
CERCAM DÉU, PERÒ AMB LA TELEVISIÓ JA FEIM 

Enllaç

Hi havia una època en què els que se sentien abandonats per la resta de la humanitat es consolaven
pensant que, si més no, el Totpoderós era el testimoni quotidià de les seves tribulacions. Avui, pel
que sembla, sortir a la televisió fa aquesta mateixa funció divina.

Fa poc vaig comentar aquest fenomen amb el meu rei en un dinar a Madrid. Tot i que sempre he
estat  orgullós dels  meus principis  republicans,  fa tres anys  em van nomenar  duc del Regne de
Redonda (el meu títol oficial és Duque de la Isla del Día de Antes). Compartesc aquest honor ducal
amb els  cineastes Pedro Almodóvar  i  Francis Ford Coppola,  i els escriptors A.S. Byatt,  Arturo
Pérez-Reverte, Fernando Savater, Pietro Citati, Claudio Magris i Ray Bradbury, entre d'altres; a tots
ens uneix una mateixa qualitat: li caiem bé al rei.

L'illa de Redonda, que ocupa un quilòmetre quadrat a les Antilles, està totalment deshabitada, i crec
que  cap  dels  seus  monarques  l'ha  arribat  a  trepitjar  mai.  El  1865  la  va  comprar  un  banquer
anomenat Matthew Dowdy Shiell. Segons una versió de la història, Shiell va demanar a la reina
Victòria que Redonda esdevingués un regne independent, a la qual cosa Sa Graciosa Majestat va
accedir sense titubejar perquè no semblava plantejar cap amenaça per a l'Imperi Britànic. Al llarg
del temps l'illa ha estat controlada per diversos monarques, alguns dels quals es van vendre el títol
diverses vegades, cosa que va provocar enfrontaments entre multitud de pretendents. El 1997 l'últim
rei va abdicar en favor del famós escriptor espanyol Javier Marías, que va començar a nomenar
ducs i duquesses a tort i a dret. Aquesta és més o menys la història. Té un cert regust de bogeria
patafísica -és a dir, més enllà fins i tot de la metafísica-, però al cap i a la fi no et fan duc cada dia.

La qüestió és que,  en la nostra conversa mentre dinàvem, Marías va dir una cosa que m'ha fet
pensar. Comentàvem un fet evident: avui dia la gent està disposada a fer qualsevol cosa per sortir a
la televisió, ni que només sigui per saludar amb la mà la seva mare des del darrere de la persona a
qui estan entrevistant.

Fa poc, a Itàlia,  després d'una breu aparició a la premsa, el germà d'una al·lota que havia estat
salvatgement assassinada es va cercar un agent perquè l'ajudàs a sortir per la televisió, segurament
per explotar la fama aconseguida en circumstàncies tan tràgiques. N'hi ha d'altres que, per tal de
convertir-se en el centre d'atenció durant un curt temps, estan disposats a admetre que els han posat
banyes  o que són uns estafadors.  I,  com saben els  psicòlegs criminalistes,  el  que motiva molts
assassins  en sèrie  és  el  desig que els  desemmascarin  per  fer-se així  famosos.  D'on ve aquesta
bogeria?, ens preguntàvem Marías i jo. Ell va apuntar que això passa avui dia perquè la gent ja no
creu en Déu. En altres èpoques, els homes i les dones estaven convençuts que tots els actes tenien
com a mínim un espectador, que sabia tot el que feien (i pensaven), que els entenia i que, si calia,
els castigava. Per molt que fossis un marginat, un inútil, una persona ignorada pels altres i destinada
a ser oblidada en el moment mateix de la mort, estaves convençut que com a mínim hi havia algú
que et prestava atenció.

"Només Déu sap tot el que he patit!", deia l'àvia malalta i abandonada pels seus néts. "Déu sap que
som innocent" era el consol per als condemnats injustament. "Déu sap tot el que he fet per tu", deien
les mares als fills desagraïts. "Només Déu sap com t'estim", exclamaven els amants abandonats.
"Només Déu sap el que he hagut de passar", es queixava el pobre desgraciat les aventures del qual
no interessaven a ningú. Tothom invocava Déu com l'ull omniscient que res ni ningú podia defugir,
i que amb la mirada conferia un significat fins i tot a l'ésser més anodí i inútil.

https://llenguacatalanacepaalcudia.wordpress.com/2011/11/26/busquem-deu-pero-amb-la-televisio-ja-fem/


I què ens queda ara que ha desaparegut aquell testimoni que tot ho veia? L'ull de la societat, dels
nostres iguals, davant dels quals ens hem de deixar veure per no sumir-nos en el forat negre de
l'anonimat, en la voràgine de l'oblit, encara que calgui fer de beneit del poble, i despullar-se i ballar
en  roba  interior  sobre  la  taula  d'un  bar.  Sortir  a  la  pantalla  ha  esdevingut  un  succedani  de  la
transcendència i, comptat i debatut, és força gratificant. Ens veiem -i els altres ens veuen- en aquest
més enllà televisat,  on podem gaudir de tots els avantatges de la immortalitat  (ràpida i efímera,
però), i alhora tenim la possibilitat que ens felicitin a la Terra pel nostre ascens al setè Cel.

El  problema  és  que,  en  aquests  casos,  se  solen  confondre  els  dos  sentits  de  la
paraula reconeixement . Tots aspirem a un reconeixement pels nostres mèrits o els nostres sacrificis,
o per qualsevol altra qualitat que tinguem. Però quan, després de sortir a la televisió, algú ens veu al
bar i diu "Ahir a la nit et vaig veure a la televisió", fa servir reconeixement en el sentit estricte que
ens reconeix la cara, que és una cosa molt diferent.

UMBERTO ECO     (Ara.cat)

1. Cerca un títol per a aquest text.

2. Fes un esquema de les idees principals i secundàries.

3. Fes-ne un resum.

4. Pots explicar la frase següent a partir del text: <<El problema és que, en aquests casos, se
solen confondre els dos sentits de la paraula reconeixement.>>

5. Fes una crítica a l’estructura del text, tot demostrant els teus coneixements sobre el tema, i
també expressa’n la teva opinió personal.



APLICACIÓ PRÀCTICA DELS TIPUS DE LECTURA

A. NUMERACIÓ DE PARÀGRAFS: 8

B.LECTURA COMPRENSIVA (significat de les paraules)

Tribulacions (1r paràgraf): f Gran aflicció que torba l’ànim. 

Titubejar  (3r paràgraf):(2n i 3r paràgraf):2  fig1  Mostrar-se indecís, perplex, en l’execució d’una
cosa; titubejar. No titubis i apunta-t’hi. 

Succedani (7è paràgraf): Que pot reemplaçar una altra cosa pel fet de tenir propietats anàlogues.

Reconeixement (8è paràgraf): 1 Veure, adonar-se, que una persona o una cosa és tal o tal persona o
cosa ja coneguda d’abans. Si esteu tan canviat, com volíeu que us reconegués? El vaig reconèixer
per la seva veu, pel caminar. 

2 Acció de reconèixer o agrair un favor, un servei, etc. Gratitud, sentiment d’agraïment. 

LECTURA REFLEXIVA (subratllat)

Primer paràgraf,  quart (4a i 5a línia),  cinquè (9a, 11a línia),  sisè (5 darreres línies),  setè (les 7
primeres, 10a-13a i tres darreres), vuitè (les sis primeres i les quatre darreres).

LECTURA ANALÍTICA* (expressió de les idees del text)

• El títol conté informació sobre la idea principal.

• Primer paràgraf: introducció i presentació del tema.

• Segon i tercer paràgraf: de caire anecdòtic: l’escriptor Marías i l’illa de Redonda.

• Quart: arran d’una conversa sorgeix el tema que la gent està disposada a fer qualsevol cosa
per sortir a la televisió.

• Cinquè: això passa perquè la gent ja no creu en déu, que era la figura que ens prestava
atenció.

• Sisè: Davant l’observació de Déu els fets d’una persona insignificant cobraven importància.

• Setè:  Sortir  a  la  televisió  ha  esdevengut  un  succedani  de  la  transcendència  i  alhora  és
gratificant en vida.

• Vuitè: es confon el reconeixement pels nostres mèrits amb el simple fet d’identificar-nos.



CERCAM DÉU, PERÒ AMB LA TELEVISIÓ JA FEIM El títol conté informació 
sobre la idea principal.

Hi havia una època en què els que se sentien abandonats per la resta de
la humanitat es consolaven pensant que, si més no, el Totpoderós era el
testimoni quotidià de les seves   tribulacions  . Avui, pel que sembla, sortir
a la televisió fa aquesta mateixa funció divina. 

1. Introducció i 
presentació del tema.

Fa poc vaig comentar  aquest fenomen amb el  meu rei  en un dinar  a
Madrid.  Tot  i  que  sempre  he  estat  orgullós  dels  meus  principis
republicans, fa tres anys em van nomenar duc del Regne de Redonda (el
meu  títol  oficial  és  Duque de la  Isla  del  Día  de  Antes).  Compartesc
aquest honor ducal amb els cineastes Pedro Almodóvar i Francis Ford
Coppola,  i  els  escriptors  A.S.  Byatt,  Arturo  Pérez-Reverte,  Fernando
Savater, Pietro Citati, Claudio Magris i Ray Bradbury, entre d'altres; a
tots ens uneix una mateixa qualitat: li caiem bé al rei.

2. De  caire  anecdòtic:
l’escriptor  Marías  i  l’illa
de Redonda.

L'illa de Redonda, que ocupa un quilòmetre quadrat a les Antilles, està
totalment deshabitada, i crec que cap dels seus monarques l'ha arribat a
trepitjar  mai.  El  1865  la  va  comprar  un  banquer  anomenat  Matthew
Dowdy Shiell. Segons una versió de la història, Shiell va demanar a la
reina Victòria que Redonda esdevingués un regne independent, a la qual
cosa  Sa  Graciosa  Majestat  va  accedir  sense  titubejar perquè  no
semblava  plantejar  cap  amenaça  per  a  l'Imperi  Britànic.  Al  llarg  del
temps l'illa ha estat controlada per diversos monarques, alguns dels quals
es  van  vendre  el  títol  diverses  vegades,  cosa  que  va  provocar
enfrontaments  entre  multitud  de  pretendents.  El  1997  l'últim  rei  va
abdicar  en  favor  del  famós  escriptor  espanyol  Javier  Marías,  que  va
començar a nomenar ducs i duquesses a tort i a dret. Aquesta és més o
menys la història. Té un cert regust de bogeria patafísica -és a dir, més
enllà fins i tot de la metafísica-, però al cap i a la fi no et fan duc cada
dia.

3. De  caire  anecdòtic:
l’escriptor  Marías  i  l’illa
de Redonda.

La qüestió és que, en la nostra conversa mentre dinàvem, Marías va dir
una cosa que m'ha fet pensar. Comentàvem un fet evident:   avui dia la
gent està disposada a fer qualsevol cosa per sortir a la televisió, ni que
només sigui per saludar amb la mà la seva mare des del darrere de la
persona a qui estan entrevistant.

4. Arran  d’una  conversa
sorgeix  el  tema  que  la
gent  està  disposada  a
fer  qualsevol  cosa  per
sortir a la televisió.

Fa poc, a Itàlia, després d'una breu aparició a la premsa, el germà d'una
al·lota que havia estat salvatgement assassinada es va cercar un agent
perquè l'ajudàs a sortir per la televisió, segurament per explotar la fama
aconseguida en circumstàncies tan tràgiques. N'hi ha d'altres que, per tal
de  convertir-se  en  el  centre  d'atenció  durant  un  curt  temps, estan
disposats a admetre que els han posat banyes o que són uns estafadors. I,
com saben els psicòlegs criminalistes, el que motiva molts assassins en
sèrie és el desig que els desemmascarin per fer-se així famosos. D'on ve
aquesta bogeria?, ens preguntàvem Marías i jo. Ell va apuntar que això

5. Això  passa  perquè  la
gent  ja  no  creu  en  déu,
que era la figura que ens
prestava atenció.



passa avui dia perquè   la gent ja no creu en Déu. En altres èpoques, els
homes i les dones estaven convençuts que tots els actes tenien com a
mínim un espectador, que sabia tot el que feien (i pensaven), que els
entenia i que, si calia, els castigava. Per molt que fossis un marginat, un
inútil, una persona ignorada pels altres i destinada a ser oblidada en el
moment mateix de la mort, estaves convençut que com a mínim hi havia
algú que et prestava atenció.

"Només Déu sap tot el que he patit!", deia l'àvia malalta i abandonada
pels  seus  néts.  "Déu  sap  que  som  innocent"  era  el  consol  per  als
condemnats injustament.  "Déu sap tot  el que he fet per tu", deien les
mares als fills desagraïts. "Només Déu sap com t'estim", exclamaven els
amants  abandonats.  "Només  Déu sap  el  que  he  hagut  de  passar",  es
queixava el  pobre desgraciat  les aventures  del qual no interessaven a
ningú. Tothom invocava Déu com l'ull omniscient que res ni ningú podia
defugir, i que amb la mirada conferia un significat fins i tot a l'ésser més
anodí i inútil.

6. Davant l’observació de
Déu els fets d’una 
persona insignificant 
cobraven importància.

I què ens queda ara que ha desaparegut aquell testimoni que tot ho veia?
L'ull  de la societat,  dels nostres iguals,  davant dels quals ens hem de
deixar  veure  per  no sumir-nos  en  el  forat  negre  de  l'anonimat, en  la
voràgine de l'oblit, encara que calgui fer de beneit del poble, i despullar-
se i ballar en roba interior sobre la taula d'un bar. Sortir a la pantalla ha
esdevingut un    succedani   de la transcendència i,  comptat i debatut,  és
força gratificant. Ens veiem -i els altres ens veuen- en aquest més enllà
televisat,  on  podem  gaudir  de  tots  els  avantatges  de  la  immortalitat
(ràpida i efímera, però), i alhora tenim la possibilitat que ens felicitin a la
Terra pel nostre ascens al setè Cel.

7. Sortir a la televisió ha
esdevengut un succedani 
de la transcendència i 
alhora és gratificant en 
vida.

El problema és que, en aquests casos, se solen confondre els dos sentits
de  la  paraula     reconeixement     .  Tots  aspirem a  un  reconeixement  pels
nostres mèrits o els nostres sacrificis, o per qualsevol altra qualitat que
tinguem. Però quan, després de sortir a la televisió, algú ens veu al bar i
diu "Ahir a la nit et vaig veure a la televisió", fa servir     reconeixement     en
el sentit estricte que ens reconeix la cara, que és una cosa molt diferent.

8.  Es confon el 
reconeixement pels 
nostres mèrits amb el 
simple fet d’identificar-
nos.



PROPOSTA DE SOLUCIONS

1. Cerca un títol per a aquest text.

La funció divina de la televisió. 

La televisió, el nou Déu. 

La televisió, l’ull on volem que ens mirin. 

Tot val per ser reconeguts.

2. Fes un esquema: 

1. Avui en dia la gent se sent reconfortada quan surt de l’anonimat gràcies a la televisió.

1.1 Això passa encara que sigui per una qüestió banal.

1.2 La televisió fa la funció que abans tenia Déu.

1.3 El consol de tenir a Déu com a testimoni de la nostra vida.

1.4 Estar disposat a fer qualsevol cosa per sortir a la televisió.

2.  Confusió  dels  dos  significats  de  «reconeixement»:  per  importància  o  per  simple
identificació.

2.1 Aconseguir el reconeixement per part de la societat.

2.2 La fama

3. Fes-ne un resum.

La necessitat de sortir a la televisió es pot entendre com el desig per part de la gent de ser
reconeguda en la vida real. De la mateixa manera, abans, la idea de Déu suplia aquest anhel,
ja que era l’observador de les afliccions i mèrits que una persona feia per tal de transcendir. 



4. Pots explicar la frase següent a partir del text: <<El problema és que, en aquests casos, se
solen confondre els dos sentits de la paraula reconeixement.>>

Reconeixement és una paraula polisèmica i, per tant, es pot entendre amb més d’un sentit, i
convendria que la gent no es confongués. Per un costat, una persona pot ser reconeguda pels
seus mèrits o virtuts, cosa que sembla bastant honrosa. Ara bé, això no té res a veure amb el
fet que qualcú sigui identificat perquè es recordin de la seva cara per una qüestió tan banal
com sortir a la televisió.

5. Fes una crítica a l’estructura del text, tot demostrant els teus coneixements sobre el tema, i
també expressa’n la teva opinió personal.

És un text argumentatiu en què Umberto Eco, escriptor i semiòleg, exposa una sèrie de raons
amb exemples sobre el fet que, avui en dia, la gent està disposada a fer qualsevol cosa per
sortir a la televisió i, d’aquesta manera, se sent gratificada quan és reconeguda. 

Aquest article d’opinió està dividit en vuit paràgrafs i pel que fa a l’estructura és la següent:
(llegiu la lectura analítica)*.

La  televisió  és  un  mitjà  de  comunicació  de  masses  que  sovint  recorre  a  la  banalitat  i  a
espectacles degradants per tal de tenir audiència sense preocupar-se gaire del que emeten i les
seves conseqüències. 

Alguns canals televisius,  en comptes d’oferir-nos una programació amb espais educatius i
culturals, s’estimen més fer teleescombraria, és a dir, programes dels quals no se’n pot treure
res de bo després d’haver-los vist. 

Algunes comunitats han posat fil a l’agulla i han creat un consell audiovisual que s’encarrega
de regular-ne la comunicació. D’altra banda, també s’encarrega de vetlar per la honestedat
informativa i assegurar-se que els programes no fereixin la sensibilitat de l’audiència. 


