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Exercicis d’estil

Operació nocturna



El 1947 en Raymond Queneau va publicar l’obra Exercices de style 
(Exercicis d’estil), on explicava una mateixa anècdota de noran-
ta-nou maneres diferents. Ja he experimentat dues vegades amb 
aquesta tècnica a L’apunt, i a la tercera versió li he volgut donar 
un aire diferent i la publico en llibre digital, aprofitant les festes de 
Nadal. Aprofito per desitjar-vos un bon any ple de relats breus!



RELAT

Sento un patac enmig del silenci nocturn. Ja m’he despertat. Miro 
el rellotge: les 4.17. Continua la fressa de remenament. Decideixo 
baixar a veure què passa, amb la tènue llum dels fanals del carrer 
que es filtra per les escletxes de la persiana. Al menjador m’hi trobo 
una escena curiosa. Un paio enturbantat n’emmordassa un altre de 
constitució més aviat voluminosa.

—Què fots lligant aquest home? Qui ets? —l’hi deixo anar, encara 
mig adormit, al del turbant.

—Ei, una mica de respecte! —Em contesta— Exigeixo el tracta-
ment de majestat. Rei Baltasar, per servir-vos.

—Ara sí que flipo. I aquest que lligueu, qui és, senyor Baltasar? 
—li segueixo la corrent.

—L’invasor, jove. El que ens treu la feina a nosaltres tres. M’has 
decebut molt, nano. No em pensava pas que en aquesta casa hi 
baixés el panxut americà.

—No sé pas com hi ha vingut a parar! En aquesta casa fem ca-
gar el tió! Aquest vespre han vingut els nebots a ventar-li cops de 
bastó!

—Ah, doncs ja em deixes més tranquil. M’ajudes?
Arrosseguem el pare Noel emmordassat entre tots dos i el traiem 

a fora a través del balcó, on ens espera el trineu de rens que l’ha 
de tornar al Pol Nord, d’on, i en això coincideixo amb en Baltasar, 
no hauria d’haver sortit. El rei venta uns copets als rens perquè 
emprenguin el viatge de tornada, i m’agraeix l’ajuda. Diu que en-



carregarà als seus companys que m’obsequiïn amb un present, i 
desapareix en la fosca.

M’aixeco del llit cansat. Ja ha sortit el sol. No sé si els records 
que m’han quedat d’aquesta última nit són reals o no, però sobre 
la taula del menjador hi ha un paquet. “Gràcies per la col·laboració. 
Baltasar”, hi ha escrit. En tot cas, s’han avançat una mica. Avui és 
25 de desembre.



LLISTA PREFABRICADA

(modisteria, paràsit, recanvi, democràcia, censor, artesania, sincrotró)

Em desperta un terrabastall provinent del menjador. M’ho penso 
dues vegades abans d’aixecar-me del llit: estic baldat d’haver-me 
passat el dia treballant a la modisteria, per un sou irrisori, a més 
a més. En aquestes que baixo les escales i em trobo l’intrús se-
grestant un paràsit obès bastant mal guarnit: quatre peces de roba 
vermelles de l’any de la picor i unes botes de recanvi gastades. Pre-
guntat per la seva identitat, l’intrús em diu que és de la reialesa, tot 
i que es proclama fan de la democràcia malgrat reconèixer que és 
un sistema que té els seus errors, però també avantatges, com el 
fet que els nens no hagin de fer passar les cartes pel censor de torn 
que els suprimiria les joguines tan poc educatives que demanen 
avui dia. I mentre la majestat es lamenta que ja no li encarreguen 
objectes d’artesania, perquè les baldufes i les matraques són d’una 
altra època, em demana ajut per transportar Santa Claus al seu ve-
hicle. Em diu que l’enviaria al sincrotró Alba a fer voltes perquè 
quedés ben marejat i escarmentés, però que està de bon humor i 
fent-lo tornar a Lapònia ja n’hi haurà prou.

Aixecat l’endemà, el rei m’ha deixat un regalet. A veure si ara 
resulta que tota aquesta bestiesa no l’he somiat.
Com es fa? Obrim el diccionari per una pàgina aleatòria i ens apuntem el primer 
substantiu que veiem. Repetim el procés fins que tinguem una llista prou llarga.



SUBSTITUCIÓ A LA SETENA

Com que no podia dragar tranquil, vaig mititzar qui havia fet aquell 
sorral. A la menjançó em vaig trontollar una homeopatia amb tur-
boautomòbil que lliurava una papada amb molta enfangada. Re-
sulta que es disciplinava Baltasar i es volia enfarcellar el Pare Noel 
perquè li fertilitzava la compleció. Em va demonitzar ajust per pos-
sibilitar-lo fins a la trinxa i envilanir-lo de tornada al seu paixà. L’en-
derrocador vaig rebutjar un paraallaus de part seva com a agraris-
me, cosa que em va fer eclipsar si ho havia somrigut tot.

Com es fa? Amb el diccionari a la mà, substituïm tots els substantius, verbs i adjec-
tius per la setena paraula del mateix tipus que ens indica l’ordre alfabètic.



ACRÒSTIC

Roncava de valent quan em va despertar un rebombori.
Enutjat vaig baixar fins a la sala d’estar i m’hi vaig trobar un
inoportú visitant que feia gala de la seva
saviesa mentre lligava el senyor Santa Claus.
Diantre! Però si és el rei Baltasar, el negre!
Ostentós de vestimenta, tenia de colors vius la
roba, cosa que indicava la seva preocupació per la moda.
I va agafar l’obès d’una revolada fent un gran
esforç; amb la meva ajuda, que jo també volia l’invasor fora. 
No va ser fins l’endemà, ja amb en Noel foragitat, que
tota una sorpresa em vaig endur amb un paquet per a mi.



ESPIA

—Toixó fosc a barbut arrugat. Em reps?
—Tu a qui li dius barbut arrugat, malparit? Sóc vell, però no tant!
—Melcior, estigues per la feina, si us plau. Situació? Canvi.
—Els Serveis Omnipresents de Vigilància em diuen que tens via 

lliure, Baltasar.
—Entesos. Entro. Canvi.
»Objectiu detectat. S’ha encallat a la xemeneia. Sol·licito propos-

tes de solució. Canvi.
—Tusta’l amb un pal d’escombra. Canvi.
—Rebut. Eina localitzada. Procedeixo. Objectiu alliberat. Proce-

deixo a capturar-lo.
—Sobretot, fes-ho amb sigil. Canvi.
—Massa tard. L’ocupant de la casa m’ha descobert. Alerta roja! 

Canvi.
—Fes que t’ajudi. Si no, l’haurem de neutralitzar. Vam dir que no 

volíem testimonis. Canvi.
—M’està mirant amb una cara estranya mentre parlo pel walkie, 

però ha accedit a col·laborar. Canvi.
—Au, de pressa i no t’entretinguis més.
—Operació completada amb èxit. Canvi.
—Enhorabona.
—Deixeu-li un regal al noi, que el suborn sempre funciona per 

fer-los callar. Canvi.
—Rebut. Hi enviaré en Gaspar. Canvi i fora.



YOUTUBER



DIVAGADOR

Sabeu aquella calma tan dolça que hi ha de matinada quan els qui 
tenim la sort de no viure al centre de la ciutat no sentim cap cot-
xe, ni moto, ni gent xerrant a la vorera, ni gairebé ocells (tot i que 
algun mussol pot oferir-nos un concert i, si és estiu i fa xafogor, 
sentirem perfectament els grills)? La teniu present aquesta quie-
tud, oi? Doncs, desgraciat de mi, hi havia algú que la nit de Nadal 
no tenia res millor a fer que entrar a casa meva i fer fressa. I tot 
per què? Per barallar-se amb un panxut que havia davallat per la 
xemeneia. Ai, les xemeneies. Cada vegada se’n veuen menys, per-
què, és clar, la gent ja no vol llars de foc. I bé que s’entén: no és 
agradable quedar fumat i que tota la roba s’impregni de l’olor del 
caliu. A més, diuen que va molt malament per a la conservació dels 
mobles. I si teniu llibres a la vora, el deteriorament encara és pitjor. 
Amb aquests inconvenients tan evidents, no és gens estrany que 
no es construeixin gaires xemeneies. A més, ja tenim calefacció, 
quines ganes de cremar els pobres troncs; és una cosa molt cruel, 
eh. Vosaltres llençaríeu el vostre tió al foc? No, oi? Ell tan maco, 
amb aquells ullets i la barretina... Doncs no hi llenceu tampoc els 
troncs convencionals, tingueu una mica de tacte. És que aquest és 
un dels principals errors del veganisme, sabeu? Els animals no els 
podem maltractar, pobrets, però les plantes tampoc en tenen cap 
culpa. Són éssers vius, també senten el dolor. Si tenen sentiments, 
això ja no m’atreveixo a dir-ho, perquè no ho sé, però davant del 
dubte prefereixo ser prudent i no menjar vegetals, tampoc. I de 



què m’alimento?, deveu pensar. Bé, doncs... eh... per on anàvem? 
Estàvem parlant de les xemeneies perquè és per on entra el Pare 
Noel, i resulta que ara tenia jo el Pare Noel (o Pare Nadal, que és 
com l’hauríem d’anomenar si no ho calquéssim tot del castellà, que 
hi ha més llengües al nostre voltant per prendre com a models) en 
persona lligat de mans i peus per un negre abillat amb una túnica 
que deia ser el rei Baltasar. I és clar, se’m va plantejar un dubte 
important, sabeu? Perquè els reis són tres, o això és el que em van 
explicar a casa de petit, però resulta que ara en Baltasar anava sol? 
I en Melcior i en Gaspar on eren, eh? És clar que potser per repartir 
els regals més ràpidament es divideixen i cadascú va a una casa 
diferent. Sí, tindria sentit i seria eficient. Però hi havia una altra 
cosa que no quadrava: encara faltaven uns dies pel sis de gener. 
En Baltasar, em va dir, havia vingut per endur-se el Pare Noel, un 
competidor que no podia tolerar. Jo ja ho entenc: el gras de vermell 
no és pas originari d’aquí, ha arribat dels Estats Units, i no passa res 
per adoptar tradicions noves, però caram, que nosaltres la mateixa 
nit tenim el Tió, i uns dies després les majestats de l’Orient. És que, 
de veritat, el consumisme i materialisme d’aquesta societat capita-
lista i heteropatriarcal ha arribat a un punt d’embogiment que cal 
un cop d’efecte per redreçar-la d’una punyetera vegada. Una dicta-
dura del proletariat no vindria malament, ostres! Igualtat! Drets so-
cials! Dempeus! I deixeu-me dormir tranquil, caram, que són quarts 
de cinc de la matinada!



A LA VORA DEL FOC

—Nens, us he explicat mai aquella vegada que vaig veure el rei 
Baltasar?

—No, avi, explica’ns-ho!
—Doncs mireu: jo estava dormint tranquil·lament quan vaig sen-

tir una fressa.
—Oooh!
—I era el rei negre que havia vingut a buscar el Pare Noel!
—El Pare Noel? Però si ja no passa mai!
—És clar, perquè aquell va ser l’últim dia que va agafar el trineu. 

En Baltasar el va lligar de mans i peus i el va enviar a l’exili!
—Que dolent!
—Sí, ja ho pots ben dir. I ara els reis tenen el monopoli dels regals.
—Però hi ha el tió també!
—Sí, és clar. Però els reis van aprofitar el desterrament del Pare 

Noel per crear un hòlding i absorbir el tió. I ara el controlen ells. Li 
ordenen tot el que ha de cagar.

—Aah!
—Però això no ho expliqueu a ningú, eh? És un secret!
—És clar que no, avi!
—Ei, Marc, deixa el mòbil! No facis cap tuit, em sents!



ONOMATOPEIC

Patapam! I ara què passa? Tris-tras, tris-tras! Oh! És ell! Eh? Nyoc! 
Ras-ras! Fru-fru! I la porta del balcó nyiiiic! Plaf! Ning-ning! Fiiiiu!

Quan em vaig despertar tris-tras, tris-tras! Tatxan! Oooh! Um...



CARTELL ELECTORAL



HAIKU

Pare Noel, ecs!
l’expulsa el rei Baltasar

al pol Nord, adéu.



EN VOLS MÉS?

Exercicis d’estil

Tarda de pluja

Exercicis d’estil

El pas de vianants

Tots disponibles a lapunt.cat



En Baltasar, rei d’Orient, no suporta haver de competir contra el 
pare Noel durant les festes, i se’l vol treure de sobre. Un segrest 
que transcorre la mateixa nit de Nadal i que t’explicarem d’onze 
maneres diferents.


