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LA	BARCA	EMBRUIXADA	QUE	CADA	NIT	FEIA	LES	AMÈRIQUES	

	

	

Temps	era	temps	que	hi	havia	un	famós	patró	anomenat	Pere	Anton	que	cada	

nit	amarrava	 la	seva	barca	 i,	 l'endemà	al	matí,	quan	anava	a	varar-la,	 la	 trobava	

tota	mullada	amb	senyals	indubtables	que	algú,	durant	la	nit,	la	hi	havia	tirada	en	

mar.	En	Pere	Anton	tot	era	botzinar	i	preguntar	a	l'un	i	a	l'altre	i	mai	no	trobava	

cap	company	que	li	pogués	donar	indici	ni	raó	de	qui	li	feia	servir	la	barca.	El	cas	

va	durar	molt	temps,	fins	que	el	patró	va	perdre	la	paciència	i	va	fer-se	el	propòsit	

d'aclarir	el	cas.	Una	nit,	ben	quietament,	va	amagar-se	a	la	barca	i	va	esperar.	Una	

estona	 abans	 de	 mitja	 nit,	 va	 sentir	 un	 sotrac	 fort	 dins	 i	 va	 veure	 que	 era	 un	

moixonot	negre	que	de	cop	es	va	tornar	una	dona.	En	un	moment	van	presentar-

se	altres	sis	moixons	que	van	prendre,	com	el	primer,	 figura	humana.	D'aquelles	

set	dones	n'hi	havia	una	que	semblava	que	era	la	que	comanava	les	altres,	la	qual	

va	dir:	

	

«Vara	per	un,	vara	per	dos,	vara	per	tres,	vara	per	quatre,	vara	per	cinc,	vara	

per	sis,	vara	per	set.»	

	

Dit	això,	va	restar	tota	parada,	perquè,	en	contra	del	que	ella	esperava,	la	barca	

no	es	va	moure;	va	suposar	que	potser	s'havia	descomptat	o	ho	havia	fet	malament	

i	va	tornar	a	repetir	el	mateix,	però	no	va	passar	res,	amb	gran	sorpresa	de	totes;	la	

capitana	va	preguntar	a	les	seves	companyes:	«No	hi	ha	pas	cap	de	vosaltres	que	

estigui	en	estat?»	Totes	van	contestar	que	no	pas,	que	ho	sabessin.	La	capitana	va	

afegir:	

	

	«Això	deu	ésser;	ens	pensem	ésser	set	i	som	vuit;	vararem	per	vuit	en	comptes	

de	set	i	veurem	com	tot	va	bé.»	
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Tenia	raó,	eren	vuit	a	la	barca,	puix	que	no	comptaven	amb	en	Pere	Anton.	La	

capitana	 va	 varar	 per	 vuit	 i,	 tot	 seguit,	 la	 barca	 tota	 sola	 es	 va	 tirar	 a	 la	 mar,	

brunzent	com	un	coet,	i	es	va	posar	a	córrer	tan	de	pressa	que	en	Pere	Anton,	que	

estava	fet	a	navegar,	tot	i	estar	ajagut,	gairebé	es	va	marejar	de	tant	que	corria.	Al	

cap	d'un	moment,	la	barca	va	arribar	a	la	platja	on	va	aterrar	ella	sola,	sense	rems,	

veles	ni	cap	mena	d'ajut.	Les	set	dones	van	 tornar-se	altra	vegada	set	moixonots	

negres,	i	van	reprendre	el	vol	unes	cap	ací,	altres	cap	allà.	Abans,	però,	la	capitana	

els	va	dir:	

	

«D'aquí	a	un	quart	tothom	aquí	i	feu	bona	feina.»	

	

Quan	en	Pere	Anton	estigué	sol,	va	aixecar-se,	va	saltar	en	terra	i	es	va	trobar	

en	un	paratge	totalment	desconegut	per	a	ell.	No	va	veure	ningú,	va	acostar-se	a	

una	arbreda	que	hi	havia	vora	mar	i	va	veure	una	mena	d'arbres	que	mai	no	els	

havia	vistos,	va	pensar	que	per	aquella	mena	d'arbres	podria	saber	on	havia	anat	a	

parar	i	en	va	tallar	unes	quantes	branques	i,	seguidament,	va	córrer	a	amagar-se	
de	nou	a	 la	barca,	per	por	que	no	el	deixessin	en	terra.	Al	cap	d'una	estona,	ben	

poca,	 van	 arribar	 els	 set	 moixonots	 gairebé	 tots	 alhora.	 Tornades	 dones,	 la	

capitana	va	repetir	aquella	lletania	i	tot	seguit	la	barca,	brunzent	com	un	mal	aire,	

va	tornar	a	fer	via,	 i	al	cap	de	poquíssima	estona	eren	altra	vegada	a	la	platja	de	

Barcelona,	on	cada	dona	es	tornà	moixonot	i	se	n'anà	pel	seu	costat.	

En	Pere	Anton	va	ensenyar	aquelles	branques	als	vells	gats	de	mar,	amics	seus	

que	havien	voltat	set	vegades	el	món;	tots	li	van	dir	que	eren	d'arbres	que	només	

es	criaven	a	Amèrica	i	van	venir	a	deduir,	pel	que	el	patró	explicava,	que	en	una	

estona	havia	anat	i	tornat	de	l'altra	banda	del	món.	Van	saber	també	que	aquelles	

donotes	eren	unes	bruixes	que	cada	nit	prenien	forma	de	moixó	i	que	anaven	fins	

a	 l'Amèrica,	 com	 si	 res	 a	 fer	 tan	 de	mal	 com	podien,	 amb	 l'ajut	 de	 la	 barca	 del	

pobre	Pere	Anton,	que	pagava	la	festa	sense	saber-ne	una	paraula.	

	

Joan	Amades,	Històries	i	llegendes	de	Barcelona.	
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Feina	Prèvia:	Després	d’haver	llegit	la	història:	

	

1. VOCABULARI		

Definiu	els	següent	mots	amb	ajut	del	diccionari:	

Termes	i	expressions	marineres	del	text:	

a) Patró:	

b) Barca:	

c) Amarrar:	

d) Varar:	

e) Tirar	en	mar:	

f) Fet	a	navegar:	

g) Vells	gats	de	mar:	

Termes	i	expressions	generals	del	text:	

a) Botzinar:	

b) Moixó:	

c) Sotrac:	

d) Brunzent:	

e) Puix	que:	

f) Fer	via:	

g) Paratge:	

h) Arbreda:	

i) Pagar	la	festa:	

2. Les	fórmules	per	introduir	les	llegendes:	

Temps	era	temps…,	això	era	i	no	era…,	vet	aquí	que	en	aquell	temps…,	hi	havia	una	

vegada…	
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Totes	aquestes	fórmules	per	introduir	les	llegendes	antigues	o	modernes	mostren	

un	temps	inconcret	i	vague.	Indiqueu	quina	fórmula	introdueix	la	llegenda	de	“La	

barca	embruixa”:_________________________________________________.	

	

Llegiu	les	introduccions	dels	següents	fragments	de	novel·les:	

“En	un	forat	a	terra,	hi	vivia	un	hòbbit.	No	era	pas	un	forat	lleig,	brut,	humit,	ple	de	

restes	 de	 cucs	 i	 amb	 olor	 de	 resclosit,	 però	 tampoc	 no	 era	 un	 forat	 sec,	 pelat,	

sorrenc,	sense	cap	lloc	on	seure	ni	cap	cosa	per	menjar:	era	un	forat	de	hòbbit,	cosa	

que	significava	comoditat.	

Tenia	una	porta	perfectament	rodona,	com	un	ull	de	bou,	pintada	de	verd,	amb	una	

argolla	brillant	de	llautó	daurat	al	bell	mig.	La	porta	donava	a	una	mena	de	vestíbul	

de	 forma	 tubular	 que	 semblava	 un	 túnel:	 un	 túnel	 molt	 confortable,	 sense	 fum,	

amb	les	parets	fetes	de	plafons,	i	el	terra	enrajolat	i	encatifat,	moblat	amb	cadires	

envernissades	 i	nombrosos	penja-robes	per	a	barrets	 i	abrics	—perquè	al	hòbbit	

l'entusiasmaven	 les	 visites.	 El	 túnel	 penetrava	 turó	 endins,	 seguint	 un	 curs	 prou	

recte,	tot	i	que	no	acabava	de	ser	recte	del	tot,	cap	a	un	costat	del	turó	—El	Turó,	

com	l'anomenava	la	gent	en	moltes	milles	al	voltant—	i	tenia	moltes	portetes	que	

s'obrien	a	banda	i	banda,	primer	cap	a	un	costat	i	després	cap	a	l'altre.	No	li	calia	

pas	pujar	escales,	al	hòbbit:	dormitoris,	banys,	cellers,	rebosts[…]”	

	

Fragment	de:	J.R.R.	Tolkien.	“El	Hòbbit“.	iBooks.	

	

	

“En	el	cor	d'una	d'aquelles	grans	cales	que	escantellen	la	riba	oriental	del	Hudson,	

en	l'ample	eixamplament	del	riu	que	els	antics	navegants	holandesos	anomenaven	

el	 Tappaan	 Zee,	 i	 on	 aquests,	 per	 prudència,	 sempre	 abaixaven	 les	 veles	 i	

imploraven	 la	 protecció	de	 sant	Nicolau	 a	 l'hora	de	 travessar-lo,	 hi	 ha	un	poblet	

mercantil	o	port	rural	que	alguns	anomenen	Greensburgh,	però	que,	en	general	 i	

de	manera	més	encertada,	és	més	conegut	amb	el	nom	de	Tarry	Town	(“to	tarry”:	
entretenir-se).	Segons	ens	van	dir,	aquest	nom	li'l	van	posar	antigament	les	bones	

mestresses	de	la	comarca	del	costat,	per	l'arrelada	propensió	que		tenien	els	seus	

marits	a	estar-se	a	la	taverna	de	la	vila	els	dies	de	mercat.”	

	

Fragment	de:	Washington	Irving.	“La	llegenda	de	Sleepy	Hollow“.	iBooks.	

	

Indiqueu	quina	expressió	del	text	ens	indica	aquest	temps	inconcret:	

a) El	Hòbbit:	

b) La	llegenda	de	Sleepy	Hollow:	

c) Amb	quina	fórmula	voldríeu	que	comencés	la	vostra	història?	
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3. Els	éssers	sobrenaturals:	

a) En	 la	nostra	història	ens	 trobem	amb	7	bruixes	que	es	 transformen	en	ocells	

(moixons)	negres.	Però	d’éssers	sobrenaturals	malignes	o	benignes	n’hi	ha	un	

munt	 a	 la	 literatura,	 digueu-ne	 tres	 que	 conegueu	 i	 expliqueu	 la	 seva	

transformació?	

b) Com	us	imagineu	les	bruixes	de	la	història?	I	com	els	ocells	negres	en	què	es	

transformen?	

	

	

4. El	moment	dels	encanteris	i	les	fórmules	màgiques:	

La	història	de	“La	barca	embruixada”	entra	en	la	seva	dimensió	màgica	quan	arriba	

la	 “mitja	 nit”	 i	 els	 ocells	 negres	 es	 transformen	 en	 dones.	 Una	 d’elles	 diu	 un	

encanteri	i	immediatament	la	barca	deixa	la	platja	de	Barcelona	i	se’n	va.		

a) Cerqueu	com	és	descrit	el	moment	en	què	apareixen	els	moixons:	

b) Quina	és	la	fórmula	màgica	que	empra	la	bruixa?	

c) Com	us	imagineu	o	voldríeu	que	fossin	les	bruixes	de	la	història?	Descriviu-les	

breument	i	feu-ne	un	dibuix	

d) Descriviu	i	feu	un	dibuix	dels	ocells	negres.	

5. L’espai:	

a) Cerqueu	imatges	del	port	de	Barcelona	on	situaríeu	l’inici	i	el	final	d’aquest	

conte.	Feu-ne	un	dibuix	i	tracteu	de	descriure’l	amb	paraules.	

b) Quin	arbre	exòtic	penseu	que	va	trobar	en	Pere	Anton?	

c) A	quin	lloc	de	les	Amèriques	creieu	què	ha	arribat?	

6. La	barca:	

a) Poseu-vos	per	grups	i	aneu	al	port	a	fotografiar	barques	de	pesca	i	trieu-ne	una	

que	us	serveixi	de	model	per	a	la	vostra	barca.	

b) Després	tracteu	de	descriure-la.	
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La	Història:		

El	punt	de	vista	i	el	narrador:	

Des	d’un	 inici	 la	història	està	narrada	en	tercera	persona	(el	narrador	és	omniscient,	

extern,	no	participa	en	l’acció),	però	explica	els	fets	des	del	punt	de	vista	de	Pere	Anton	(el	

protagonista).	Intenteu	canviar	l’inici	de	la	història	explicant	els		fets	des	del	punt	de	vista	

d’una	de	les	bruixes	o	si	sou	més	atrevits	des	del	punt	de	vista	de	la	barca.		

7.	Canvieu	el	punt	de	vista	del	següent	fragment:	

	

Temps	era	temps	que	hi	havia	un	famós	patró	anomenat	Pere	Anton	que	cada	

nit	amarrava	 la	seva	barca	 i,	 l'endemà	al	matí,	quan	anava	a	varar-la,	 la	 trobava	

tota	mullada	amb	senyals	indubtables	que	algú,	durant	la	nit,	la	hi	havia	tirada	en	

mar.	En	Pere	Anton	tot	era	botzinar	i	preguntar	a	l'un	i	a	l'altre	i	mai	no	trobava	

cap	company	que	li	pogués	donar	indici	ni	raó	de	qui	li	feia	servir	la	barca.	El	cas	

va	durar	molt	temps,	fins	que	el	patró	va	perdre	la	paciència	i	va	fer-se	el	propòsit	

d'aclarir	el	cas.	Una	nit,	ben	quietament,	va	amagar-se	a	la	barca	i	va	esperar.	Una	

estona	 abans	 de	 mitja	 nit,	 va	 sentir	 un	 sotrac	 fort	 dins	 i	 va	 veure	 que	 era	 un	

moixonot	negre	que	de	cop	es	va	tornar	una	dona.	En	un	moment	van	presentar-

se	altres	sis	moixons	que	van	prendre,	com	el	primer,	 figura	humana.	D'aquelles	

set	dones	n'hi	havia	una	que	semblava	que	era	la	que	comanava	les	altres,	la	qual	

va	dir:		

«Vara	per	un,	vara	per	dos,	vara	per	tres,	vara	per	quatre,	vara	per	cinc,	vara	

per	sis,	vara	per	set.»	

	

El	Narrador:	

8)	Llegiu	els	següent	fragments	i	digueu	si	el	narrador	esta	en	tercera	o	primera	

persona	i	si	participa	o	no	dels	fets	que	narra	(si	és	intern	o	extern):	

“Cap	 a	migdia,	 van	 expulsar-me	del	 camió	 carregat	 de	 palla.	M'hi	 havia	 enfilat	 la	 nit	

abans,	prop	de	 la	 frontera,	 i	 vaig	 adormir-me	 tan	aviat	 com	em	vaig	 trobar	 sota	 la	 lona.	

Després	de	les	tres	setmanes	que	havia	passat	a	Tia	Juana	tenia	molta	son,	i	encara	dormia	

quan	van	aturar	el	vehicle	en	un	costat	de	carretera	per	tal	que	el	motor	es	refredés.	Van	

veure	un	peu	que	sobresortia	 i	 van	estirar-me	cap	a	 fora.	 Jo	vaig	mirar	de	 fer-hi	broma,	

però	ells	no	estaven	d'orgues,	de	manera	que	ho	vaig	deixar	córrer.	Tot	i	això,	van	donar-
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me	 una	 cigarreta	 i	 aleshores	 vaig	 allunyar-me	 carretera	 enllà,	 a	 peu,	 per	 si	 trobava	 un	

indret	on	menjar.”	

	

Fragment	de:	James	M.	Cain.	“El	carter	sempre	truca	dues	vegades“.	iBooks.	

Narrador	(persona):_________________________________________	

Extern	o	Intern:______________________________________________	

Intern	protagonista,	secundari	o	testimoni:_____________________________________	

“El	 senyor	 i	 la	 senyora	 Dursley,	 del	 carrer	 Privet	 número	 quatre,	 estaven	 molt	

orgullosos	 de	 poder	 dir	 que	 eren	 gent	 perfectament	 normal,	 gràcies	 a	 Déu.	 Eren	 les	

últimes	 persones	 que	 un	 esperaria	 veure	 ficades	 en	 res	 d'estrany	 o	 misteriós,	 perquè	

simplement	no	suportaven	les	ximpleries.	

El	senyor	Dursley	era	director	d'una	fàbrica	anomenada	Grunnings,	que	feia	broques.	

Era	 un	 home	 gros	 i	 fort	 que	 gairebé	 no	 tenia	 coll,	 però	 que	 lluïa	 un	 bigoti	 enorme.	 La	

senyora	 Dursley	 era	 prima,	 rossa,	 i	 si	 fa	 no	 fa	 tenia	 el	 coll	 el	 doble	 de	 llarg	 del	 que	 és	

habitual,	la	qual	cosa	li	resultava	molt	pràctica	a	l'hora	de	passar-se	el	dia	espiant	els	veïns	

per	sobre	de	les	tanques”	

	

Fragment	de:	J.	K.	Rowling.	“Harry	Potter	i	la	pedra	filosofal“.	iBooks.	

Narrador	(persona):_________________________________________	

Extern	o	Intern:______________________________________________	

Intern	protagonista,	secundari	o	testimoni:_____________________________________	

“Al	llarg	de	tots	aquests	anys	he	conservat	les	escasses	cartes	d'en	Ben	i	en	Roshan,	tot	

tresorejant	els	documents	que	aporten	alguna	llum	sobre	el	destí	de	cadascun	dels	

membres	de	la	nostra	societat	particular,	rellegint-los	una	vegada	i	una	altra	en	veu	alta	en	

la	solitud	del	meu	estudi.	Potser	perquè	d'alguna	manera	intuïa	que	la	fortuna	m'havia	fet	

dipositari	de	la	memòria	de	tots	nosaltres.	Potser	perquè	comprenia	que,	d'entre	aquells	

set	xicots,	jo	sempre	vaig	ser	el	més	reticent	al	risc,	el	menys	brillant	i	agosarat	i,	per	tant,	

qui	més	possibilitats	tenia	de	sobreviure.	

Amb	aquest	esperit,	tot	confiant	que	el	record	no	em	trairà,	miraré	de	reviure	els	

misteriosos	i	terribles	esdeveniments	que	van	tenir	lloc	durant	aquells	quatre	ardents	dies	

de	maig	del	1932.	
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No	serà	una	tasca	fàcil,	i	apel·lo	a	la	benvolença	dels	meus	lectors	envers	la	meva	

ploma	maldestra	a	l'hora	de	rescatar	del	passat	aquell	estiu	de	tenebres	a	la	ciutat	de	

Calcuta.	He	posat	tot	el	zel	a	reconstruir	la	realitat	i	remuntar-me	als	tèrbols	episodis	que	

haurien	de	traçar	inexorablement	la	línia	del	nostre	destí.	Ja	només	em	resta	desaparèixer	

de	l'escena	i	permetre[…]”	

	

Fragment	de:	Carlos	Ruiz	Zafón.	“El	palau	de	la	mitjanit“.	iBooks.	

Narrador	(persona):_________________________________________	

Extern	o	Intern:______________________________________________	

Intern	protagonista,	secundari	o	testimoni:_____________________________________	

Plantejament	i	punt	de	vista:	

9)	Ara	passeu	el	primer	fragment	del	conte	La	barca	embruixada	que	cada	dia	creuava	les	

Amèriques	que	teniu	a	l’exercici	7	d’un	narrador	en	tercera	persona	a	un	narrador	en	

primera	persona	que	sigui	protagonista	(p.e.	Pere	Anton):		

El	Nus:	

El	 nus	 d’un	 relat	 és	 on	 es	 desenvolupem	 els	 conflictes	 iniciats	 en	 el	 plantejament	 o	

introducció	de	la	història.	

10)	llegiu	els	següents	fragments	i	contesteu	les	preguntes:	

“Ara	 li	 tocava	 a	 la	Mary.	 Vaig	 posar	 en	William	 a	 la	moqueta	 al	meu	 costat	 i	 el	 vaig	

recompensar	 amb	 unes	 quantes	 engrunes	 més	 i	 una	 pansa	 de	 Corint.	 Llavors	 vaig	

començar	 la	mateixa	 rutina	 de	 cap	 i	 de	 nou	 amb	 la	Mary.	 L'ambició	 que	m'enlluernava,	

sabeu,	 el	 meu	 somni	 més	 gran,	 era	 d'arribar	 a	 ser	 algun	 dia	 el	 propietari	 d'un	 Circ	 de	

Ratolins	 Blancs.	 Tindria	 un	 petit	 escenari	 amb	 cortines	 vermelles	 al	 davant,	 i	 quan	

s'obrissin	les	cortines	el	públic	veuria	els	meus	ratolins	ensinistrats	mundialment	famosos	

caminant	sobre	una	corda,	gronxant-se	en	un	trapezi,	fent	tombarelles	a	l'aire,	saltant	amb	

trampolins	 i	 fent	 tota	 una	 sèrie	 de	 coses.	 Tindria	 ratolins	 blancs	 que	 muntarien	 rates	

blanques,	i	les	rates	galoparien	vertiginosament	al	voltant	de	l'escenari.	Ja	em	començava	

a	 imaginar	viatjant	en	primera	classe	per	 tot	el	món	amb	el	meu	Famós	Circ	de	Ratolins	

Blancs,	i	fent	funcions	davant	de	totes	les	corones	d'Europa.	
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Anava	 per	 la	meitat	 de	 l'entrenament	 de	 la	Mary	 quan	 de	 sobte	 vaig	 sentir	 veus	 al	

defora	la	porta	de	la	Sala	de	Ball”	

Fragment	de:	Roald	Dahl.	“Les	bruixes“.	iBooks.	

a) Quin	creieu	que	és	el	conflicte?___________________________________	

b) Quin	és	el	moment	més	important	d’aquest	fragment?________________________________	

c) Com	creieu	que	acaba	la	història?	

	

“Els	meus	dos	primers	dies	d'estada	a	Copper	Beeches	vaig	tenir	una	vida	tranquil·la.	

El	tercer,	Mrs.	Rucastle	va	baixar	en	acabat	d'esmorzar	i	xiuxiuejà	alguna	cosa	al	seu	marit.	

»—Oh,	 sí	 —va	 dir	 ell,	 adreçant-se	 a	 mi—,	 us	 estem	 molt	 agraïts,	 Miss	 Hunter,	 per	

accedir	als	nostres	capricis	fins	al	punt	de	tallar-vos	els	cabells.	Us	asseguro	que	aquest	fet	

no	 ha	 empitjorat	 al	més	mínim	 el	 vostre	 aspecte.	 Ara	 veurem	 com	us	 escau	 el	 vestit	 de	

color	blau	elèctric.	El	trobareu	al	damunt	del	vostre	llit,	i	si	teniu	l'amabilitat	de	posar-vos-

el	us	quedarem	tots	dos	extremament	agraïts.	

»El	 vestit	 en	 qüestió	 tenia	 una	 tonalitat	 de	 blau	 molt	 especial.	 Era	 d'un	 material	

excel·lent,	una	mena	de	 teixit	de	 llana,	però	presentava	senyals	 inequívocs	d'haver	estat	

usat.	Crec	que	si	me	l'haguessin	fet	a	mida	no	m'hauria	escaigut	més.	Mr.	 i	Mrs.	Rucastle	

expressaren,	en	veure-me'l	posat,	un	delit	que	em	va	semblar	força	exagerat.	M'esperaven	

al	saló,	una	estança	molt	àmplia	que	ocupa	tota	la	part	frontal	de	la	casa	i	que	té	tres	grans	

finestres	que	arriben	 fins	a	 terra.	Havien	acostat	una	 cadira	a	 la	 finestra	 central,	 amb	el	

respatller[…]”	

	

Fragment	de:	Arthur	Conan	Doyle.	“Sherlock	Holmes“.	iBooks.	

a) Quin	comportament	estrany	explica	la	narradora:______________________________________	

b) Feu	una	hipòtesi	del	que	penseu	que	passarà:___________________________________________	

11)	Preneu	la	història	de	La	Barca	embruixada	i	canvieu	el	nus,	tingueu	en	compte	el	punt	

de	vista	que	heu	agafat	en	l’exercici	anterior	i	el	tipus	de	narrador	que	heu	emprat	abans	

quan	heu	refet		la	introducció:	

El	nus	de	La	Barca	embruixada	
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Dit	això,	va	restar	tota	parada,	perquè,	en	contra	del	que	ella	esperava,	la	barca	no	es	va	

moure;	va	 suposar	que	potser	 s'havia	descomptat	o	ho	havia	 fet	malament	 i	 va	 tornar	a	

repetir	 el	 mateix,	 però	 no	 va	 passar	 res,	 amb	 gran	 sorpresa	 de	 totes;	 la	 capitana	 va	

preguntar	 a	 les	 seves	 companyes:	 «No	hi	 ha	 pas	 cap	de	 vosaltres	 que	 estigui	 en	 estat?»	

Totes	van	contestar	que	no	pas,	que	ho	sabessin.	La	capitana	va	afegir:	

	«Això	deu	ésser;	ens	pensem	ésser	set	i	som	vuit;	vararem	per	vuit	en	comptes	de	set	i	

veurem	com	tot	va	bé.»	

Tenia	raó,	eren	vuit	a	la	barca,	puix	que	no	comptaven	amb	en	Pere	Anton.	La	capitana	

va	varar	per	vuit	i,	tot	seguit,	la	barca	tota	sola	es	va	tirar	a	la	mar,	brunzent	com	un	coet,	i	

es	va	posar	a	córrer	tan	de	pressa	que	en	Pere	Anton,	que	estava	fet	a	navegar,	tot	i	estar	

ajagut,	gairebé	es	va	marejar	de	tant	que	corria.	Al	cap	d'un	moment,	la	barca	va	arribar	a	

la	platja	on	va	 aterrar	 ella	 sola,	 sense	 rems,	 veles	ni	 cap	mena	d'ajut.	 Les	 set	dones	van	

tornar-se	altra	vegada	set	moixonots	negres,	i	van	reprendre	el	vol	unes	cap	ací,	altres	cap	

allà.	Abans,	però,	la	capitana	els	va	dir:	

«D'aquí	a	un	quart	tothom	aquí	i	feu	bona	feina.»	

Quan	 en	 Pere	 Anton	 estigué	 sol,	 va	 aixecar-se,	 va	 saltar	 en	 terra	 i	 es	 va	 trobar	 en	 un	

paratge	totalment	desconegut	per	a	ell.	No	va	veure	ningú,	va	acostar-se	a	una	arbreda	que	

hi	havia	vora	mar	i	va	veure	una	mena	d'arbres	que	mai	no	els	havia	vistos,	va	pensar	que	

per	aquella	mena	d'arbres	podria	saber	on	havia	anat	a	parar	i	en	va	tallar	unes	quantes	
branques	 i,	 seguidament,	 va	 córrer	 a	 amagar-se	 de	 nou	 a	 la	 barca,	 per	 por	 que	 no	 el	

deixessin	 en	 terra.	Al	 cap	d'una	 estona,	 ben	poca,	 van	 arribar	 els	 set	moixonots	 gairebé	

tots	 alhora.	 Tornades	 dones,	 la	 capitana	 va	 repetir	 aquella	 lletania	 i	 tot	 seguit	 la	 barca,	

brunzent	 com	 un	mal	 aire,	 va	 tornar	 a	 fer	 via,	 i	 al	 cap	 de	 poquíssima	 estona	 eren	 altra	

vegada	a	la	platja	de	Barcelona,	on	cada	dona	es	tornà	moixonot	i	se	n'anà	pel	seu	costat	

Escriviu	el	vostre	nou	nus,	però	tingueu	en	compte	el	que	heu	escrit	a	la	introducció	

que	heu	canviat	(ex.	9).	

El	desenllaç	

El	desenllaç	és	la	resolució	dels	conflictes	plantejats	en	el	nus,	de	vegades	les	històries	

poden	acabar	bé	i	d’altres	malament.		

12)	Com	creieu	que	acaba	la	història	de	La	Barca	embruixada?	

13)	Es	pot	fer	res	davant	un	encanteri?	

14)	Llegiu	els	següents	fragments	de	desenllaços	i	contesteu	les	preguntes	següents:	
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Jo	sentia	que	continuaven	discutint.	Ara	ho	sentia	millor	perquè	es	veu	que	havien	apagat	

el	 televisor,	 i	el	papà	 li	deia	a	 la	mamà	que	no	 l’emprenyés	 i	 la	 insultava	 i	 li	deia	que	no	

tenia	ambicions,	 i	 la	mamà	també	l’insultava	i	 li	deia	que	se	n’anés	de	casa,	 i	deia	el	nom	

d’una	 dona	 i	 la	 insultava,	 i	 després	 vaig	 sentir	 que	 es	 trencava	 alguna	 cosa	 de	 vidre	 i	

després	 vaig	 sentir	 els	 crits	més	 forts,	 i	 eren	 tan	 forts	 que	 no	 s’entenien,	 i	 després	 vaig	

sentir	un	gran	crit,	molt	gros,	i	després	ja	no	vaig	sentir	res	més.	Després	vaig	sentir	molta	

fressa,	però	petita,	com	si	arrosseguessin	un	mòdul	del	tresillo.	Vaig	sentir	que	es	tancava	

la	 porta	 del	 jardí	 i	 aleshores	 vaig	 tornar	 a	 sortir	 del	 llit	 i	 vaig	 sentir	 soroll	 a	 fora	 i	 vaig	

mirar	per	la	finestra,	i	sentia	fred	als	peus,	perquè	anava	descalç,	i	a	fora	era	fosc	i	no	s’hi	

veia	gens,	 i	em	va	semblar	que	el	papà	cavava	al	costat	de	 l’arbre	 i	vaig	 tenir	por	que	hi	

descobrís	la	nina	i	em	castigués	i	vaig	tornar	al	llit	i	em	vaig	tapar	ben	bé,	tot,	fins	i	tot	la	

cara,	 amagada	 sota	 els	 llençols	 i	 tot	 a	 les	 fosques	 i	 els	 ulls	 ben	 tancats.	 Vaig	 sentir	 que	

deixaven	de	cavar	 i	després	unes	passes	que	pujaven	 les	escales	 i	 jo	vaig	 fer	 l’adormit,	 i	

vaig	sentir	que	s’obria	la	porta	del	quarto	i	vaig	pensar	que	devien	estar	mirant-me,	però	

jo	 no	 vaig	 veure	 qui	 em	mirava,	 perquè	 feia	 l’adormit	 i	 no	 ho	 vaig	 veure.	 Després	 van	

tancar	 la	 porta	 i	 vaig	 adormir-me	 i	 l’endemà,	 ahir,	 el	 papà	 va	 dir-me	 que	 la	 mamà	 se	

n’havia	anat	de	casa	 i	després	van	venir	senyors	a	demanar	coses	 i	 jo	no	vaig	saber	què	

dir-los	i	tota	l’estona	plorava	i	em	van	portar	a	viure	a	casa	dels	tiets,	i	el	cosinet	sempre	

em	pega,	però	això	ja	no	va	ser	el	diumenge.		

MONZÓ;	Quim	(1980):	«La	redacció»,	Olivetti,	Moulinex,	Chaffoteaux	et	Maury		

a) Qui	narra	la	història?	

b) Què	s’explica	al	final	d’aquest	conte?	

c) Creieu	que	el	conflicte	se	soluciona	de	forma	positiva	o	no?	

“Com	la	cosa	era	de	si	tan	clara,	ningú	es	va	fixar	en	la	finestra	oberta,	ni	en	les	ditades	

de	sang	que	hi	havia	en	els	muntants	i	que	baixaven	al	llarg	del	tronc	de	la	parra,	ni	en	el	

rastre	de	petjades	fresques	que	travessaven	tot	l’hort	i	es	perdien	bosc	endins.	Si	tenien	en	

son	poder	el	criminal,	poc	menys	que	convicte	i	confés,	a	què	cercar	cinc	peus	al	gat?	

I	el	pobre	Felet,	corsec	de	dolor	i	de	vergonya,	arrossegant	les	cames	i	empassegant	a	

cada	punt,	 emprengué	 el	 camí	 cap	 a	 les	 presons	del	 rei,	 escortat	 per	dos	benemèrits	 de	

cara	ferrenya	i	perseguit	per	les	mirades	abrusadores	i	inclements	de	tot	un	poble	regirat.	

D’enmig	 del	 darrer	 aplec	 que	 guaitava	 aquella	 sortida	 ignominiosa,	 dos	 bracets	

grassons	s’estiraren	cap	al	pres,	i	una	veueta	d’aucell	xisclà	alegrement:	

—Papa...!	Papa...!	

En	Felet	s’aturà	en	sec.	

—Fill	meu!	
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Un	dels	guàrdies	li	donà	una	rambada	brutal	per	fer-lo	caminar.	

Dues	llàgrimes	com	cigrons	van	botre	dels	ulls	del	pobre	home.	

—Adéu,	fill	del	meu	cor!	Adéu!	Adéu...!	

I	reprengué	son	camí.	

Ja	pertanyia	a	la	Justícia!”	

	

Fragment	de:	Català,	Víctor.	“Drames	rurals“.	iBooks.	

a) Quin	tipus	de	narrador	explica	la	història?_______________________	

b) Què	creieu	que	ha	pogut	passar	amb	anterioritat	a	aquest	final:_____________	

c) Quin	tipus	de	final	é?___________________________________	

15)	Refeu	el	final	del	conte	de	La	barca	embruixada	i	canvieu	el	final	si	voleu,	sempre	

mantenint	el	narrador	i	el	punt	de	vista	que	heu	triat	amb	anterioritat:	

En	Pere	Anton	va	ensenyar	aquelles	branques	als	vells	gats	de	mar,	amics	seus	

que	havien	voltat	set	vegades	el	món;	tots	li	van	dir	que	eren	d'arbres	que	només	

es	criaven	a	Amèrica	i	van	venir	a	deduir,	pel	que	el	patró	explicava,	que	en	una	

estona	havia	anat	i	tornat	de	l'altra	banda	del	món.	Van	saber	també	que	aquelles	

donotes	eren	unes	bruixes	que	cada	nit	prenien	forma	de	moixó	i	que	anaven	fins	

a	 l'Amèrica,	 com	 si	 res	 a	 fer	 tan	 de	mal	 com	podien,	 amb	 l'ajut	 de	 la	 barca	 del	

pobre	Pere	Anton,	que	pagava	la	festa	sense	saber-ne	una	paraula.	

Després	 de	 refer	 el	 final,	 uniu	 totes	 les	 parts	 del	 conte	 que	 heu	 rescrit,	 corregiu-lo	 i	

passeu-lo	per	un	editor	de	text	abans	de	lliurar-lo,	ja	acabat.	

16)	Amb	el	conte	enllestit,	feu	un	petit	guió	per	poder-lo	dibuixar	en	forma	de	còmic.	




