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Un home estrafolari

Una gorra verda de caçador estrenyia la closca d’un 
cap carnut gran com una pilota. Les orelleres verdes, 
sota les quals es deixaven veure unes orelles com pàm-
pols, una pelussera de cabells i el borrissol de les ma-
teixes orelles destacaven a banda i banda com inter-
mitents que assenyalaven dues direccions alhora. Per 
davall del bigot negre sobreeixien uns llavis contrets 
i molsuts. Davall de la visera de la gorra, els desdenyo-
sos ulls d’Ignatius J. Reilly miraven de dalt a baix les 
altres persones que s’esperaven davall del rellotge dels 
grans magatzems D. H. Holmes, buscant-hi senyals de 
mal gust en la manera de vestir. 

lgnatius va constatar que bastants dels vestits que la 
gent portava eren prou nous i prou cars per a ser con-
siderats amb tota justícia un atemptat al gust i a la 
decència. El fet que una persona posseïra alguna cosa 
nova i cara no era sinó un reflex de la seua falta de 
teologia i geometria; fins i tot feia desconfiar de la seua 
ànima.

Ignatius portava una indumentària còmoda i adequa-
da. La gorra de caçador prevenia els refredats. Els 
pantalons de xeviot eren folgats i resistents i permeti-
en moure’s amb molta llibertat. La camisa de franel·la 
de quadres escocesos feia innecessària la jaqueta, i la 
bufanda li protegia la pell que li quedava al descobert 
entre les orelleres i el coll de la camisa. Era una indu-
mentària potser inusual, però conforme a tots els cri-
teris teològics i geomètrics, i indicativa d’una vida 
interior rica.

Ignatius va adonar-se que feia molta estona que espe-
rava la mare. Hi va pensar sobretot pel malestar físic 
que començava a sentir. Va prendre la decisió d’ense-
nyar els peus inflats a la mare com a prova de la seua 
falta de consideració. 

La mare l’havia portat al centre amb el vell Plymouth, i, 
mentre ella era a la consulta del metge fent-se visitar per 
l’artrosi, lgnatius havia anat a la casa Werlein a comprar 
unes partitures per a la trompeta i una corda per al llaüt. 

Ignatius no es va fixar en els dos ulls àvids que es van 
acostar entre la gent com dos torpedes que es dirigien 
de dret cap a un gran petrolier desprevingut. El policia 
va estrebar la bossa on Ignatius portava les partitures.

–Em pot ensenyar algun document d’identitat, per fa-
vor? –Li va demanar el policia, amb el desig que lgna-
tius no es poguera identificar formalment.

–Perdó? Vosté qui és?

–M’ensenya el permís de conduir, per favor?

–No conduïsc. Faça el favor d’anar-se’n; espere ma 
mare.

–Què és això que li penja de la bossa?

–Què vol que siga? És una corda de llaüt.

–Què és això? –El policia es va enretirar un poc–. Vos-
té és d’ací?

–El cos de policia no té cap altra faena que vindre a 
emprenyar-me quan aquesta ciutat és la descarada 
capital del vici del món civilitzat? –va bramar lgnatius–. 
Si té un moment estic disposat a analitzar el problema 
de la delinqüència amb vosté, però no s’equivoque 
ficant-se amb mi.

El policia va engrapar lgnatius pel braç i va rebre un 
colp de partitures a la gorra. La corda oscil·lant del 
llaüt li va picar a l’orella.

–Vigile –va dir el policia.

–Vosté s’ho ha buscat! –va exclamar Ignatius.

Dins del D. H. Holmes, la senyora Reilly era a la pas-
tisseria. Amb un dels dits, encetats d’anys i anys de 
rentar els gegantins calçotets esgrogueïts del seu fill, 
va picar a la vitrina per cridar l’atenció de la depen-
denta.

–Hola, Inez –va dir la senyora Reilly.

–Hola, què tal? –va demanar Inez– . Com està, guapa?

–No massa fina –va respondre la senyora Reilly.

–Vaja! Jo tampoc estic massa fina. Els peus em fan la vida 
impossible.

–Ui, tant de bo jo tinguera aquesta sort. Jo tinc arturosis 
al colze.

–Què em diu ara! –va exclamar la senyora Inez amb com-
passió sincera–. Mon pare, el pobre, també en té.

 John Kennedy Toole, Una confabulació d’imbècils (adaptació)

LECTURA ACTIVITATS

1  Localitza les paraules polisèmiques següents en el text i marca quin és el significat que hi tenen.

• closca     part dura d’un mol·lusc    crani humà

• trompeta     instrument musical    bolet comestible

• bramar     fer brams un animal    fer crits una persona

• engrapar     unir amb grapes    agafar fortament amb la mà

• encetats     començats     irritats o pelats

2  Relaciona cada nom propi del text amb allò que designa.

  Ignatius J. Reilly •   • grans magatzems

  D. H. Holmes •   • botiga de música

  Plymouth •   • protagonista del text

  Werlein •   • dependenta de pastisseria

  Inez •   • marca de cotxe

3  Respon a aquestes preguntes sobre el contingut del fragment.

• De qui són «els dos ulls àvids que es van acostar entre la gent» a Ignatius? "  

• A què creus que fa referència realment l’arturosis de la senyora Reilly? "  

• Per què l’autor fa que el personatge diga així aquesta paraula? "  

 

4  Marca els tres tipus de text que podem trobar al llarg del fragment.

 Indica en el text un exemple de cada tipus que has marcat amb la lletra corresponent.

5  Encercla. Quina és la figura literària que més ha fet servir el narrador en la descripció inicial d’Ignatius?

6  Raona i explica amb paraules teues si és adequat o no el comportament d’Ignatius davant del policia.
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ACTIVITATS

1  Localitza les paraules polisèmiques següents en el text i marca quin és el significat que hi tenen.

• closca     part dura d’un mol·lusc    crani humà

• trompeta     instrument musical    bolet comestible

• bramar     fer brams un animal    fer crits una persona

• engrapar     unir amb grapes    agafar fortament amb la mà

• encetats     començats     irritats o pelats

2  Relaciona cada nom propi del text amb allò que designa.

  Ignatius J. Reilly •   • grans magatzems

  D. H. Holmes •   • botiga de música

  Plymouth •   • protagonista del text

  Werlein •   • dependenta de pastisseria

  Inez •   • marca de cotxe

3  Respon a aquestes preguntes sobre el contingut del fragment.

• De qui són «els dos ulls àvids que es van acostar entre la gent» a Ignatius? "  

• A què creus que fa referència realment l’arturosis de la senyora Reilly? "  

• Per què l’autor fa que el personatge diga així aquesta paraula? "  

 

4  Marca els tres tipus de text que podem trobar al llarg del fragment.

 expositiu

 descriptiu 

 narratiu

 argumentatiu 

 conversacional

 prescriptiu

 Indica en el text un exemple de cada tipus que has marcat amb la lletra corresponent.

5  Encercla. Quina és la figura literària que més ha fet servir el narrador en la descripció inicial d’Ignatius?

• metàfora

• al·literació

• comparació

• personificació

• metonímia

• hipèrbole

6  Raona i explica amb paraules teues si és adequat o no el comportament d’Ignatius davant del policia.
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