Guia de lectura
Pell
Mercè Pardo Pastor

Aquesta presentació et vol convidar a reflexionar sobre la lectura. El treball
s’organitza a través de diferents mirades sobre el text que ofereixen una
perspectiva diferent d’anàlisi en cada cas.
Es proposa que inicialment reflexionis i treguis les teves pròpies conclusions a
partir de la lectura dels contes, dels exemples concrets i les consignes que es
donen. Després, amb l’ajut del professor/a es poden compartir els aspectes més
rellevants amb la resta de companys/es.

Contraportada

Pell recull contes que indaguen en la fragilitat, les mesquineses, el poder i les
riqueses del cos que som; mostra la vida a través dels conflictes ordinaris i
extraordinaris de personatges que transiten amplis registres emocionals: una
dona vesteix cadàvers per poder sentir el comiat, un home es mira al mirall
somiant un embaràs, una noia sap que la seva mascota l’estima més que
ningú, una nena molt petita busca una mare, dos joves no fan l’amor, follen
desesperats. Amb una veu visceral, sincera i un treball minuciós de l’estructura
del conte, l’autora convida al lector a descobrir la poesia dels petits detalls i la
brutalitat de les emocions inevitables.

Sobre l’autora

Mercè Pardo Pastor (Barcelona 1986) té un
perfil clarament interdisciplinar; els seus
estudis d’Humanitats i el màster d’Estudis
comparatius: art, literatura i pensament a
la Universitat Pompeu Fabra, així ho
expliciten. La filosofia, la música i la
literatura, sens dubte, han estat els tres
eixos principals de la seva trajectòria. Així,
es va graduar en cant líric al Conservatori
Municipal del Bruc com a mezzosoprano i
és professora de filosofia a l’Escola Súnion
de Barcelona.

Pell és el seu primer recull de contes; un projecte que va sorgir de les idees
compartides en els cursos de filosofia impartits per la filòsofa Marina
Garcés a la llibreria La Central de Barcelona, i que va construir plenament a
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès esdevenint el seu projecte final
de l’itinerari de conte de la mà de la Laia Aguilar i l’Olga Jornet.

Mirades sobre la lectura

Narrador
Llegeix

Ruptura,

Mama,

Casa

i

observa

el

narrador.

Respon i justifica les teves respostes:
- Són iguals els narradors dels tres contes?
- Quina diferència hi ha?
- Quins efectes generen aquestes diferències?
- Creus que és indiferent l’ús d’un tipus de narrador?
- Quins tipus de narrador coneixes?

1

<< Vaig entrar a casa amb la decisió presa. El soroll de fer girar la clau em va
apressar el cor en un compte enrere. Ara. Ara l’hi dic. >>

2

<< Érem a casa la meva amiga Blanca. Ella li donava de mamar a l’Anna. La
primavera entrava per la finestra de pedra del costat de la llar de foc; la gespa
fresca recent tallada, els rosers florits i les fulles d’heura esteses com mans
enlaire tenyien la terra i les parets d’un verd ufanós que s’enfilava fins a tocar
el blau del cel. El vent havia escombrat els núvols i transportava la forta olor
de la vegetació naixent. Estàvem juntes al mateix sofà, l’Anna xuclava sense
descans, la Boira rebufava plàcidament ajaguda als nostres peus i la Blanca
aprofitava per posar-me al dia de les últimes descobertes: ahir em va agafar
els cabells mentre la canviava, encara no diu mama però diu tata, quan va
dins el cotxet li encanta passar sobre terres rugosos, com els d’aquí, el frec de
les pedres l’adorm. >>

3

<< Tenia una casa preciosa, no era gaire gran però l’havia decorat al seu gust
i n’estava molt contenta; les cortinetes fetes de ganxet emmarcaven totes les
finestres, inclús el finestró petit del lavabo, hi havia fotografies exposades de
totes les mides, amb elles, les figuretes i els petits objectes de fer bonic de
sobre els mobles tenien tots ells, als peus, un tapet fet a mà. Havia dedicat
moltes hores a cosir i brodar. També tenia més de quatre jocs d’estovalles i
tovallons amb les inicials de fil: “J” del seu Joan i l’ “A” d’Àngela. >>

Musicalitat
Llegeix en veu alta aquests dos fragments del conte
Teixits

i

reflexiona

sobre

les

diferències

que

existeixen en el ritme i la musicalitat del text

1

<< Va ser un cop sec, sord. Un “ai” intens retorçat amb llàgrimes que
travessà la paret. S’aixecà d’un bot, llançà el llibre, les ulleres sobre la taula,
l’ambient era fosc. Empenyé la porta que, pesant, pesantíssima,
grinyolà. La veié a terra al costat del cabdell de llana grana i les agulles
creuades per l’atzar: un cos menut, un plor, un espant, panxa enlaire a
terra. >>

2

<< Va clavar de nou l’imant amb el paper a la nevera i va pujar les escales de
tres en tres per esperar al costat de l’àvia. Sort que li havia dit que no estava
fina i havia decidit pujar al poble per passar el cap de setmana amb ella.
Sempre s’havia sentit molt a prop seu. Hi havia tingut a veure la mort
prematura del seu pare quan a penes tenia tres anys. La mare, els primers anys,
vídua i destrossada, l’havia deixat a les seves mans. Ella també havia perdut el
seu únic fill però va treure una força, una força que deia que li havia donat ell,
el seu angelet.>>

Principis i finals/ Estructura
Llegeix els contes: Pare (1-2), Núvia (3-4) i Germanes (5-6);
para especial atenció en els principis i els finals que es
citen.

Quines

diferències

existeixen

entre

les

tres

estructures narratives que generen aquests principis i finals?
<< La vagina oberta en flor; sabia que tot el desig

1

acumulat aquella tarda estava localitzat en un punt que
ell llepava i petonejava amb els llavis tous i la llengua
incansable. El pistil excitadíssim era en aquell moment el
centre del seu món. L’olor de la carn íntima i humida li
feia bategar la sang i li tornava a empalmar l’erecció. La
Sara es fonia en una remor de gemecs, cada cop més
profunds, més intensos, més llargs, més greus, més
entregats, més accelerats, desesperats. I la desesperació
del seu cos es diluí en un esclat que ell sentí a la boca. >>

L’origen del món de Courbet
(1866)

2

<< Ell va deixar-li anar la mà i es va posar al costat de la llevadora. La vagina ara
era un calze immens. Hi havia sang, excrements i líquids de tots colors i enmig un
crani pelut com un animal.
Ja podeu mirar l’hora!
Van posar l’infant encara blavós sobre el pit de la Sara i ella el va tocar i
petonejar.
- El puc agafar jo amor meu?
La Sara va fer que sí amb el cap. I ell el va prendre amb determinació i tendresa.
Va ser un instant molt breu perquè la llevadora li va agafar per tallar el cordó i
netejar-lo. Es va mirar les mans buides, viscoses i les va olorar. >>

3

<< Va agafar l’àlbum amb molt de compte. La portada blanca de cartró estava
oxidada pel pas dels anys. Unes lletres esgrogueïdes capturaven el seu pols
infantil.
<< Núvia >>
El va obrir. Un full de seda translúcid protegia els seus somnis. A la primera plana
hi havia un model amb cua llarga, escot de pic i un vel de tul que pràcticament
ocultava el rostre. Hi va passejar el dit per sobre amb molta cura. A la següent
cara, superat el segon full de seda, hi havien retallats quadradets de roba blancs:
blonda, vellut, tul i seda. El va deixar sobre el llit i va sortir amb la maleta.>>

4

<< No li va voler dir que anaven a la crema de sostens que havien organitzat els
del Campus.
- Ja hi vaig!
Mentre responia l’encabia dins la maleta amb totes les seves forces.
Des del llindar de la porta es va acomiadar, del maniquí, despullat. >>

5

<< Estava asseguda al sofà, falcada amb
uns quants coixins grossos que la
cuidadora li havia posat amb molt de
compte per evitar el mal d’esquena. La
remor de la televisió l’havia adormit i el
cap li queia enrere, li deixava la boca
oberta. A la pantalla uns dofins nedaven
per un mar immensament turquesa que
ella a penes havia pogut gaudir. Feia
alguns anys que ja no roncava, fins i tot el
soroll vigorós del seu son de joventut
havia emmudit. Un silenci dens avançava
amb el temps; ja no li sortien gaire les
paraules, ni pensava gaire al llarg del dia,
només quan venien les seves nétes
somreia, calladament.>>

Blau III de Miró (1961)

6

<< Va girar el cap i va buscar desesperadament els ulls de la seva germana; allà
eren amb ella, l’únic que li quedava de casa seva. Amb la poca força que sentia,
va alçar el cap enlaire. Més blau. Amb el cap enrere va descansar en la visió del
cel buit retallat pel perímetre d’aquelles parets mortes. Va estirar sobtadament el
braç de la Carme per marxar. Enfilaren la sortida. Al bell mig del passadís que ja
no era passadís, hi irrompia una planta formosa, verdíssima, amb unes flors
liloses. La Carme va deixar anar només un instant la seva germana per arrancarne una.
- Té Muntsa. La mare ha comprat flors. >>

Detalls
El recull de contes està replet de petits detalls.
- A quins contes pertanyen aquests detalls?
- Quin valor tenen?
- Poden ser rellevants en el gènere del conte? Per què?
- Són superflus o aporten significació? Per què?

1

2

3

4

5

6
7

8

Subtext

1
Es

sol

dir

compleix

que

la

el

conte

teoria

de

l’iceberg:

dient

molt

poc

s’expressa

molt

o,

dit

d’altra

manera,

cada

conte

idea

profunda

darrera

breu

hi

que

ha

l’autor/a

anàlisi del subtext dels dos

agradat.

més

<< Els pares sempre

<< Quan l’art és la

romanen junts en el

vida, no hi ha res

cos dels fills >>

a fer>>

una

Seguint els exemples, fes un

que

El conte Faraones

de

vol transmetre.

contes

El conte Autorretrat

t’hagin

Dir i mostrar
Sovint ens costa entendre el significat dels contes; una de
les

raons

prefereix
perquè

per

les

mostrar

hagi

de

que

això

quelcom
ser

el

però

passa

és

no

dir-ho

lector

qui

perquè

l’autora

explícitament,
faci

l’esforç

intel·lectual de construir el significat del conte.
En aquest sentit, analitza els contes: Tobogan, Rutina,
Metge, 1855-2016
-Com arribes a saber què sent el personatge si no es diu?

Maja vestida y
maja desnuda de
Goya(1803-1806)

Emocions
Tots

els

contes

intenses,

exposen

sovint,

personatges

però,

no

que

responen

senten
a

una

emocions
conducta

intel·ligent emocionalment. I tu? Quines emocions sents? Busca
informació

sobre

què

són

les

emocions

i

fes

un

registre

emocional de la teva setmana seguint la taula següent:
Dia

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Emoció
predominant

El perquè

Com es sent el meu cos quan tinc
aquesta emoció i quina necessistat
manifesta aquesta emoció.

Quines emocions senten els personatges dels contes que et
proposo? Quins recursos utilitza l’autora per construir un
personatge

que

viu

aquesta

emoció?

Justifica

la

teva

resposta.
Ruptura
Escola
Mimi
Vaixell
Desert
Banús
Condemna
El crit de Munch (1893)

Escull una de les emocions que has sentit aquesta setmana i
fes un text amb un personatge que l’estigui vivint. No pots
dir en cap moment del text de quina emoció es tracta (recorda
el que vam explicar a la diapositiva del “dir i mostrar”.

Intertextualitat
Molts

dels

contes

que

formen

part

del

recull

citen

o

es

recolzen en altres obres artístiques. Fes-ne una breu recerca:
Conte

Artistes referenciats

1855-2016

Brahms i Clara Schumann

Eves

Miquel Àngel i La Capella Sixtina

Escola

Julio Cortázar Casa tomada

Panta rei

Heràclit

Teixits

Remedios Varo Tejiendo el manto de la tierra

Ressenya

Temes
Anteriorment hem parlat del subtext dels contes, ara parlarem
del seu tema. No hem de confondre aquestes dues nocions. El
tema es refereix a “de què parla el conte” i el subtext a
quin

posicionament

concret

proposa

l’autor/a

respecte

el

tema.
El recull abraça molts temes diferents tot i que n’hi ha
alguns de recorrents. Per això, en aquest cas, es proposa una
activitat de debat en relació als temes que preferiu tot
comentant els contes que els versen.
De

cada

tema,

trobareu

estimular el debat.
Però, com es fa un debat?

un

pretext

introductori

que

vol

Tipologies de debat
L’ordre i l’escolta activa són fonamentals.

Debat

Raonament deductiu
Estratègies argumentatives

Tots els homes són mortals

La raó humana és discursiva, argumentativa.
S’argumenta per defensar una opinió, una tesi que
no és evident i, per tant, permet alternatives.

Sòcrates és home
_________________________
Sòcrates és mortal

Argument: afirmació que dóna suport a altres
afirmacions, les tesis que defensem i que se suposa
que són més evidents que elles o que aporten una
informació complementària que les fa més creïbles
i o més raonables.

Exemples

Analogies

Autoritat

Causes

Cal reduir les ràtios
dins
les
aules
catalanes per obtenir
millors
resultats
acadèmics.
Per
exemple: Finlàndia.

Comparar
un
partit
polític amb un equip
de
futbol.
Si
es
perden les eleccions
cal destituir algú.

Tal i com diu Sòcrates
el diàleg és la millor
manera
de
fer
filosofia.

La societat és inculta
perquè els programes
de
televisió
són
frívols (cal mostrar
els vincles entre les
dues coses)

La mort i la malaltia
Llegeix els contes:
Desert
Sí
Dinar
Teixits
Diumenge
Clínica
Fèretre
Germanes
Senyora Victòria
Metge

Pretext: Videoclip Back to black d’Amy Winehouse

L’amor i la sexualitat
Llegeix els contes:
Pretext: Article de la Marina Garcés al diari Ara.
“Amor lliure” 20/9/2015

Banús /Casa
Mimi/ Escola
Ruptura
Casa
Vaixell
1855-2016
Maig
Panta Rei
Diumenge
Eves
Kamadeva
Núvia
Rutina

Vincles familiars
Pretext: Titular d’una notícia

Llegeix els contes:
Autorretrat/ Desert/ Sí/ Faraones/ Pare/ Mama/
Teixits/

Lian/

Germanes/

Condemna/ Tobogan/ Autorretrat

Fèretre/

Lian/

Art i creativitat
Pretext: Pel·lícula Séraphine de Martin Provost (2008)
Llegeix els contes:
Banús
Kamadeva
Ella
1855-2016
Faraones
Fèretre
Tot i que aquests són els quatre grans temes
del llibre, n’apareixen molts d’altres: la
justícia, la pobresa, la violència, etc.
Procura

llegir

els

contes

també

d’aquestes altres òptiques temàtiques.

des

Elements per comentar
En general:
- És important que els/les alumnes comprenguin la dinàmica del debat i
s’escoltin i respectin el torn de paraula.
- És necessari que no tan sols facin afirmacions sinó que treballin les seves
argumentacions.
- El professor hauria de generar les preguntes pertinents per despertar i
conduir el debat, una bona manera de fer-ho podria ser a partir de
fragments dels contes del recull.

