
Manuel de PEDROLO, Joc brut  

Ed.62 (educaula 21) (5 edició en aquesta col.lecció) 

Barcelona 2011. 

 

“...Em bastava evocar un gest, una actitud, de vegades fins i tot una 

paraula, per a caure de nou en el remolí dels sentits exasperats que ella 

havia sabut tensar com una corda a punt de trencar-se”(p.109) 

 

 

 
(Xavier narra en 1a persona) 

 

EL PROJECTE 
 

1.¿Quina impressió fa a Xavier, Juna, la xica que, com ell, esperava 

l’autobús en la mateixa parada? 
2.¿Com va aconseguir parlar-hi? 

3.¿Què li confessa Xavier quan van baixar de l’autobús? 

4.¿Per què no vol Juna que l’acompanye? 

5.¿Què li proposa llavors Xavier? 

6.¿Accepta la Juna? 

7.¿En què treballa Xavier durant tota la setmana? 

8.¿On anava la Juna cada dissabte? 

9.¿Què li respon la Juna quan Xavier li proposa que es vegen diumenge, 

en lloc de dissabte? 

10.¿D’on era Juna? ¿On s’allotjava a la ciutat? 

11.¿Què respon Juna a Xavier quan li pregunta com pot conservar una 

amiga tan íntima a Barcelona, si no hi viu? 
12.¿De què feia Juna a Tortosa? 

13.¿Quant de temps pensava estar-se Juna a la ciutat?  

14.¿D’on era ell? ¿A què s’havia dedicat? 

15.¿Tenien casa pròpia Xavier i la mare? 

16.¿Què succeí quan es decidiren a comprar un pis? 

17.¿On quedaven cada dia per anar a passejar? 

18.¿Com reacciona Juna quan Xavier la besa per primera vegada? 

19.¿Què diu Xavier quan s’alcen del jardí on havien estat tombats? 

20.¿Què respon ella? 

21.¿Per a què li demana Xavier uns dies, davant la negativa irada de la 

xica perquè l’aventura dels dos continuara? 

22.¿Com foren aquells dies? 

23.¿Què demanà Xavier a la Juna, per tal d’independitzar-se?¿Què respon 
ella? 

24.¿Què respon  Juna quan Xavier li diu que aviat podrien ser rics? 

25.¿Què contesta Juna quan Xavier li diu que ell pot anar a visitar-lo? 

26.¿Què proposa Juna a Xavier, que està obsessionat per fer l’amor per 

ella? 

27.¿Com viu Xavier els següents dies? 



28.¿Com reaccionà Juna quan Xavier la veié parlar amb un jove? 

29.¿Què li repetí entre sanglots la Juna, quan tornaren a veure’s? 

30.¿On van decidir anar per fer l’amor? 

31.¿Qui era el xic que l’acompanyava el dia abans? 

32.¿Aconsegueix Xavier fer l’amor amb Juna? 

33.¿Amb què li va eixir de nou la Juna? 

34.Xavier diu que els agafarien i, a més, que no sap com aconseguir 

l’arma. ¿Què diu la Juna? 

35.¿On es veurien, als sis mesos després del crim? 

 
 

ELS FETS 
 

36.¿Quina feina feia Xavier a l’empresa quan li telefona la Juan, sis dies 

després? 

37.¿Com era la relació amb sa mare? 
38.¿Quines paraules escuetes li digué Juna per telèfon? 

39.Una volta saltada la paret de pedra, i entrat a la casa, ¿com va saber 

que no era sol, que al final en Virós no s’havia decidit a acompanyar les 

dues xiques? 

40.¿On aconseguí en Xavier la pistola Astra? 

41.¿Com era Virós? 

42.¿Què estava fent? 

43.¿Xavier s’atreví a disparar? 

44.¿Quina hora era? 

45.¿Com volia que els altres pensassen que havia estat la mort? 

46.¿Què féu amb l’àlbum i la lupa? 

47.¿Troba algun problema per eixir de la casa? 
48.¿Què li preguntà, mig adormida, la seua mare, amb els braços 

recolzats a la taula? 

49.¿Què deien els diaris de l’assassinat? 

50.Segons la premsa, què havia conclòs l’autòpsia? 

 

 

LA RECERCA 
 

 

51.Xavier s’impacienta mentre fa cua al cine Infanta. En un moment 

concret se’n recorda de la seua mare, a qui feia nou dies que havien 

enterrat.¿Com es produí la mort?¿Tenia diners a la llibreta de la caixa 

d’estalvis? 

52.¿Aparegué finalment aquell dia la Juna al cinema, on havien quedat sis 

mesos abans? 

53.¿Quants dies més continuà acudint al cine, sense que hi acudís la 

Juna? 

54.Xavier està desesperat. ¿Què fa, primerament? 
55.¿Què li diu la nova llogatera? 



56.¿Què suggereix la llogatera quan Xavier li diu que vol posar-se en 

contacte amb la neboda? 

57.¿Què li diu el senyor Ferrús, l’administrador? 

60.¿Com li pagaven la renda? 

61.¿Quina informació obté Xavier del veïnat del coronel Virós? 

62.¿Li aclareix alguna cosa, la Pauleta? 

63.¿Obtingué informació del carter sobre el parador de la família? 

64.¿Què li digueren quan anà a consultar el padró? 

65.Xavier decideix anar al poble de la tia de Juna. ¿Aconsegueix permís a 

la feina? 
66.¿Rep alguna informació al poble? 

67.¿Com se sent Xavier Rius, quan torna al seu treball, a Barcelona? 

68.¿Quina bombeta se li encengué al cervell quan més desesperat estava? 

69.¿Amb qui es veia cada dissabte? 

70.¿Què va deduir Xavier, llavors? 

71.¿Quin pas dóna Xavier? 

72.¿Fins a quin extrem Xavier sent ràbia? 

73.Després d’uns dies de seguir el jove advocat, apareix la Juna.¿Des d’on 

els vigila Xavier? 

74.Una nit,amb la moto, va seguir el cotxe de l’advocat fins a Badalona,a 

un barri a mig construir ¿On entrà l’advocat? 

75.¿Quina reacció tingué quan, en descórrer-se una cortina, trobà la Juna? 
76.¿Què li digueren en un bar on anà a escalfar-se i prendre un conyac? 

77.¿Era un lloc on es citaven la parella, el lloc on els havia vistos? 

78.¿Què sentí Xavier quan, en obrir-se la porta, es trobà cara a cara amb 

Juna? ¿Què va fer? 

79.¿A qui donà les culpes la Juna, després de repetir-li a Xavier que era 

només ell a qui estimava? 

80.¿Què va succeir quan Xavier l’obligà a despullar-se i amb un ganivet li 

va fer un tall a la galta dreta? 

 
LES EXPLICACIONS 

 
81.¿Què li digueren els assaltants quan, emmanillat, se l’enduien cap a 

Barcelona? 

82.¿No s’havien cregut allò del suïcidi? 

83.¿Quin error fatal cometé Xavier? 

84.¿I l’advocat, l’amant de Juna? 

85.¿Què sorprengué la policia, de l’escena del crim? 

86.¿I els diners del coronel? 
87.¿Què contesten quan Xavier els diu que no podia disposar d’ells, que 

els tenia en usdefruit? 

88.¿I per què ho havia de deixar tot a la neboda?, preguntà Xavier,¿què 

responen els policies? 

89.¿Què va fer llavors Xavier, ple de ràbia, quan deduí que la Juna no li 

havia dit ni una sola veritat? 



 
 


