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·La Imbècil tracta quatre històries: L’ombra d’un sol esquerdat, 
Super/Sergi/Man, Clara i La Imbècil on els personatges són joves que d’alguna 
manera o l’altra, han d’afrontar situacions molt difícils, com maltractes, pobresa 
extrema o complicades relacions amb  la seva família i els hi influeix plenament 
i d’alguna manera intenten seguir endavant o altres ho solucionen suïcidant-se. 
En el relat de Super/Sergi/Man tracta la història d’un noi que quasi mai compta 
amb la presència dels seus pares i sempre es troba amb la seva cuidadora i 
manca d’amor per part de la família. Un dia decideix anar a veure amb el seu 
amic l’àvia d’aquest i diu d’anar-hi volant com Superman sortint de la finestra i 
caient pis avall.  
Clara conta la història de una noia que els seus pares estaven separats i 
competien fent xantatge per veure qui es quedava amb ella i finalment es 
quedà amb el pare perquè li oferia millors condicions que al cap i a la fi 
resultaren pitjors del que s’esperava. Coneix en Guillem i junts tenen una nena; 
l’Alba. Cada vegada en Guillem i la Clara discuteixen més i més i decideixen 
divorciar-se enfonsant-se en una altra discussió per veure qui es queda la nena 
fent repetir la història com la dels seus pares.     
La imbècil és la història d’una noia que surt de l’hospici per tornar amb la seva 
mare biològica i la seva tia Cèlia per intentar curar-la d’un trastorn psicològic, 
però un dia al observar l’habitació de la seva mare, veu que esta estesa al terra 
i és morta. La noia s’escapa de ca seva a causa de les acusacions per part de 
la seva tia i se’n va en busca del seu pare que realment no es sap si es 
vertader i la nena finalment és agafada pels municipals i al emportar-se-la, ella 
crida dient que no ha estat ella qui la ha mort i el rodamóns que segons ella era 
el seu pare, deia que era boja, observant que havia acabat com la mare.  
 
· El tipus de gènere d’aquesta novel·la és realista i psicològica. 
 
· Mercè Company va néixer el 19 de maig de 1947 a Barcelona. Amb 65 anys,  
és una escriptora espanyola que redacta en castellà, català i francès. Va fer 
estudis de batxillerat i periodisme, col·laborant amb diverses revistes i 
editorials. És autora de més de 170 llibres i el seu treball com escriptora de 
literatura infantil i juvenil a merescut de diversos premis com el Premi Ciutat 
d’Olot en 1982, el Premi de la Crítica Serra d’Or en 1983 o la Medalla d’Honor 
de Barcelona en 1999. També va col·laborar amb la productora barcelonesa 
Cromosoma amb la sèrie animada i els llibres de Les tres bessones. 
 
· Plantejament: en les tres històries el plantejament va dedicat a explicar la 
situació en que es troba cada jove. En el cas de Super/Sergi/Man es tracta d’un 
noi molt  juganer i fantasiós que es cuidat per la seva cuidadora perquè els 
seus pare quasi mai hi són presents. Cap 1 (pàg. 53-54). Clara comença 
explicant la situació d’una família que després d’un temps els pares comencen 
a discutir i es divorcien. Cap 1 (pàg.69-74). La Imbècil fa veure una noia, la 
Babel, que es troba per un carrer de Barcelona amb unes monedes a la mà 
amb la intenció d’utilitzar-les per parlar per telèfon. Cap.1 (pàg.107- 110).  
Nus: en la història de Super/Sergi/Man apareix el nen mantenint una 
conversació amb la seva cuidadora dient que ningú l’estima i que si li passes 



alguna cosa ningú se’n adonaria a la vegada que es menja un iogurt. Cap 1     
(pàg. 55-63). 
En Clara, la protagonista després de xantatges fets pels seu pare va decidir 
anar a viure amb ell després d’un judici per veure qui es quedava amb la 
custòdia de la nena. Finalment, se n’adona que es sentia millor amb la mare 
però ja no podia tornar amb ella perquè no volia ferir els sentiments del seu 
pare. Temps després comença a sortir amb en Guillem i es casen i tenen una 
nena anomenada Alba. Cap 1-11 (pàg. 75-101). 
En la història de la Imbècil, la Babel conta actes de la seva vida com el que 
explica quan va anar a buscar la roba de la rentadora i deixà la porta oberta, 
una gran mania per a la mare, i aquesta li va etzibar una bufetada, mentre 
passeja pels carrers de Barcelona. Cap. 1-10 (pàg. 111-140). 
Desenllaç: El relat de Super/Sergi/Man acaba amb un tràgic final on el 
protagonista entra en l’habitació de la seva mare i recorda moments passats i 
decideix anar a veure l’àvia del seu amic amb companyia d’aquest volant i es 
llença finestra avall. Cap.1 (pàg. 63-66). 
Clara acaba quan Guillem després de veure tal com era la protagonista sols fan 
que discutir i ja no s’estimen, per tant decideixen divorciar-se però no saben qui 
es quedarà amb l’Alba i Clara intenta fer el possible per quedar-se amb ella, tal 
com va fer el seu pare. Cap. 11-12 (pàg.101-104). 
La Imbècil acaba quan la Idea que apareix en els pensaments de la Babel es 
comença a fer més grossa fent veure en quina situació de debò es troba la 
protagonista. Continua amb la busca del seu pare i finalment creu haver-lo 
trobat però es tracta d’un rodamóns i la policia al veure-la amb aquest pel 
carrer a la nit els agafen per dur-los a comissaria i ella afirma que és el seu 
pare i aquest ho nega i ella comença a dir que no ha estat ella en matar-la 
observant que s’ha tornat boja com la seva mare mentre que gent del carrer 
pensava que havia pres èxtasis de tan jove. Cap. 10 (pàg.141-145). 
 
· El relat esta ambientat a últims del segle XX i inicis del XXI, que pot ser 
identificat a causa de mitjans de comunicació que es mencionen, com en el cas 
del la cabina telefònica, la gran massa de cotxes que són mencionats pel relat, 
l’aparició de semàfors i les formes de vida tant semblants com les que podem 
presenciar ara. L’espai és el mateix per a totes les històries, la ciutat de 
Barcelona, exactament alguns carrers com el passeig de Gràcia o la plaça de 
Catalunya. 
Exemple: “A l’altra banda del carrer hi veu una cabina telefònica”. (pàg.108), “El 
cotxe patrulla s’ha aturat al xamfrà de la Ronda de Sant Pere amb el passeig 
de Gràcia”. (pàg.143) “ Els cotxes corren adelerats davant seu, tots tenen 
pressa per arribar a algun lloc (pàg.111). 
   
· Personatges: 
Super/Sergi/Man: 
-Sergi: és un noi que normalment no es troba amb els seus pares i és cuidat 
per la seva cuidadora. Un noi que manca d’amor per part d’aquests i finalment 
es treu la vida. 
-Maria: és la cuidadora del Sergi, la que el cuida, l’alimenta i el neteja 
pràcticament cada dia.  
 
 



Clara: 
-Clara: és una noia que ha viscut amb les baralles dels seus pares i finalment 
amb el divorci d’aquests ha adquirit la seva maner de ser per això es comporta 
tal com ells, hipòcritament, aconseguint tot el que vol i amb xantatges. Manté 
una relació amb en Guillem i després tenen una filla anomenada Alba. 
-Mare: una dona severa que avisà a la seva filla abans de que se’n anés amb 
el seu pare. 
-Pare: un home que viu a base d’aconseguir el que vol xanxejant i enganyant, i, 
segons la mare un home que no fa molt de profit. 
- Guillem: és el marit de Clara, un home ben plantat i treballador per a obtenir 
diners per a la seva família i després de veure tal com era Clara decideixen 
divorciar-se i ell té la decisió de quedar-se amb l’Alba. 
La Imbècil: 
-Babel: és una noia de cabell ros amb els ulls grisos que des que era petita és  
a l’hospici fins que la mare i la seva tia Cèlia l’anaren a buscar. Des que mor la 
seva mare té la sensació de que ha estat culpa seva i va en busca del seu 
suposat pare que no se sap si és real. 
-Mare: és una dona diagnosticada amb un trastorn psicològic que per curar-la li 
recomanen estar amb la seva filla de nou. Un dia per excés de medicació es 
suïcida. 
-Tia Cèlia: és la germana de la mare de la Babel, una dóna que sempre ha 
ajudat a la seva germana i que al morir aquesta culpa a la seva neboda 
injustament d’haver estat ella. 
 
· Principalment, el narrador és extern omniscient en tercera persona, però 
apareixen escenes on hi ha presents diàlegs en primera persona. 
Exemples: “Però el Manel es va acovardir i en lloc de clavar guitzes o puntades 
de peu es va tapar la cara amb les mans.” (p.42), “L’esforç que ha de fer, per 
convèncer-se que tot ha estat fals, un engany” (p.122). 
 
· La imbècil és una novel·la que ens fa pensar en que no tots els joves viuen en 
situacions iguals i per molt que no ho aparentin poden estar vertaderament 
malament. Una situació econòmica pèssima, violència domèstica, famílies en 
que pràcticament no estan amb els seus fills..., poden portar a aquests joves a 
caure en profundes depressions, prendre èxtasis o fins i tot arribar a un punt de 
suïcidar-se o tornar-se bojos. Són situacions que vertaderament produeixen  
esgarrifança, que un jove que li queda tota la vida per davant hagi de posar-li 
punt i final per motius d’aquests tipus, però molts de pares no se’n adonen 
perquè continuen amb la mateixa rutina i els joves, que són com esponges, ho 
capten tot i viure en vides d’aquest tipus fa que en un futur siguin exactament 
com els seus pares i es comportin com ells.  
Per això la persona que tingui la sort de viure una vida normal ha d’aprendre a 
valorar el que té i donar gràcies de poder viure en una casa, amb una família 
que l’estima i no la maltracta i aprendre que si moltes vegades els nostres 
pares no ens deixen fer alguna cosa és pel nostre bé no per fastiguejar-nos.   
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