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Estructura formal
Nou relats intitulats: L'il·luminat. Un destí mariner. La serenata. Uniforme de gala. Vaixell
escola. Unterschiff. Un aire de família. El nebot. El camarot 34.

Observacions
Abans de començar el primer relat apareix, a peu de pàgina, la nota següent: "Cada relat
d'aquest conjunt és autònom, però no tant que no sigui aconsellable de fer una lectura
correlativa un per un, dels contes."

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Narrador
En primera persona. El narrador -en Bastos- acostuma a ésser testimoni o personatge
secundari de les històries que explica; en algun moment, però, esdevé un narrador
protagonista dels fets. En una part del relat intitulat "El nebot", el narrador és Òscar Fuente,
que presenta una narració, en primera persona, emmarcada dins el relat. Tots els
pensaments del narrador apareixen entre cometes. Sovint s'adreça al lector. A vegades, si
no ha presenciat un succés, recorre a l'explicació que li fan els altres. Quan li convé, trenca
bruscament la història, sense donar-ne més detalls.
El narrador, en definitiva, ens parla dels fets que ha viscut directament i de l'experiència que
n'ha tret. Mira el passat des del present amb un to lleugerament desencisat.

Estil i llenguatge
Abunda molt la narració, puntejada amb descripcions efectives. Hi ha relats en què el diàleg
hi té un paper sobresortint.
El ritme dels relats és fluid, els diàlegs són versemblants. Fa ús de lèxic i expressions de
l'àmbit mariner, col·loquialismes i vulgarismes, mots provinents de l'argot juvenil i, fins i tot,
mots i expressions manllevats d'altres llengües. Usa comparacions singulars, el sentit
figurat, les frases de tipus sentenciós i les locucions i frases fetes.
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Arreu s'hi pot resseguir espurnes d'humor i d'ironia. Cada un dels relats té una intenció moral
perquè són fragments de vida de què se'n pot desgranar un aprenentatge.

Estructura interna
Els nou relats "autònoms", d'extensió semblant, són peces cosides per la temàtica i la veu
que les explica: tots fan referència, directament o indirecta, a l'experiència d'en Bastos com a
mariner.

Anècdotes al marge

–––

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

Les tempestes tropicals. Els animals marins. Les begudes
alcohòliques: el rom. El cafè. El somnambulisme. La febre tifoide: vies
de transmissió, simptomatologia i tractament. L'aigua potable.

Educació Física La immersió en alta mar i la capacitat pulmonar. La gimnàstica. Els
equilibristes.

Ètica La xenofòbia i el racisme. La família. Els càstigs. Els maltractaments
infantils. El treball infantil. El servei militar: l'objecció de consciència.
Els homicidis.

Geografia Situació en un mapa de les ciutats i països que apareixen en els
relats. Les rutes marines: les companyies de navegació i el transport
de mercaderies. Les cartes de navegació. Les drassanes. Els dics.
Els ports. Les ciutats i els barris portuaris. El transport durant el segle
XX. Els edificis escolars. Els pobles petits: economia, inversions,
serveis. Les tempestes tropicals. L'orientació en l'espai. Els aborígens
australians.

Història Els buscadors de tresors. La ruta dels vaixells mercants pel Carib i el
naufragi de vaixells espanyols durant els segles XVIII-XIX. Les
companyies de navegació. El contraban marítim. La Segona Guerra
Mundial. Els transatlàntics del segle XX: l'Olympic, el Queen Mary, el
Mauretania, el Lusitania... La política matrimonial. La pirateria
moderna. Les fàbriques tèxtils. El treball juvenil i infantil. El
sindicalisme. La vida quotidiana en la postguerra espanyola. El servei
militar: els pròfugs. El circ.

Història de l’Art El tractament cinematogràfic: els naufragis; la Segona Guerra Mundial
i el circ. Cinema: “Capitanes intrépidos” (Captains courageous, 1937)
de Victor Fleming.

Literatura El mar i la literatura: l'aventura, els tresors, les sirenes, els naufragis.
Les havaneres.
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Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
següents: a) la tripulació d'un vaixell; b) les parts d'un vaixell; c) els
treballs dels mariners; d) els tipus de vaixells; e) els oficis.
Inventari de locucions i frases fetes. Llistat de topònims i estudi
etimològic. Formació de paraules a partir de sufixos. Recull i estudi
dels noms de les cases i dels malnoms, sigles, renecs,
onomatopeies, frases de tipus sentenciós, frases iròniques, manlleus,
interjeccions i expressions col·loquials.

Recursos literaris: La descripció d'ambients i personatges. La
narració en primera persona. El relat realista. Les comparacions
lliures i les lexicalitzades. La tècnica del flashback.

Tipologia textual: La cartes d'amor/desamor. El telegrama (l'alfabet
Morse). El diari de bord. La carta. La partida de naixement.
El llenguatge no verbal: el gest i els senyals amb banderes.

Música Les havaneres i la música tradicional antillana. La serenata. El
pericon. Les cançons i el mar. El Liceu. El Palau de la Música.

Plàstica La fotografia. El circ. Les maquetes de vaixells. Les marines.

Religió Els ritus funeraris. La religió ortodoxa grega. Les celebracions
familiars: casaments, bateigs...

Tecnologia Els prismàtics. El telègraf. El submarí. Els transatlàntics.
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LLL'''iiilll···llluuummmiiinnnaaattt

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«-He estat triat, estic escollit per a la gran fortuna.
Aquesta frase, i alguna més que li vam sentir dir durant la travessa, ens va fer pensar
que li faltava un bull. Esperar del cel la fortuna era massa. Aquell home devia estar
pendent d'un miracle o meravella impensada. "Que tots els sants de la glòria li facin
un racó", pensava jo.
-Ben cert, -va confessar-me un dia- sé ben del cert que em caurà una gran fortuna al
damunt, quedaré enterrat en or i diamants.
-Et diran Lord Xaloc -vaig fer jo.
-Els qui com jo creguin en el prodigi tindran part en la recompensa -afegí ell, ben
convençut, donant forts cops de cap afirmatius.»

(pàg. 13, "L'il·luminat")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La predestinació.

Subtemes: L’abús d’autoritat. L’amistat. La companyonia. La fortuna i els infortunis. El
servilisme. El somnambulisme. La submersió. Les supersticions.

Gènere: Relat

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
En Pau Xaloc, l'il·luminat, té la visió que, durant un trajecte mariner, rebrà una fortuna. En
caure, somnàmbul, des d'un bot de salvament al mar, troba un tresor, com en els bons
llibres d'aventures. Atès que no té una bona relació amb l'oficialitat, només comparteix una
part del cofre amb la marineria.
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Ambientació

Espai: El relat transcorre a les aigües del Carib, a divuit milles de la costa americana.

Temps: L’acció es pot situar cap a la primera meitat del segle XX i transcorre al llarg d'uns
mesos.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Bastos És el mariner més antic de la tripulació. Quan fa escala en un port, li agrada

d'atipar-se de peix fregit, de rom i, sobretot, de cafè. És respectuós, prudent,
bon company i bon conseller. Defensa i ajuda en Pau Xaloc.

La marineria La tripulació forma una gran família mentre dura el viatge. Són inconstants i
supersticiosos. Finalment, participen de la troballa d'en Pau Xaloc i aquest
els recompensa amb una moneda de plata a cadascun.

Morell És el capità del vaixell mercant. Sembla una bona persona. Treu, abans de
parlar, el llavi inferior enfora. Encara que no permet que res surti de la
normalitat, es mostra engrescat i col·laborador en aparèixer el tresor.

Pau Xaloc És un tipus alt, esquena llarga i cames curtes. Tot i que és un bon mariner,
experimentat i treballador, les seves distraccions afecten el seu rendiment.
La seva ànima senzilla és presa per la mania de trobar grans riqueses. És
somnàmbul. Nada amb seguretat i té una gran capacitat pulmonar a l'hora de
submergir-se en alta mar.

Toni És un mariner veterà, prudent i expert en totes les coses de la vida. Fa costat
al Bastos i es condol del tracte que en Trabant dóna a en Pau Xaloc.

Trabant És el contramestre del vaixell i el responsable de la tria de la tripulació.  És
manaire i implacable amb la irresponsabilitat d'en Pau Xaloc; davant del
tresor, però, esdevé servil.
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UUUnnn   dddeeessstttííí   mmmaaarrriiinnneeerrr

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Enrere va quedar la tia Victorina, i enrere va quedar la meva vida infantil. Aquells
viatges em van posar en contacte amb altres carregadors, comerciants de vi, patrons
de mercants... els veia, els tocava, m'adonava d'un univers ample, de viatges i de
geografia. En els descansos escoltava les converses sobre la política del país, sobre
gent de Barcelona i de Madrid, i de Tarragona, i de Tunísia i de París. Gats de bord
diversos em miraven des dels vaixells, amb una mirada més avesada a la vida que
no pas jo.
Un dia vaig pujar a bord d'un mercant a ajudar a estibar la càrrega per fer lloc a les
bótes; vaig estar treballant-hi tot el matí. El contramestre va dir-me, entre el brogit de
la feina, si voldria embarcar-me. M'ho va repetir, i semblava que li havia agradat la
meva manera de treballar. Jo vaig fer una ullada al moll, on el meu amo s'afanyava
amb les bótes i els carros.
-Navegar? -vaig fer.
-Sí, navegar. Necessitem mariners.»

(pàg. 38, "Un destí mariner")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La fugida de la llar.

Subtemes: L'acolliment. L'amenaça. L'atzar. L'autoritarisme. Els captaires. El caràcter. Els
càstigs. La convivència matrimonial. El destí. L'enemistat familiar. L'explotació. El
lladronici. Els maltractaments físics. El masclisme. El sotmetiment. Els viatges.

Gènere: Relat

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.



CISTELLA DE ROVELLONS UNA QUARTA A BABORD 243

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
En Bastos viu a Igualada, tranquil i feliç, amb la seva mare vídua, fins que ella es torna a
casar. En Faustí, el nou marit de la mare d'en Bastos, maltracta el seu fillastre. El noi, amb
poc més d'onze anys, decideix fugir. Buscant la seva tia Victorina, arriba a peu a Vilanova i la
Geltrú, on la mar li ofereix un canvi de situació: viatjar i conèixer món.

Ambientació

Espai: L'acció passa, primer, a Igualada i, després, a Vilanova i la Geltrú.

Temps: L'època en què passa la història és inconcreta, però es podria situar entre els anys
vint i trenta del segle XX.
El temps narratiu transcorre al llarg d'uns dos anys: un any i mig a Igualada, uns mesos a
Vilanova i la Geltrú i un mes a bord d'un vaixell mercant.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Bastos Té 11 anys i mig, però la seva figura és la d'un jove de ben bé 14 anys. És

orfe de pare. Mentre viu amb la seva mare és al cel i, a poc a poc,
assumeix responsabilitats. Amb en Faustí, però, no congenia gens i, a
més, no fa res per complaure'l. Trenca, de cop i volta, amb el seu passat
a causa del malviure que li dóna el seu padrastre. No li espanta la veritat
perquè és valent, segur i decidit.

El carreter És un home brutal i llord. Mana bruscament en Bastos, però no li pega
mai i, diàriament, li porta una carmanyola de menjar que omple en alguna
taverna.

El veí de
Vilanova

És qui ajuda i acull en Bastos quan arriba a Vilanova i la Geltrú.

Faustí És l'encarregat de la fàbrica on treballa la mare d'en Bastos a qui, després
de conèixer, demana en matrimoni. És un home autoritari, exigent, sorrut,
malhumorat i tracta com a un estrany el seu fillastre. En néixer en Tinet,
només té ulls per a ell i amenaça i maltracta en Bastos tant a casa com a
la fàbrica.

La mare És una bona dona, vídua, que educa, amb suavitat, el seu fill, en Bastos.
Treballa com a operària en una fàbrica de filatures on coneix en Faustí. No
té caràcter i, per tant, no li fa res que en Faustí -el nou marit- la domini i
maltracti el seu fill gran. Quan neix el Tinet, està molt enfeinada i continua
donant per bo tot el que fa el seu home.

Tinet És el fill de la mare d'en Bastos i d'en Faustí.

Victorina
Mascort

És la germana de la mare d'en Bastos. Entre les germanes, però, no
existeix cap relació. Té caràcter i està casada a Vilanova de la Barca.
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LLLaaa   ssseeerrreeennnaaatttaaa

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Amb el cor en un puny vam ser conduïts en una saleta on la senyoreta víctima del
robatori esperava en companyia de la seva tia. Estava encara plorosa i s'havia
pentinat de pressa i corrents. Feia l'efecte que abans s'havia estireganyat el cabell.
Era una dona amb aspecte de fadrina ja amb uns quants anys a sobre; això feia més
cruel l'engany. Va declarar que no ens havia vist de prop mai, i que si érem mariners
regularment enrolats devia ser veritat que no teníem res a veure amb el robatori.
Quan ja ens acompanyaven a fora, jo em vaig girar i ben sincerament vaig declarar
que no podia expressar el greu que ens sabia que hagués passat tot allò. Ella abaixà
el cap un instant però el tornà a aixecar i va dir:
-Canten molt bé. Gràcies per la serenata.»

(pàg. 48, "La serenata")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: Els lladronicis d'un fals gentleman.

Subtemes: L'amistat. L'avergonyiment. L'enamorament. L'engany. El fugitiu. El
romanticisme. La simulació.

Gènere: Relat

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
Un senyor desconegut contracta una colla de quatre mariners per cantar una serenata a una
fadrina. Mentre aquests canten al peu del balcó, el desconegut entra, pel jardí, a la casa de la
senyora i aprofita l'ocasió per robar els diners i les joies. Uns anys més tard, en Bastos, un
dels mariners cantaires, se'l retroba com un distingit cavaller, jugador de cartes, en el
transatlàntic Tirreno II.
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Ambientació

Espai: L'acció transcorre, de primer, en una taverna, els carrers i la comissaria d'una ciutat
portuària, i, després, a bord del transatlàntic Tirreno II.

Temps: Els fets del relat tenen lloc durant la primera meitat del segle XX.
A la ciutat portuària, l'acció abasta uns quatre dies. Al transatlàntic Tirreno II, el temps que
dura el trajecte entre Barcelona i Gènova.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Bastos És un dels mariners cantaires i és força romàntic. S'avergonyeix i li costa

expressar el greu que li sap d'haver estat víctima d'un engany. Anys més
tard, és cambrer de coberta del Tirreno II.

El getleman És un individu que vesteix amb elegància i que fa un curiós gest: es passa
el dit polze de la mà dreta al cantó esquerre del nas. Es presenta com un
galant, però és un lladregot calculador. Aquest distingit cavaller és un
bandarra que sempre se surt amb la seva.

Ella És una dona que té aspecte de fadrina, amb uns quants anys a sobre. Viu
amb una tia sorda. És la destinatària del concert i la víctima de l'engany. A
comissaria, plorosa i pentinada de pressa i corrents, es retroba amb els
mariners i els dóna les gràcies per la serenata.

Els mariners
cantaires

Són un grup de quatre mariners que, en acabar de repintar el casc del
vaixell, van a les tavernes del port on beuen rom i entonen havaneres.
Aquest quartet el formen: en Toni, que, amb una veu robusta i segura,
dirigeix i dóna les entrades; en Llàtzer, que, amb un bon espinguet, és
admiratiu; en Bastos i en Calet, que fan els acompanyaments.

Morell És el valedor -com a capità del vaixell- del grup de mariners davant el
comissari.
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UUUnnniiifffooorrrmmmeee   dddeee   gggaaalllaaa

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Jo no referiria aquesta història, de ben segur, si no fos pel detall següent: el nostre
pilot, en Corti, segurament per deixar ben clar que era el cap de l'expedició, s'havia
posat l'uniforme de gala, amb jaqueta creuada, gorra de plat, xarreteres i polaines.
Tots nosaltres, bo i en silenci, ens hi fèiem un tip de riure, car la calor era xafogosa i
el que tothom desitjava era treure's roba. De fet, tots anàvem amb unes calces curtes
i el tors al descobert o amb una pelleringa camisera. El contrast, doncs, de l'altiu pilot
amb nosaltres i, sobretot, amb el menut Gamoa, que portava un eslip i anava
descalç, era flagrant.»

(pàg. 56-57, "Uniforme de gala")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: Una prova d'humilitat.

Subtemes: L'autoritat. La diplomàcia. Els insults. El menyspreu. El racisme. El ridícul.

Gènere: Relat

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Una tempesta tropical provoca unes greus avaries al mercant. El capità Morell, el pilot Corti i
el contramestre en funcions Bastos decideixen anar a buscar aigua, amb la barca a motor, a
una de les petites illes indonèsies. El fet que el pilot Corti es vesteixi amb l'uniforme de gala
facilita l'èxit de l'expedició. El capità Morell instrumentalitza l’èxit de l’aventura per reconciliar
el pilot Corti amb l'indígena Gamoa.

Ambientació

Espai: L'acció transcorre prop d'alguna de les petites illes indonèsies més meridionals.
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Temps: Els fets del relat tenen lloc entre els anys trenta i quaranta del segle XX.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Bastos És tolerant, feiner, modest i irònic. En el mercant, fa de contramestre interí.

Quan li surt l'oportunitat, proporciona un escarment al pilot Corti.

Corti És antipàtic, malcarat, sorrut, cregut, orgullós i despectiu. Ha nascut a l'Índia.
Durant un parell d'anys, treballa de pilot al mercant. És poc comunicatiu i
manaire: no té amics, no comparteix res amb ningú i no pot veure en Gamoa.

Els
indígenes

Són gent de torsos flacs i faldillons estampats. Porten llances cerimonials i
semblen de bona pasta. El cacic de la tribu està disposat a bescanviar
l'aigua si el bruixot que es fa dir rei -el pilot Corti- li dóna el seu vestit. Els
indígenes, al capdavall, transporten l'aigua fins a les bótes i el capitost de la
tribu regracia el pilot Corti amb un espolsador de mosques.

Gamoa És un noi indonesi aprenent de mariner que s'enrola a Austràlia. És
treballador i fa les feines més servils de bord. Té una edat imprecisa i es
presenta somrient i pacient. Tothom el tracta com un tripulant més, excepte
en Corti. És menut i, quan pot, s'asseu sobre els talons. Es vesteix amb un
eslip i va descalç. Fa de torsimany entre els indígenes i en Bastos. No pot
evitar un somriure ample i feliç quan acorden les condicions amb què poder
fer provisió d'aigua.

Morell El capità del vaixell és un home benèvol, pacífic i pràctic. Fa broma quan
convé i agraeix els sacrificis dels seus oficials i tripulants per fer triomfar
l'expedició.
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VVVaaaiiixxxeeellllll   eeessscccooolllaaa

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«No us podeu imaginar els treballs que vaig passar per arribar a bon port en la
construcció de l'aula. No costa poc de moure la gent!
Per començar, la neteja del iot no agradà als pescadors, els quals, la veritat, res no
feien d'aquella baluerna. Però els canvis sempre sobten i la gent s'agrupa més per
negar que per construir. L'alcalde va voler rebre la conformitat de la Marina per
aprofitar aquella nau, pendent encara de la resolució final de les altures, però Marina
no va respondre.
Els primers diners els vaig avançar jo. En Climent em va ajudar a allargar la cabina,
un metre més. No la podíem eixamplar, però havia guanyat en capacitat. La notícia
s'havia escampat pel poble, i ara la barreja de curiositat i de dubte hi era dominant.
Perdó, hi havia un tercer sentiment: la il·lusió de la canalla, tots ells engrescats amb
la idea de fer classes dalt del iot.»

(pàg. 71-72, "Vaixell escola")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La perseverança.

Subtemes: L'amistat. Els drets dels infants. La dualitat camp-ciutat. L'enamorament.
L'escola. La felicitat. L'immobilisme. La marginació del món rural. El record. La
resignació. El silenci administratiu.

Gènere: Relat

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.
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EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
En Bastos, aprofitant un període de temps en què no està embarcat, s'arriba a Noreu a veure
el seu amic Climent. Tot i que, inicialment, només té previst de passar-hi uns dies, en acabat
s'hi queda uns mesos, a causa de l'amistat amb Cora i Honorina, de la construcció d'una
aula en un antic iot abandonat al moll i de la coneixença de Copi.

Ambientació

Espai: La narració transcorre al poblet portuari de Noreu.

Temps: L'acció del relat es pot situar a la primera meitat del segle XX i abraça un període
d'una mica més de quatre mesos.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Alcalde És un home pragmàtic que no vol anar més enllà dels mitjans de què disposa

ni de les seves atribucions. Tot amb tot, veu de bon ull el projecte de l'aula
nova.

Bastos És perseverant, imaginatiu, inconformista i solidari. Tot i que no li agrada de
canviar les coses, es compromet en la construcció de l'aula nova perquè la
Cora i els altres nens de Noreu puguin gaudir-ne.  S'enamora de la bellesa de
la Copi, però no té temps d'encetar una relació.

Climent És un bon amic d'en Bastos. Va deixar la feina de mariner per una malaltia, de
la qual va refer-se i pel compromís amb l'Honorina, amb qui ha tingut dos fills:
la Cora i el Narcís. Té un projecte: comprar-se un camió més gran. Col·labora
en la millora del iot.

Copi És la mestra nova que arriba a Noreu per ocupar, provisionalment, fins a final
de curs, la plaça del mestre. És jove -uns 18 anys- i té els ulls blaus i el cabell
ros. Posseeix un entusiasme encomanadís i mobilitza les dones per confegir
els detalls de l'escola-vaixell.

Cora És la filla d'en Climent i de l'Honorina. Té 6 anys. És molt bonica i desperta;
acull en Bastos d'una manera excel·lent.

El mestre És un home d'edat, amb pocs amics, que atén, en una mateixa aula, una
vintena de criatures de distint nivell. L'escola on treballa és rònega, però no
està per canvis, ja que veu molt a prop la jubilació. En retirar-se, el poble li fa
una petita festa de comiat.

Honorina És la dona del Climent. Encarrega a en Bastos d'acompanyar la Cora a
l'escola. S'adona, de seguida, que al Bastos li agrada la Copi.

Narcís És el fill d'en Climent i de l'Honorina. Té 2 anys i encara no va a escola. És
molt graciós: aprèn a caminar i gasta molta gana.
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UUUnnnttteeerrrsssccchhhiiiffffff

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«-Volem que ens desembarquin tan aviat com sigui possible -vaig continuar-.
Nosaltres no som bel·ligerants.
Un mariner s'havia instal·lat a quatre passes, esperant ordres. El comandant va dir:
-No sou presoners, sou nàufrags que hem recollit, i sereu ben tractats. Quan i on us
podrem desembarcar, no ho sé. Tindreu l'espai de moviment limitat dins el nostre U.
"U, per Untershiff." De sempre, la marina alemanya tenia els submarins identificats
amb una grossa U, seguida d'un número. Era aquell l'U-204? O quin altre número?»

(pàg. 82, "Unterschiff")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: El torpedinament d’un vaixell.

Subtemes: L'alliberament. La claustrofòbia. El desànim. La guerra. La mort. Els naufragis. La
neutralitat. La sort. La supervivència.

Gènere: Relat

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Un submarí alemany enfonsa el vapor Crotus. Els alemanys recullen els únics supervivents,
en Bastos i en Toni, i els limiten els moviments dins el submarí. Mentre naveguen
submergits, però, unes explosions continuades dels aliats fan oscil·lar el submarí i, finalment,
a causa d'un impacte, es veuen forçats a sortir a la superfície. Els alemanys alliberen els dos
nàufrags, si bé no es rendeixen...
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Ambientació

Espai: El relat transcorre, de primer, en les aigües de la costa de Tunísia; després, al
submarí alemany Untershiff i, per últim, a la flota aliada: dos creuers i un destructor.

Temps: L'acció es pot situar en algun moment de finals de la Segona Guerra Mundial (1939-
45) i abasta una jornada.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Bastos És un dels supervivents del naufragi. De primer moment, està

esveradíssim i li costa recuperar-se de l'ensurt. Tot i que davant del
submarí té una sensació de salvació i alleujament, viu moments d'angúnia i
claustrofòbia un cop és a dins. A bord de la nau aliada, li dol que el submarí
no pugui defugir el cercle de destrucció.

El comandant És el responsable del submarí alemany, home disciplinat i fred. Té els ulls
d'un blau molt clar, porta gorra i va en cos de camisa. No es penedeix
d'haver destruït el Crotus perquè creu que tots els vaixells neutrals
col·laboren amb els aliats. Tracta els dos supervivents com a nàufrags.

Toni És un dels supervivents del naufragi. És valent, observador i decidit.
Després del sobresalt, escruta, sorrut, l'horitzó i recupera alguns objectes
del naufragi. Amb ràbia, s'adona de la presència d'un submarí alemany. A
bord del destructor aliat, contempla, fredament, el desenllaç de l'episodi.
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UUUnnn   aaaiiirrreee   dddeee   fffaaammmíííllliiiaaa

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«No tenia altre remei que buscar la solució desesperada, la que no m'agradava. El
meu propòsit en anar a la ciutat on havia nascut no era de veure la família. Deu anys
d'estar-ne separat, la mar i el rondar constant m'havien allunyat molt de la mare, d'en
Tinet i d'en Faustí, si és que encara vivia. Jo havia escrit puntualment un parell de
cops l'any a la mare, dient-li que estava bé i que ja ens veuríem més endavant. La
veritat, no hauria sabut què dir-li, si la veia. Amb el pas dels anys imaginava com li
devia doldre que m'hagués escapat. Però ja he explicat l'altre dia com van rodar les
coses. Ara, arribat a la majoria d'edat, alguna vegada m'assaltava la idea d'anar a
veure la mare, però hi lluitava, al capdavall, en contra.»

(pàg. 90-91, "Un aire de família")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: El retrobament del passat.

Subtemes: L'ajuda. El debut musical. La documentació legal. Les humiliacions. La memòria.
La paciència. La prosperitat. El rancor.

Gènere: Relat

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
En Bastos torna, després d'onze anys, a Igualada per fer-se la documentació i complir amb
les seves obligacions militars. A comissaria, es veu forçat a retrobar-se amb la seva mare
perquè el pugui identificar. A partir d'aleshores, estan en relatiu contacte i, al cap d'uns anys,
assisteix al debut del seu germà Tinet al Palau de la Música. Les nafres del passat, però, no
s'acaben de tancar mai.
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Ambientació

Espai: L'acció es desenvolupa, de primer, a Igualada: entre la comissaria i el jutjat; i,
després, a Barcelona: al port i al Palau de la Música.

Temps: L'època en què passa la història es pot situar a la postguerra espanyola, cap als
anys quaranta del segle XX.
El temps narratiu transcorre al llarg de dos jornades: una a Igualada i una altra a Barcelona.
El narrador, al final del relat, fa un salt temporal i ens presenta un altre succés dinou anys
després.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Bastos És un jove de 22 anys que s'ha enrolat en diferents mercants. Passa per la

mala experiència de retrobar-se, en una comissaria, al cap de deu anys d'haver-
se escapat de casa, amb la seva mare. En Bastos, amatent, s'interessa pel seu
germà petit i per la seva mare, la qual, però, no li reconeix els seus triomfs
personals.

Faustí És un home gran, magre, que pateix del cor. Ha aconseguit una certa
prosperitat d'ençà que és un dels copropietaris de la fàbrica.

La mare És una dona ben vestida, distant i poc envellida. Considera en Bastos com un
rebel i no li perdona que se n'hagi anat de casa. Li agradaria trobar l'harmonia
familiar.

Tinet És un jove simpàtic i rialler que estudia cant perquè té talent musical. Als 30
anys, debuta com a baríton al Palau de la Música amb el nom de Fausto Martos.
És feliç perquè la seva carrera progressa i perquè, a més, ha aconseguit reunir,
finalment, tota la família.
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EEElll   nnneeebbbooottt

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«En substància, la història de l'Òscar Golardo era prou vulgar perquè fos d'agrair la
punta d'esbojarrament que, de tant en tant, oferia. Una història en què es barrejaven
enamorament, enveja, vocació artística, frustracions i arrauxaments.
-Sí, vaig clavar un tornavís al meu oncle Oswaldo. A la rulot del circ. El meu oncle és
propietari del Fueguino, que viatja principalment per Amèrica, però cada dos anys fa
una gira per Europa, on, de passada, l'oncle contracta... contractava? artistes.»

(pàg. 110-111, "El nebot")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: Un homicidi frustrat.

Subtemes: L'amistat. El circ. La delinqüència. L'engany. L'enveja. La malaltia. La mort. La
passió amorosa. La reputació. La vocació artística.

Gènere: Relat

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Després que Toni, el tripulant més vell de tots, mor, un jove sense experiència, Òscar
Fuente, el substitueix. Més endavant, l'oficialitat s'assabenta que han contractat un
delinqüent. Una dotació de la policia el va a buscar i el deté prop de Marsella. Aleshores, el
jove mariner explica per què va agredir el seu oncle.

Ambientació

Espai: El relat, de primer, transcorre seguint la ruta del vaixell mercant: de les costes
africanes -Tunísia- fins a les costes gregues -Patra-. D'aquí fan rumb cap a Marsella i, per
últim, cap a Barcelona. Després, la història emmarcada d'Òscar Fuente cal situar-la a
Santiago de Xile, Atenes i Patra.
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Temps: Sense que hi hagi referències temporals precises, el relat es pot situar a la primera
meitat del segle XX.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Bastos És el contramestre del mercant. Accepta amb dolor la mort del seu amic

Toni. Es queda perplex i desconcertat quan s'assabenta que el nou
tripulant que ha contractat a Patra és buscat per la policia. Li dol haver-lo
de lliurar a les forces de l'ordre perquè, a bord, no n'ha tingut queixa.

Dora És una amazona del circ Fueguino. Ostenta una gran bellesa: cabell ros i
llarg, coll graciós, boca carnosa i ulls d'un violeta profund i misteriós.
Provoca, amb la seva actitud trapassera, la baralla entre ambdós
familiars.

Morell És tot un capità. Actua fredament i pacient quan s'assabenta que un home
de la tripulació és un presumpte homicida. Aquesta situació li resulta molt
desagradable perquè sap que aquests afers no són gens favorables per a
la reputació d'un vaixell. Ara bé, quan els policies s'enduen l'Òscar,
s'interessa pel seu esdevenidor.

Òscar Madrazo
Fuente Golardo

És un jove endreçat, morè i prim. S'enrola temporalment, per fugir de la
justícia, al mercant del capità Morell. És fort, decidit, intel·ligent i enèrgic .
Té el cabell rull i un somriure fàcil. A la seva tarja d'identitat hi consta: "xilè"
de nacionalitat i "artista" -equilibrista- de professió.

Oswaldo És l'oncle d'Òscar i el propietari del circ Fueguino. Accepta a repèl que
l'Òscar s'incorpori al circ. És un col·leccionista de dones i, actualment,
ronda la Dora. Es baralla amb el seu nebot quan constata que aquest és
un veritable rival.

Toni És simpàtic, cordial i afable. Emmalalteix d'una febre tifoide a les costes
d'Àfrica. Mor abans d'arribar a Grècia. Descansa a Patra, en un cementiri
de ritu ortodox grec.



CISTELLA DE ROVELLONS UNA QUARTA A BABORD 256

EEElll   cccaaammmaaarrrooottt   333444

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Aquella mateixa nit vam tenir espectacle i gresca. Sempre he cregut que els
viatgers marítims amb passatgers serien avorrits si no els amenitzessin alguns
esdeveniments dinàmics. Fixeu-vos com no hi ha creuer sense orquestres, balls,
sortiges, jocs de saló, cinema, etc. Bé, aquell espectacle ni estava organitzat pel
capità, ni per la Companyia ni pel sobrecàrrec. Els seus responsables foren els
membres de la família Beneviso. I els seus protagonistes també.
El segon oficial estava de guàrdia, però al seu camarot, car qualsevol eventualitat li
seria comunicada pel mariner de torn. Ara, el terrabastall que en pocs instants es va
generar no necessitava que ningú l'anunciés, es feia sentir des de la major part del
vaixell. Jo era un xic lluny del lloc de l'origen de l'escàndol sonor, i em vaig despertar
quan pertot hi havia corredisses i algun crit, tancament de portes i tecleig de petjades
per les escales.»

(pàg. 122, "El camarot 34")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: L'amor venç tots els obstacles.

Subtemes: La desobediència. L'escàndol. La felicitat. El masclisme. El matrimoni. La
navegació. Els viatges.

Gènere: Relat

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Els senyors Beneviso viatgen en el Constante, un transatlàntic italià, perquè la seva filla, la
Teresa, es pugui treure del cap un enamorat que no li convé. La Teresa, amb el suport de la
seva tia Marinella, retroba el seu promès amb qui, a pesar de tots els problemes, es casa.
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Ambientació
Espai: El relat transcorre en el Constante, un vapor modern italià que fa la ruta de Gènova a
diversos ports de la Mediterrània.

Temps: L'acció es podria situar a la primera meitat del segle XX. El relat s'estén al llarg d'uns
quants dies.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Aldo És fill del carnisser Servi i s'ha enamorat de la Teresa. Reserva el

camarot 34 del Constante amb un nom fals: Gino Dazi. És un xicot serè,
previsor, que sap el que vol.

Bastos És bon observador, malfiat i tafaner. Com a sobrecàrrec del vapor és el
responsable de la seguretat dels passatgers. De seguida entrelluca la
solució a les cabòries de la família Beneviso.

Corinna És la dona de Giordano i la mare de la Teresa. Sempre que es troba en un
mal pas es desmaia.

Giordano És el cap de la família dels Beneviso. Organitza el creuer perquè la seva
filla s'ha enamorat d'un jove que malmet les seves aspiracions. Creu que
actua com un bon pare, tot i que no vol entendre les raons de cor de la
seva filla. És cridaner i poc dialogant.

L'oficialitat del
Constante

És formada pel capità, el segon oficial i el sobrecàrrec, que actuen
calmosament i reflexiva. Com que estan acostumats a trobar-se amb
problemes i amb passatgers de tota mena, fan tot el possible perquè l'afer
de la família Beneviso tingui un desenllaç correcte.

Marinella És la germana de Corinna i la tia de Teresa. Estima la seva neboda i per
això l'ajuda.

Padre Roberto
da Treviso

És un dels tres frares caputxins que pertanyen al convent de Santa Maria
del Buon Presagio. Al camarot 34, consagra l'amor dels dos joves
amants.

Petritto És un general saberut que es vesteix sempre d'uniforme. Va acompanyat
d'un ajudant de camp. Com a expert en tàctiques i estratègies, reclama de
participar en l'afer dels Beneviso. Quan convé, per tant, sap mantenir,
amb actitud autoritària, l'ordre.

Teresa És la filla del Giordano i de la Corinna. És una noia sana: bon color, ulls
vius i plens de vida. Els primers dies de viatge fa cara de pomes agres,
perquè els seus progenitors no li treuen l'ull de sobre, però tan aviat com
sap que el seu estimat és al vapor, comença a fer bona cara. Es retroba i
es casa, per fi, amb l'home de la seva vida.


