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Estructura formal
Una introducció del narrador i set capítols numerats.

Observacions
–––

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«El carrer d'entrada al poble era ample, un raval. La segona porta a la dreta tenia la
"llauna" ben visible. La moto va aturar-se gairebé en sec. Un parell de persianes
s'obriren en el carrer desert. La noia va saltar de la moto i entrà a la casa dels
telèfons. Era una casa de pagès com un caixó, menuda, amb una entrada atapeïda
de feixos de trepadella i un gat arraulit en uns sacs, el qual alçà el cap i obrí un
instant un ull. A fora feia calda. L'entrada era fresca. Una porta amb vidres, a la dreta,
comunicava amb una minúscula sala on hi havia la centraleta instal·lada. La noia
entrà i ho examinà tot sense aparent interès.
El xicot es plantà al mig del carrer i mirà amunt i avall. Després s'introduí a la casa
dels telèfons. Portava una barra de ferro a la mà.»

(pàg. 21, cap. 1 )
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CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La violència desenfrenada i gratuïta. La infidelitat matrimonial.

Subtemes: L'assassinat. Les colles vandàliques. La covardia. La defensa de la propietat.
L'engany. L'escarni. L'estiueig. La incomunicació. La insolidaritat. El matrimoni. El
món rural. El periodisme. La por. El silenci. La venjança. La vergonya. La vexació.
La violació.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 16 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Una colla de motoristes arriben a un poble una tarda de juny. La seva presència trenca el
silenci habitual. De seguit es veu que busquen brega i, durant unes hores, el poble està
literalment ocupat pel grup de nois i noies de les motos, els quals no s'estan de pegar i
ridiculitzar aquells qui cauen a les seves mans. Molta gent del poble, com la Maria i en
Sebastià, es miren el trist espectacle des de darrere la finestra. Tal i com s'endevina des de
bell antuvi, la tensa situació acaba en tragèdia.

Ambientació

Espai: L'acció transcorre en un poble petit de les nostres contrades, anomenat T pel
narrador.

Temps: Encara que no s'especifica, hom pot situar la novel·la cap allà als anys seixanta o
setanta del segle XX.
Els fets narrats passen durant una calorosa tarda d'un mes de juny.

Narrador
En el capítol d'introducció apareix un narrador en primera persona que es presenta com un
periodista que vol reconstruir uns fets. A partir d'aquí, la resta de la novel·la s'explica en
tercera persona. Es tracta d'un narrador omniscient que, en algunes ocasions, fa ús de l'estil
indirecte lliure i, en altres, de l'omnisciència limitada.

Estil i llenguatge
La narració, més abundant que el diàleg, és presentada de forma calidoscòpica. La
descripció de les escenes és molt realista i plàstica, gairebé fílmica.
Hi ha diferents salts en el temps, encara que el fet més destacable és que tota la novel·la
esdevé un flashback: quan s'inicia, el narrador explica que tot ja ha succeït.
Té un lèxic acurat.
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Estructura interna
Tot i que la novel·la es presenta a partir de vuit capítols (un d'introductori i set més), hom pot
observar que alguns tenen clares particions (quan el narrador trasllada el punt de vista a un
altre centre d'interès), cosa que permet dir que la novel·la en realitat ofereix una estructura
molt més complexa i que està formada per divuit fragments, els cinc primers dels quals
suposen el "plantejament"; la resta, el "nus", que es va ampliant in crescendo fins a la
penúltima part; mentre que la darrera de totes (i el que se'n desprèn sense que s'arribi a
explicar) és el "desenllaç".

Anècdotes al marge
En l'edició de Columna la novel·la està datada a Puiggròs, 1970, i a l'Espluga de Francolí,
1991. En canvi, en l'edició de la "Biblioteca Vallverdú", sols apareix la segona referència, si bé
Joaquim Carbó, el prologuista, diu que fou escrita el 1970. La novel·la va romandre una
vintena d'anys dins un calaix abans de sortir a la llum.
Inclosa a L’aire del realisme, editorial La Galera, 1997, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 11.
Està enregristrada en el sistema àudio per a cecs.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Benigno Jara És un immigrat que està orgullós d'haver pogut comprar la botiga del

poble tot just fa un any. Contempla impotent com els motoristes li fan
malbé tot.

Carmina És la filla gran del cafeter. Va a la sala parroquial a pintar. Té una bona
relació amb el jove mestre del poble. Arran del que succeeix, se sent
avergonyida.

Casals És el mestre del poble, bon noi i molt col·laborador. Els motoristes
l'apallissen. Tan aviat com pot, se'n va cap a casa.

Doc Abreviatura de Doctor, que és com anomenen els xicots de les motos al
seu cap de colla. És qui dóna les ordres. Tot i ser violent, no vol portar
armes. Els motoristes l'han d'informar de tot el que fan. Domina la
situació.

El cafeter És el germà de la Filo. Contempla impotent com alguns dels motoristes li
trinxen tot el local.

El Furret És un xicot una mica faltat. Els assaltants del cafè el maltracten i se'n
riuen.

Filo Té una posada un xic abans d'arribar al poble. Amb la vinguda dels nous
estiuejants, sembla que el seu establiment fa una revifada. Actualment s'hi
han instal·lat la senyora Puig, la senyoreta Marsanó i el matrimoni Giralt.

Gaspar És un pagès casat amb la Maria, molt més gran que ella. Sospita que la
seva dona s'entén amb el veí. Durant la tarda dels fets és vexat pels
motoristes, que el tracten com un ninot. Al final pren una decisió de la qual
ell mateix surt malparat.

Josep
Quintana

Ell mateix es vanta d’haver estat l'únic que va plantar cara als assaltants
del cafè.



CISTELLA DE ROVELLONS ELS GENETS DE LA TARDA 64

Marc És un motorista agressiu i violent. Lamenta no anar armat. Accepta a
contracor la manera de fer del Doc perquè la creu massa pacífica. En el
fons és un covard.

Maria És l'esposa d'en Gaspar. Té un cos bell que és desitjat per més d'un
home. Estima el seu veí, en Sebastià, i es troba amb ell sempre que pot.

Ramon Vilella És el germà gran d'en Sebastià. Es refugia a l'església, puja al campanar i
s'emborratxa amb el vi que hi troba. Sent enveja del germà, que se les fa
amb la Maria.

Sebastià És un pagès de mitjana edat, amant de la Maria. Menja a casa del germà,
però viu sol. Es mira els fets des de la finestra de casa.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ètica La insolidaritat. La violència organitzada. El gregarisme de les bandes.

El matrimoni i l'amor.

Geografia La importància dels mitjans de comunicació en els àmbits rurals.

Història de l'Art El cinema: el tractament de la violència gratuïta, "Salvaje" (The wild
one, 1953) de Laszlo Benedek, "La ley de la calle" (Rumble flish,1983)
de Francis Ford Coppola.

Literatura La novel·la realista rural.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
relacionats amb: a) els pobles; b) el camp; c) les motos; d) els joves.
Expressions, modismes i frases fetes.

Recursos literaris: Treballar la narració amb el punt de vista múltiple
(calidoscòpica) i en tercera persona. La descripció de personatges.
L'estil directe i indirecte. La tècnica del flashback.

Tipologia textual: La crònica periodística.


