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L’AUTOR

Peter Cameron va néixer a Pompton Plains, 
Nova Jersey (EUA), el 1959 i es va graduar 
en Literatura Anglesa al Hamilton College 
de Nova York. Ha treballat en el món edito-
rial i ha estat professor a diverses universi-
tats nord-americanes, com Columbia, Sarah 
Lawrence o Yale. Havia publicat diversos relats 
a The New Yorker abans que el seu primer llibre, 
un recull titulat D’una manera o d’una altra, veiés 
la llum el 1986. Des de llavors ha escrit vuit lli-
bres més, entre els quals destaquen les novel·les 
La ciutat del teu destí, Andorra o Coral Glynn. 
Algun dia aquest dolor et servirà és la seva obra 
més coneguda. Ha estat traduïda amb molt d’èxit 
a diverses llengües i, com altres llibres de l’autor, 
compta amb una versió cinematogràfica.

SINOPSI

James Sveck és un jove precoç i vulnerable que 
aprecia profundament el món que l’envolta, però 
que no té ni idea de com viure-hi. Acaba de com-
plir els divuit i no té intenció de relacionar-se 
amb la gent de la seva edat. Ni els comprèn ni creu 
que hi té res en comú. El que més li agradaria és 
marxar a viure a algun lloc perdut de l’Oest Mitjà. 
Però de moment es passa l’estiu treballant a la ga-
leria d’art que la seva mare té a Manhattan, en la 
qual no entra mai ningú. Allà imagina la identitat 
que l’ajudarà a escapar-se de la quotidianitat que 
l’ofega. Encara que res no sortirà com pensava. 

La narració de James Sveck ens ofereix una mira-
da divertida i sarcàstica sobre la seva vida confu-
sa, sobre com una família desestructurada i una 
psicòloga astuta tracten d’ajudar-lo i sobre com 
intenta, matusserament, trencar el seu propi aï-
llament. Considerada una de les millors darre-
res novel·les sobre Nova York, Algun dia aquest 
dolor et servirà és una obra divertida i emotiva 
sobre un jove que és capaç de qüestionar-se a si 
mateix, la seua família i el món que l’envolta. Ha 
estat aclamada per la crítica dels EUA i compa-
rada amb El vigilant del camp de sègol de J. D. Sa-
linger per la manera magistral en què retrata els 
conflictes de l’adolescència.
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Algun dia aquest dolor et servirà
PETER CAMERON

Traducció d’Eduard Castanyo
Ed. Sembra Llibres, 2014

978-84-942350-4-7

1.1 L’obra que llegiràs a continuació ha estat escrita per Peter 
Cameron i traduïda per Eduard Castanyo. Després de llegir la si-
nopsi de l’obra en la contracoberta i el fet que aquesta novel·la 
estiga “considerada una de les millors novel·les de tots els temps 
sobre Nova York” respon, què esperes trobar en aquesta 
obra? Quines expectatives et planteges? Elabora un text de 
150 paraules en què faces una prelectura, és a dir, on expli-
ques quina sensació et provoca la futura lectura d’aquesta 
novel·la després d’haver-la fullejat, observat els paratextos 
i llegit la coberta i la contracoberta. 

1.2 Un dels paratextos que més crida l’atenció en aquesta novel·la 
és el títol. L’oració que forma el títol, Algun dia aquest dolor et ser-
virà, Peter Cameron l’agafa prestada de la frase llatina d’Ovidi: “Si-
gues pacient i fort; algun dia aquest dolor et servirà”, la qual és in-
closa al primer epígraf de l’obra. Pensa en el significat del títol i 
contesta, quin tipus de final creus que tindrà aquesta obra?   
  

1.3 Sense cap intenció d’avançar-te detalls de la novel·la, t’afegim 
una informació sobre el tema que estem tractant. El títol i l’epí-
graf també apareixen al final del tercer capítol i James en dóna la 
seua opinió. 

“Fins i tot el lema del campament Zephyr era sinistre: 
Sigues pacient i fort: algun dia aquest dolor et servirà” 
(pàg. 51)

1 ABANS DE LA LECTURA
TREBALLEM ELS PARATEXTOS
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2.1 JAMES I EL SEU MÓN LITERARI  

2.1.1 El protagonista de la novel·la té problemes a l’hora de relacionar-se amb la gent, sobretot 
si tenen la seua edat. No li agrada eixir amb amics ni tampoc fer les coses que, suposadament, 
fan els adolescents. Tanmateix, la literatura és una via d’escapament de la realitat que l’envolta 
i que avorreix. Al llarg de la novel·la, apareixen diverses referències literàries que ell utilitza 
per poder-se explicar. 

Fes un recull de totes aquestes referències literàries que hi apareixen per conéixer mi-
llor el nostre protagonista mentre vas llegint-la i ompli la fitxa amb ajuda d’Internet:

2 DURANT LA LECTURA
TREBALLEM LA INTERTEXTUALITAT
I PIULEM LA NOVEL·LA

OBRA

AUTOR

NACIONALITAT

ÈPOCA

GÈNERE

FOTO
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2.2 JAMES PUNTUALITZA LA SEUA VISIÓ DEL MÓN    

James és un adolescent tendre i confús que explica el seu món fil per randa en el seu 
diari, la qual cosa implica que fa servir sovint els parèntesis per afegir informació o per intro-
duir incisos i aclariments.

Fixa’t mentre lliges la novel·la i fes una relació dels parèntesis que consideres més 
significatius. Després classifica’ls segons la seua intencionalitat; informativa o 
aclaridora. Quina hi predomina? Quin creus que és el motiu? Justifica la resposta. 
Per exemple: 

“ Potser perquè veuen que amb el seu divorci ens han fallat d’alguna manera (cosa 
certa, evidentment)” (pàg. 68).

2.3 CITES AL TWITTER   

La idea de compartir idees i frases d’una novel·la mentre la llegim atrau, per això aquesta 
activitat planteja fer una lectura col·lectiva al Twitter, al mateix temps que apreneu 
a citar (entre cometes i esmentant el número de pàgina). A més, es pot afegir la possibi-
litat d’incloure piulades valoratives de 144 caràcters. Una possibilitat és que la periodització 
de la lectura col·lectiva es dividisca en dèsset sessions, que coincidiran amb els dèsset capí-
tols que formen l’obra.

Samuel Barberà @samu_barbera 27 nov.
Gràcies per traduir #AlgunDiaAquestDolorEtServirà! Una novel•la diferent a tot el 
que havia llegit fins ara! Enhorabona @SembraLlibres! :)

2 DURANT LA LECTURA
TREBALLEM LA INTERTEXTUALITAT
I PIULEM LA NOVEL·LA
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3.1 CONTEXT TEMPORAL, RECORDS I AVANÇAMENTS   

3.1.1 Els dèsset capítols que formen la novel·la s’inicien bé amb una data completa (dia de la 
setmana + dia del mes + mes + any), bé amb una data curta (mes + any). L’ordre que segueix la 
novel·la no és cronològic ja que hi ha diversos capítols que mostren dues experiències passa-
des que trenquen la linealitat de la història. 

Et suggerim que ordenes la història cro-
nològicament per veure l’evolució de 
James i que contes els fets de manera li-
neal. Hi ha algunes aplicacions en línia per-
què pugues crear el teu eix cronològic digital.

Pots començar així: James és seleccionat 
per anar a Aula Americana.

3 DESPRÉS DE LA LECTURA
TREBALLEM ELS ELEMENTS
CLAU DE LA NOVEL·LA 

1 dijous, 24 de juliol de 2003

2 divendres, 25 de juliol de 2003

3 abril de 2003 (Aula Americana)

4 divendres 25 de juliol de 2003

5 maig de 2003 (Aula Americana)

6 dissabte, 26 de juliol de 2003

7 maig de 2003 (doctora Adler)

8 juny de 2003 (doctora Adler)

9 abril de 2003 (Aula americana)

10 juny de 2003 (doctora Adler)

11 dilluns, 28 de juliol de 2003

12 dilluns, 28 de juliol de 2003

13 dimarts, 29 de juliol de 2003

14 dimarts, 29 de juliol de 2003

15 dimarts, 29 de juliol de 2003

16 dimecres, 30 de juliol de 2003

17 octubre de 2003
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3.2 RESUMS DIGITALS 

3.2.1 Una bona forma de resumir històries amb creativitat 
i personalitat és la creació d’un relat digital, entés com l’art 
de contar una història en escassos minuts combinant una 
varietat de recursos multimèdia. Hi ha moltes maneres de 
crear-ne, us en proposem una de ben senzilla. 

A partir del resultat de l’activitat sisena, elabora una 
presentació de diapositives que explique la novel·la 
amb imatges acompanyades de cites. Us recomanem 
que busqueu un fil conductor com ara que les imatges si-
guen fotos vostres que recreen els personatges en els mo-
ments més importants de la novel·la o amb Playmobils, ac-
tors famosos, els Simpson, etc.. 

3.2.2 Una altra alternativa per a explicar Algun dia aquest 
dolor et servirà és la creació d’un videolit sobre la novel·la. 
Us proposem que, per equips, n’elaboreu un. Per aju-
dar-vos us deixem un enllaç explicatiu:  

http://www.videolit.org 
http://primerdebat.blogspot.com.es/p/videolit.html

3 DESPRÉS DE LA LECTURA
TREBALLEM ELS ELEMENTS
CLAU DE LA NOVEL·LA 

3.1.2 Ara, si t’atreveixes, has de fer la segona part de l’activitat. Al llarg de l’obra, el protagonis-
ta recorda la seua infantesa i alguns esdeveniments històrics molt rellevants, i també avança 
informació.  Series capaç d’identificar aquests records i avançaments? Inclou-los al 
teu eix. Per exemple: 

“Em recordava un incident desafortunat de feia aproximadament un any (de fet, 
això, ara que hi penso presagia el malaurat incident que estic a punt de relatar)” 
(pàg. 49).
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3.3 CONTEXT ESPACIAL. GEOLOCALITZACIÓ 

Algun dia aquest dolor et servirà està situada a la 
ciutat de Nova York durant l’any 2003.

Et suggerim que muntes una ruta literària 
a partir dels espais reals que han anat sor-
gint cronològicament i que has estat capaç 
d’identificar. També pots traçar-ne una de se-
cundària de la ciutat de Washington, a partir 
del viatge a l’Aula Americana o, fins i tot, una 
utòpica de l’Oest Mitjà. Un instrument molt útil 
per a traçar-la és l’eina digital de geolocalització a 
través del Google Maps.

3.4 CONTEXT HISTÒRIC  

Al llarg de l’obra, s’esmenta un fet històric que ens 
ha marcat la vida a nivell mundial, destacant la 
societat nord-americana i sobretot les persones 
novaiorqueses. Els atemptats de l’11 de setem-
bre de 2011 formen part de la vida del nostre 
protagonista i ens ho fa saber en diverses oca-
sions. Podries identificar-les i enumerar-les? 

A més a més, aquest fet va fer augmentar la forma 
de racisme anomenada “islamofòbia” que afecta a 
totes les persones identificades com de religió mu-
sulmana, o siguen o no. Enceteu un debat a classe 
i esmenteu tots els arguments per rebutjar 
aquest racisme, fins i tot la pel·lícula My name is 
Khan, us pot servir de colofó final.
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3.5.2 Tota la resta de la classe, del curs o de l’institut ha llegit aquesta novel·la també, seria 
molt interessant que compartíreu la puntuació final de la vostra valoració i iniciàreu 
un debat en què justificàreu la puntuació. El debat podeu dur-lo a terme oralment a classe 
o a través de piulades al Twitter. Després, a partir de totes les puntuacions, elaboreu en grup 
una estadística en què, mitjançant un rànquing, establiu la nota mitjana que li doneu 
a Algun dia aquest dolor et servirà.

3 DESPRÉS DE LA LECTURA
TREBALLEM ELS ELEMENTS
CLAU DE LA NOVEL·LA 

3.5 VALORACIONS  

3.5.1 Ara que ja has acabat de llegir Algun dia aquest dolor et servirà, pots comprovar quines 
hipòtesis de la teua valoració primera eren certes i quines no. Has tingut una bona intuïció? 

Redacta una valoració final d’unes 200 paraules en què expliques quina sensació has 
tingut en acabar-la, quins moments destacaries com a més positius i si canviaries 
qualsevol cosa. Les últimes paraules de la teua valoració han de ser: 
“La meua puntuació global és un ___” ( l’obra es puntua sobre 10). 
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3.7 VEUS DEL DISCURS

El diari i els diàlegs són els dos subgèneres que apareixen a la novel·la. La veu del protagonista i 
la seua visió del món hi està sempre present ja que la primera persona del singular és la veu del 
discurs dominant a l’obra a través del narrador protagonista. Et proposem ara que inclogues 
també el narrador omniscient o potser el narrador observador fent servir la perspec-
tiva de Gillian, de la doctora Adler o de Nanette. Com? Amb l’ús de la tercera persona del 
singular d’algun dels fragments que ara et proposem o, fins i tot, d’algun fragment que trieu.

“ Vaig dir adéu i ràpidament vaig penjar. (…) O sigui que aquest era un altre motiu 
rellevant per anar-me’n de Nova York ciutat i trobar un mitjà de vida que no impli-
qués una conducta salvatge i instintiva” (pàg. 164-165).

“ Sempre m’ha fascinat la idea de la traducció simultània (…). Això era el que pen-
sava quan vaig adonar-me que la doctora Adler estava parlant” (pàg. 100-101).

3.6 RESSENYES PERIODÍSTIQUES 

3.6.1 Si la novel·la t’ha agradat molt, et 
plantegem que enregistres un vídeo 
en què presentes la novel·la i la re-
comanes, fins i tot pots enviar la re-
comanació a pàgines com ara la de 
Kuentalibros, on pots penjar-la i invi-
tar la resta del món a llegir-la.  
                                                               
3.6.2 Aquesta novel·la, des de la seua pu-
blicació a l’octubre (original)/desembre 
(traducció en català) del 2014, ha estat 
comentada en diversos mitjans de co-
municació. Llig les crítiques següents 
i debateu a classe si esteu d’acord o 
no i quina és, des del vostre punt de 
vista, la ressenya que millor descriu 
l’obra.

ESTAMPAT

Patern.

ALGUN DIA AQUEST DOLOR ET SERVIRÀ
Ací teniu un recull de destacats
d’algunes ressenyes

“ Amb la seva contagiosa malenconia i la seva exquisida misan-
tropia, James Sveck és el guia i la brúixola per aquesta bella, 
encantadora i divertida novel·la.”

“ Un dels grans llibres de tots els temps sobre Nova York. Una 
joia maliciosament còmica.”

“ Deliciosament vital des del principi. Un llibret imponent.”

“ En James Sveck és un personatge d’enginy brillant la veu del 
qual ressonarà molt després que la seva història hagi acabat.”

“ La prosa de Cameron marida hàbilment la lògica embolicada de 
l’adolescència amb el llenguatge planer i bonic.”

“ Bellament concebut i escrit [...], divertit, trist, tendre, i sofisticat.”

“ Algun dia aquest dolor et servirà està escrit amb la nostra sang, 
pertany a tothom. Peter Cameron ha construït els fonaments en 
els quals poder sostenir aquella por, aquella solitud que encara 
ens fa estremir. Un llibre necessari, incontestable, d’obligada 
lectura. La millor reflexió que sobre els atemptats de l’11-S i pos-
siblement de l’11-M, s’ha escrit fins ara. Potser és el moment de 
celebrar, com diria la deliciosa Nanette, que encara seguim vius.”
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EXEMPLE SIGNIFICAT

CULTISMES 1. “parlés fent preguntes innòcues” (pàg.102).
2. “Què en pensa?” (pàg. 176). Innocu: que no fa mal.

COL·LOQUIALISMES 1. “era aquell programa idiota” (pàg. 102

3 DESPRÉS DE LA LECTURA
TREBALLEM ELS ELEMENTS
CLAU DE LA NOVEL·LA 

3.7 LLENGUA

3.7.1 La llengua que fa servir el protagonista de la novel·la en aquest relat intel·ligent es carac-
teritza pel seu gran contrast. D’una banda James fa servir un lèxic culte, a causa del seu alt ni-
vell lingüístic i, de l’altra, com que és un adolescent també empra col·loquialismes en les seues 
intervencions. A més, al llarg de les seues converses amb la psiquiatra es dirigeix de vegades a 
ella amb les formes de cortesia que denoten respecte i distanciament. 

Aquesta activitat consisteix a fer un recull d’una banda d’aquestes expressions col·lo-
quials juvenils i, de l’altra, de substantius i adjectius cultes, amb una explicació al cos-
tat si cal. Fes servir el diccionari si és necessari. 

3.7.2 D’altra banda, la varietat lingüística que utilitza Eduardo Castanyo és l’oriental.  Justi-
fica aquesta afirmació amb exemples de desinències verbals de diferents temps ver-
bals, de possessius, d’accentuació i, fins i tot, de geosinònims. Per exemple: l’ús del 
geosinònim mirall (espill en occidental) 

“vaig sentir-me una mica desorientat, com quan mires dos miralls encarats”
(pàg. 203).
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3.8  PERSONATGES 

3.8.1 Mentre llegim obres literàries, ens solem imaginar 

com són els seus protagonistes. L’activitat següent es basa 
en la recreació del seu protagonista, James Sveck, i de les 
persones del seu entorn com ara la família (sa mare, son 
pare, la seua germana Gillian i l’àvia Nanette), el seu gos 
Miró, la doctora Adler i el seu company de feina de la ga-
leria d’art John. 

Recull tots els trets físics, edat i vestimenta que apa-
reixen a la novel·la pel que fa als personatges esmen-
tats, després hauràs de crear els teus personatges, 
com si tingueres el repartiment d’una pel·lícula. Si 
ets un bon dibuixant, podràs fer-la tu mateix; una altra 
opció és triar persones del teu entorn i fotografiar-les o 
buscar imatges en Internet que mostren la idea que tens al 
cap; o, també, pots fer servir una opció digital de retoc com 
ara el Photoshop.  

3.8.2 D’altra banda, es pot tractar el caràcter i la psicolo-
gia dels personatges a partir de les accions que hi realitzen. 
Et suggerim que escrigues les cites que mostren ac-
cions rellevants dels protagonistes i que els descri-
gues a partir d’un nombre determinat d’adjectius 
que extragues d’aquestes accions. Per exemple: 

“Per què estem preocupats? James, no tens amics, 
rarament parles, sembla que vas tenir alguna mena 
d’episodi psicòtic a l’Aula Americana que et va fer 
actuar de manera irresponsable i perillosa. Això és 
el que ens preocupa” (pàg. 68).
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A Algun dia aquest dolor et servirà podem trobar diferents figures literàries. Abunden les 
comparances, també hi ha metàfores i, d’altra banda, James sovint, amb un to totalment sar-
càstic, fa servir la literalitat, la qual cosa emprenya considerablement la gent que l’envolta.  
Identifica als fragments següents fragments la figura literària utilitzada i explica-la.

“-  Així què? Si ets gai, tens l’obligació moral d’informar els teus pares, 
i si ets hetero, no?” (pàg. 38)

“No sóc ni un sociòpata ni un tocat del bolet” (pàg. 44)

“- La Frances diu que l’Olivia adora la Brown.
- L’adora?
- Sí: l’adora. Quin mal hi ha?
- No ho sé. És que penso que és una mica raret adorar una universitat” (pàg. 59) 

“-  O sigui que si no tinguessis l’encefalograma pla, senzillament decidiries anar a la 
universitat i ens estalviaries a tots molt de temps  i maldecaps” (pàg. 155)

    
“- Què fas aquí? 
- Com si jo no hi visqués i tingués tant de dret a ser allà com ella” (pàg. 178)

“ Però les voreres del carrer de la meua àvia eren diferents, eren com les ruïnes de 
l’antiga Roma, purificades i ennoblides pel temps, cuites pel sol” (pàg. 193)

“ Sembla que estigui gastada fins a una primor impossible, com una tela danyada 
per massa temps i llum” (pàg. 194)

“ Senzillament em vaig deixar anar del tot, vaig tombar la xarxa del meu jo del re-
vés i vaig deixar que tots els peixos desesperats i preocupats marxessin nedant” 
(pàg. 195)

“- A què dec aquest gran plaer?
- Quin plaer?
- El plaer d’una visita teva.
- Què no puc venir-te a veure i prou?
- Venir a veure’t. Sí, és clar que pots” (pàg. 196)
- “Has actuat com un beneit, però has actuat, i això és l’important” (pàg. 200).

3.9 LITERALITAT I FIGURES RETÒRIQUES. COMPARANCES I SARCASME

3 DESPRÉS DE LA LECTURA
TREBALLEM ELS ELEMENTS
CLAU DE LA NOVEL·LA 

ESTAMPAT

Patern.
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