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TREBALL: BEARN O LA SALA DE LES NINES de Llorenç 
Villaonga 

1. Llorenç Villalonga no va acabar d’acceptar la reducció del títol a Bearn que 
es féu en les primeres edicions catalanes. Per què penseu que per a I ‘autor 
era tan important que en el títol aparegués també la sala de les nines? 

                   L ESTRUCTURA 

1. El sumari de Bearn o la sala de les nines ens dóna I ‘esquelet de I ‘estructura 
externa de la novel·la. Copieu aquesta informació al quadre següent: 
 

Parts Títol Capítols Pàgines 
    
    
    
    

2. En els quadres següents hi ha descrits els fets més importants de cada 
capítol. Completeu els 10 que hem deixat buits: 

 

Capítol Primera Part 
1 Descripció de I ‘espai i dels personatges 
2 Descripció de Bearn 
3 Context històric 
4 Context històric 
5 Música i Literatura 
6 Vocació de Joan. Carnaval. 
7 Venda de la casa de ciutat. Fe i temptacions de dons Joan. Context 

històric. 
8 Festivitat de la casa. Sobre el Carnaval. 
9 Les memòries: llegat, descendència i immortalitat. 
10  
11 Xima a Paria: antecedents. 
12 Retorn de París: calúmnies del poble contra don Toni. 
13 Visita del vicari. Dona Xima ha arribat al poble. 
14  
15 Reflexions sobre la bellesa i l’art. Identificació de Xima amb la 

temptació. 
16 Visita de Xima. Escena de Bàrbara Titana- 
17  
18 Arribada de Maria Antònia a Bearn. 
19 Primera nit de Maria Antònia a Bearn. Prova de I’auto-mobile. 
20  
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3. Ara que tenim més clar què passa en cada capítol, expliqueu quina relació tenen 
els títols de cada part «Sota la influència de Faust» i «La pau regna a Bearn» 
respectivament, amb el que s’hi narra. 

4.  Hi ha elements que es repeteixen a les dues parts i això ens permet afirmar que 
existeix una certa simetria en I ‘estructura. Senyaleu quins són aquests elements 
comuns: 

x La visita dels maçons.                             - La visita de dona Xima a Bearn. 
x Una visita a personatges d’Església.     - Una visita a caps d’Estat. 
x La mort dels mateixos personatge.        - Un casament. 
x L’assistència a una Òpera.                      - La separació dels senyors. 
x La celebració del Carnaval.                     - La prova d’un invent 

 

 
 
 
LA TÈCNICA NARRATIVA 
 

1. Joan Mayol utilitza diversos recursos per poder-nos explicar les accions i 
converses en què ell no participa directament. Senyaleu-los en la llista següent: 

  

 1 Descripció de la vida a Bearn. 
 2 Descripció de la vida quotidiana a Bear. Visita a Madò Coloma 
 3 Don Francesc. Reflexions a I entorn dels senyors. 
 4  
 5 Viatge en vaixell fins a Marsella. Arribada a París. 
 6 Descripció de la vida a París. Reflexiona a I ‘entorn de la vida dels rics. 

 7 Incident de Joan amb I ‘agent francès per perseguir la suposada Xima. 

 8  
 9 Expulsió de París. 
 10 Arribada a Roma. 
 11 La senyora renuncia a visitar el Papa. 
 12  
 13 Reflexions de Joan sobre la conversa de don Toni amb el Papa. 
 14 Arribada a Beam: presentació de Miss Moore, la pintora. 
 15 Incident de Miss Moore amb madò Coloma. 
 16 Maria Antònia comença a perdre el cap. 
 17  
 18 Maria Antònia continua perdent el cap. 
 19 Reflexions sobre la confessió. 
 20 Casori de Margalida i Tomeu. 
 21 Visita de Xima arruïnada. 
 22  
 23 Mort dels senyors i de dona Xima. 
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a) llegeix fragments de les memòries de don Toni 
b) explica les confessions dels senyors de Bearn 
c) llegeix la correspondència de don Toni 
d) madò Francina li conta el que ella ha vist 
e) escolta darrere les portes 
f) remena els documents del senyor 
g) mira per la finestra 
h) escolta converses telefòniques 
 i) pregunta als familiars dels senyors  
j) intueix 

2. L’escena de la visita de dona Xima a don Toni a Bearn del final de la segona part 
(capítol 16 i 17) ens és explicada perquè don Joan s’amaga darrera del finestró. Tot i 
el privilegiat observatori del narrador, hi ha dos moments en què no ens pot explicar 
el que passa entre don Toni i dona Xima. Recordeu quins són? 

3. Joan Mayol escriu la novel·la com si fos una extensa carta dirigida al seu amic, 
també capellà, Miquel Gilabert. Rellegiu-vos la introducció i digueu quins són els temes 
sobre els quals li demana consell: 

- els dubtes que li planteja la mort misteriosa dels senyors 
- els seus problemes de vocació sacerdotal 
- els problemes econòmics per sostenir Bearn 
- els dubtes sobre la moralitat de la destrucció de la casa de les nines 
- els dubtes morals que li planteja la publicació de les memòries de don Toni 

ELS PERSONATGES 

1. Aparelleu els personatges principals i els secundaris que tenen alguna 
relació. Després comenteu-ne el resultat. Hi ha algun personatge principal que 
tingui relació amb tots els secundaris? Quin? Quina explicació hi podeu donar? 

 

Personatges Principals Personatges secundaris 

Don Toni Nebots (Miquel i Magdalena) 

Maria Antonia Bàrbara Titana 

Xima Don Andreu 

Joan Mayol Tomeu i Caterineta 

 Miss Moore 

 Jaumet 

 Madò Coloma i Dr. Wastmann 

 
2. Ara feu el mateix, però només entre els personatges secundaris. Quina conclusió 
en podem treure, de les relacions que hi ha entre uns i altres? 
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Bàrbara Titana Bàrbara Titana 
Don Andreu Don Andreu 
Tomeu Tomeu 
Nebots Nebots 
Caterineta Caterineta 
Miss Moore Miss Moore 
Jaume Jaume 
Madò Coloma Madò Coloma 
Dr. Wastmann Dr. Wastmann 

3. Relacioneu els vuit mots següents amb els quatre personatges principals de la 
novel·la. Intenteu no repetir-ne cap: 

humilitat, passió, escepticisme, mesura, instint, optimisme, moral, tolerància 
 

Don Toni  

Dona M.Antònia  
Don Joan  
Dona Xima  

DON TONI 

1. Un dels trets que li atribueix don Joan és que és un esperit fàustic, o sigui, un 
personatge que té la mateixa actitud que Faust. Busqueu informació d aquest 
personatge literari, d altra banda tan present a la novel•la: 

a) Qui era? 
b) Com el presenta la literatura? 
c) Què n imita don Toni? 

 

2. Ja heu vist que Faust té una relació molt directa amb Mefistòfil (el diable). Don 
Toni parla sovint d’aquest personatge literari i de la seva relació amb el diable. Però 
en un moment determinat diu que acabava de comprendre que I ‘eternitat no 
s’aconsegueix venent I ànima al Dimoni, sinó detenint el temps, fixant-lo. Què 
representa aquesta afirmació de don Toni, en la seva vida? Què canvia a partir 
d’aquest moment? 

3. Don Toni diu que el poble és inculte, intransigent i tosc. La contraposició del món 
dels senyors de Bearn amb la gent del poble queda palesa en molts passatges de 
la novel·la. Completeu la caracterització del «poble», segons les opinions 
expressades per don Toni en diversos passatges. 

4. Don Toni, segons la gent del poble, tenia uns costums estranys. Un dels que 
trobaven més misteriós era el fet que tingués el llum encès fins molt tard de la nit. 
Què en pensava, d'això, la gent? Quina característica li atribuïen, a don Toni? Per 
què? Què en pensa ell, d'aquesta idea? 

5. De fet, ja sabeu que don Toni escrivia les Memòries. De la importància que 
aquestes memòries tenien per a ell en parla tot sovint. Llegiu els fragments següents: 

 

a) L'eternitat que ell desitjava (eternitat terrenal, perquè era massa pagà per a pensar 
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en l'altra) se l'havia de crear ell mateix. Era tard per repetir, però no per recordar. Ja no 
necessitava dona Xima, sinó la seva imatge: les Memòries, el refugi de Bearn, una 
ploma, tinta i paper. 

b) Pensa que no som un erudit ni un escriptor en es sentit estricte de sa paraula, 
sinó un homo que no ha tengut fills - en dir això em va estrènyer el braç amb 
tendresa- i que desitjaria sobreviure algun temps perpetuant tot quan ha estimat. 

c) Les Memòries , en les quals Dona Maria Antònia apareix tractada amb la minuciositat, 
la dolcesa i l'harmonia dels tons blavosos d'un Vermeer de Delft, constitueixen 
segurament, com ell deia, un monument a la dona legítima. 

Quines d'aquestes conclusions es poden extreure dels fragments anteriors? Marqueu-
les amb una creu: 

 
Don Toni no tenia fills  

Don Joan era fill de don Toni  
A don Toni li agradaven molt les dones  
A don Toni només li agradava dona Xima  
Don Toni tenia anhels d'eternitat  

Si don Toni hagués tingut fills, no hauria escrit les Memòries  
Dona Maria Antònia no representava res per a don Toni  
Don Toni necessitava viatjar molt per escriure les Memòries  

Les Memòries representaven per a ell un homenatge a l'esposa  
Les Memòries representaven per a ell una simple distracció  
Les Memòries representaven per a ell  la perpetuació dels seus 
records 

 

Dona Maria Antònia representava per a ell molt més que totes les 
altres dones 

 

 

6. L'autor al·ludeix en alguns moments al mite de Filemó i Baucis. Consulteu qui eren 
aquests personatges i comenteu quina relació té aquest mite amb els personatges 
principals de Beam. 

7. Quin sentit té la confessió que fa el senyor abans de morir: m’ acús d’haver 
tengut enveja d en Jacob Cullera? Creieu que és la seva autèntica confessió? 
Per què? 

 
 
 

DONA MARIA ANTÒNIA 

1. El personatge de Maria Antònia fou construït amb trets característics de les dues 
dones més significatives de la vida de Llorenç Villalonga. Quines eren? 

DON JOAN 

1. Joan anomena don Toni protector i vossa mercè. Com creieu que li agradaria d 
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anomenar-lo? 
 

DONA XIMA 

1. La fugida a París fou impulsada per don Toni (que tingué prou força per 
desencaminar una al·lota de devuit anys). Què penseu que don Toni trobà en 
dona Xima per voler fugir amb ella a París? Penseu que se’n va enamorar. 
 

2. S’ha establert un paral·lelisme entre Xima i Manon, la protagonista de l’òpera que 
van a veure don Toni, dona Maria Antònia i don Joan a París. Llegiu el següent 
resum de l’òpera i digueu quines són les semblances i quines les diferències entre 
les dues històries:  

«Manon, una cortesana que viu immergida en una vida fastuosa i de plaer, és 
redimida per la passió i l’amor fidel que un home li professarà fins a la mort.»  

 

EL LLENGUATGE 

EL LÈXIC 

1. Relacioneu els mots (en mallorquí) de la llista de l'esquerra amb els corresponents 
(en català central) de la llista de la dreta. Podeu consultar, si teniu dubtes, el 
Diccionari català-valencià-balear, d'Alcover-Moll: 

 

lletuga 
acubada 
al·lot 
lletuga 
acubada 
trull 
ennigulat 
xot 
pic 
empegueir 
qualque 
horabaixa 
espènyer 
idò 

dobbers 
ennuvolat  
soroll 
espatllar 
tarda 
enciam 
doncs 
desmaiada 
anyell  
noi 
diners 
vegada 
avergonyir 
algun

2. Ara sense pistes. Digueu l'equivalent en català central de tots aquests altres 
Mots mallorquins: 

3.  

Mallorquí Català Central 
engan  

Bístia  
Prest  
moixa  

foganya  
Ver  
Bonda  
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Cotxo  
Aferra t  

Homo  
(Llet) teba  
 
 
 
OPINIÓ PERSONAL:  
 
1. Doneu la vostra opinió personal sobre la novel·la. Feu un text argumentatiu de 

10 línies, raonant la vostra opinió. 
 

 

 


