d’alliberar-la de l’etern dol que
semblava haver-se adjudicat. Per això decidí ajudar-los i permetre’ls abandonar l’edifici; per
això bufà fort i allunyà els núvols de pluja tot obligant el sol a sortir del llit. Tot i això, l’astre
mandrós no acabava de brillar amb tota la seva força, i seguia abrigat amb aquells llençols
blancs de cotó fluix que el cel li proporcionava p. 78.

De fet, fins i tot la casa és la qui explica els records al nois en molts moments.
2.11.4. La Gertrudis, el fantasma de ca n’Eres. En una entrevista que Mònica Bosch
Portell va fer a Maria Heras Coll17 se li pregunta sobre les llegendes de la casa i ella
respon que es deia que hi havia un fantasma:
R. Inclús hem tingut un amic nostre que s’hi va recollir, que es va arruïnar i ha viscut durant anys
a casa, i el fèiem dormir a la torre –s’ha mort ara fa tres o quatre anys– i ens deia que hi havia
un fantasma. Però és tan graciós, perquè una nit ens va trucar dient que hi havia gent a dintre
de la casa i allavons vàrem cridar la Guàrdia Civil. És clar, llavors nosaltres vàrem anar de
seguida cap al mas, ens vàrem trobar allà amb ell, i llavons ell ens va fer molta gràcia perquè li
va explicar a la Guàrdia Civil que a la casa hi havia un fantasma, i la Guàrdia Civil varen quedar…
(riu) varen pensar que tots érem bojos.
P. (rient) I aquest fantasma és algun familiar?
R. (rient) No, no se sap, se sap que era una dona, i aquest que teníem a casa li deia la
Gertrudis, no sé perquè. Però els hi va explicar a la Guàrdia Civil com a cosa certa.

És en referència a aquest fantasma femení que la novel·la en qüestió parla, també,
d’un altre fantasma, que en aquest cas és el de l’Elisabeth.
2.12. Les il·lustracions18
Quan se li va preguntar a la Glòria Morera19 per què
il·lustrava els seus llibres primerament es va sorprendre, però
després va respondre que ho feia perquè era el que la literatura
li suggeria, que els seus personatges li ho demanaven. Veia les
escenes i tenia la necessitat de pintar-les perquè els lectors les
veiessin tan nítides com ella les veia. Per què aquelles i no unes
altres? Doncs simplement perquè eren les més significatives, les
més simbòliques o, simplement, les que volia representar.
És per això mateix que s’ha decidit d’il·lustrar alguns dels

Imatge 2. Portada de la
novel·la.
Font: pròpia.

17

Maria Heras Coll és la qui decidí vendre ca n’Eres per tal que el seu fill Manuel tingués tot el que li
calgués.
18
Per tal de veure les il·lustracions consulteu l’annex 14.
19
Per tal de llegir l’entrevista feta a Glòria Morera consulteu l’annex 1.
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capítols amb dibuixos de creació pròpia, per tal que el lector pugui veure les
representacions de determinades escenes. En total, les il·lustracions són onze, sense
incloure-hi la portada. Les tècniques emprades són l’aquarel·la i el pastel, mentre que
la portada és un oli. L’aquarel·la s’ha utilitzat en referència a la pluja i pels colors clars
que permet tot i la seva dificultat, mentre que les escenes fetes amb pastel —un total
de tres— són records, impressions o olors més difuminades i esbossades, sensació que
permet aquesta altra tècnica.
La imatge de la portada representa l’Elisabeth, i duu la lavanda característica que
simbolitza el record, motiu recorrent del llibre.

3.La recerca històrica
És cert que no és estrictament necessària la recerca, en un llibre. Tot i això, quan
una novel·la està situada en un marc històric no només és necessària, sinó
imprescindible.
La Dolors Garcia Cornellà ens va dir això respecte als llibres emmarcats en un
context històric diferent del nostre:
T’has de documentar molt, però són molt bonics aquests llibres. A mi m’agraden molt, tant per
escriure com per llegir, i penso que són de gran ajuda perquè la gent jove aprengui una mica
20
d’història p. 25

És per aquesta última raó que part de la narració està situada al segle passat: per tal
que el lector —dins d’un públic juvenil— conegui una mica d’història i, concretament,
la nostra. De fet, el testimoni de Jaume Codinach Boix al llibre Els noms de la guerra
acaba així:
Només ho escric perquè la joventut reconegui el nostre passat i no es repeteixi mai més. Això és
21
la meva voluntat, que el jovent estigui molt lluny de les guerres. p. 89

3.1.La Guerra Civil espanyola (1936-1939)
El motiu d’un context històric com el de la Guerra Civil espanyola és apropar els qui
no van viure-la al dolor en petita mesura, de manera que es preguntin si volen
conèixer més fets del seu passat dels que aquesta història, amb petites pinzellades,
dibuixa.
Hi tenen cabuda temes diversos, certament, però amb poca profunditat. En aquest
fragment, per exemple, Guifré testimonia l’alçament militar a Barcelona a la carta que
escriu a la seva filla:
Quan el dinou de juliol de 1936 l’exèrcit s’aixecà en armes a Catalunya jo era a Barcelona. Érem
dos o tres al pis que ja coneixes, i que el pare va decidir comprar quan jo vaig anar a estudiar a

20
21

Entrevista a Dolors Garcia Cornellà, annex 2.
VILLARROYA, Joan (director de l’obra). Els noms de la guerra, Girona: El Punt, 2009.

25

DE LA IDEA AL TEXT

Georgina Torra Guixeras

Construcció d’una novel·la: Vides d’espígol

la ciutat. Vam sentir trets i, esverats, vam abocar-nos al balcó. La gent estava presa del pànic, i
cridava. Pel carrer passaven homes amb fusells, mocadors vermells i el puny enlaire.
Van picar a la porta. Tots ens vam mirar preguntant-nos si havíem d’obrir. Teníem clar que no
esperàvem a ningú p. 297.

En aquest altre i, de fet, en tot el capítol, es parla de l’assalt a les bernardes de
Girona, del dia 20 de juliol del 1936. És un fet real, que inclou alguns dels noms de les
monges que ho patiren. Tot i això, també s’hi mesclen personatges ficticis amb
vivències també inventades:
Cap a les dues de la matinada del dia vint de juliol de l’any mil nou-cents trenta-sis, els crits
d’una multitud d’identificació confusa van obligar aquelles dones vestides amb hàbits a
abandonar el son. Intentaren comprendre quina era la causa de l’aldarull, però a fora regnava la
penombra; les llums del carrer estaven apagades.
La porta de l’església es resistia a ser oberta, però cada vegada era colpejada amb més força, i
una dolorosa olor de gasolina impregnava l’aire. Per això Sor Montserrat Gallart, una de les
Germanes d’obediència, va començar a tocar la campana del campanar amb l’esperança que el
poble arribés amb la intenció de salvar-les. Girona tremolava p. 145.

L’incendi d’esglésies i monestirs també figura en el capítol «Tábortúznel (Popular
hongaresa)» p. 186, on es narra la mort del germà d’en Guifré i la d’altres joves del
poble —seminaristes— en intentar salvar les imatges de la parròquia22. De fet, fins i tot
la pròpia església dels Fontcoberta és cremada durant la guerra, com explica el capítol
«Dansa macabra (Camille Saint-Saëns)»:
Els meravellava el poder del foc i hi jugaven com criatures. Eren feliços destruint les vides dels
seus iguals, de gent que, com ells, patia pels seus fills i pels seus pares. Reien sense adonar-se
que aquell mal que volien destruir s’infiltrava dins seu i els ennegria l’ànima de la mateixa
manera que el fum, cada vegada que llençaven un llibre més al foc, ennegria les parets de la
capella p. 268.

Al capítol «Jo confesso (Jaume Cabré)» també trobem algunes de les experiències
que Guifré va viure al front, com ara aquesta:
De bon matí, els cuiners del batalló feien escalfar peroles d’aigua i hi abocaven pots de llet
condensada. Després nosaltres passàvem un a un, amb el plat d’alumini, a recollir la ració de llet
i pa que ens tocava. A vegades s’acabava abans que la fila arribés al final p. 298.

En certa manera, tot i que la novel·la parli poc de la guerra, són les seves
conseqüències les que duen en Guifré i a molts dels personatges a la misèria personal
en què viuen. Això vol ser el reflex dels sentiments que transmetien les paraules de la
Dolors Pinsach Vila. Això va dir quan se li va preguntar pel seu pare:
Em va agafar a mi en braços i va dir: nena, no coneixeràs el teu pare. Perquè vaig néixer a
l’octubre i ell va començar la guerra al juliol. Sí nena, va ser aixís. Ens van enviar la seva cartera
foradada que una bala li havia tocat el cor. No ho sabem.

De fet, hi ha hagut la intenció que la seva història formés, també, part de la
narració, apareixent al capítol «Los fusilamientos del tres de mayo (Francisco de

22

Una síntesi de la informació que regeixen narració i història es pot trobar als annexos 8, 9, 10, 11 i 12.

26

DE LA IDEA AL TEXT

Georgina Torra Guixeras

Construcció d’una novel·la: Vides d’espígol

Goya)» com el que és: el record d’una de les tantes criatures que van patir-ne l’horror
sense ser-ne culpables. Aquests en són dos fragments:
Diuen que la filla que perd un pare, el perd fins que li arriba el darrer alè, i llavors s’hi llança als
braços, recordant que sempre l’ha trobat a faltar, i que cada vegada que algú ha dit: «el meu
pare...», ella ha desitjat poder acabar la frase sense haver de dir «el meu pare és mort». Sense
pensar «he viscut sense pare», sense saber què sent aquell que és orfe, i sense haver-s’ho de
plantejar mai p. 208.
Potser, el que més et dol, àvia, és no poder recordar les seves faccions sense l’ajuda de les
fotografies o no saber què vas sentir quan et va dir adéu, perquè eres massa petita per
entendre el significat d’un comiat com aquell p. 209.

Sobre la postguerra se’n donen poques dades, tan sols els records d’en Pere Gòsol,
com ara aquest:
Havien sigut inevitables les truites sense ou –quan per a cinc o sis que eren només els en tocava
un-, el cafè substituït per llavors de garrofa o closques de cacauet –perquè el malt era un luxe-,
l’oli d’oliva canviat pel de gira-sol o de soja, la mantega per margarina, el sucre per sacarina... I
el pa, sempre negre, perquè el blanc podia arribar a costar vint-i-cinc pessetes, que era el sou
de dos o tres dies p. 257.

3.2. El Costumari Català de Joan Amades
De la mateixa manera que la guerra hi té un paper més o menys important, al diari
de la Matilde s’hi esmenten dues o tres tradicions escollides d’entre les tantes que
recull l’obra cabdal del gran folklorista català. La nit de sant Joan, per la seva gran
varietat de llegendes i per la relació amb la màgia i la natura, per exemple, ha estat
una de les escollides. Aquí la Matilde ens parla de les herbes collides aquest mateix
dia, quan se suposava que tenien més propietats:
Hem recollit pericó per fer oli de cop. Les inflorescències es deixen macerar uns dies en oli
d’oliva a sol i serena fins que el color sigui vermellós –i això que la flor és ben groga! La veritat
és que va molt bé. Jo he agafat milifulla, perquè l’altre dia la Celina ens va explicar com se’n feia
el licor. Ah! Me n’oblidava. Hem omplert un altre cistell amb herbes diverses, com escabiosa,
sàlvia... i la majoria de les que he anomenat abans. Farem ratafia, saps? p. 101.

D’altres són la tradició de les fogueres o les faves que es deia que les dones havien
de posar sota el coixí abans d’anar a dormir per esbrinar com seria el seu futur marit
p. 101-102; la tradició del salpàs23 p. 98 o, fins i tot, una referència a la llegenda de
la Por del Bagís24 p. 125—que no deixa d’unir el poble fictici amb Santa Coloma de
Farners.

23

Tradició cristiana que consistia en una visita anual que realitzava el rector durant la Pasqua a totes les
cases d'una parròquia eclesiàstica, especialment a les de pagès, per beneir-les amb aigua i sal. Cal
consultar annex 2, fotografia 106.
24
Llegenda popular colomenca que explica que, pels volts de sant Salvi, el fantasma de l’amo d’una
masia anomenada el Bagís s’apareix amb un fanal encès. Segons la tradició popular va morir confós per
un lladre en tornar abans d’hora del viatge que havia fet.
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3.3. En Boquica i la Guerra del Francès (1808-18014)
Ca n’Eres d’Adri compta amb un seguit de llegendes que l’omplen de vida, i una
d’aquestes és la d’en Boquica25. A la novel·la, aquesta llegenda comença amb el relat
d’un avi on els personatges adquireixen vida i acaben representant les pròpies
vivències de la casa. Aquest és un fragment de l’inici:
-Vet aquí un mal dia, en què en Boquica i els seus van acabar a prop d’aquesta casa. Fixeu-vos
com és la gent, que ja havien avisat els vostres rebesavis de la seva futura arribada, però tot i
que la vostra rebesàvia, fills i criats van abandonar la masia, en Miquel Fontcoberta no va voler
deixar-la mercè d’aquells bandits.
-I què va passar, avi? –va preguntar la nena, enganxant-se als genolls de l’home-. El mataren?
-En Boquica, en veure que el teu rebesavi havia amagat bona part dels diners de què disposava
el penjà en aquesta mateixa xemeneia i encengué el foc, esperant que l’home cantés p. 88.

3.4. La vida en una casa de pagès
No hem d’oblidar que aquests tretze nens que es troben de cop i volta en aquesta
casa estranya no tenen més remei que viure com ho feia la gent de pagès. És per això
que apareixen diversos elements, com ara l’escalfador de llit, el bugader o les tantes
conserves del rebost per passar l’hivern, que tenen per objectiu no només introduir
algunes de les coses que han canviat sinó també què suposaria per a nosaltres fer un
retorn al passat, cosa que realment pretenen els qui es cuiden de la casa on la novel·la
està ambientada. Com a exemple, el fragment següent:
-Molta xerrameca per tanta feina! –se sent des de la porta, i la noia de les trenes s’empassa les
paraules que acaben de sortir de la seva boca mentre grata el fons de l’olla amb el fregall
d’espart. Quan l’Assumpta se’n va, però, ataca de nou.
-Encara no entenc per què hem de fregar-les amb aquesta mena de terra vermellosa. Voleu dir
que no quedaran més brutes, així?
-Aquesta mena de terra vermellosa, com tu l’anomenes, es diu sauló –aclareixo cansada de les
seves històries-. I no, no queda més brut. És el que se solia utilitzar a l’època de les nostres
àvies. A més, no és vermellosa, sinó ocre.
-Es digui com es digui, sigui com sigui, se m’està ficant dins les ungles, i no hi ha res que em faci
més angúnia que la terra dins les meves ungles.
-Doncs t’hi hauràs d’acostumar –respon la Sara p. 139.

Un altre episodi seria la gran sorpresa de tots quan els manen de fer la bugada26.
Altres recerques a nivell històric són la documentació referent a ca n’Eres d’Adri27,
el col·legi Jesús-Maria de Sant Gervasi o com era la població de Santa Coloma de
Farners a inicis del segle XX28.

25

Llegenda explicada a l’annex 3.
Consulteu l’annex 5 per trobar la recerca relativa a la vida de cada dia en una casa de pagès.
27
Consulteu l’annex 2.
28
Consulteu l’annex 8.
26

28
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4. Referències literàries i culturals
Com que un dels objectius de la novel·la és transmetre un seguit de coneixements
culturals als lectors, de la mateixa manera que els noms dels capítols són obres d’art i
que cada un dels nois del segle XXI té un seguit d’aptituds relacionades amb àmbits
diferents —que tenen l’objectiu de representar que la unitat de tots els coneixements
aconsegueix una força major que cada un d’ells de forma individual— hi ha un seguit
de referències relatives a diverses temàtiques que sovint necessitaran conèixer per tal
de seguir avançant.
4.1. Mitologia. Tot i haver-hi referències mitològiques al llarg del llibre (part de les
descripcions) a Morfeu, Orfeu, etc. Trobem que aquesta tradició té un pes important
en diversos enigmes, on apareixen l’Óssa major i l’Óssa menor i el terme catasterisme;
el laberint del Minotaure p. 172 o els déus que conformen el calendari romà p. 277280. El fragment que hi ha a continuació és sobre Cal·listo i Arcas, posteriorment
convertits en Óssa Major i Óssa Menor:
Una fletxa trencava el vent i també la distància entre caçador i presa. Tot i això, aquesta vegada
el vincle que unia óssa i vailet era més gran que el que ells imaginaven. Quan la sageta estava a
punt d’allotjar-se al cos de la mare ella advertí en els ulls del caçador un aire familiar. El seu
Arcas s’havia fet gran; era un noi sa i fort. Somrigué. No digué res; sabia que si intentava parlar
sols sortirien esbramecs de la seva gola. Quina fi tan trista l’esperava: que el seu fill la matés,
com a óssa que era p. 43.

Mentre que aquests esmentats farien referència a la mitologia grecoromana,
podem trobar-hi també menció de la llegenda del comte Arnau. De fet,
tradicionalment se li adjudica el cognom Mataplana, que forma part del topònim de la
població fictícia on succeeix la història. La raó d’això és la relació de Guifré (que desitja
viure per tal de pagar amb el que ha fet) i l’eternitat a què és condemnat aquest
personatge de la mitologia popular catalana.
4.2. Música. Aquest element, a més de tenir un punt de vista simbòlic que permet a
l’Elisabeth d’aparèixer a la novel·la i que és un vincle entre generacions, també té un
pes en un dels enigmes, on els cal conèixer el sistema de notació musical anglosaxó p.
272-273. Es parla de diversos músics: Bartók, Beethoven, Bach, Schubert, etc. De fet,
com ja s’ha dit, fins i tot el nom d’una de les protagonistes està relacionat amb aquest
àmbit. La Sara la representa a causa no només de la seva història, sinó del que significa
aquesta art per a ella: la possibilitat de mantenir viu el seu pare. La noia, de la mateixa
manera que els altres nois, té una habilitat significativa que, en el seu cas, és tocar el
piano.
4.3.Biologia/medicina. Potser no té una importància tan gran com els altres àmbits,
en la novel·la. Hi apareixen informacions com ara l’embenatge d’un peu en cas
d’esquinç p. 83, els ingredients de determinats remeis, etc. L’Anna la representa i ens
explica el seu desig d’estudiar medicina. Sovint, també, ens obsequia amb
coneixements curiosos.
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4.4.Literatura. En aquest àmbit trobem moltes referències: a Sherlock Holmes,
Caterina Albert, Narcís Oller, les Metamorfosis d’Ovidi, l’Eneida de Virgili, John Donne,
Christina Rossetti p. 273, la Teca p. 141-142, Romeu i Julieta p. 177 i Hamlet p.
152, ambdues de Shakespeare, etc. Pilar Prim, de Narcís Oller, té una importància dins
el fil argumental: és el testimoni de l’amistat entre Guifré Fontcoberta i Pere Gòsol.
Aquest fragment, tot i pertànyer a la novel·la d’Oller29, ha sofert uns quants petits
canvis per tal que expliqués la relació entre els dos nois:
Mitx tremolós encara de l’insòlita emoció qu’acabava de rebre, anantsen cap a casa, en Pere’s
preguntava si estaría fent-se amic del Guifré.
¡Aquesta sí que fora bona! ¡Quín ridícol, quína brometa no’n farían els seus companys! Ell, que
l’únich despit sincer qu’havia sentit a la vida per algú, havía sigut per aquella família, es faría
amic ara del fill? !Quín absurdo, quín capgirell més estrany! Ni ell mateix s’ho explicaría. Oh, nó,
nó, axò no pot ser. ¡Quína aberració més gran! p. 54.

Les següents són referències a Sherlock Holmes, Víctor Català i John Donne,
consecutivament:
En Sergi interpreta el seu silenci i l’aprofita per exposar la seva hipòtesi: una idea eixelebrada
que només se li podia haver acudit a ell; digna del detectiu més prestigiós de l’Anglaterra del
segle XIX. La seva mirada aguda i penetrant, capaç d’enfrontar-se a qualsevol delinqüent –però
incapaç de competir amb “la Dona”, l’objecte dels seus pensaments, la brillant Irene Adler-,
persegueix les taques de culpabilitat del rostre de la dona que feineja, sense fer cas del brillant
detectiu p. 31.
–Matinera, també? –em pregunta en Sergi, per tal que entengui que m’ha vist, sense deixar de
mirar un exemplar de Solitud, de Víctor Català (o Caterina Albert, com més agradi).
–Suposo que a tots ens costa dormir després del que es va dir ahir –deixo anar prenent-li el
llibre de les mans.
–Una dona que escriu sota el pseudònim d’un home. Curiós –diu, agafant-me el llibre per dur-lo
al prestatge.
–De curiós res. En escriure La infanticida tothom es va escandalitzar. Una dona, l’autora? Per
això va decidir refugiar-se sota el nom d’un dels seus personatges. Aquest és el mal que ens han
fet segles i segles: haver de fingir no ser qui som. O obligar-nos a ser qui no som p. 33.
I amb aquelles paraules arribaren al cim del turó que els mostraria l’infinit. El temps i l’espai
encallats al dormitori dels morts.
–Dormitori? –dubtà la Clàudia.
–Sí –afirmà en Sergi-, del grec koimetérion. Clara referència al cristianisme: els morts no són
morts; només descansen fins al moment de la resurrecció.
–Això em recorda al dístic del poema de John Donne “No t’altivis sentint-te anomenar”
-respongué la noia.
–De Sonets sacres?
–Exacte. Feia:
Un son breu, despertarem a eterna sort
i la Mort ja no hi és. Moriràs, Mort p. 79.

La representen en Sergi i la Clàudia per la seva habilitat i els seus coneixements
sobre aquesta disciplina.

29

OLLER, Narcís. Pilar Prim, 2a ed. Barcelona: Il·lustració catalana, 1906.
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4.5.Art. Més que res és un símbol, com la música, que permet la immortalitat de les
persones. Trobem un capítol dedicat a El naixement de Venus de Botticelli, per
exemple p. 92, en el qual la protagonista es troba enmig del quadre en un somni.
La Dàlia la representa ja que té l’habilitat del dibuix. L’utilitza com a mitjà d’evasió.
4.6.Expressions llatines. El llatí és la llengua mare del català, per això apareix en
diverses ocasions a les làpides, esglésies o en boca dels personatges. També té
importància en quatre dels enigmes. En tenim algunes mostres a continuació:
-Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam. Dei requiescat in pace
–digué la Clàudia, qui s’havia apropat a llegir-ho, també p. 80.
Omnis creatura nobis mundi speculum est.
-Significa que tota criatura és un mirall del món per a nosaltres, oi? –va preguntar, una mica
insegura que la traducció fos correcta, perquè eren paraules de tres declinacions diferents.
El noi va assentir.
-Aquells qui diuen que el llatí no serveix per a res van ben errats, ja ho veus –va respondre-li.
Ella va fer que sí amb el cap p. 283.

4.7. Història. Tot i les referències que permet el doble context històric, també
trobem diverses informacions relatives a altres èpoques, com ara la Revolta dels
Segadors p. 34, 134, 296, la Primavera dels pobles (revolucions liberals), la Guerra de
la Independència, la Guerra de Successió, el Desastre d’Annual p. 258, la maçoneria
p. 275, etc. També hi apareixen personatges com ara Napoleó o descripcions de
mobiliari d’època o del mosaic hidràulic. Al segon capítol, gràcies a les revolucions
liberals, la Clàudia resol l’enigma que troba a l’escola p. 11-12. Aquest fragment n’és
un exemple:
De fet, si hi penses, recordaràs que amb cada història que t’explicava podíem recórrer el temps
estirant el fil. Endavant i enrere trobàvem petjades del passat. Per entendre el ferm
posicionament dels catalans en contra de Felip d’Anjou, durant la Guerra de Successió, havíem
de tirar enrere p. 296.

En Miquel, que estima aquest tipus de coneixement, la representa i és l’encarregat
d’apropar-hi els seus companys.
4.8. Matemàtiques. Les matemàtiques estan relacionades amb el món en general.
Tenen importància en un dels enigmes i es fa referència a termes com ara la successió
de Fibonacci p. 85, 107. L’Andreu, que les representa, té una al·lucinació relacionada
amb les asímptotes p. 291.
4.9. Altres referències. Hi ha referències més concretes als escacs (codi FEN) p. 73,
les cartes p. 86, la dansa p. 289, etc. De fet, la Paula representa el ballet, la Xènia el
teatre, en Roger els escacs, en Pau la màgia, la Susanna les passarel·les de les models i
en Marc el futbol. Cada personatge ens explica una visió de la vida diferent i, al mateix
temps, ens mostra que la unió de moltes habilitats és més avantatjosa que tenir-ne
sols una.
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CONCLUSIONS
1.L’escriptor i els personatges
Al llarg del treball m’he fet una mateixa pregunta diverses vegades: tinc disset anys i
molt poca experiència en tots els àmbits de la vida; com podré reflectir els sentiments
d’algú que ha patit coses de les quals jo sóc ben lluny? És complicat determinar-ho,
però es resumeix en el fet que tothom pot escriure, no només els qui publiquen.
Afirmar que tothom qui escriu pot ser anomenat escriptor m’obligaria a entrar en un
debat que no vull obrir, però sé que puc dir, si més no, que tots podem escriure,
sempre que tinguem alguna cosa a dir. L’empatia és una qualitat fonamental si es vol
entendre com actuarien els personatges en un món verídic, i sovint ajuda l’escriptor a
adonar-se de certs comportaments humans sorprenents, com la unió o el
distanciament que pot produir una mort, o la força que determinats personatges
busquen sota les pedres per tal de fer front a situacions molt complicades. És senzill
que, de la mateixa manera que un lector riu i plora amb aquests estranys éssers de
paper, un escriptor també ho faci, i fins i tot que se senti culpable pel patiment d’algun
d’ells i es pregunti com pot fer l’escena menys dramàtica. Sovint es converteixen en
individus més reals que la pròpia realitat, i fins es rebel·len. En situacions com aquesta,
és complicat saber com s’ha d’actuar.
2.Un mitjà d’expressió amb moltes possibilitats
La lectura és, molt sovint, un mitjà d’aprenentatge. Com deia la Dolors Garcia
Cornellà, les novel·les històriques són de molta ajuda als joves, perquè descobreixen
que els universos que els semblaven llunyans formen part, encara, del present. La
meva no és una novel·la històrica, però pretén transmetre aquest sentiment, que és el
que no he deixat de percebre cada vegada que llegia un testimoni nou. La meva
impressió, ben cert que potser errònia, és que molts dels qui viuen grans desgràcies
procuren deixar-ne constància, encara que sigui a través de la memòria oral, perquè
les noten tan presents que temen que es repeteixin. Considero necessari preservar la
memòria històrica i estic convençuda que una bona colla de vegades la literatura és un
pretext perquè això succeeixi i per tal que arribi a les mans dels nens i dels joves. Diuen
que si llegim aprendrem, que si aprenem sabrem, que si sabem coneixerem i si
coneixem recordarem. Que així sigui, doncs, i que la literatura ens ajudi, en aquest
aspecte, durant molts anys.
3.Escriure
No puc dir que la novel·la estigui acabada, perquè si alguna cosa he après és que els
llibres mai no s’acaben, perquè quan l’escriptor es decideix a tancar el llibre, sap que
dins el tinter han quedat moltes històries que li hauria agradat explicar i que potser
guardarà per a un altre llibre. També és cert que hi ha molts detalls que podrien haver32
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se prolongat donant lloc a pàgines senceres, i algun front obert que s’ha deixat al
lector amb la intenció que hi segueixi viva la història, perquè de la mateixa manera que
la música comença on acaba el llenguatge —com deia E.T.A. Hoffmann—, la literatura
no acaba al mateix lloc on trobem escrites les últimes paraules.
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