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Aquesta obra va guanyar 
el Premi Gran Angular 2004.

A la Mariona li agrada molt pintar, i passa
els estius de la seva adolescència en un poblet
de la Costa Brava. Allà hi coneix un vell pintor
d’origen ucraïnès, l’Evgene Krzysko, instal·lat al
poble des de fa anys, amb el qual estableix uns
lligams que s’aniran fent més forts gradualment
i que marcaran la noia profundament. L’Evgene
és un home misteriós que no li explica gran
cosa d’ell, però que li dóna consells per tal que
pugui transformar la seva intuïció pictòrica en
art i que li fa augmentar les ganes de pintar.

Amb el temps, i per culpa de circumstàn-
cies diverses, la Mariona perd el contacte amb

el poble i amb el pintor. Fins que, al cap d’uns
quants anys, quan ja és universitària, un dia
als encants troba un quadre de l’Evgene.
Aquesta casualitat fa que se li desperti de nou
l’interès pel pintor i comença a investigar què
se’n va fer. I així es posa en contacte amb una
néta d’ell, que viu a Ucraïna, que li explica que
l’Evgene és mort, però que la convida a visitar-
la. Un cop allà, la Mariona descobreix la veri-
table història del pintor, què el va dur a la
Costa Brava i que, al principi de ser-hi, va
mantenir una relació molt especial amb la
seva àvia.

Argument

Els colors 
de la memòria

Col·lecció: Gran Angular
Número: 136
ISBN: 84-661-1001-1
Pàgines: 160

Novel·la realista
Temes que tracta:
• La pintura (noms propis, tècniques, 

falsificacions...)
• La mirada de l’artista
• Tossa, refugi d’artistes
• El pas del temps
• Relacions humanes
• Les dictadures

Autors: Bernat Romaní Cornet 
i Daniel Romaní Cornet

Lectura adequada per a 1r i 2n d’ESO
En general, el llenguatge és senzill: hi
apareix força vocabulari relacionat amb el
món de la pintura, però sempre està ben
explicat, de manera que no es fa difícil
d’entendre. Al principi de la història, la
protagonista té dotze anys, cosa que pot
afavorir que els lectors s’hi sentin
identificats.
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Va néixer a Barcelona l’any 1970. Escriptor, músic i enginyer de
telecomunicacions, a banda de les novel·les juvenils escrites a quatre
mans amb el seu germà Daniel, ha publicat el llibre didàctic Jugar con
las máquinas (Editorial Tres Torres / Edunsa). Autor de les cançons

de la pel·lícula infantil El zoo d’en Pitus i de la pel·lícula Iris, de Rosa Vergés, també compon la
lletra i la música de les cançons del grup Naudau, del qual forma part. Ha coproduït diversos
discos i músiques de pel·lícules amb la productora musical Villavecchia Music, i ha tocat en
diversos grups de jazz, com ara a la Barcelona Swing Orquestra i en el sextet Lazy Chickens,
amb el qual ha viatjat a diversos festivals. Especialista en tecnologia musical i acústica arqui-
tectònica, ha estat premiat per la realització d’un projecte de so virtual per la Universitat
Politècnica de Catalunya.

Va néixer a Barcelona l’any 1966.
És periodista, i ha desenvolupat la
seva activitat professional especial-
ment en l’àmbit de la cultura. Ha estat

cap de premsa de l’àrea de cultura de l’Ajuntament
de Barcelona, ha col·laborat en diversos mitjans de
comunicació (El Món, Avui, La Vanguardia), i és
redactor en cap de la revista On? A Sant Cugat.
Coautor de Escultura, guia Barcelona (Actar, 1996) i
autor del llibre L’altra Barcelona (Pòrtic, 2002), les
novel·les adreçades al públic juvenil les escriu junta-
ment amb el seu germà Bernat. Editorial Cruïlla els ha
publicat, a la col·lecció Gran Angular, Desconcert.

Bernat Romaní

Daniel Romaní

Els autors
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q
Per fotocopiar

Llegeix la contraportada del llibre i el resum que hi ha a la pàgina 159; després, contesta les pre-
guntes següents:

a) A què et sembla que es deu referir el títol de la novel·la?

b) Creus que serà interessant, l’obra? Per què?

Busca les citacions que encapçalen cada un dels capítols de la novel·la, llegeix-les i explica què
tenen en comú:

La Mariona troba un quadre del pintor als encants. Investiga què són els encants, on es troben,
què s’hi fa...

A la pàgina 13, parlant del poble on passa les vacances la Mariona i la seva família, es diu: «Una
revista d’art va posar-li el sobrenom de “la Babel de les arts”, perquè també hi havia poetes,
escriptors, arquitectes i escultors de parles molt diverses.» Explica què és una babel i d’on ve
aquest nom:

1

2

3

4

Activitats prèvies a la lectura
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Busca informació sobre l’alfabet ciríl·lic i anota quines llengües el fan servir:

A la novel·la s’usen paraules i expressions que provenen d’altres llengües. Busca l’origen de les
paraules incloses en el quadre que tens a continuació i digues quin és l’equivalent en català.
Després afegeix-hi tres estrangerismes més que tu i els teus companys feu servir habitualment:

Explica el significat de l’expressió i els verbs següents:

a) pescar a l’encesa

b) avarar

c) fondejar

d) salpar

e) flamejar (una bandera)

5

6

7

Activitats prèvies a la lectura

In extremis

Shorts

Tempo

Manga

Turissa

ORIGEN CATALÀ
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Activitats durant la lectura

Apunta els trets físics dels personatges que es presenten a la graella següent i explica quina rela-
ció té cada un amb la Mariona:

Apunta, a mesura que vagis llegint la novel·la, els trets que defineixen el caràcter de la Mariona.
Al final, fes-ne la descripció:

Atribueix a cada un d’aquests personatges els adjectius que et semblin més adequats per definir-
ne la personalitat: 

Evgene 

Ferran

Halyna 

PERSONATGE

Evgene

Magdalena

Nitus

Esteve

Halyna

TRETS FÍSICS RELACIÓ AMB LA MARIONA
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Llegeix les comparacions que tens a continuació i indica, en cada cas, quins són els elements
comparats (en algun cas et pot anar bé llegir el context en què es troba el fragment citat):

a) «No va dir res,però es va sentir en la pell de la ventafocs,castigada a destriar-ne els frag-
ments com si fossin pèsols i cigrons.» (p. 18)

b) «Les parets del poble es van omplir de cartells que anunciaven els principals atractius
de la festa major,però al cap de poca estona d’estar penjats voleiaven pels carrers com
fulles de tardor.» (p. 32)

c) «Les ràfegues es passegen amb fúria per tots els carrers amb un xiulet que recorda el
plany d’una bèstia adolorida.» (p. 44)

d) «–Si ho experimentes,amb el temps tindràs un bon paladar de colors.Com els cuiners,
que quan tasten una salsa saben dir si hi ha ou, farina, canyella, sal, pebre...» (p. 58)

e) «L’endemà, a la llum del dia, com un assassí que torna al lloc del delicte, va anar ben
d’hora a veure el resultat de l’obra.» (p. 84)

d) «[...] les pigues ben distribuïdes a les dues galtes com constel·lacions sota els seus ulls
grossos i castanys [...].» (p. 150)

Inventa’t una comparació i escriu-la:

11

12

Activitats durant la lectura
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13 Escriu les idees que et suggereixen aquests fragments del text:

«Mai no deia “estic cansada” ni “no puc més”, sentències que
formaven part del vocabulari de persones molt més joves.» (p.11)

«–Noieta, de tot el que puguis imaginar, un retrat és una de les
coses més difícils de pintar o dibuixar. Una cara no té angles, gai-
rebé tot són ombres. I a la cara hi tenim l’expressió de l’ànima,i ni
tu ni jo sabem quins colors té l’ànima...» (p. 18)

«–A mi tant me fan, els títols –va dir el pintor–. A la meitat dels
quadres,el títol diu el que ja es veu.Llavors de què serveix? I a l’al-
tra meitat, el pintor l’ha posat perquè el quadre no ho diu tot, i
necessita les lletres...» (p. 70)

«[...] una falsificació és com una cotització en borsa,no impor-
ta el valor de la cosa en si, importa el que diu tothom que val. Si
hi ha una conspiració de silenci, si ningú no diu que aquella pin-
tura no és la que és, la cotització es manté a l’alça.» (p. 94)

«–Ella diu que el quadre no li lliga amb el sofà.» (p. 113)

Activitats durant la lectura
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14

15

16

Al llarg de la novel·la es fa referència a alguns quadres dels quals no es diu l’autor. Investiga i
escriu qui va pintar les obres següents:

a) Nit estrellada

b) El nas de Napoleó transformat en una dona encinta que passeja la seva ombra melancòlica

entre les ruïnes originals

c) Ressonància de la flora meridional

d) Campbell’s condensed beef noodle soup

e) La masia

f) Retrat de Lola Bech

Escull tres pintors que s’esmentin a la novel·la, però que no formin part del grup que va viure a
Tossa, i busca informació sobre cada un (lloc i època en què van viure, estil artístic, alguna obra
important...):

Cada capítol s’inicia amb una citació. Tria’n una i explica quina relació té amb el contingut del
capítol que encapçala:

Activitats després de la lectura
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Activitats després de la lectura

17 Contesta aquestes preguntes sobre la història:

a) Quants anys té la Mariona quan coneix el pintor?

b) Quants en té l’estiu que el veu per última vegada?

c) Quin incident es produeix el primer dia que la Mariona parla amb el pintor?

d) Com es diu en Nitus?

e) Quants retrats regala la Mariona a la seva àvia?

f) Com troba la néta del pintor el seu avi?

g) Qui és en Nuk?

h) On viu la Mariona quan troba el quadre del pintor als encants?

i) En Bruno Esplist és un famós falsificador de quadres?

j) Què és Turissa?

k) Quin any va anar a la Costa Brava per primera vegada, el pintor?

l) Quin pseudònim feia servir l’Evgene?
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A la pàgina 127, el pintor diu: «En realitat era tot el nostre poble el que estava agafat pel coll,
segrestat, diria, sense poder-nos expressar en la nostra llengua. Tu no saps què és això, la teva
àvia sí que ho sap...» A què es refereix?

Fes un resum de la trajectòria vital del pintor i digues què et sobta més del seu comportament:

Posa’t al lloc de la Mariona i escriu una carta al Miquel, que està estudiant a Anglaterra (p. 47),
en què li expliquis el que has fet últimament i el que has descobert respecte a l’àvia i el pintor:

18

19

20


