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LA HISTÒRIA DE PI 

 

Introducció: 

A l’hora d’escollir el tema del treball de recerca, em va semblar una opció 
interessant analitzar com un director de cinema pot  interpretar una novel·la 
que ha estat un best seller. Comparar què ha considerat el director més 
rellevant i imprescindible de tot allò que l’escriptor havia imaginat i descobrir 
quines escenes addicionals s’han inclòs, vaig pensar que seria un repte i un 
bon treball de recerca. 

He escollit aquesta novel·la ja que molta part del seu escenari es troba a l’Índia, 
un país on hi flueix una energia, una vitalitat barrejada amb un cromatisme 
impactant que deixa sense alè. Una altre raó és el fet que jo sigui adoptada de 
l’Índia i això fa que m’hi senti vinculada. I finalment, quan vaig veure per primer 
cop el tràiler de la pel·lícula, sabia que la novel·la hauria de ser sensacional. 
Tant les imatges de la pel·lícula com el tema que proposa van fer que 
m’endinsés en aquesta obra de Yann Martel. 

Per tant en aquest treball de recerca intentaré assolir aquests principals 
objectius: 

- Comparar la novel·la “La història de Pi” amb la seva versió 
cinematogràfica. 

- Fer un recopilatori de tots els capítols que no consten. 
- Recollir totes les escenes afegides. 
- Explicar els diferents “possibles finals”. 
- Interpretar quin és el missatge de l’autor (Yann).  
- Poder extreure conclusions de com un director de cinema interpreta una 

novel·la i plasma la seva visió a la pantalla. 
Altres objectius menors que m’he proposat són: 

- Fer un inventari de tots els animals que apareixen. 
- Fer un recopilatori de déus i deesses. 
- Conèixer la vida d’en Yann Martel i la d’Ang Lee. 
- Contactar amb l’autor del llibre i el director de la pel·lícula per fer-los 

unes preguntes. 
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Per tal d’aconseguir els meus objectius caldrà una lectura molt acurada i 
precisa de l’obra literària comparant-la amb versió cinematogràfica. Em serviran 
de fons d’informació: Internet, algunes publicacions relacionades amb l’autor i 
la seva obra. Per saber quin grau de coneixement es té sobre l’obra de Yann 
Martel passaré unes enquestes. 

Intentaré contactar amb el director/escriptor a través d’internet, tot i que sóc 
conscient que serà fàcil. 
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NOTA DE L’AUTOR 

LLIBRE: 

Situació: 

Explica el naixement del segon llibre d’un autor canadenc anomenat Tolstoi la 
primavera del 1996: Aquest llibre va néixer quan jo passava gana. (...) Vol 
situar la seva història a Portugal el 1939. Quan ja té quasi tota la informació 
necessària per construir-la (dades històriques, climatològiques, culinàries 
etcètera) l’autor intueix que la seva obra serà un fracàs. El llibre mor a 
Matheran1. 

Per inspirar-se, Tolstoi viatja a l’Índia, on farà la seva segona estada. Vol que el 
seu lloc de treball es trobi en una plantació de te plena de mones. 
Malauradament les seves expectatives fallen. El seu estudi es troba en una 
plantació de te però sense mones. Un amic seu, li dóna un consell, una paraula 
clau que li servirà a l’Índia: bamboozle2. 

Des de Matheran envia per correu tots els seus apunts de la novel·la a una 
adreça inventada de Sibèria amb un remitent, igualment fictici, a Bolívia. Tolstoi 
pren aquesta decisió perquè ja preveu que la seva obra no tindrà èxit. Com que 
encara li queden alguns diners, allarga la seva estada i es decideix a explorar 
el sud de l’Índia. 

Menciona, Tolstoi, que a l’Índia els doctors són com uns proveïdors de màgia i 
miracles. A l’autor li hauria agradat ser-ho però els ha de dir que és un simple 
escriptor. Molts d’ells li expliquen que tenen una història increïble perquè la faci 
arribar als seus lectors: Pel camí, aquí i allà em deien: - Un escriptor? De 
debò? Tinc una història per a vós. 

L’autor arriba a Pondicherry3. Allà entra en una cafeteria Índia on serveixen cafè 
i torradetes de Santa Teresa. Justament en aquesta cafeteria, l’autor es troba 
Adirubasamy, un dels personatges que desencadenarà la història. Aquest 
home li planteja una història que segons ell, el farà creure en Déu. Si la vol 
saber, haurà de conèixer el “senyor Patel”.  

–Tinc una història que us farà creure en Déu. (...)  

– I em farà creure en Déu?  

– Sí. 

                                                           
1 Indret que  trobem ubicat a l’Índia, molt a prop de Bombai. 
2
 
Terme que significa entabanar, enredar.

 
3
 
Territori autònom al sud de Madràs, a la costa de Tamil Nadu. Fou la capital de l’imperi colonial de l’Índia 

francesa.
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 – Això és picar molt amunt.  

– No pas tan amunt que no hi pugueu arribar. (...) 

 

Adirubasamy explica a Tolstoi que abans, a Pondicherry hi havia un trenet que 
parava en dues estacions: Roseville i Zootown. Zootown es trobava dins  el 
Jardí Botànic4. Aquí és on comença La història de Pi. 

Personatges: 

L’escriptor Tolstoi serà el nostre narrador una part de la novel·la i en Yann 
Martel no el descriu molt acuradament per tal de no treure protagonisme al 
principal personatge: Pi. La resta de la història la narra Pi.  

Tolstoi, es troba a l’Índia on està reunit amb Francis que li recomana conèixer 
el personatge principal de la història; li contarà una història que el farà creure 
en Déu. 

Francis Adirubasamy alies Mamaji és un personatge que s’encarrega de posar 
en contacte Tolstoi i Pi Patel. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 10 – 11 

Tens un tema bo, les frases són bones. Els personatges estan tan curulls de 
vida que gairebé necessiten partides de naixement. La trama que els has 
dissenyat és fabulosa, senzilla i atrapa [...] Efectivament la teva història només 
pot ser boníssima. Però no en surt res. Malgrat la promesa evident i brillant, 
arriba un punt en què t’adones que el xiuxiueig que t’ha estat perseguint des 
del fons del pensament et diu la veritat crua i senzilla: no funcionarà. Falta un 
element, l’espurna que duu la vida a una història de debò, independentment de 
si la història o el menjar estan bé. La teva història està emocionalment morta, 
aquestes és la qüestió. El descobriment és una cosa que et destrueix l’ànima, 
us ho dic jo. Us deixa una fam dolorosa. 

L’autor fa una reflexió sobre el seu llibre. Té les idees molt clares per crear la 
novel·la però sap que no tindrà èxit. 

 

 

                                                           
4 Actualment aquest jardí es pot visitar: 

https://www.google.es/search?q=botanical+garden+pondicherry&newwindow=1&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bM

MIUqDxJa3B7Abck4GYBA&ved=0CDQQsAQ&biw=1366&bih=667 
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Pàg. 11 

Estic segur que hi hauria hagut un accident d’autobús al següent revol, i amb 
totes les mirades fixes damunt meu hauria d’admetre que entre els crits i els 
gemecs de les víctimes que volia dir que tenia un doctorat en dret; aleshores, 
davant la seva petició perquè els ajudés a demandar el govern per l’accident, jo 
hauria de confessar que de fet tan sols tenia una llicenciatura en filosofia; a 
continuació davant dels crits de quin sentit podia tenir aquella tragèdia 
esgarrifosa, jo hauria d’admetre que amb prou feines havia tocat Kierkegraad5, i 
etcètera. Vaig aferrar-me a l’humil i castigada veritat. 

L’autor ens expressa dues idees en aquest paràgraf: 

1. L’Índia, com molts altres països, és un país subdesenvolupat on els 
habitants reben poca ajuda del govern. 

2. Vaig aferrar-me [...] castigada veritat. És una reflexió de l’autor que vol 
canviar les coses però no pot. 

Pàg. 14 

Si nosaltres, els ciutadans, no donem suport als nostres artistes, aleshores 
estem sacrificant la nostra imaginació a l’altar de la crua realitat i acabem no 
creient en res i tenint somnis insignificants. 

Yann Martel amb aquesta frase ens vol transmetre que nosaltres som els qui 
hem de decidir si volem viure una vida monòtona o si hi volem afegir un toc 
d’alegria i vitalitat.  

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

La pel·lícula no mostra cap comentari de la nota d’autor. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 És  un filòsof i teòleg  danès que pertany el segle XIX. Es considera que fou el pare de l’Existencialisme  que és 

un moviment filosòfic que posa l’existència humana al centre de la reflexió. 
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CAPÍTOL 1 

LLIBRE: 

Situació: 

El narrador és Pi Patel i ens relata com se sent amb el seu viatge. Però gràcies 
a la religió el va poder “retornar a la vida”. El sofriment6 em deixà molt trist i 
deprimit. (...) 

En acabar l’institut, es va matricular a la Universitat de Toronto i va fer una 
llicenciatura especialitzada en religió i zoologia. Pi, en la seva tesi, relaciona 
alguns aspectes de la teoria de la cosmogonia d’Isaac Lúria7  amb la religió. 
Creu que van molt lligats. 

Estudia la glàndula tiroide del peresós de tres dits. Tria aquest animal perquè 
és molt tranquil. N’hi ha de dos dits o de tres a les potes davanteres. Ens dona 
molta informació sobre aquests animals tan pacífics com per exemple: el gust, 
el tacte, la vista i l’oïda. Creu que són un miracle de la vida i el fan pensar en 
Déu. 

Pi, es declara un bon estudiant a St. Michael’s College on quatre anys 
consecutius on rep tots els premis acadèmics del Departament de Zoologia. 
Dins del Departament d’estudis religiosos no en rep cap ja que els premis dels 
estudis religiosos no són en mans de persones mortals. 

Troba a faltar l’Índia, tots els seus detalls i els seus encants però alhora està a 
gust al Canadà. Però el que té clar és que Pondicherry no és casa seva. 

Richard Parker encara es troba dins seu. Moltes vegades apareix en els seus 
malsons. Li reca molt la manera en què es va acomiadar d’ell. I a vegades el 
troba a faltar. Encara no sóc capaç de comprendre com va poder abandonar-
me tan poc cerimoniosament, sense comiat de cap mena. (...) 

A Mèxic, tot el personal de l’hospital i pacients l’animen en la seva recuperació. 
Quasi ningú sap res d’anglès ni Pi sap res d’espanyol. La seva recuperació és 
lenta. Té anèmia. Pi es sorprèn quan obre l’aixeta per primera vegada i veu 
caure l’aigua. Em somreien, m’estrenyien la mà, em donaven copets al cap, em 
deixaven regals de menjar o de roba sobre el llit. (...) 

Personatges: 

En aquest primer capítol el narrador és Pi Patel. Pi és el personatge principal 
de la novel·la, en aquest capítol deu tenir uns quaranta anys. Ens explica una 

                                                           
6 Es refereix quan Pi passa una temporada alta mar després del naufragi i perdre tota la família. 
7 El seu pensament és que el Déu creador es el Déu que es retira i torna en sí mateix. La seva presència és la 

creació i el seu altre jo és la humanitat. 
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mica la seva trajectòria universitària, algun estudi que ha fet, els sentiments 
que té cap a la seva terra d’origen, la seva estada a l’hospital de Mèxic, etc. Tot 
això li està explicant a l’escriptor Tolstoi que és la persona que publicarà la 
seva història. 

També Pi menciona els companys de l’equip d’investigació sobre l’estudi dels 
óssos peresosos amb tres dits. 

Beebe va ser un naturalista americà i Si Lakshmi és una deessa de la riquesa. 

Tan el cambrer canadenc com el noi rosadet són personatges secundaris. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 19 – 20 

Quan has sofert molt en la vida, cada dolor addicional és alhora insuportable i 
insignificant. La meva vida és com un quadre de memento mori d’art europeu: 
sempre hi ha una calavera somrient al meu costat per recordar-me la follia de 
l’ambició humana. (...) 

Aquest paràgraf ens vol fer veure que els humans quan hem passat per una 
experiència que ens ha marcat per bé o per el contrari, molts de nosaltres 
sabem com superar-ho encara que el dolor hi és. 

Pàg. 20 

El miro i dic: <<T’has equivocat de persona. Potser que tu no creguis en la vida, 
però jo no crec en la mort. Au, passa!!>> (...). 

Aquest paràgraf ens diu que la mort i la vida van lligades. Sovint moltes 
persones es pregunten per què els ha hagut de te tocar aquella alegria o 
desgràcia (sobretot es pregunten el segon terme). Però nosaltres no som qui 
ho decidim. 

El motiu pel qual la mort s’aferra tant a la vida no és cap necessitat biològica; 
és enveja. La vida és tan bella que la mort se n’ha enamorat; amb un amor 
gelós, possessiu, que arrabassa el que pot. Però la vida salta per damunt de 
l’oblit amb una lleugeresa i perd tan sols una cosa o dues sense importància. 

Aquest paràgraf ens relaciona la mort amb la vida i justifica la seva relació. El 
fet que pareixi el mot “enveja”, ens fa pensar que els homes i les dones moltes 
vegades ens deixem portar pels sentiments i no pas pel què realment és ètic. 
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PEL·LÍCULA:  

Fets: 

En el minut 1:46:04, és a dir, bastant cap al final de la pel·lícula, Pi relata amb 
tristesa com Richard Parker se separa d’ell sense comiat i fa una reflexió una 
reflexió de com li hauria agradat que fos el comiat. 

 

 

CAPÍTOL 2 

LLIBRE: 

Situació: 

Ens descriu un home que viu a Scarborough. No fa més de metre cinquanta. 
Cabells foscos, ulls foscos. (...) Cara expressiva. Parla de pressa, les mans 
papallonegen. (...) 

Scarborough és un poblet de pescadors de la costa est d’Anglaterra. 

Personatges: 

Ens descriu un home que no sabem com es diu. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA:  

Fets: 

Aquest capítol no consta a la pel·lícula. 

 

 

CAPÍTOL 3 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol, Pi explica l’origen del seu nom. Un dels primers contactes 
del seu pare per motius de feina va ser Francis Adirubasamy. Es va convertir 
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en un bon amic de la família. Pi l’anomenava Mamaji8. Va ser campió de 
natació de tota l’Índia meridional. Em van posar el nom d’una piscina. És ben 
peculiar si tenim en compte que als meus pares no els va fer gràcia l’aigua. (...)  

El germà de Pi li va explicar que quan Mamaji va néixer tenia aigua als pulmons 
i els metges el van agafar dels peus i el van fer volar. D’aquí que tingués el pit 
ample i les cames primes 

Mamaji, intenta ensenyar a nedar els pares de Pi i el seu germà però cap hi 
posa entusiasme. Fins que ensenya Pi als 7 anys. El porta a la platja i 
assenyalant el mar li diu: Aquest és el meu regal per a tu. 

 

Quan el seu oncle veu que ja té prou tècnica el porta a la piscina. Hi van tres 
cops per setmana. 

Mamaji va estudiar a París durant dos anys, gràcies a l’administració colonial. 
Allà va poder nedar a moltes piscines. Se les sabia totes des de la més antiga 
fins a la més nova dels Jocs de París. Però la piscina que més admirava era la 
piscina municipal que es deia: PISCINE MOLITOR. I per això els pares de Pi li 
posen aquest nom al seu segon fill:  

Així és com van posar-me el nom amb què vaig entrar en aquest món, un 
darrer i benvingut afegit a la meva família tres anys després de Ravi: Piscine 
Molitor Patel.   

Personatges: 

El protagonista d’aquesta història és Piscine Molitor Patel. És el supervivent del 
naufragi. Ara es troba dialogant amb l’escriptor Tolstoi. 

Ravi és el germà més gran de Piscine. Té tres anys més. En aquest capítol se’l 
descriu com el germà trapella que li fa broma al petit. 

Francis Adirubasamy, àlies Mamaji, és un dels primers contactes de feina del 
pare de Pi. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 27 

Era una piscina on els déus s’haurien delectat nedant. (...) Totes dues eren 
grans com petits oceans. 

                                                           
8 Terme compost per mama que vol dir  “oncle” en tamul i el sufix ji s’utilitza a l’Índia per transmetre respecte i 

carinyo. 
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És la piscina pública de París: Piscine Molitor. 

La primera frase ens descriu una piscina tan perfecte que és digna dels déus. A 
la segona frase hi ha una comparació i antítesi. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

El llibre comenta que Mamaji era un dels primers contactes del seu pare per 
motius de feina, mentre que a la pel·lícula es presenta com al seu millor amic, 
que ja forma part de la família. 

Segons el llibre,  Mamaji va anar a París per estudiar i allà és on va conèixer 
les piscines. En canvi a la pel·lícula ens diu que Mamaji feia col·lecció de 
piscines. A cada lloc on anava es banyava a la piscina local. El comentari 
apareix en el minut 5:56. 

Quan el llibre descriu la piscina més bonica, la Piscine Molitor de París, dient 
que és digna de déus, la següent frase apareix literal en el minut 6:10 de la 
pel·lícula: 

El agua era tan clara que se podría hacer con ella el café de la mañana. 
Aquesta frase la diu Pi quan està explicant la seva història a Tolstoi. 

La descripció física de Mamaji coincideix totalment.  

En el llibre s’explica que Pi aprèn a nedar al mar on Mamaji li fa les classes. 
Quan el porta al mar per primer cop li diu:  

Aquest és el meu regal per a tu.  

Però a la versió cinematogràfica Mamaji li ensenya a nedar a la piscina 
D’aurobino Ashram. Al minut 5:15, mentre l’ensenya a nedar li diu: 

Un trago de agua no puede hacerte daño pero el pánico sí. Y sobre todo 
respira, no aguantes el aire.  
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CAPÍTOL 4 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol ens descriu com és el zoo. Ens diu que per recorre’l es 
necessita un tren. Hi ha una gran varietat de vegetació i és obert a tot el públic. 
Heu d’imaginar un lloc calorós i humit, banyat pel sol i els colors brillants. (...) Hi 
ha bancs. En aquest bancs hi veureu homes adormits, estirats, o parelles 
assegudes, parelles joves que es roben mirades tímides i les mans de les quals 
papallonegen a l’aire i es troben per atzar. (...) 

Ens fa un recorregut des de l’entrada fins que et trobes dins del zoo. Arribeu a 
una taquilla. Sense fixar-vos-hi gaire pagueu una petita quantitat de diners. 
Avanceu. Veieu una paret baixa. Què podeu esperar darrere una paret baixa? 
(...)  

El pare de Piscine, que es diu Santosh Patel, abans de ser el propietari del Zoo 
va ser propietari d’un hotel a Madràs. Ens comenta que en molts aspectes és 
molt pitjor ser propietari d’un zoo que no pas d’un simple hotel. Compara els 
animals amb els hostes d’un hotel. I relaciona totes les activitats que realitzen 
durant la seva estada. Els hostes mai no surten de l’habitació; reben una corrua 
constant de visites, algunes de les quals són escandaloses i se salten les 
normes. (...) Cal esperar fins que surten a passejar al balcó, per dir-ho d’alguna 
manera, abans de poder netejar-los l’habitació, i aleshores cal esperar que es 
cansin de la visita i tornin a l’habitació per poder netejar-los el balcó. (...) 

Piscine, ens explica el seu dia a dia al zoo: desperta amb els rugits dels lleons 
a dos quarts de sis, a l’hora d’esmorzar sent els xiscles de les mones, de camí 
cap a l’escola els animals se’l queden mirant etc. I ens fa una enumeració de 
tots els animals que hi ha. 

Piscine ens dóna una altra visió del món dels animals. Ens diu que un animal 
en estat salvatge és igual o quasi tan feliç com un animal en un zoo. Els 
animals en estat salvatge tenen una vida més complicada que no pas en un 
zoo: han de lluitar pel territori, per l’aliment i contra l’enemic. Mentre que els 
animals que es troben dins un zoo no s’han de preocupar per aquestes 
qüestions. Quin és el sentit de la llibertat aquest context? Els animals en estat 
salvatge, en la pràctica, no tenen llibertat ni en l’espai ni en el temps, ni en les 
seves relacions personals. (...) 

Piscine compara el pas d’un animal en estat salvatge al zoo amb el pas de 
l’home en estat primitiu a una societat civilitzada. Una casa és un territori 
comprimit on les nostres necessitats bàsiques es poden assolir en poc terreny i 
amb seguretat. Un clos raonable en un zoo és l’equivalent per a un animal. (...) 
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Ens proposa exemples d’animals que s’han habituat molt ràpidament al zoo i 
que a la mínima que hi ha un canvi, es queixen o s’espanten. 

Un ximpanzé a qui no li havien tancat la porta de la gàbia (...) començà a 
xisclar i a tancar la porta de cop (...) fins que el cuidador, avisat per un visitant, 
corregué a posar remei a la situació. (...) 

Un ramat de cabirols sortí del corral quan la porta va quedar oberta. Espantats 
pels visitants, els cabirols fugiren esperitats cap a un bosc proper. (...) Tan 
mateix, els cabirols del zoo ràpidament tornaren al corral. (...) 

Personatges: 

Ens parla del pare de Piscine que es diu Santosh Patel. Ens diu que és un 
home que abans tenia un hotel i que el deixa per dirigir un zoo. 

Menciona que al zoo hi treballen cinquanta-tres empleats. 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 32 

Vaig passar més hores de les que puc comptar com un observador silenciós 
davant les múltiples i barroques expressions de la vida que agracien el nostre 
planeta. És una cosa prou brillant, estentòria, estranya i delicada per deixar els 
sentits estupefactes. 

 He sentit dir gairebé tantes bestieses sobre els zoològics com les que he sentit 
sobre Déu i la religió. Hi ha persones benintencionades però mal informades. 

Ens fa unes reflexions sobre la vida. 

Pàg. 37 

Sé que els zoos ja no compten amb el favor de la gent. La religió s’enfronta al 
mateix problema. Hi ha certes idees falses sobre la llibertat que afecten les 
dues coses. 

Relaciona els dos termes: zoos i religió. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no surt a la pel·lícula però hi ha una escena en què Piscine 
explica a Tolstoi com va aparèixer el zoo a França.  
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França torna Pondicherry a l’Índia el 1954 i per commemorar-ho, Santosh Patel 
obre un zoo al jardí botànic. Allà és on coneix la seva esposa. Es casen i un 
any després tenen el seu primer fill, Ravi. Tres anys més tard neix Pi. Aquesta 
explicació apareix a la pel·lícula en el minut 11:48. 

 
 

CAPÍTOL 5 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi explica els problemes que suposa el seu nom quan algú 
l’ha d’escriure. Un cop va demanar pizzes amb els seus companys de la 
universitat i quan l’home del telèfon li va dir quin nom posava ell, cansat de 
donar explicacions sobre el seu nom, va respondre: 

- Sóc qui sóc. Mitja hora més tard varen arribar dues pizzes a nom de 
<Sok Kisok>. 

Piscine ens explica la seva infància a l’escola. Allà la majoria de nens i de 
professors l’anomenen Pis, burlant-se’n. Assitia a una escola anglesa  “St. 
Joseph’s School”. Quan algú el cridava per Pis i tothom se’n en reia ell feia com 
si res. Però el dolor seguia dins seu. <Estàs de cara a la paret. Pixes?>. O 
alguna cosa per l’estil. Jo em quedava immòbil o, al contrari, continuava el que 
estava fent i fingia que no ho havia sentit. (...) 

Va seguir els estudis al “Petit Séminaire”. El primer dia de classe, van passar 
llista i quan li va tocar el seu torn, es va aixecar i va anar a la pissarra. Allà va 
escriure: 

Em dic 

Piscine Molitor Patel, 

Conegut per tothom com 

(vaig subratllar les dues primeres lletres del meu nom de pila) 

Pi Patel 

I per si de cas vaig afegir: 

Π
9 = 3,14 

Això a totes les classes. On va destacar el petit noi fou a la classe de 
matemàtiques, on va escriure el nombre sencer de Π. 

                                                           
9 Aquest nombre el va batejar William Jones l’any 1706. 
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Pi a l’escola Petit Séminaire. Els 
seus companys se’n enriuen perquè 
els professors també l’anomenen 
Pis. 

Pi vol fer-se respectar. A Ravi ja li sembla bé que es posi aquest àlies mentre 
no li diguin pixin10 Patel: 

 (...)I així aquella lletra grega que sembla una barraca amb la teulada de planxa 
ondulada, en aquell nombre irracional esmunyedís amb el qual els científics 
intenten comprendre l’univers, jo vaig trobar un refugi. 

Personatges: 

A Piscine ara el podem anomenar Pi. D’aquesta manera es fa un lloc en 
l’escola. 

També se’ns presenta el seu germà gran Ravi. Surten alguns noms d’alguns 
companys de classe de Pi i alguns professors de l’escola. 

-No hi trobem reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets:  

Aquest capítol el podem trobar a la versió cinematogràfica. Es troba en el minut 
6:52 fins el 9:27. 

Buenos días, soy Piscine Molitor Patel pero todo el mundo me llama Pi. Décimo 
sexta letra del alfabeto griego que también se usa para matemáticas para 
representar la relación de la longitud de una circunferencia y su diámetro. (...) 

L’escena de Pi quan explica com es diu als seus companys de l’escola es troba 
al  minut 7:42. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 
Pissing amb anglès vol dir: Pixant.
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CAPÍTOL 6 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol, el narrador és Tolstoi i ens descriu com és la casa de Pi. 

També comenta que és un excel·lent cuiner. Ens diu que ens trobem a l’Índia. 

Una dada curiosa és que té els armaris plens de llaunes de conserva. Em fixo 
en una altra cosa (...)Darrere cada porta, en cada prestatge, hi ha muntanyes 
de llaunes i paquets curosament apilats. Una reserva de menjar per resistir el 
setge de Leningrad11. 

Personatges: 

Els personatges que hi apareixen són Tolstoi i Pi dins a la casa de Pi. 

-No hi trobem reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets:  

Més o menys podem comparar-ho amb varies escenes de la pel·lícula: quan 
Tolstoi visita Pi a casa seva perquè li expliqui la seva història. Les descripcions 
dels espais i els elements coincideixen bastant. 

El primer diàleg de l’escriptor i Pi és en el minut 3:59. Després va saltant 
escenes en què s’explica la vida de Pi. I l’última aparició dels dos personatges 
és el 1:58:41. 

Primera conversa que tenen a casa seu: 

- ¿Así que te criaste en un zoo?- li pregunta l’escriptor Tolstoi a Pi. 
- Nací y me crie en Pondicherry que era la parte francesa de la India.- li 

explica Piscine Molitor Patel a Tolstoi. 
Últimes paraules que diu Pi a la pel·lícula: 

- Ravita y Ravi. 
Aquestes últimes paraules fan referència a la presentació de la família de Pi a 
Tolstoi. 

 
 

                                                           
11 El Setge de Leningrad, també conegut com el Bloqueig de Leningrad  fou el setge alemany sobre la ciutat de 

Leningrad (conegut avui dia Sant Petersburg) durant la segona Guerra Mundial. 
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CAPÍTOL 7 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi explica que a l’escola del Petit Séminaire coneix un professor de biologia que 
es diu Satish Kumar. És la primera persona que li confessa que és ateu. Això 
no ho descobreix a l’aula sinó al zoo. La seva constitució era geomètrica; tenia 
l’aspecte de dos triangles, un de petit i un de més gran, equilibrats sobre dues 
línies. (...) Semblava que el seu somriure ocupava tota la base d’aquell cap 
triangular. 

Una de les atraccions més interessants del zoo era al fossat dels rinoceronts 
indis. Hi ha un rinoceront que es diu Peak. Quan el van portar se sentia molt sol 
i a Santosh Patel se li acudeix posar-li cabres com a companyia. I l’animal es 
va refer molt ràpidament. Peak i el ramat de cabres esdevingueren 
inseparables. (...) 

El professor Kumar el què diu és: la religió és obscuritat. Ell creu en la ciència 
ja que de petit va ser torturat per la poliomielitis12. Ell, Kumar, demanava a Déu 
que el salvés però qui realment el va salvar va ser la medicina. Cada dia em 
preguntava <On és Déu? On és Deu? On és Déu?>. Déu mai no va venir. 

Els pares de Pi sovint parlen de política sobre la nova Índia13. 

Personatges: 

En aquest capítol apareix el professor de biologia i és un personatge que 
presenta a Pi una altra visió de la religió: ser ateu. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 46 

La religió és obscuritat. 

Aquesta frase ens diu que hi ha molts dubtes i per això ho considerem com un 
element fosc. 

 
 

                                                           
12 La poliomielitis o pòlio és una malaltia viral que pot afectar la medul·la ·la espinal causant debilitat muscular i 

paràlisi. El virus de la pòlio entra en l'organisme a través de la boca. És més comú entre els nadons i els nens 

petits i ocorre en condicions d'higiene deficient. 
13 La Nova Índia es refereix quan la senyora Gandhi. Va ser política , la primera ministra de l’Índia des del 1966 al 

1977 i després del 1980 al 1984.  El seu nom és Indira Gandhi no té cap relació familiar amb Mahatma Gandhi. 
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Escena que Santosh els explica en els seus 
fills que la religió no els porti a l’engany. 

Pàg. 47 

...de la mateixa manera que s’atura un rellotge, així morim. Es la fi. Si el rellotge 
no funciona bé, cal arreglar-lo ara i aquí, i cal que ho fem nosaltres. Un dia 
prendrem el control dels mitjans de producció i hi haurà justícia sobre la terra. 

Aquest paràgraf ens exposa que nosaltres som qui decidim què volem fer de la 
nostra vida. No és Déu qui ens salvarà. 

El dubte és útil durant un temps. I hem de passar pel jardí  de Getsemaní. Si 
Jesucrist va joguinejar amb el dubte, també hem de fer-ho nosaltres. 

Aquí ens proposa que Jesús i les persones no som tan diferents. També 
podem dubtar i equivocar-nos. 

Triar el dubte com a filosofia de la vida és semblant a triar la immobilitat com a 
mitjà de transport. 

No en fem de res de preguntar-nos i no actuar. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets:  

Una gran diferència que es pot veure en aquest capítol és que a la versió 
cinematogràfica, Santosh, el pare de Pi i de Ravi, explica als seus fills que la 
religió no el va salvar de la seva poliomielitis sinó que va ser la medicina 
occidental. Ell es considera que forma part de la Nova Índia. Passa en el minut 
14:30 fins el 15:00.  

Todo es espectáculo. Que esas historias y esas luces bonitas no os lleven en 
engaño, niños. Que la religión es oscuridad 

Però en el llibre s’explica que és el professor Satish Kumar qui li va explicar a 
Pi la seva visió sobre ser escèptics. 
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CAPÍTOL 8 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol, Pi ens relata que en molts zoos europeus i americans, la 
gent no és conscient de que donar menjar els animals és perjudicial per la seva 
salut. Ens posa alguns exemples per demostrar-ho. 

La necrològica d’animals del zoològic que han mort perquè els havien fet 
menjar cossos estranys (...) 

Entre els guardians de zoo és famosa la mort de Goliat; era un mascle d’elefant 
marí, una immensa i venerable bèstia de dues tones, l’estrella del seu zoo 
europeu estimat per tots els visitants. Va morir d’hemorràgia interna després 
que algú li hagués donat una ampolla de cervesa trencada (...) 

En el cas del zoo de Pondicherry no van tenir problemes tan greus. El doctor 
Atal del zoo sabia perfectament quan hi havia més feina en el zoo. Anomenava 
<llaminaduritis> els casos d’enteritis o gastritis deguts a masses hidrats de 
carboni. Per tal de fer conscienciar el públic, Santosh, va escriure a la paret  del 
costat de la cabina una frase: 

<Sabeu quin és l’animal més perillós del zoo?>. Una fletxa assenyalava cap a 
una petita cortina. (...) Al darrere hi havia un mirall. (...) 

Santosh el pare de Pi, agafa els seus dos fills Ravi i Pi i els diu que té una lliçó 
pels dos que els pot salvar la vida. La mare, Gita li diu a Santosh si és 
necessari fer-ho i el pare diu que sí. El pare condueix  els seus fills a la zona on 
es troben els felins. Allà observen que totes les gàbies estan buides menys 
una: la de Mahisha, la patriarca de tigre de Bangala. El pare fa un gest 
d’afirmació a Babu, el seu cuidador. Babu entra a una gàbia buida on hi deixa 
una cabra. La cabra puja al segon nivell i allà té la seva mort més dolorosa. 
Amb això Santosh volia fer entendre els seus fills que els animals són 
simplement animals i que mai de la vida podran ser amics. 

En previsió de la satisfacció, Mahisha quedà en silenci. (...)Jo notava la mà de 
la mare que m’estrenyia el cor martellejant. (...) Una flamarada negra i taronja 
brollà d’una gàbia a l’altra. (...) 

Després d’aquesta experiència el seu pare els fa fer un recorregut pel zoo on 
els mostra altres animals també perillosos. L’últim animal que els ensenya és 
un Conill d’Índies, per acabar d’una manera més suau amb la seva lliçó. 

Vaig aprendre la lliçó que un animal és un animal, essencialment i en la 
pràctica allunyat de nosaltres, i ho vaig aprendre en dues ocasions: amb el pare 
i amb Richard Parker. 
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Ravi i Pi esperant a 
Richard Parker per veure’l. 

Personatges: 

En aquest capítol apareixen varis personatges: el pare Santosh, la mare Gita, 
el germà gran Ravi, el cuidador dels orangutans Sitaram, el cuidador dels felins 
Babu, el doctor del zoo Atal i finalment Pi. 

També apareixen animals que considerem importants com: Mahisha i Richard 
Parker. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 49 

Diem que l’animal més perillós d’un zoo és l’home. 

Ens volem fer entendre que nosaltres som molts cops els responsables de fer 
el mal. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets:  

Aquest capítol es tradueix al cinema des d’un altre punt de vista: el d’Ang Lee. 

Ang Lee proposa que Pi i el seu germà Ravi entrin sols a la cambra del tigre de 
Bengala, que anomenen Richard Parker (Mahisha en el llibre). Pi té un tros de 
carn suspès de cada mà. De cop i volta entren el pare i el cuidador del felí i li 
pregunten a Pi que què pretén fer. Ell respon que només volia conèixer el nou 
tigre del zoo. El seu pare en veure que el seu fill no sap on es posa li ensenya 
la mateixa lliçó. Agafa una cabra  viva,  la lliga als barrots de la gàbia i mostra 
als seus dos fills què passa quan agafes confiança a un depredador. Tot això 
comença en el minut 21:31 i acaba en el 25:45. Però després no consta que el 
seu pare els faci fer una volta per el zoo ensenyant-los quins són els animals 
més perillosos i els que no tant. 

Una altre diferència, és que en el llibre, a Mahisha (Richard Parker per Ang) no 
li havien donat menjar durant tota una setmana,  en canvi a la pel·lícula sí que 
ja havia menjat durant la setmana. 

En la pel·lícula no consta la reflexió de Pi sobre com es comporta la gent en els 
zoos. 

Fragment d’un tros de diàleg entre Pi i Ravi: 

- Quiero conocer el nuevo tigre –diu Pi. 
- ¿Para qué? –li pregunta Ravi. 
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CAPÍTOL 9 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica com fer que els animals s’acostumin a la 
presència del ésser humà a prop o dins del seu territori. Ens fa una enumeració 
de quants metres pot estar-se l’home a prop de cada tipus d’animal. 

A un flamenc en estat salvatge no li molestarà si sou a més de tres-cents 
metres de distància. (...) Les girafes us deixaran acostar fins a trenta metres si 
aneu amb un vehicle de motor, però fugiran si sou a cent cinquanta metres i 
aneu a peu. (...) Les mones udoladores comencen a bellugar-se a les branques 
quan sou a vint. (...) 

L’eina que utilitzen al zoo de Pondicherry és un bon coneixement de l’animal. Si 
l’animal es troba a gust, actua de manera natural i el millor símptoma que pot 
donar és reproduir-se. El pare de Pi és tot un expert en fer sentir còmodes els 
animals. 

El pare ho era per naturalesa. Substituïa la manca de formació pel do de la 
intuïció i una vista penetrant. Tenia la gràcia de mirar un animal i endevinar què 
li passava pel cap. 

Personatges: 

Només apareix el pare en aquest capítol i el narrador és Pi. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 60 

Fer que els animals s’acostumin a la presència del ésser humans és el nucli de 
l’art i la ciència de dirigir un zoo. 

Aquesta frase ens vol fer entendre que no és pas fàcil portar un zoo. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la versió cinematogràfica. 
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CAPÍTOL 10 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi ens relata que els animals que viuen en condicions inadequades tenen el 
sentiment de fugir o d’escapar-se del zoo. També els animals que han nascut al 
zoo tindran aquest sentiment. Els animals que marxen són aquells que 
busquen un lloc segur ja que la seva anterior “casa” els era incòmode per 
alguna raó. 

Si el clos és massa assolellat o massa humit o massa buit, si la barrella és 
massa alta o massa poc protegida... (...) 

Els animals fugitius normalment s’amaguen en el primer lloc que troben i que 
els proporciona una sensació de seguretat, i són perillosos únicament per 
aquells que per casualitat es posen entre els animals i el que creuen que és un 
lloc segur. 

Personatges: 

No hi ha cap personatge destacable per citar. Només que el narrador és Pi 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 62 

No és tan sols una qüestió de construir una imitació de les condicions en estat 
salvatge, sinó d’aconseguir l’essència d’aquestes condicions. 

És molt fàcil reproduir l’escenari però el més important és que l’animal s’hi senti 
com a casa ja que és on residirà tota la seva vida. 

Pàg. 63 

Tots els éssers vius tenen una mesura de bogeria que els fa anar per camins 
estranys, de vegades inexplicables. 

És una reflexió de que a vegades ens sentim com perduts i actuem com ens 
sembla. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no surt a la pel·lícula. 
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CAPÍTOL 11 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens narra la història d’una pantera que va fugir l’hivern del 
1933 i no la van trobar fins al cap de dos mesos i mig. Era nova en el zoo de 
Zuric i havia tingut problemes amb la seva parella, ja que se li van veure ferides 
d’urpa. Abans que poguessin decidir què fer amb ella, es va escapar per una 
escletxa entre els barrots del sostre de la gàbia. La va trobar un bracer sota un 
graner i allà la va matar. Això ens diu que els animals poden sobreviure en 
moltes condicions. També ho compara amb les grans ciutats i diu que si 
busquéssim animals dins la ciutat de Tòquio no només trobaríem gats i gossos.  

Que un felí tropical i gros pogués sobreviure més de dos mesos enmig de 
l’hivern suís sense que ningú no el veiés, i encara menys atacar ningú. (...) 

Personatges: 

En aquest cas la protagonista seria la femella de pantera negra. El narrador 
continua essent Pi. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 64 

Els animals fugitius dels zoos no són criminals perillosos en fuga, sinó 
senzillament animals salvatges que busquen el seu lloc. 

Aquesta frase ens vol fer entendre que ells són com nosaltres, no saben el què 
busquen i van vagant per aquesta vida. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena no consta a la pel·lícula. 
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CAPÍTOL 12  

LLIBRE: 

Situació: 

Tolstoi fa visites a Pi perquè li expliqui la seva història. Algunes vegades Pi 
s’atura en les seves explicacions. Tolstoi li explica que li agrada el picant i ara 
cada cop que va a casa seva li fa un festí vegetarià de l’Índia meridional.  

No sé perquè li vaig dir una estupidesa com aquella. (...) Cada vegada passa el 
mateix; les papil·les gustatives es marceixen i moren, la pell se’m torna de color 
vermell rave, els ull se m’omplen de llàgrimes, em noto el cap com una casa 
encesa... (...) 

Personatges: 

En aquest capítol apareixen Tolstoi i Pi a casa del segon. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 66 

La memòria és un oceà i ell sura en la superfície 

Tolstoi es refereix a Pi mentre li explica la seva història al mar. Ens ve a dir que 
els homes tenim moltíssims pensaments i experiències a la memòria. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena no consta a la pel·lícula però hi ha un diàleg que s’hi aproxima. 

Minut 5.30:  

En el minut 5:30, Pi li diu a Tolstoi:  

Aquí la comida es vegetariana. Y Tolstoi respon: bien, perfecto, estupendo. 
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CAPÍTOL 13 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi ens explica que en un circ els domadors són els superalfa i que mai han de 
baixar la guàrdia davant de feres com un lleó. Els domadors són els qui han de 
saber controlar les animals.  

Un domador ha d’entrar sempre primer a l’arena dels lleons, i a la vista dels 
lleons. Fent això, estableix que l’arena és el seu territori no el d’ells, una idea 
que reforça cridant, picant fort de peus, fent petar el fuet (...) 

L’animal ha de saber a quin rang social es troba perquè si no ho sap,  és com 
dur una vida d’anarquia insuportable. 

El rang social és crucial pel que fa a la manera d’encarar la vida. El rang 
determina amb qui pot associar-se i com pot fer-ho; on i quan pot menjar; on 
pot descansar; on pot beure, etcètera. (...) 

Ens diu que en un zoo un animal no atacarà mai per gana a una persona que 
entri a la seva gàbia. Ho farà perquè la persona ha entrat el seu territori. 

Personatges: 

El narrador en aquest capítol és Pi que presenta la seva idea de relació entre 
domador i lleó.  

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 68 

El rang social és crucial pel que fa a la manera d’encarar la vida. 

Pels animals és molt important saber en quin lloc es troben dins la jerarquia 
d’animals. 

És qüestió més de cervell que no de força. 

Ens diu que el qui té més seny és qui utilitza la raó no la força bruta. 

La naturalesa del poder del domador de circ és psicològica. 

Conèixer els animals és la clau per desemmascarar el seu poder.  
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PEL·LÍCULA: 

Fets:  

Aquesta escena no consta a la pel·lícula. 

 

 

CAPÍTOL 14  

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que hi ha animals que són els líders de la 
manada i que són l’estrella del circ o del zoo. I que s’han de guanyar la 
confiança del domador. 

És aquest animal dòcil, per al públic idèntic als altres en grandària i aparent 
ferocitat, el que serà l’estrella de l’espectacle, mentre el domador deixa els 
lleons beta i gamma, uns subordinats més empipadors, asseguts sobre els 
barrils de colors a vora l’arena 

També hi ha el cas que hi ha animals que els costa més agafar confiança amb 
els seus cuidadors però llavors són més fidels vers ells. 

El fenomen s’ha observat en felins grossos, bisons, cérvols, moltons salvatges, 
simis i molts altres animals. És un fet ben conegut en el gremi. (...) 

Personatges: 

En aquest capítol apareix com a narrador Pi i els personatges són: el domador, 
el cuidador i els animals del circ o del zoo. 

-No hi ha frases filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena no consta a la pel·lícula. 

 
 
 
 
 
 



31 
 

Escena que Pi li explica a Tolstoi la seva història. 

CAPÍTOL 15 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol ens descriu com és la casa de Pi: el menjador i la cuina. Hi 
trobem molts déus de diferents religions en diferents indrets. 

A la sala d’estar, en una taula al costat del sofà, hi ha un petit quadre de la 
Mare de Déu de Guadalupe, amb flors que li cauen del mantell obert. (...) 

Personatges: 

Els personatges són Pi i Tolstoi. També fa menció d’escultures i quadres de 
déus i deesses religioses: Ganesha14, Mare de Déu de Guadalupe, fotografia 
del lloc més sagrat de l’Islam el Kaaba15, Shiva com a Nataraja16, Krishna17, 
tres Murtis18 i Crist. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la pel·lícula però en les escenes que transcorren a 
casa de Pi, veiem que l’interior de la casa  s’ajusta bastant a la descripció que 
en fa el llibre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Ganesha és una deessa amb el cap d’elefant, és de color rosa. Té quatre mans, tres d’elles s’objecten 

elements i la quarta es la ofereix amb palmell benedicció i salutació. És el senyor que supera els obstacles, el déu 

del somriure. Als seus peus hi ha una rata que és el seu vehicle. 
15 És el principal santuari de l’islam. 

16 Shiva com a Nataraja representa el déu còsmic de la dansa i controla el moviment de l’univers i el flux del 

temps. Es troba ballant amb un sol peu sobre l’esquena del dimoni de la ignorància. El seus quatre braços estesos 

estan en gest coreogràfic. El dia que Shiva posi el peu a terra representarà que el temps s’haurà aturat. 
17 Krishna és una deessa que té la pell blava. 
18 Les murtis són imatges que ens ajuden a concentrar la nostra ment amb Déu. 
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CAPÍTOL 16 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol, Pi ens relata com n’és d’important la seva religió hindú. El 
seu primer contacte amb aquesta religió va ser gràcies a la seva tieta Rohini. El 
porta a Madurai19 i allà descobreix que la religió hindú és molt important per a 
ell. 

Un germen d’exaltació religiosa, (...) va quedar plantat en mi perquè germinés. 
No ha deixat de créixer des d’aquell dia. 

A continuació fa una menció de com els creients adoren els Déus dels temples 
per exemple: la pólvora de color vermell del kumkum20 que serveix per marcar 
el tercer ull dels hindús, cistells plens de llavors grogues de cúrcuma, garlandes 
de flors o de trossos de coco,  nadaswarm21, les bhajan22, murals acolorits, 
menjar el Prasad23 entre d’altres coses. 

Personatges: 

Apareix la seva tieta Rohini, la seva mare i esmenta alguns déus de la religió 
hindú. 

  

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 72 

Tots naixem com a catòlics, oi; en el limbe, sense religió, fins que alguna figura 
ens introdueix en Déu. (...)” 

Ens vol dir que abans de ser una persona amb criteri davant els problemes de 
la vida, tots formem part de la mateixa religió. 

“Després d’aquesta trobada la qüestió acaba per a la majoria de nosaltres. Si hi 
ha un canvi, normalment és per menys en comptes de per més; moltes 
persones sembla que perdin Déu al llarg del camí de la seva vida. (...)” 

                                                           
19 És una ciutat Índia de l’estat de Tamil Nadú i és la tercera ciutat més gran i la segona  corporació municipal en 

grandària de Tamil Nadú. 
20 Pols de color vermell fet de cúrcuma i llima utilitzat pels hindús per fer el senyal al front que simbolitza el tercer 

ull. Tradicionalment, el kumkum mostra l’estat civil de les persones, en cas que es quedessin vídues deixen de 

portar-lo. 
21 És un instrument de música indi que és similar a l’oboè. Es sol tocar en els temples o els casaments. 
22 És una cançó senzilla d’elevar a Déu. Moltes d’aquestes cançons foren escrites entre el segle XIV i el XVII. Té 

un sentit de devoció. 
23 El seu significat és “proporcionar pau”. És la ofrena sagrada al Senyor. 
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Aquesta reflexió ens diu que els humans som ignorants en certs punts. Com 
que no hi trobem una explicació, en aquest cas a la religió, molts d’ells es 
neguen a seguir buscant-la. 

Pàg. 75 

És per això que no hem de ser gelosos de Déu. (...) Els hindús, en la seva 
capacitat per a l’amor, són afectivament cristians, de la mateixa manera que els 

musulmans, en la manera com veuen Déu en tot, són hindús amb barba, i els 
cristians, en la seva devoció a Déu, són musulmans amb barret d’ala.  

Aquesta frase ens vol dir que tan siguem d’una religió com una altre tot arriba 
allà mateix: Déu. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no figura a la pel·lícula.  

 

 

CAPÍTOL 17 

LLIBRE: 

Situació: 

Ens trobem que la família de Pi va de vacances a Munnar24, a una plantació de 
te. Ara Pi té catorze anys. 

Vàrem arribar a Munnar després d’un viatge de cinc hores amb cotxe i molts 
giravolts des de Madurai25. 

Des de l’hotel on s’estan veu que hi ha tres turons i en cadascun hi ha una casa 
de déu. Al pujol de la dreta hi ha un temple hindú, al del mig més llunyà hi ha la 
mesquita i al de l’esquerra hi ha una església cristiana. 

Allà Pi descobreix la religió cristiana. El pare Martin li explica la història perquè 
entengui de què tracta la religió cristiana. Pi no pot entendre com un Déu deixa 
morir el seu propi fill per salvar la humanitat. No se’n pot fer la idea. 

                                                           
24 És una estació de muntanya als Ghats occidentals situada el districte de Idukki dins l’estat de Kerala. El seu 

nom significa “tres rius”. 
25 És una ciutat i corporació municipal de l'Índia, capital del districte de Madurai a l'estat de Tamil Nadu, a la riba 

del riu Vaigai. 
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Després recorda tres escenes dels seus déus en una situació semblant: una 
per exemple és quan Krishna es menja un tros de terra  i la seva mare adoptiva 
li fa obrir la boca per veure què s’ha cruspit. Descobreix que s’ha empassat tot 
l’univers sencer. 

Cada dia pregunta al pare Martin coses sobre el Déu cristià i l’últim dia li 
demana per ser cristià. 

-Pare, m’agradaria ser cristià, si us plau. 

Va somriure. 

-Ja ho ets, Piscine: en el cor. Qui trobi Crist de bona fe és cristià. Aquí a 
Munnar has trobat Crist.” 

Personatges: 

Apareix el pare Martin. Ell és qui s’encarrega d’explicar-li el cristianisme a Pi. 
També esmenta alguns déus: Vishnu26, Bali27, Ravana28, Sita29, el rei malvat 
Lanka. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 76 

Les primeres impressions són les més profundes; les impressions posteriors 
encaixen en l’empremta deixada per la primera (...). 

Aquesta frase ens vol dir que sempre hi ha una primera vegada i que les altres 
mai podran arribar a ser com la primera experiència encara que s’assembli 
molt. 

Pàg. 80 

Per la divinitat no podia ser neulida per la mort. (...) Estava malament que 
aquest Déu cristià deixés que el seu avatar morís. Això era equivalent a deixar 
morir una part de si mateix. (...) 

Més d’alguna vegada ens hem preguntat perquè ell ha de morir. Moltes frases 
o fragments de la religió no tenen sentit per la humanitat. 

 

                                                           
26 Probablement és el déu mes important de la mitologia hindú. 
27 També anomenat Vamana. Fou la cinquena reencarnació de Vishnu amb un nan. 
28 És el dimoni luxuriós que rapta a Sita. 
29 És la parella de Sri Rama.
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Són dues escenes: quan Pi coneix el pare Martin i quan 
Gita els explica la història de Ganesha 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol surt a la versió cinematogràfica però de diferent manera. 

A la versió cinematogràfica s’explica que Pi va conèixer Crist a les muntanyes 
quan tenia dotze anys. Ens diu que tenia uns parents que tenien conreu de te a 
Munnar. El tercer dia els dos germans, Ravi i Pi s’avorreixen. Ravi li fa una 
juguesca i li diu que si entra a l’església i es beu l’aigua beneïda li donarà dues  
rúpies. Tot això passa en el minut 1:51:31. Al llibre, però, Pi entra a la capella 
per la seva curiositat el quart dia de la seva estada.  

Una altre escena que mostra part d’aquest capítol és la de Pi donant gràcies a 
Krishna per presentar-li Jesús de Natzaret. 

I vaig enfilar-e corrent pujol de la dreta; per donar gràcies al déu Krishna per 
haver posat Jesús de Natzaret, la humanitat del qual jo trobava tan irresistible, 
en el meu camí. Aquest és el relat del llibre. 

Cuando más sentía hablar al sacerdote, mejor me caía  aquel hijo de Dios. 
Gracias Vishnu por presentarme a Cristo. En el minut 1:49:09. 

Una altre escena que surt a la pel·lícula és quan la mare de Pi explica als seus 
fills petits la història de Krishna infant. La seva mare adoptiva, anomenada 
Yashoda, li va dir a Krishna que no es podia menjar la terra i ell va contestar 

que no n’havia menjat. Li va fer obrir la boca i dins de la seva boca va poder 
veure tot l’univers sencer, amb les estrelles i planetes de l’espai.  

Hi ha la història de Krishna de petit, erròniament acusat pels seus amics de 
menjar-se una mica de terra. La seva mare adoptiva, Yashoda, se li acostar 
amb un dit admonitori; “<No s’ha de menjar terra, nen dolent>, el renya. < Però 
si no n’he menjat>, respon el Déu incontestable de tots i de tot, per diversió 
disfressat de criatura humana. <No repliquis. Obre la boca>, ordena Yashoda. 
Krishna fa el que li diuen. Obre la boca. A Yashoda se li talla la respiració. Veu 
en la boca de Krishna tot l’univers sencer, complet, atemporal, totes les 
estrelles i planetes de l’espai i la distància entremig; veu tots els dies de l’ahir i 
tots els dies de demà (...)” 

A la pel·lícula el diàleg és amb hindi del minut 1:54:06 fins el 1:53:06. 
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CAPÍTOL 18 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi té quinze anys i es troba passejant per la seva ciutat i acaba al barri 
musulmà. Allà fa una ullada a la mesquita Jamia Masjid, La Gran Mesquita. 

Després continua caminant fins que descobreix una petita botiga. Allà coneix el 
primer musulmà practicant de l’Islam. L’home el convida a menjar pa i quan 
sona la sirena que representa que és hora de la pregària, allà mateix davant de 
Pi, desplega l’estora i es posa a pregar. 

Resultava incongruent, però era jo qui em sentia fora de lloc. (...) Caram, si 
l’Islam no és altre cosa que una mena de gimnàstica, vaig pensar. 

Personatges: 

En aquest capítol només apareixen Pi i el flequer. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la versió cinematogràfica. 

 

 

CAPÍTOL 19 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi torna a visitar el musulmà per preguntar-li de què tracta la seva religió. 
També va a la mesquita i resa amb els altres musulmans. 

Sèiem amb les cames encreuades escoltant l’imam fins que arriba l’hora de 
pregar. (...) Era agradable portar el font fins a terra. Immediatament feia la 
sensació d’un contacte profundament religiós. 

Personatges: 

El flequer i Pi. 
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-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la pel·lícula. 

 

 

CAPÍTOL 20 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi fa més visites al musulmà que es diu: Satish Kumar. Els dos preguen junts i 
practiquen la dhikr30. Ell és un hafiz, una persona que se sap l’alcorà de 
memòria. És un nom comú a Tamil Nadu. Aquest home és també professor de 
biologia i creu en el comunisme. L’anima a estudiar zoologia i religió a la 
Universitat de Toronto. 

També descriu com és Satish Kumar. 

Era un home de faccions de molt normals, sense res a l’aspecte ni a la roba 
que destaqués en la memòria. (...)” 

A continuació Pi ens explica que una vegada va sentir Déu a prop seu. Un dia 
nevat al Canadà, creu haver vist la Mare de Déu en una clariana. 

Vaig percebre que la veia, una visió més enllà de la vista. 

Personatges: 

Es cita els dos professors Kumar i Pi. També apareix la Mare de Déu. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 90 

Vaig agenollar-me mortal, vaig alçar-me immortal. (...) 

                                                           
30 Prové de l’àrab i és el record, la memòria, la invocació dels noms de Déu i consisteix en la repetició d’algunes 

paraules. 
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Aquesta frase ens ve a dir que la gent que resa, tant sigui un tros de la Bíblia 
com d’alguna altra religió, sent que és més fort i que aquesta força que l’ajuda 
és la fe. 

Pàg. 91 

La presència de Déu és la millor de les recompenses. 

Aquesta frase ens diu que les aparicions de Déu són positives. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

No consta a la pel·lícula però hi ha una frase que sí surt a la pel·lícula, que és 
extreta del llibre, en el minut 1:48:08. 

Mi árabe nunca fue demasiado bueno pero el sonido y el rumor de las palabras 
me acercaban a Dios. (...) 

 

 

CAPÍTOL 21 

LLIBRE: 

Situació: 

Ara el narrador és Tolstoi i es troba assegut en una cafeteria. Està pensant  en 
la conversa que ha tingut amb Pi. Escriu una nota amb bolígraf. 

Les trobades sempre em deixen fastiguejat per culpa de l’acontentament 
aigualit que caracteritza la meva vida. 

Personatges: 

Només apareix Tolstoi. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Paraules de divina consciència: exaltació moral, sentiments duradors, 
d’elevació exaltació, joia; una agudesa de la sensació moral que se’m presenta 
més important que una comprensió intel·ligent de les coses; una disposició de 
l’univers seguint unes línies morals, no pas intel·lectuals; una consciència que 
el principi fundacional de l’existència és el que anomenem amor, que a voltes 
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no es desenvolupa amb claredat, amb netedat, amb immediatesa, però 
tanmateix es desenvolupa ineluctablement. (...) 

És una gran reflexió sobre el què li està explicant Pi a Tolstoi. 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no surt a la pel·lícula. 

 

 

CAPÍTOL 22 

LLIBRE: 

Situació: 

Ens presenta diferents visions sobre quan arriba la mort a un ateu i a un 
agnòstic. Per a l’agnòstic és pitjor, ja que li manca la imaginació i perd la millor 
història”. Mentre que a l’ateu li ve la fe de cop a l’ últim moment. 

Personatges: 

El narrador és Pi. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 93 

Li manca imaginació i es perd la millor història. 

Ens vol fer veure que si no posem una mica d’emoció i creativitat a la vida no hi 
ha cap sentit. 

 

PEL·LÍCULA: 

No queda reflectit a la pel·lícula. 
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CAPÍTOL 23 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi es troba el capellà, l’imam i el pandit. 

És una tarda de diumenge. Pi i els seus pares es troben a la vora del mar de 
Goubert Salai31 fent un vol. Allà hi troben els tres predicadors que casualment 
els es dirigeixen cap on és Pi. 

El capellà comença a explicar als seus pares que Pi és un bon exemple de 
cristià però en sentir això, l’imam el corregeix dient-li que ell sempre els 
divendres va a la mesquita a pregar i que el seu coneixement del Sagrat Alcorà 
progressa molt bé. Però el pandit els rectifica que és un noi hindú: “En Piscine 
va néixer hindú, mena una vida hindú i morirà hindú. (...)”  

Es passen una bona estona criticant cadascú la religió de l’altre. Finalment el 
pare de Pi posa ordre. Els tres predicadors estan d’acord en una cosa: cal 
escollir una religió. Pi els respon: 

Bapu Gandhi va dir: <Totes les religions són certes>. Jo només vull estimar 
Déu.  

Quan diu això, justament a prop d’ells hi ha l’estàtua de Ghandi. I amb això fa 
que els tres predicadors se’n vagin amb un gust amarg a la boca per no escollir 
la seva religió. 

Santosh, el pare de Pi, li proposa un gelat després d’aquella trobada tan 
intensa sobre quina religió ha d’escollir . 

Personatges: 

Apareixen: el capellà, l’imam, el pandit, els pares de Pi i Pi. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

En aquest cas, hi ha un extens diàleg sobre les tres religions: hinduisme, 
cristianisme i islam. Només citaré alguns fragments interessants. 

Pàg. 96 

Bajanades –cridà el pandit-. En Piscine va néixer hindú, mena una vida hindú i 
morirà hindú. 

                                                           
31 (29 juliol 1894  - 14 agost 1979) va ser l'exalcalde i el primer cap de govern de Pondicherry entre 1 juliol 1963 a 

11 setembre 1964. 
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Aquest fragment ens parla de la tradició: si algú neix d’una religió per força ha 
d’arribar fins al final encara que ell no vulgui. 

Pàg. 98 

Senyors, senyors, si us plau –intervingué-. Voldria recordar-los que en aquest 
país hi ha llibertat de culte. 

Sí, de culte, en singular- cridaren tots tres a l’uníson. 

Aquest diàleg entre Santosh, que intenta posar pau, i els tres predicadors, ens 
vol fer entendre que per a molts, la seva religió és la única vàlida, i que si tots 
tres tenen raó, potser és que totes tres són vàlides. 

Pàg. 99 

Bapu1 Gandhi va dir: <Totes les religions són certes>. Jo només vull estimar 
Déu. (...) 

La resposta de Pi és molt certa el què expressa. Per si sola ens dona la 
resposta. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no figura a la versió cinematogràfica però hi ha un diàleg on 
Santosh, a taula li diu en el minut 19:42: 

No puedes ser seguidor de tres religiones distintas a la vez Piscine. 

Una diferència clara que podem veure és que qui li diu que no ho pot ser és el 
seu propi pare, mentre que a la novel·la qui li diu això a Pi són els tres 
predicadors que es troben a la vora del mar de Goubert Salai.  

Una altre diferència és que a la pel·lícula els seus pares i el seu germà sabien 
que practicava les tres religions mentre que en el llibre no apareix. 

I l’última diferència és que al llibre té setze anys mentre que a la pel·lícula fan 
que en tingui menys: uns tretze aproximadament. 
 

 

CAPÍTOL 24 

LLIBRE: 

Situació: 

Al germà de Pi li fa molta gràcia que Pi sigui creient en tres religions alhora. 
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Personatges: 

Pi i el seu germà Ravi. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets:  

En el llibre Ravi li diu: 

Així, Swami32 Jesús, faràs el pelegrinatge a la Meca aquest any? (...) ¿O serà 
Roma per a la teva coronació com el següent papa Pius? (...) només cal que et 
converteixis a tres religions més per fer festa la resta de la teva vida. 

Mentre que a la versió cinematogràfica, a taula, és el seu pare qui diu en el 
minut 19:21:  

Solo te falta a convertirte a tres religiones más Piscine y te pasarás la vida de 
vacaciones. (...) 

 

 

CAPÍTOL 25 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi ens explica que després d’haver pres la seva decisió sobre les tres religions, 
les “cases” religioses no el rebien de la mateixa manera. A la mesquita el van 
fer fora, a l’església el capellà el va mirar malament i un brahmin33 de vegades 
el feia fora de la darshan34. 

Vaig deixar d’anar a missa a la Mare de Déu de la Immaculada Concepció, i en 
comptes d’allà anava a Nostra Senyora dels Àngels. (...) Anava al temple en 
moments de molta afluència quan els bramans estaven massa enfeinats per 
interposar-se entre Déu i jo. 

                                                           
32 Aquell que es coneix o que domina a si mateix. Tractament respectuós per un monjo hindú, un iniciat, un 

renunciat que vesteix amb una túnica de color taronja i que es dedica enterament a la religió. 

33 És una casta sacerdotal hindú. Un home no es converteix en un brahmin només per néixer com brahmin, sinó 

pel coneixement del principi de Brahman. 
34 És una visió del diví. Contemplació amb visió interna o externa d'una imatge del temple, una Deïtat, una 

persona o un lloc sant amb el desig de contactar interiorment i rebre les gràcies i les benediccions de l'ésser o els 

éssers venerats.
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També fa una crítica a la societat com es comporta davant de les injustícies del 
món i quan critiquen a Déu. 

Aquestes persones passen pel costat d’una vídua deformada per la lepra que 
pidola unes quantes paises, passen pel costat de canalla vestida amb  parracs i 
vivint al carrer, i pensen <Tot és com sempre>. Però si perceben una ofensa 
contra Déu és una altre història. La cara se’ls posa vermella, el pit els panteixa, 
escupen paraules irades. (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 102 

Sempre hi ha aquells els quals s’encomanen defensar Déu, com si la Realitat 
Última, com si l’estructura que sosté l’existència, fos alguna cossa dèbil i 
desvalguda. (...) 

Aquesta frase la podríem relacionar amb la gent d’exagerada devoció per la 
religió.  

Aquestes persones no s’adonen que és a l’interior on cal defensar Déu, i no 
pas a l’exterior (...) el mal a l’exterior no és altra que el mal procedent de 
l’interior. (...) 

Aquesta reflexió ens fa veure que les persones som qui decidim què volem 
ensenyar cap els altres. Si el nostre interior està ple d’odi, és normal que el 
transmetem cap als altres però si al nostre interior hi ha esperança o  amor 
segurament també ho divulgarem. 

El camp de batalla principal per al bé no és el terreny obert de l’arena pública, 
sinó la petita clariana de cada cor. (...) 

Aquesta petita reflexió és ve a dir el mateix que l’altre frase. Nosaltres som qui 
decidim qui deixem que guanyi la batalla en el nostre interior. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la pel·lícula. 
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Pi li diu a Déu: que es faci de la seva voluntat, 
s’entrega a ell 

CAPÍTOL 26 

LLIBRE: 

Situació: 

És un diàleg entre Pi i el seu pare. Pi li pregunta si es pot batejar i comprar-se 
una estora per resar a la religió de l’islam. El seu pare no ho té del tot clar i 
l’envia a la seva mare. La seva mare per treure-li la dea el vol fer llegir unes 
novel·les que ja havia llegit feia temps. El tema no queda resolt per cap dels 
dos. 

Personatges: 

Apareixen Piscine, Santosh i Gita. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Hi ha un diàleg que és molt interessant com a reflexió sobre el cel: 

-Quants països hi ha al cel? 

Va pensar-hi un moment. 

-Un. Aquesta és la qüestió. Un país, un passaport. 

-Un país en el cel? 

-Sí. O cap. També hi ha aquesta opció, saps? Són coses molt passades de  
moda això que t’ha agafat. 

-Si només hi ha un país al cel, no haurien de ser-hi vàlids tots els passaports? 

Un núvol d’incertesa li cobrí la cara. 

Aquest diàleg entre Gita i Pi ens proposa que hem de tenir la ment més oberta 
en temes de religió. Moltes vegades no s’accepta ser practicant de més d’una 
religió.  

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la pel·lícula.  
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CAPÍTOL 27 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Santosh i Gita parlen sobre què han de fer amb el seu fill Pi. 
Es pregunten per què no té les mateixes afeccions que el seu germà gran Ravi: 
el criquet, les pel·lícules i la música. També discuteixen sobre la senyora 
Gandhi35 : el pare de Pi hi està a favor i la seva mare no. 

Personatges: 

Apareixen en aquest capítol Santosh Patel i la seva esposa Gita Patel. El 
narrador és Pi. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

No consta a la pel·lícula, aquest capítol. 

 

 

CAPÍTOL 28 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi ens explica com se sent en tenir la seva estora. 

(...)Sentia un afecte especial per la clapa de terra que hi havia a sota i l’entorn 
immediat, la qual cosa per a mi és una indicació clara que era una bona estora 
de pregar (...) 

Després explica com ha estat el seu bateig. La seva mare ho porta bé mentre 
que el seu pare no tant. En Ravi no hi pot anar perquè té un partit de criquet i 
això facilita que no es faci cap comentari. 

(...) L’aigua em regalimava per la cara i se’m ficava pel coll; tot i que només era 
un pitxell, va tenir l’efecte refrescant d’una pluja monsònica.  

                                                           
35 Promotora de la Nova Índia, fou un moviment ideològic. 
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Personatges: 

Apareixen els quatre: Pi, Santosh, Gita i Ravi. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta capítol no consta a la pel·lícula. 

 

 

CAPÍTOL 29: 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol es parla de què incita la gent a traslladar-se. I es parla de la 
situació política de l’Índia. 

La dècada del 1970 era una època de revoltes a l’Índia. (...) El febrer de 1976, 
el govern de Tamil Nadu va ser suspès per Delhi. (...) ¿i quina importància té la 
caiguda d’un govern autonòmic quan la Constitució de tot el país fa vuit mesos 
que està suspesa? (...) 

Santosh acaba amb la paciència de la senyora Gandhi ja que no fa res per 
canviar el país i ell vol que hi hagi un canvi per tal que el seu negoci funcioni 
bé. Morarji Desai és l’oponent de la senyora Gandhi i al pare de Pi no li cau 
gens bé. 

Qualsevol negoci és arriscat, i encara més el negoci petit, en què s’arrisca la 
camisa que es duu. (...) La mala política a llarg termini és dolenta per al negoci.  

Finalment els pares de Pi comuniquen als seus fills que han de marxar de 
Pondicherry i anar-se’n al Canadà ja que l’Índia no els pot oferir bones 
condicions per al seu principal negoci: el zoo. 

Personatges: 
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En aquest capítol apareixen: Santosh, Gita, la senyora Gandhi, Morarji Desai36 i 
Pi com a narrador. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 113 

És difícil per a un fill veure el pare consumit per la preocupació.  

Aquesta reflexió ens fa veure que “els pares ja estan acostumats” a veure’ns 
preocupats per alguna cosa però que passi a l’inrevés no és molt usual. 

Pàg. 114 

(...) Per molt que es treballi, els resultats no duran enlloc, que el que 
construeixin en un any serà enderrocat en un dia per altres. (...) la impressió 
que el futur està barrat, que ells poden anar fent, però no els seus fills. (...) 

Aquesta frase filosòfica la podem traslladar als nostres dies, època de crisi 
mundial. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol surt a la pel·lícula però des d’un altre punt de vista, el del 
director Ang Glee. 

Ang Lee ens mostra que la família Pi és a taula quan Santosh els explica que 
han de marxar cap al Canadà. En un principi Pi no està atent a la conversa i de 
cop i volta el seu pare li pregunta si ho ha entès, el què els acaba d’explicar. Ho 
podem trobar del min 29:46 fins al min 31:03. 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Morarji Desai és un activista per la independència índia i polític indi que va ocupar el càrrec de Primer Ministre 

de l'Índia el 1977 i 1979, essent així el primer a ocupar  tal càrrec sense estar relacionat amb el Congrés Nacional 

Indi. 
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CAPÍTOL 30 

LLIBRE: 

Situació: 

És una nota de l’autor Tolstoi que explica que ha conegut la dona de Pi. En fa 
una descripció. 

Ella també és índia, però té un accent més típicament canadenc. Deu ser la 
segona generació. És una mica més jove que ell, la pell lleugerament més 
fosca, cabells llargs i negres en una trena. Uns ulls brillants i foscos i unes 
precioses dents blanques. (...) 

Personatges: 

En aquest capítol el narrador és Tolstoi i apareixen Pi Patel i la seva dona 
Meena. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 116 

La vida li ha ensenyat a no presumir del que li resulta més valuós. 

Ens ensenya que hem de ser humils amb el què tenim. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets:  

Aquesta escena es configura a la pel·lícula del minut 1:58:30 fins al 1:58:42 
però s’hi afegeix l’aparició dels dos fills de Pi. I no ens diu que ella treballi de 
farmacèutica. 

 

 

CAPÍTOL 31 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi convida el senyor Kumar, el flequer, a veure el seu zoo. 
Allà es troben l’altre senyor Kumar, el professor. Passen una estona davant les 
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zebres i el flequer li pregunta si no se’n van les ratlles de les zebres quan plou.  
És la primera vegada que veu una zebra. 

Varen trobar-se en una ocasió, el senyor Kumar i el senyor Kumar, el flequer i 
el professor. (...) 

-Les franges no es desfan? (...) 

Personatges: 

En aquest capítol apareixen el flequer Kumar i el professor Kumar. També 
menciona alguns altres personatges com :  Raj, un amic, Ajith, un altre amic, la 
senyora Radhakrishna, una amiga de la mare i Mamaji. El narrador és en Pi. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena no consta a la pel·lícula. 

 

 

CAPÍTOL 32 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol se’ns explica com un animal pot conviure amb les seves 
pròpies preses. Ens posa alguns exemples: l’agutí daurat i la paca pigallada, 
els rinoceronts i les cabres, una rata i una escurçó... 

Hi ha molts exemples d’animals que arriben a sorprenents enteses de la 
vida.(...)  

Personatges: 

Apareixen alguns animals. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàgina 124 

La ficció en garanteix el benestar social i evita l’anarquia violenta. (...) Una 
sensació acabava de deixar passar una cosa més gran, una fugida imaginativa 
de la realitat solitària i crua (...). 
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Aquesta frase serà la clau per entendre tan el llibre com la pel·lícula. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

No consta aquest capítol a la pel·lícula. 

 
 
 

CAPÍTOL 33 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi Patel li ensenya un àlbum amb algunes fotos de la seva 
infantesa al senyor Tolstoi. Li sap greu que no pugui recordar com era la seva 
mare. 

Un somriure en cada ocasió, però els seus ulls expliquen una altra història. 

Personatges: 

Apareix com a narrador Tolstoi i Pi. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets:  

Aquesta escena no surt la pel·lícula. 

 

 

CAPÍTOL 34 

LLIBRE: 

Situació: 

Aquí Pi ens explica la feinada que té el seu pare per col·locar tots els animals 
ens els diferents zoos. 

Traslladar un zoològic és com traslladar una ciutat. (...) 
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Pi mirant l’oceà des del 
PanamàTsimtsum. 

La paperassa va ser colossal. (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi. Apareixen el seu pare Santosh, alguns comerciants de zoos i 
alguns animals. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Hi ha una frase que també surt al llibre que crec que és molt divertida i alhora 
una mica irònica, del minut 30:53 fins al 31:03: 

Santosh diu: 

Navegaremos como Cristóbal Colón. 

Pi li respon: 

Pero Cristóbal buscaba la India. 

És a dir, viatjar com Colom no és cap garantia d’arribar on es pretén 

 

 

CAPÍTOL 35 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol se’ns explica com va ser la partida de tot el zoo i com és 
sentien Pi i la seva mare en deixar enrere l’Índia, el seu país d’origen. 

Vàrem sortir de Madràs el 21 de juny de 1997, a bord del mercat japonès 
matriculat al Panamà Tsimtsum. Els oficials eren japonesos, la tripulació era 
taiwanesa, i el vaixell era gran i impressionant. (...) 

La mare anava engalanada amb el seu millor sari. (...) Estava preciosa. I trista. 
(...) 
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L’acomiadament d’Anandi i Pi. 

Personatges: 

Com a narrador apareix Pi. Altres personatges que també surten són Santosh i 
la seva mara Gita.  

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 132 

Les coses no varen anar com se suposava, però què s’hi pot fer? Cal prendre’s 
la vida com ve i treure’n el màxim profit. (...) 

Es tracta de saber aprendre que cada situació que ens porta la vida, encara 
que sigui difícil o imprevista. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets:  

Aquesta escena és diferent a la versió cinematogràfica. A la pel·lícula ens 
explica que Pi s’acomiada d’Anandi, la seva novia, mentre que en el llibre ens 
explica que s’acomiada dels seus amics i familiars. 

 

 

 

CAPÍTOL 36 

LLIBRE: 

Situació: 

Aquest capítol ens el narra Tolstoi. Ens explica com coneix els fills de Pi. 
També menciona que Pi té un gos i un gat. 

-Era el teu fill? –li pregunta, incrèdul. 

-Sí –per reconèixer el fet exhibeix un somriure als llavis. Em sap greu no haver-
vos presentat com cal. Fa tard a l’entrenament. Es diu Nikhil. Li diuen Nick. 

Se sent un lladruc. Un quisso mestís i petit, negre i marró, corre fins a mi, 
panteixant i ensumant. (...) 

-I aquesta és la teva filla –dic. 

-Sí. L’Usha. Usha, preciosa, ¿vols dir que el Mocassí està còmode així? 
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Personatges: 

Apareixen Tolstoi, Pi i els seus dos fills. 

-No hi ha reflexions filosòfiques.  

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena és diferent com la planteja Ang. Ell la presenta cap al final i 
presenta els fills i l’esposa de Pi. També canvia el nom dels dos fills: a la 
pel·lícula el nen es diu Ravi (Nickhil) i la nena Ravita (Usha). Ho podem trobar 
del minut 1:58:31 fins al 1:58:41. 

 

 

CAPÍTOL 37 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol, Pi explica com és el naufragi a bord del Tsimtsum. Tot 
comença quan sent un so molt fort dins el vaixell. De cop veu que totes les 
coses comencen a flotar el seu voltant. Es troba a la barca de salvavides. 

Veu Richard Parker nedant i l’anima a que pugi a la barca de salvavides. Quan 
veu el què està fent, deixar que un animal ferotge entri en el seu únic espai de 
salvació, es llença a l’aigua. 

-Richard Parker, pots creure’t el que ens ha passat? Digue’m que és un 
malson. (...) 

Vaig adonar-me del que estava fent. Vaig clavar una estrebada a la corda.(...) 

Deixa anar aquesta corda, Richard Parker! Deixa-la anar, et dic. No t’hi vull, 
aquí, ho entens? Vés-te’n un altre lloc. (...) 

Personatges: 

Apareix Pi com a narrador i Richard Parker. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 
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PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol consta a la pel·lícula però no del mateixa manera. 

Ang crea l’escena quan Pi tira un flotador a Richard Parker, però pensant que 
és una persona. Però tot això passa sense el diàleg que hi ha a la novel·la 
entre Richard Parker i Pi. I en la pel·lícula surt que té el salvavides i el xiulet 
mentre que en el llibre es diu que el salvavides el perd. 

També veiem Pi intentant apartar Richard Parker amb el rem.  

Pi es llença a l’aigua per por que el tigre li faci alguna cosa. Pi pot veure com el 
Panamà Tsimtsum s’enfonsa com el Titànic. La diferència és que en comptes 
d’haver-hi només passatgers humans, n’ hi trobem d’animals.  

Aquesta escena la podem trobar del minut 41:37 fins al 43:21. 

 

 

CAPÍTOL 38 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi ens narra com ha transcorregut el viatge. 

Comença des de Madràs travessant la badia de Bengala, baixant per l’estret de 
Malacca. I van cap a Singapur i al nord cap a Manila. S’hi estan dos dies per 
carregar menjar fresc i fer un manteniment als motors. Ravi li comenta al seu 
germà que els motors els passa alguna cosa. 

En sortir de Manila entren al Pacífic. El seu quart dia, a mig camí de Midway, el 
Panamà Tsimtsum s’enfonsa. 

A Pi el desperta un soroll. Són dos quarts de cinc de la matinada. Desperta el 
seu germà Ravi perquè l’acompanyi a la coberta a veure la tempesta. 

Per un mariner d’aigua dolça el mar sempre és impressionant i formidable, bell i 
perillós. (...) 

Veu que les barques de salvavides no baixen verticalment i això el preocupa. 

Baixa a les cabines i el segon nivell està ple d’aigua. És on dormen Ravi i els 
seus pares. 
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És l’escena quan Pi es troba a la coberta del Panamà Tsimtsum. 

Torna a sortir a coberta i es troba alguns tripulants que li posen un salvavides i 
el tiren a l’oceà. 

Un dels homes m’interrompé entaforant-me una armilla salvavides als braços i 
cridant alguna cosa en xinès.(...) 

Personatges: 

Apareixen Pi com a narrador i alguns tripulants. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Des del punt de vista d’Ang, trobem la mateixa estructura que al llibre però amb 
alguns detalls diferents: 

Quan Pi es desperta, l’hora que marca el rellotge és un quart i dos minuts de 
dues. Mentre que al llibre llegim: 

Eren dos quarts de cinc tocats de la matinada (...) 

A la pel·lícula dormen els quatre junts mentre que en el llibre s’explica que 
dormen els dos germans junts i els pares separats. 

Pi puja a coberta i se n’adona que alguna cosa no va bé. Sent una sirena i veu 
que entra molta aigua al vaixell. Torna a pujar a la coberta i allà un tripulant 
taiwanès el convenç perquè pugi a un bot. De sobte salta una zebra al bot i el 
cuiner perd l’estabilitat i deixa anar les cordes i cauen tots al mar.  

Tota aquesta escena la podem detectar en el minut 36:20 fins el 46:27. 
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CAPÍTOL 39 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi explica com aterra al bot. També ens explica que des de la 
coberta salta una zebra i cau dins el bot. 

Va ser un miracle que no em fes mal. (...) Era un mascle de zebra Grant que 
pesava prop de dos-cents quilos. (...) 

Personatges: 

El narrador continua essent Pi. Apareix la zebra malferida pel fet de caure 
malament a la barca. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol es veu a la pel·lícula del minut 40:10 fins al 40:46. 

Richard Parker puja al bot salvavides. Tot primer Pi es pensava que era una 
persona i per això llença el flotador. Vers la pel·lícula, el llibre ens diu des de 
bon principi que Pi ja sap que és Richard Parker.  

 

 

CAPÍTOL 40 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi lluita per sostenir-se a la barca durant la tempesta. 

Vaig veure un triangle que tallava l’aigua a cinc metres de distància. Era l’aleta 
d’un tauró. (...) 

Estava sol orfe, enmig del Pacífic, penjat d’un rem, amb un tigre adult davant 
meu, taurons sota meu i una tempesta desfermada al voltant meu. (...) 

Al cap d’una estona vaig aprofitar el salvavides. Vaig hissar-lo de l’aigua i vaig 
passar el rem pel forat. Vaig fer-lo baixar fins que l’anella m’abraçava. Ara 
només m’havia d’aguantar amb les cames. (...) 
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Personatges: 

Pi segueix com a narrador, però acompanyat d’un tigre i una zebra. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena és molt fidel a la que presenta la novel·la. L’ha trobem del 
minut 43:58 fins al 45:43. 

Una gran diferència visual és que la lona del bot salvavides és de color taronja 
en el llibre i a la pel·lícula és de color blanc trencat. 

 

 

CAPÍTOL 41 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens narra l’aparició d’un nou tripulant: la hiena tacada. 

Aparegué un cap a l’extrem de la lona. Va mirar-me d’una manera directa i 
espantada, s’amagà a sota, reaparegué, tornà a amagar-se, aparegué un cop 
més i  desaparegué per darrera vegada. Era el cap semblant a un ós, d’aspecte 
calb, d’una hiena tacada. (...) 

Després Pi treu conclusions: els tripulants el van tirar perquè fos la carnisseria 
d’aquell animal. 

Pi busca en algun lloc de l’immens oceà si apareix algun membre de la seva 
família. Però no en veu cap. 

Hi havia coses que suraven a l’aigua, però cap que em dugués esperança. No 
veia altres barques salvavides. (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi i apareix la hiena. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 
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Suc de taronja quan arriba sobre 
una tona de plàtans. 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

La versió cinematogràfica s’ajusta a la versió del llibre: la hiena fa els mateixos 
moviments descrits al llibre i la zebra es troba en la mateixa postura descrita al 
llibre: Només les esveltes potes davanteres conservaven certa semblança a 
una posició normal. (...) Aquesta escena apareix del min. 45:53 fins al 47:18. 

 

 

CAPÍTOL 42 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi explica l’arribada de la femella orangutan és a dir : Suc de 
Taronja. 

Ella va arribar flotant sobre una illa de bananes en un halo de llum, tan preciosa 
com la Mare de Déu. (...) 

Pi utilitza la xarxa com a eina però deixa escapar els plàtans que s’enfonsen.  

Personatges: 

En aquest capítol apareix Pi com a narrador i Suc de Taronja. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol consta a la versió cinematogràfica en el minut 40:20. Una 
diferència clara és que Pi no agafa ni els plàtans ni la xarxa. 
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Escena de la hiena. 

CAPÍTOL 43 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol se’ns explica què feia la hiena en el bot i com influïa sobre els 
altres nàufrags. 

“Va abaixar el cap i corregué al voltant de la zebra en cercle, transformant el 
banc de popa, els bancs laterals i el banc central just al final de la lona en una 
pista d’atletisme d’interior de set metres. (...)” 

“Quan un animal decideix fer una cosa, pot fer-ho durant molt de temps. Tot el 
matí la hiena va estar corrent en cercles fent <iip iip iip iip iip>. (...)” 

També se’ns descriu com és una hiena. I algunes característiques seves. 

“És lletja fora de tota redempció possible. Coll gruixut i les espatlles altes que li 
cauen en pendent cap a les potes del darrere (...) el pelatge grenyut i aspre 
sembla fet a pedaços de les restes de la creació (...)” 

De tant moviment que havia fet finalment va vomitar. 

Personatges: 

El narrador és Pi i apareixen la hiena com a personatge secundari. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena la trobem del minut 49:16 al 49:39. 
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CAPÍTOL 44 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi ens descriu com ha passat el dia: penjat del rem. A la nit va sentir crits de la 
zebra i de la hiena. 

“Des de més a la vora, en la foscor, vaig començar a sentir fortes espiracions i 
gemecs i esgüells i diversos sons bucals i molls. (...)” 

“La nit passà, de minut lent en minut lent. (...)” 

Personatges: 

Apareixen Suc de Taronja, la hiena, la zebra i Pi que continua essent el 
narrador. 

-No hi ha reflexions filosòfiques 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

D’aquest capítol només queda reflectida la part en què la hiena ataca a la zebra 
de nit del minut 49:58 fins al 50:19. Una diferència clara és que en la versió 
cinematogràfica Pi expressa el seu dolor cridant a la hiena que pari mentre que 
en el llibre se n’absté.  

 

 

CAPÍTOL 45 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol se’ns relata que quan Pi s’aixeca, veu a la proa37 que a la 
zebra li falta una pota. Aquesta extremitat es troba a la popa38. La zebra encara 
està viva. 

També fa una reflexió sobre els orangutans com poden conviure amb una 
hiena. 

                                                           
37 Part davantera d’un vaixell. 
38 Part posterior d’un  vaixell.
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La hiena havia atacat la zebra. Tenia la boca d’un vermell brillant  i rosegava un 
tros de pell. (...) 

Tota Suc de Taronja en aquell moment es descrivia en una paraula: mareig. 

(...) L’ecosistema de la barca salvavides era decididament desconcertant. (...) 

Personatges: 

Els personatges que apareixen són: Pi, com a narrador, la hiena, la zebra 
malferida i Suc de Taronja. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 165 

L’esperança s’alimenta d’esperança. 

Ens vol dir que mai hem de perdre-la ja que és com una paraula recíproca. 

Pàg. 166 

Quan la teva pròpia vida està amenaçada, el sentit de la compassió queda 
esmussat pel delit terrible i egoista de la supervivència. 

Ens vol dir que els humans tendim a pensar en nosaltres mateixos en casos 
extrems. 

Pàg. 167 

És una cosa especialment curiosa interpretar trets humans en animals, sobretot 
en mones i micos, en què és tan fàcil. Els simis són els miralls més clars que 
tenim en el món animal. És per això que són tan populars als zoos. (...) 

Aquest fragment ens vol ensenyar que tots els homínids tenim un parentesc. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol a la versió cinematogràfica apareix en l’escena en què Suc de 
Taronja està marejat, en el minut: 55:55. 

Una diferència és que Pi es desperta pel mati quan s’adorm sobre el salvavides 
i cau a l’aigua. De cop es desperta. Mentre que en el llibre se’ns explica que es 
desperta per “Amb els primers raig de llum”. Una altra diferència es que la 
zebra segueix tenint totes les potes, no n’ha perdut cap, mentre que en el llibre 
consta el contrari. 
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CAPÍTOL 46 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol se’ns narra com la hiena torna a fer de les seves i es menja 
l’interior de la zebra. Suc de Taronja s’imposa cridant a la hiena però això no fa 
que aturi el martiri que li està fent a la pobre zebra. 

La zebra estava essent devorada viva des de dintre (...) 

Va tirar enrere els llavis, ensenya els enormes canins i comença a rugir. Era un 
rugir profund, potent, esbufegat, sorprenent per a una bèstia normalment tan 
silenciosa com una girafa. (...) 

Personatges: 

Apareixen la zebra, la hiena, Suc de Taronja i Pi com a narrador. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena consta a la pel·lícula. L’escena en què la hiena i Suc de 
Taronja es criden és al minut  52:06. 

 

 

CAPÍTOL 47 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens narra la batalla de Suc de Taronja contra la hiena. 

Va clavar un mastegot al cap de la bèstia. Va ser esgarrifós. Va fer que el cor 
se’m fongués d’amor, admiració i por. ¿He dit que Suc de Taronja havia estat 
un animal de companyia, insensiblement abandonada pels seus propietaris 
indonesis? 

També deixa constància que la zebra encara està viva però que al migdia es 
mor. 
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La zebra ja es troba morta i Suc 
de Taronja és a punt de ser 
atacada per la hiena. 

No podia creure-m’ho. Tenia un forat de tres pams al cos, una fístula com una 
volcà que acabés d’entrar en erupció (...) 

Pi entra en la zona de batalla per plantar cara a la hiena. Abans d’enfrontar-s’hi 
veu que entre els seus peus hi ha Richard Parker sota la lona. Això fa que es 
rendeixi i torni al seu refugi. 

Personatges: 

Apareix com a narrador Pi i personatges secundaris: la hiena, Suc de Taronja i 
Richard Parker. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 178 

La seva por era una cosa inútil que només li servia d’entrebanc. 

Aquesta frase ens ensenya que nosaltres mateixos som qui ens posem les 
barreres. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

La zebra morta surt en el minut 50:59 però amb una clara diferència: la pota 
posterior la segueix tenint. 

L’escena de la baralla comença en el minut 52:13 i el “mastegot” de Suc de 
Taronja és en el minut 52:15. Una diferència clara és que la hiena no pica amb 
el banc ja que aquest banc no hi és. 

Quan la hiena torna atacar Suc de Taronja en el minut 52:28, la versió 
cinematogràfica se salta el primer atac que fa la hiena en el canell. Passa 
directament al coll de l’orangutan. 

No se’ns explica la història de com és abandonada Suc de Taronja. 
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CAPÍTOL 48 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica la història del nom de Richard Parker. 

Richard Parker es deia així a causa d’un error administratiu. (...) 

A Khulna, a Bangladesh hi havia una pantera. La gent del poble va cridar un 
caçador perquè la cacés. Li parà una trampa i la va poder caçar. La gran 
sorpresa fou que no era una pantera sinó una tigressa amb el seu cadell. El 
caçador li va posar de nom “Assedegat” (a la pel·lícula es diu “Sediento”). A 
l’hora de fer les trameses a l’estació es van equivocar i li posaren el nom del 
caçador: Richard Parker. 

Personatges: 

El caçador Richard Parker i el cadell d’una tigressa. 

-No hi ha frases filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol consta a la versió cinematogràfica del minut 21:54 fins al 22:18. 
Una diferència és que aquest capítol li explica Pi a Tolstoi en els carrers de la 
ciutat de Toronto, mentre que en la novel·la no hi ha un escenari definit. 

 

 

CAPÍTOL 49 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens narra que s’està morint de set i de cop i volta pensa 
que sempre en un bot de salvavides hi ha d’haver una ampolla d’aigua a bord. I 
es posa a buscar-la. Ja no li importa la presència de la hiena. 
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Personatges: 

Apareix com a narrador Pi i personatges secundaris: la hiena, Suc de Taronja i 
Richard Parker. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 183 

Mireu: Jesucrist a la creu va morir d’asfíxia, però la seva única queixa fou la 
set. Si la set pot ser tan insuportable que fins i tot Déu encarnat se’n queixa, 
imagineu-vos l’efecte sobre un ésser humà ordinari. 

Aquesta reflexió ens vol fer veure que l’aigua és essencial tan per ésser divins 
com persones normals. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena surt la versió cinematogràfica però una mica diferent. Ang ens 
diu que Pi entra en el bot i agafa unes llaunes que contenen aigua mentre que 
en el llibre se’ns explica que Pi fa com una gimcana per no molestar a la hiena 

 

 

CAPÍTOL 50: 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens descriu com és el bot salvavides. 

Feia un metre d’alçada, dos i mig d’amplada i vuit de llargada, exactament. Ho 
sé perquè estava imprès amb lletres negres en un dels bancs laterals. També 
deia que la barca salvavides estava dissenyada pera acomodar un màxim de 
trenta dues persones. ¿Oi que hauria estat divertit, compartir-la amb tanta 
gent? En comptes d’això, érem tres i no s’hi cabia. (...) 

Personatges: 

Apareix com a narrador Pi i Richard Parker. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 
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PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Durant tota la pel·lícula podrem anar veient tal com és el bot. Però hi ha 
algunes diferències clares. En el llibre ens diu que la lona era de color taronja 
igual que: l’interior de la barca, les armilles salvavides, el flotador, els rems i la 
majoria d’objectes. Mentre que Yann ha preferit que la lona fos blanca com el 
casc del bot, els rems del color de la fusta i l’interior un taronja més vermellós. 

 

 

CAPÍTOL 51 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol se’ns explica com Pi aconsegueix el subministrament d’aigua 
en el bot. 

Vaig desenrotllar més la lona. Vaig donar  una ullada a sota. La tapadora tenia 
forma de triangle arrodonit, d’un metre i mig d’alt. (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi i també apareix Richard Parker. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 192 

La vida líquida, era. (...) 

Una frase molt curta per il·lustrar la gran importància de l’aigua, sobretot en les 
condicions en què es troba Pi. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena consta a la versió del cinema en el minut 54:14. Però podem 
apreciar una diferència: Pi troba una bossa on hi ha tots els objectes de 
supervivència en comptes d’una tapadora. 
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CAPÍTOL 52 

LLIBRE: 

Situació: 

Ens fa un inventari de tots els objectes i aliments que hi ha a bord. 

Després ‘una investigació exhaustiva, vaig fer una llista completa. (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena surt a la pel·lícula en el minut 1:09:39.  

 

 

CAPÍTOL 53 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica com es fa el seu rai1. El construeix amb la 
finalitat d’estar més segur ja que a bord no pot estar-s’hi amb en Richard. 

Vaig lligar la corda llarga al rai. Barca salvavides i rai estaven ara units. A 
continuació vaig lligar una armilla salvavides a cada banda del rai, per sota. (...) 

També ens relata com Richard Parker mata la hiena. 

La hiena va morir sense grinyolar ni gemegar, I Richard Parker matà sense ni 
un so. (...) 

Agafa alguns objectes per emportar-se al seu rai. 

Personatges: 

Pi com a narrador, Richard Parker i la rata. 
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Pi perfecciona el rai. 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 200 

Si una veu no s’hagués fet sentir dintre el meu cor. La veu va dir; <No moriré. 
M’hi nego. Sobreviuré aquest malson. Superaré les adversitats, per grans que 
siguin. Fins ara he sobreviscut, miraculosament. Ara convertiré els miracles en 
una cosa habitual. El sorprenent és veurà cada dia. Jo hi posaré tot l’esforç que 
calgui. Si, mentre Déu sigui amb mi, no moriré. Amén> (...) 

Hi ha algunes idees destacables en aquesta reflexió: 

- Si hi posem voluntat res és imparable. 
- Es podria resumir amb una sola paraula: fe. 

Alguns de nosaltres ens rendim amb tan sols un sospir resignat. D’altres lluiten 
una mica després perden l’esperança. Tanmateix, d’altres –i jo sóc un 
d’aquests- mai no es rendeixen. (...) 

Tot només és qüestió de voluntat, segons  aquesta reflexió. 

 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol consta a la pel·lícula. L’escena de la mort de la hiena és en el 
minut 52:59. Però des del punt de vista d’Ang, lliga la mort de Suc de Taronja 
amb la mort de la hiena, una darrera l’altra. 

L’escena on Pi comença a perfeccionar el rai des de l’aigua és en el minut 
54:05. 

L’escena on apareix la rata i li puja el cap i se la menja el tigre és del minut 
55:43 fins al 55:54. 
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CAPÍTOL 54 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que tota la nit la passa ben xop ja que no para 
de ploure. 

Després ens proposa diferents plans per desfer-se d’en Richard Parker. 

Pla número u: Empènyer-lo fora de la barca. 

Pla número dos: matar-lo amb les sis xeringues de morfina. 

Pla número tres: atacar-lo amb totes les armes disponibles. 

Pla número quatre: escanyar-lo. 

Pla número cinc: enverinar-lo, calar-li foc, electrocutar-lo. 

Pla número sis: desfermar una guerra de desgast. 

Personatges: 

El narrador és Pi i apareix el tigre de Bengala. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena surt a la pel·lícula però una mica diferent. Des de bon principi 
Pi li vol fer veure al tigre que Pi representa Alfa i que Richard Parker és el seu 
subordinat. No menciona literalment les possibilitats citades al llibre (minut 
01:03:07). 
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CAPÍTOL 55 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol ens relata Pi que es desperta amb els primers rajos de sol. 
En la seva ment només hi té una cosa: el pla número sis. 

Ara em trobava en un oceà diferent. Al cap de poc el sol era l’única cosa que hi 
havia al cel i l’oceà era una pell suau que reflectia la llum amb un milió de 
miralls. 

Personatges: 

Pi com a narrador i Richard. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la versió cinematogràfica. 

 

 

CAPÍTOL 56 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens relata com és la por. 

Personatges: 

El narrador és Pi. En aquest cas podríem dir que el personatge principal és 
com es manifesta la por. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

No puc expressar-ho amb un sol fragment ja que tot el capítol en si és una molt 
bona reflexió sobre com la por s’apodera de la nostra ment i cos. 
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Un dels més significatius que il·lustren aquesta reflexió és: 

(...) és l’únic veritable oponent de la vida. Només la por pot vèncer la vida. És 
un adversari llest, traïdor, prou bé que ho sé, jo. (...) 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no figura a la pel·lícula. 

 

 

CAPÍTOL 57 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que hi ha diferents rugits dels tigres: un rugir 
que fan a l’estació d’aparellament, un altre quan se’ls agafa desprevinguts, un 
d’amenaçador etc. També ronquen quan inspiren com els petits felins però una 
diferència és que els felins petits ho fan a la inspiració i a l’expiració. I en 
aquest cas Pi mai havia sentit el “ruflet”. És el rugir: més silenciós de les crides 
dels tigres, en un esbufec pel nas per expressar amistat i intencions 
inofensives. 

També ens expressa que sense Richard Parker ell hauria mort. Ja que ell era 
qui li havia tret la por i qui li donava esperança. Per això pren la decisió de 
domar-lo. 

No era qüestió d’ell o jo, sinó d’ell i jo. Érem, literalment i figuradament, la 
mateixa barca. (...) 

Posa en marxa el pla número set: mantenir-lo viu. 

En la primera sessió fa sonar el xiulet perquè ell obeeixi. 

Senyores i senyors, nois i noies, sense més preàmbul, és per a mi un plaer i un 
honor presentar-vos: el CIRC FLOTANT INDOCANADENC TRANSPACÍFIC 
DE PI PAAAAAATEEEEEEL!!! PIIIIIIIIIIP! PIIIIIIIIIIP! PIIIIIIIIIIP! PIIIIIIIIIIP! 
PIIIIIIIIIIP! PIIIIIIIIIIP!” 

Personatges: 

En aquest capítol apareixen Pi i Richard Parker. 
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Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 218 

Fou Richard Parker qui em calmà. La ironia d’aquesta història és que, per 
començar, qui em va fer perdre el seny de por va ser el mateix que em va dur 
pau, un propòsit i fins i tot gosaria dir plenitud. 

Aquesta frase és molt important per entendre l’obra de Yann. Des de l’àmbit 
filosòfic és la creació d’un personatge per sobreviure en situacions extremes. 
Mentre que en el àmbit religiós podem observar que la fe és la que ens guia 
cap al bon camí. 

Pàg. 220 

Érem, literalment i figuradament, en la mateixa barca. 

Aquesta frase és clau per entendre tota l’obra. Pi ens diu que ell i Richard 
Parker són el mateix. 

Us explicaré un secret: una part de mi s’alegrava de l’existència de Richard 
Parker. Una part de mi no volia de cap de les maneres que Richard Parker 
morís, perquè si ell moria jo em quedaria sol amb l desesperació, un enemic 
fins i tot més formidable que un tigre. 

Aquest fragment és molt important. Ens està explicant Pi que Richard Parker 
era un personatge que l’havia ajudat molt durant en temps de solitud en el bot i 
per això d’alguna manera no volia que desaparegués per por de quedar sol. I 
que la desesperació el consumís. 

M’empenyia a continuar vivint. Jo l’odiava per això, però alhora li estava agraït. 
Li estic agraït encara. És la pura peritat: sense Richard Parker, avui no seria viu 
per explicar-vos la meva història. 

Era una de les raons per la qual lluitava. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol consta a la versió cinematogràfica. En el minut 1:01:39 surt Pi 
amb el xiulet i domant a Richard Parker. 

Un fragment del diàleg que apareix a la pel·lícula: 

- ¡¡¡Que las trompetas suenen!!!! ¡¡¡Y que los tambores redoblen!!! (...) 
¡¡¡El número que han estado esperando toda la vida!!! ¡¡¡Qué empiece el 
espectáculo (...) !!! 
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CAPÍTOL 58 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens es llegeix un manual de supervivència on incloïa 
diverses indicacions per sobreviure. 

- “Llegiu sempre les instruccions amb cura.” 
- No beveu orina. Ni aigua de mar. Ni sang d’ocell (...).” 

Després pensa que té molta feina per endavant per exemple: ha de començar 
amb un programa d’ensinistrament per a Richard Parker, ha de pescar perquè 
sinó Richard Parker es començarà a queixar i ha de millorar el rai. 

Personatges: 

El narrador és Pi. Es menciona Richard. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 226 

“Mirar amb esperança vagosa és equivalent a deixar volar la vida.” 

Aquesta reflexió ens diu que hem d’actuar si volem fer alguna cosa de profit. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena consta la pel·lícula. En el minut 1:00:19, Pi explica què diu el 
manual de supervivència. 

 

 

CAPÍTOL 59 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que el seu rai serveix com a àncora i fa que el 
mareig d’en Richard Parker sigui menys agressiu. 
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El motiu d’aquest canvi em va resultar evident: el rai, deixat anar, actuava com 
una àncora d’arrossegament i un llast que tibava la barca salvavides i li feia 
girar la proa per encarar les ones. 

De cop i volta veu que a la barca apart d’haver-hi tres animals morts i un tigre, 
també hi ha escarabats, cucs i tota mena d’insectes. 

Llença la seva orina sobre la lona i la tapadora de l’armari per marcar el seu 
territori ja que Richard Parker també ho feia. 

Comença a perfeccionar el rai i també munta uns destil·ladors solars. Això li 
ocupa la major part del dia. 

En mirar el mar, veu que és com una ciutat. 

(...) hi havia autopistes, avingudes, carrers i places atapeïts de trànsit submarí. 
(...) hi havia moltes col·lisions –i totes implicaven morts, em temo- i una colla de 
cotxes giravoltaren sense control i xocaren contra barreres (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi i també menciona Richard Parker. 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 235 

Els dofins, uns nedadors  molt ràpids, juguen al voltant de vaixell i barques 
d’una manera molt semblant als gossos amb els cotxes: corrent al costat fins 
que no poden mantenir el ritme. 

És una comparació molt bonica. 

Si voleu veure la vida salvatge, ha de ser a peu, en silenci, que heu d’explorar 
un bosc. Al mar passa el mateix. 

És una reflexió on s’exposa que les coses boniques s’han de veure i fer a poc a 
poc. 
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PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena es mostra a la versió cinematogràfica però una mica diferent 
segons Ang Lee. 

L’escena on Pi descobreix com passar el mareig de Richard Parker és del 
minut 1:01:17 fins al 1:01:35. En el llibre no ens diu que Pi l’utilitzi per 
ensinistrar al felí i que l’obeeixi. Això és una clara diferència. 

L’escena on Pi agafa aigua de la lona és en el minut 1:00:57, mentre que en el 
llibre s’explica que Pi agafa aigua a “l’estany Parker”, una aigua que es trobava 
al costat del felí. 

En el minut 1:17:04 es pot apreciar com el rai de Pi ha canviat força des del 
primer cop que el va construir. 

Pi orina sobre la lona: és en el minut 1:03:38. Però Ang afegeix una 
característica: aquesta acció la fa de cares a en Richard, mentre que en el llibre 
se’ns explica que el felí no és al seu davant. 

L’escena de la pel·lícula en què Pi veu tota la seva vida en el fons marí  és del 
minut 1:24:30 fins al 1:25:50. Una diferència és que en el llibre s’explica que Pi 
veu una ciutat i en la pel·lícula veu algunes escenes de la seva vida.  

En el minut 1:21:37 ens diu que veu dofins, que també menciona la novel·la.  

 

 

CAPÍTOL 60 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi ens explica que una nit es va despertar. També ens narra com se sent i es 
compara amb el savi Markandeya39. 

El mar jeia tranquil, banyat en una llum tímida, apocada, un joc de negre i 
argent que ballava i s’estenia sense límits tot al meu voltant. (...) 

                                                           
39 Entre les històries que narra el Mahabarata, es troba la de Markandeya, segons el qual fa molt de temps totes 

les criatures vives desapareixien i el mon es queda reduït a un mar gris i gelat. L’únic home salvat de la devastació 

fou Markandeya. Un dia es troba a nen (era el Déu Vishnu) que li ofereix acollir-lo dins el seu propi cos. El nen 

obra la boca i introdueix a l’home i cau fins a la seva panxa. 
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Després fa una consideració sobre el seu sofriment i fa una reflexió de què es 
la vida. 

Veia el meu sofriment com el que era, finit i insignificant, i jo m’estava quiet.(...) 

Personatges: 

El narrador és Pi. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 236-237 

La vida és un forat de pany, una sola i minúscula entrada en un vastitud..., 
¿com puc no habitar en aquesta breu i atapeïda visió que tinc de les coses? 
Aquest forat de pany és l’únic que tinc! 

És una reflexió de com entenem la vida. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena no consta a la versió cinematogràfica. 

 

 

CAPÍTOL 61 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica com pesca. Primerament ell i Richard Parker 
són atacats per un banc de peixos voladors. Després explica que ell mateix, Pi 
fa una trampa i pesca un peix. 

Vaig decidir provar de pescar, per primer cop en la meva vida. (...) Vaig decidir 
fer servir la meva sabata de pell. (...) L’únic que vaig recollir va ser el fil. Havia 
perdut tot l’ham i els ploms. 

Personatges: 

El narrador és Pi i el personatge secundari és Richard Parker. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 
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PEL·LÍCULA: 

Fets: 

L’escena on Pi comença a pescar és en el minut 1:05:16. En el llibre ens 
explica que utilitza la seva única sabata com a esquer. Aquest petit detall la 
pel·lícula no l’ha tingut en compte. 

En el minut 1:14.12 Pi és colpejat per un peix volador. En donar-li el peix a 
Richard, el peix es posa a volar abans de ser menjat pel depredador.  

En el minut 1:10:05 Pi pesca un peix. Aquest peix, anomenat llampunga, canvia 
de color quan mor. Això és igual que en el llibre. Tot seguit dóna gràcies a 
Vishnu per haver aparegut en forma de peix. 

 

 

CAPÍTOL 62 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que les seves reserves d’aigua en llaunes tard 
o d’hora s’acabaran. Després té una sorpresa amb les seves destil·lacions 
solars. Funcionen. Li  serviran per poder hidratar-se tan ell com Parker. 

Els destil·ladors solars eren l’altre i única font possible d’aigua potable. (...) Un 
calfred d’emoció va traspassar-me (...) Encara que semblés impossible, l’aigua 
de mar s’hi havia filtrat. 

Personatges: 

El narrador és Pi i el personatge secundari és Richard. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol sí consta a la pel·lícula però de diferent manera, segons Ang. Ell 
ens proposa que Pi ja sap que pot comptar amb les bosses d’aigua en la seva 
“barca” però una nit una balena fa que totes les seves reserves caiguin a 
l’aigua. Afortunadament, ell ja sap que pot comptar amb els destil·ladors. 
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CAPÍTOL 63 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica com és la seva rutina. També fa una menció 
d’altres persones que han estat nàufrags i quants dies han passat en alta mar. 

La família Robertson va sobreviure 38 dies al mar, el capità Bligh, de la famosa 
Bounty, i els seus companys nàufrags varen sobreviure 47 dies. (...) 

Jo vaig sobreviure 227 dies. Això és el que em va durar la meva prova, més de 
set mesos. (...) 

De l’alba fins a mig matí: 

- Llevar-se 
- Pregàries 
- Esmorzar per a Richard Parker 
- Inspecció general del rai i la barca de salvavides, parant especial atenció 

als destil·ladors solars (netejar-los, inflar-los omplir-los d’aigua) (...) 
Nit: 

- Dormir a estones 
- Pregàries (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi i apareix Parker. 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 254 

I vaig sobreviure perquè vaig proposar-me expressament d’oblidar. (...) Vaig 
sobreviure perquè vaig oblidar fins i tot el concepte del temps. 

Aquestes frases ens fan veure que si nosaltres ens proposem no pensar i 
oblidar el temps som capaços de tot. 
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PEL·LÍCULA 

Fets: 

En aquest capítol Ang Glee no dedica tota una escena aquest capítol sinó que 
en diferents escenes apareixen petits fragments del capítol. Com per exemple: 

Quan Pi dona menjar a Richard Parker: del minut 1:18:34 fins al 1:19:05. 

En el minut 1:20:30 Pi se’l veu que ha pescat. 

En el minut 59:55 Pi fa una pregària a Déu dient-li que faci amb ell la seva 
voluntat. 

 

 

CAPÍTOL 64 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que la seva roba amb el pas del temps es va 
malmetre i durant dos mesos va anar nu. També ens comenta que se li feien 
butllofes d’aigua de mar. I que es curaven quan no es mullaven però el procés 
era lent. 

La roba se’m va desintegrar, víctima del sol i de la sal. 

Naturalment, aquestes butllofes es desenvoluparen a les parts del cos que es 
mullaven més i que estaven més en contacte amb el rai, o sigui les natges. (...) 

Personatges: 

En aquest capítol en Pi és el narrador. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no conta a la pel·lícula. 
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CAPÍTOL 65 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que ell no té cap coneixement marítim. 

Vaig passar hores intentant desxifrar les línies del manual de supervivència 
sobre l’orientació. (...) 

Els vents i els corrents eren un misteri per a mi. Les estrelles no significaven 
res per a mi. No podia dir el nom ni d’una sola constel·lació. La meva família 
només es guiava per una estrella: el sol. Ens llevàvem d’hora i anàvem a 
dormir d’hora. 

Durant el seu naufragi va veure postes de sol i nits estrellades com mai ningú 
havia imaginat.  

Més tard va saber que va viatjar pel corrent equatorial del Pacífic. 

 

Personatges: 

El narrador és Pi. 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 258 

El temps esdevingué distància per a mi de la mateixa manera que per a tots els 
mortals. 

Aquesta frase filosòfica ens indica que Pi es veu igual que les altres persones 
que viuen en el planeta. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Hi ha una escena que més o menys podríem relacionar amb aquest capítol: és 
al minut 1:00:07. Pi està mirant un mapa dels corrents marítims i li comenta al 
seu company (Richard) que en el mar no es poden veure les línies. 
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CAPÍTOL 66 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica la forma de pescar que utilitza. També explica 
que les tortugues marines verdes li agraden més. 

Vaig pescar amb una gran diversitat d’hams i una gran diversitat de profunditats 
buscant una gran diversitat de peixos (...) 

Varen ser les gafes allò que a la fi demostrà ser el material de pesca més 
valuós. (...) 

Sota l’encapçalament de “caça i recol·lecció”, les tortugues entraven en 
l’apartat de “recol·lecció”. (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no surt a la gran pantalla. 

 

 

CAPÍTOL 67 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que el dessota del rai s’instal·la una multitud 
de vida marina. Exemple: llagostins transparents, llimacs, cucs negres, crancs, 
peixos de dos dits de llargs etc. 

Només els crancs no tenien un sabor insuportablement amargant o salat. Cada 
vegada que apareixen, me’ls tirava un rere l’altre a la boca com caramels, fins 
que no en quedava cap. (...). 
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Personatges: 

El narrador és Pi. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Aquest capítol no figura a la pel·lícula. 

 

 

CAPÍTOL 68 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que el seu ritme de son canvia per bé i que 
descansa més encara que siguin poques les hores que ho fa. 

Richard Parker ens descriu com ell descansava. Que si ara sota la lona, que si 
ara el banc etc. 

Quan dormia de debò, posava el cap sobre les potes del davant. (...) 

Una altre de lesives posicions (...) era d’esquena a mi (...) un estremiment 
ocasionalment de les orelles per indicar que no necessàriament dormia. 

Personatges: 

El narrador és Pi i apareix Richard Parker. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la versió cinematogràfica. 
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CAPÍTOL 69 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que gasta totes les bengales que li queden en 
el bot de salvavides. També es pregunta com és que ningú el veu. 

Cada vegada disparava una bengala. Quan vaig haver gastat tots els coets 
bengala, vaig gastar les bengales de mà. (...) 

Personatges: 

Pi és el narrador. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no figura a la gran pantalla. 

 

 

CAPÍTOL 70 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica com caça una tortuga marina i com se la 
menja. També fa la reflexió que s’ha d’imposar amb Richard Parker ja que té 
molts objectes a l’armari i hi ha d’anar amb total seguretat. 

Estossinar una tortuga era una feina àrdua. 

Necessitava anar amb seguretat a l’armari i a la part superior de la lona, fos 
quin fos el moment del dia o l’estat del temps, fos quin fos el seu humor. Eren 
drets el que jo necessitava, la mena de drets acompanyen la grandesa. (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi també menciona Richard. 
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PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no surt a la gran pantalla. 

 

 

CAPÍTOL 71 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens proposa una sèrie de passes per tal de domesticar un 
animal salvatge. 

1. Tireu un dia en què les ones siguin petites però regulars. Necessiteu un 
mar que munti un bon espectacle quan la vostra barca salvavides hi doni 
el flanc, tot i que sense fer sotsobrar la barca. (...) 

Arriba fins el punt vuit que diu que l’animal mai s’ha de deshidratar. El punt nou 
seria una repetició de tot aquest procés unes quantes vegades. I afegeix 
sempre acompanyat del xiulet per tal de domesticar un animal salvatge. 

Personatges: 

El narrador és Pi i el personatge secundari és Parker. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol surt en el minut 1:01:37 on Pi comença a fer moure la barca d’en 
Richard. 
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CAPÍTOL 72 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que es va fer tres escuts amb closca de 
tortugues pels seus ensinistraments amb Richard Parker. 

Una gran pota amb les urpes esteses s’elevà en l’aire i donà un cop al meu 
escut. (...) 

El seu primer ensinistrament el fa fora del bot. Pel segon ensinistrament es 
construeix un escut més petit però Richard Parker també li fa mal bé. 

O bé jo el domava a ell, li feia veure que era el Número U i qui era el Número 
Dos..., o moria el dia que volgués pujar a bord de la barca salvavides amb mal 
temps i a ell no li semblés bé. 

Amb el temps aprèn els moviments de Richard Parker i pot esquivar els seus 
moviments. Finalment Pi s’ imposa i deixa clara la seva postura. 

Personatges: 

El narrador és Pi i el personatge secundari és el felí. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no surt a la pel·lícula. 

 

 

CAPÍTOL 73 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest llibre Pi ens explica que li hagués agradat que a bord hi hagués un 
llibre que mai s’acabés. També expressa que escriu un diari. 

El meu desig principal –a banda de ser rescatat- era tenir un llibre. Un llibre 
llarg amb una història que no s’acabés mai. (...) 

Feia un diari. (...) Tenia por que se m’acabés el paper. Les entrades no tenen ni 
data ni número. (...) 



86 
 

Pi afegeix que el primer cop que es va trobar una Bíblia en una tauleta d’un 
hotel es va posar a plorar. 

Personatges: 

El narrador és Pi. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 279 

(...) i que no haurien de deixar únicament Bíblies, sinó també altres escriptures 
sagrades. No se m’acut una manera millor d’escampar la fe. (...) 

Aqueta frase filosòfica ens fa veure que Pi és de ment oberta i que accepta tot 
tipus de religions.  

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta la gran pantalla però podem veure que Pi sí escriu un 
diari tot i que en una tempesta el perd perquè li surt disparat. En el minut 
1:21:26 apareix Pi escrivint el seu diari i en el minut 1:27:06 és l’escena on se li 
escapa el diari entre les mans per culpa del vent. 

 

 

CAPÍTOL 74 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol se’ns explica que Pi continua practicant les tres religions: la 
hindú, l’islam i el cristianisme. Els seus rituals no són del tot professionals però 
més o menys s’assemblen- no falta esforç ni amor. 

Practicava ritual religiosos que adaptava a les circumstàncies: misses solitàries 
sense capellans ni hòsties consagrades a la comunió, darshans sense murtis i 
pujas amb carn de tortura en comptes de Prasad, actes de devoció a Al·là 
sense a saber on era la Meca i en un àrab ple d’errors. 

Personatges: 

El narrador és Pi 
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Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 281 

La fe en Déu és obrir-se, deixar-se anar, una profunda confiança, un acte 
d’amor..., però de vegades costa tant estimar. 

Aquesta reflexió filosòfica ens fa veure que tothom és capaç de tenir una mica 
de fe en el seu interior.  

Pàg. 282 

L’arca de Déu era una presó. 

Aquesta frase filosòfica és una antítesi. Perquè en teoria Déu ens salva no ens 
condemna. 

La desesperació era una negror pesant que no deixava ni entrar ni sortir llum. 
Era un infern inexpressable. Dono gràcies a Déu que sempre desaparegués. 

Aquesta reflexió ens expressa que la desesperació és un sentiment molt potent 
i que moltes vegades no ens deixa veure les coses amb total claredat. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta en la versió cinematogràfica. 

 

 

CAPÍTOL 75 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens diu que és l’aniversari de la seva mare i li canta una 
cançó en veu alta. 

Que siguis molt feliç. 

Personatges: 

Pi és el narrador i menciona a la seva mare. 
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PEL·LÍCULA: 

Fets: 

No consta aquest capítol a la gran pantalla. 

 

 

CAPÍTOL 76 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi explica que neteja tot el què embruta Richard Parker. A 
continuació esmenta que tan Richard Parker com ell tenen estrenyiment a 
causa de la seva dieta: massa poca aigua i massa proteïna. També s’imposa 
sobre el tema de qui domina a qui (en aquest cas, Pi sobre Parker.) 

Vaig agafar el costum de netejar el que  Richard Parker embrutava. 

El senyal adequat era que quan jo tenia les seves deposicions a la mà les feia 
rodolar uns segons, me les acostava al nas i les ensumava sorollosament, (...) 
per fer-li agafar por, (...) i amb cada mirada meva feia sonar el xiulet d’una 
manera baixa i amenaçadora. 

Personatges: 

El narrador és Pi. Com a personatge secundari és Parker. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la versió cinematogràfica. 
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CAPÍTOL 77 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que comença a reduir les seves racions ja que 
no hi ha més galetes. 

Tan com minvaven les nostres racions de supervivència, jo vaig reduir la meva 
ingesta fins que seguia amb precisió les instruccions a nomes dues galetes 
cada vuit hores. 

El seu plat preferit es converteix en les tortugues. Les seves closques tenien 
moltes funcions: escut, plantes per tallar peix i bols per barrejar el menjar. 
Encara ara no pot tolerar la sal. 

Els millors poryals40 i kootus41 de la terra no eren rivals aper a la card de tortuga 
(...) 

Un cop va prova les deposicions de Richard Parker. 

Les setmanes següents els turmells i el peus es començaren inflar a causa del 
deteriorament del seu cos. 

Personatges: 

El narrador és Pi i com a personatge secundari apareix Richard Parker. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena no consta a la pel·lícula. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Plat aromàtic i suau. Pot fers-e de tota classe de verdures, que es refreden i es barregen amb espècies, coco i 

llavors de mostassa. 
41 Curri fet de cigrons marjades de coco i espècies.
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CAPÍTOL 78 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que veu molts tipus de cels i de mars. 

El cel estava enteranyinat. El cel estava tacat de petits núvols de cotó fluix. El 
cel estava pintat amb les franges de núvols alts i prims. (...) 

El mar rugia com un tigre. El mar et xiuxiuejava a l’orella com una persona 
amiga que t’explica secrets. El mar dringava com monedes petites a la butxaca. 
(...) 

Personatges: 

El narrador és Pi. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 292 

Ser un nàufrag és ser un punt perpètuament al centre d’un cercle. 

Aquesta frase filosòfica ens diu que el fet de perdre’ns comporta no saber on 
som i per això identifiquem que nosaltres som el centre. 

Tu ets el centre d’un cercle, mentre per damunt teu giren dos cercles oposats. 
El sol e molesta (...) La lluna et molesta (...) 

Tot és comparable amb la matemàtica. 

Únicament la mort excita les teves emocions de manera sistemàtica, ja sigui 
contemplant-la quan la vida és segura i erma, o fugint-ne quan la vida és 
amenaçada i preciosa. 

Una petita reflexió molt certa que molta gent no es para a pensar. 

La vida en una barca salvavides no és vida. 

Aquesta frase amb antítesi ens indica que una vida amenaçada i provisional és 
complicada. 

Hi ha moltes més reflexions però aquestes són unes quantes. 
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PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta. 

 

 

CAPÍTOL 79 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol se’ns explica que Pi comença a pescar taurons petits. També 
ens fa una llista dels que veu en alta mar. 

Hi havia taurons cada dia, principalment marraixos i tintoreres, però també 
taurons oceànics de puntes blanques, i en una ocasió un tauró tigre sorgit 
directament del més negre dels malsons. (...) De tant en tant picaven contra el 
buc de la barca amb la cua. (...) 

Un cop va pescar un solraig i el va deixar a dins del bot. Allà Richard Parker 
entra a l’atac amb el mamífer marí. Parker resulta ferit perquè posa una pota 
dins la boca del tauró. Finalment el tauró mor. 

El primer va ser el més gros, un solraig de més de metre vuit. (...) vaig llençar 
cap a la posa (...) territori de Richard Parker estava sorprès. Va atacar 
immediatament. (...) un accident, una d’aquelles poques ocasions que varen 
fer-me recordar que Richard Parker no era perfecte, que malgrat els seus 
instints esmolats també podia espifiar-la. Va posar l’urpa esquerra a la boca del 
solraig. El solraig va tancar les mandíbules. (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi. Com a personatges secundaris apareixen Richard Parker i el 
tauró. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

No consta aquest capítol a la versió cinematogràfica però hi ha una escena en 
què podem veure que Pi espanta els taurons: del minut 1:21:06 fins el 1:21:11. 
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Es podria considerar que una frase que diu Pi en el minut 1:21:01 En 
momentos como como estos caigo en la cuenta en que él tiene tan poca 
experiencia del mundo real como yo. Aquesta frase la podríem relacionar amb 
que ell també pot es pot equivocar com per exemple amb el fals moviment de 
posar la pota dins la boca del solraig. 

 

 

CAPÍTOL 80 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi explica que és la segona vegada que hi ha una tempesta 
de peixos voladors un dia ennuvolat. 

(...) Era d’hora un matí d’un dia ennuvolat i érem enmig d’una tempesta de 
peixos voladors Richard Parker estava enfeinat caçant-los a urpades. (...) 

També menciona que cau un peix dintre del bot i que hi ha una lluita entre 
Richard Parker i ell per qui se’l queda. Finalment guanya Piscine. 

Richard Parker s’havia tombat cap a mi. (...) Els peixos voladors encara venien, 
però ell ja no hi estava interessat; era el peix que jo tenia entre les mans allò 
que concentrava la seva atenció. (...) 

(...)sense cap mitjà de defensa, nu en tots els sentits de la paraula, vaig mirar 
Richard Parker fixament als ulls. De cop i volta la seva força bruta tan sols 
significava debilitat moral. No era comparada amb la fortalesa de la meva ment. 
(...)Richard Parker es llepà el morro, remugà i girà cua. (...) Jo havia guanyat.  

Més endavant passa més temps a la barca de salvavides. 

Personatges: 

El narrador és Pi. Personatges secundaris són: la tonyina i Parker. 

- No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

 

 

 

 



93 
 

Pi defensant que la tonyina li pertany a ell, no en Richard 
Parker. 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol consta a la pel·lícula. Però hi ha uns petits detalls que en el llibre 
no surten: 

A la pel·lícula ens diu que la tempesta de peixos voladors passa un cop i a més 
a més és un dia clar. Mentre que en el llibre s’explica que és la segona vegada 
que hi ha tempesta i a més és un dia ennuvolat. 

Els peixos que persegueixen els peixos voladors són tonyines,  no llampugues. 
És a dir, el peix que cau dins la barca és una tonyina i es veu del minut 1:15:16 
fins al 1:15:20. 

En la lluita de Pi amb Richard  a la versió cinematogràfica, Pi va amb roba i 
utilitza una arma per defensar que el peix és seu. Hi ha una batalla entre els 
dos personatges. Passa del minut 1:15:25 fins al 1:15.49. Mentre que la versió 
del llibre ens proposa que el noi va nu i  tan sols amb la mirada li demostra al 
tigre que la presa que ha caigut del cel és seva. 
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CAPÍTOL 81 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens fa una reflexió sobre la seva supervivència. Ell mateix 
tampoc s’ arriba a creure el que li passa.  

Sé que la meva supervivència costa de creure. Quan ho recordo, amb prou 
feines ho crec jo mateix. 

Ens explica que ell és qui alimenta Richard Parker ja que està acostumat a que 
en el zoo li portin el menjar. També dóna gràcies a Richard Parker perquè 
sense ell no hauria sobreviscut. 

Jo era la font d’aliment i aigua. (...) La prova: vaig continuar viu dia darrera dia, 
setmana rere setmana. La prova: no va atacar-me, ni tan sols quan jo dormia 
sobre la lona. La prova: sóc aquí per explicar-vos aquesta història. 

Personatges: 

El narrador continua sent Pi i el personatge secundari és Parker. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Hi ha una frase de la pel·lícula que es podria relacionar amb aquest capítol 
encara que no consti explícitament aquest capítol. La frase és:  

Sin Richard Parker yo a estas alturas yo habría muerto, en el minut 1:21:20   
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CAPÍTOL 82 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que ell s’encarrega de recollir l’aigua de la 
pluja i guardar-la. 

Jo guardava l’aigua de la pluja i l’aigua que recollia dels destil·ladors solar a 
l’armari, on Richard Parker no la veiés, en les tres bosses de plàstic de 50 
litres.(...) 

Richard Parker, (...) va treure el cap per la borda, va ensumar l’aigua i va fer 
unes quantes llepades, però ràpidament va deixar de fer-ho. 

(...) vaig adornar-me , (...) que menjava com un animal. Que aquesta deglució 
sorollosa, frenètica, sense mastegar era exactament la manera com menjava 
Richard Parker. 

Personatges: 

El narrador és Pi i el personatge secundari es Parker. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena no consta a la pel·lícula. 

 

 

CAPÍTOL 83 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol se’ns explica l’episodi de la tempesta que hi ha alta mar. 

La tempesta va arribar lentament una tarda. Semblava que els núvols 
correguessin a batzegades davant del vent, espantats. 

(...) El que jo havia vist fins ara eren tan sols tossal d’aigua. Aquestes ones 
eren veritables muntanyes. 
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Escena on Pi es meravella de la 
naturalesa. 

(...) Vaig deixar anar de tot les dues àncores marines(...) Quan s’enfilava a les 
ones gegantines, la barca s’agafava a les àncores marines com un escalador a 
la corda. 

A l’alba vaig a adornar-me de la pèrdua del rai. L’únic que en quedava eren dos 
rems lligat i l’armilla salvavides. (...) 

La barca es trobava en un estat lamentable. 

Personatges: 

Pi continua essent el narrador i apareix Parker. 

-No hi ha frases filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol consta a la versió cinematogràfica. Surt del minut 1:26:46 fins  
al1:30:36  però hi ha uns petits canvis: 

A la pel·lícula Pi té un diàleg amb Déu i li diu al seu company de tripulació que 
vegi la meravella que és Déu representat en la tempesta. Li treu la lona perquè 
contempli l’espectacle. Però Richard Parker està espantat. Llavors Pi li 
pregunta a Déu per què l’espanta a en Richard i què vol d’ell que ho ha perdut 
tot. Tot això passa del minut 1:27:41 fins al 1:29:29. Després torna a lligar la 
lona. 

En canvi en el llibre explica que des de bon principi ja lliga la lona i Pi no té cap 
diàleg amb Déu. 

El rai a la pel·lícula el perd tot mentre que en el llibre diu que només li queden 
dos rems i l’armilla salvavides. 
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Escena on salta la balena. 

CAPÍTOL 84 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica que veu una balena i també fa una crítica 
sobre la caça de balenes. A continuació, narra que veu una sèrie d’ocells en 
diferents dies. 

Jo era damunt a lona, embolicat amb una manta (...) Vaig despertar-me perquè 
hi havia hagut una denotació. (...) Un cel blau i sense cap núvol. Més aigua em 
caigué al damunt. Feia una olor desagradable. Vaig mirar per damunt la borda. 
La primera cosa que vaig veure fou un objecte gros i negre que surava a 
l’aigua. (...) Era un ull. Era una balena. 

La cacera de balenes és un crim atroç. (...) 

Vaig veure sis ocells en total. (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi. Apareixen una sèrie d’animals. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

D’aquest capítol només una part surt a la pel·lícula: la part de la balena però 
variada, segons el gust d’Ang. La part dels ocells no surt. 

Del minut 1:11:48 fins al 1:13:32 trobem Pi sobre la barca. L’aigua del mar  és 
plena de meduses que són florescents i brillen. Posa la ma dins l’aigua i veu 
que brilla més l’aigua i ho troba divertit. De sobte surt del fons marí una balena 
fent un salt increïble i fa que Pi caigui del rai. Totes les seves provisions de 
menjar, en aquest cas galetes, es perden dins l’aigua. En el llibre no figura que 
Pi s’hagi endut totes les provisions de galetes al rai. 

En el llibre no surt igual; només es menciona que Pi veu l’ull de la balena. 

Una altre diferència és que en el llibre diu que més d’una vegada veu els dofins 
mentre que a la pel·lícula només els veu un sol cop com en el minut 1:21:43. 
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CAPÍTOL 85 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol se’ns explica que hi ha una altra tempesta. En aquesta Pi li 
diu a en Richard Parker que miri els llamps però al tigre no li fan molta gràcia. 
Pi troba que és un fenomen increïble el què està veien amb els seus ulls. 

Una vegada va llampegar, el cel era tan negre que el dia semblava la nit. (...) 
L’aigua quedà traspassada pel que semblaven arrels blanques; breument, un 
gran arbre celestial va alçar-se a l’oceà. 

- Mira, Richard Parker, un llamp. 
Un dels llamps casi li va caure el cim. 

(...) Recordo aquella trobada tan propera a l’electrocució i les cremades de 
tercer grau com una de les poques ocasions durant el meu tràngol en què vaig 
sentir una felicitat genuïna. 

Personatges: 

El narrador és Pi i com a personatge secundari és Parker. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 314 

En moments de meravella, és fàcil evitar els pensaments mundans, tenir 
pensaments que abasten l’univers, que copsen alhora tro i dring, gruix i 
primesa, proximitat i llunyania. 

Aquest fragment ens vol fer veure que a vegades els humans perdem la noció 
davant de fets increïbles. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol es podria dir que sí consta a la versió cinematogràfica però amb 
una clara diferència. Ang proposa nomes una sola tempesta durant la pel·lícula. 
Es pot veure com un gran arbre celestial va alçar-se a l’oceà en el minut 
1:27:37. 
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Escena on Pi aguanta una bengala de fum. 

CAPÍTOL 86 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi explica que veu un vaixell petroler. El vaixell va cap a ell i 
per poc no l’atropella. Quan Pi veu el vaixell, veu la salvació però quan el 
vaixell s’allunya, perd totes les esperances. 

Richard Parker, un vaixell! (...) Vaig tenir el plaer de cridar això una vegada. (...) 
Vaig adonar-me amb horror que el petrolier no venia tan sols en direcció a 
nosaltres: de fet se’ns tirava al damunt. (...) no xocà  amb el petrolier per mig 
metre. (...) 

Personatges: 

El narrador és Pi i el personatge secundari és Parker. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Fa una reflexió sobre que si Richard Parker no hagués estat al seu costat 
durant tot el naufragi, ell no se’n hagués sortit. 

- T’estimo! –les paraules esclataren pures i sense restriccions, infinites. La 
sensació m’inundà el pit-. (...) 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol surt una mica diferent al cinema. És al minut 1:21:40 quan Pi 
veu el vaixell des de lluny i llença una bengala en el minut 1:22:10. I cap el final 
quan el vaixell s’allunya sosté una bengala a la mà. Els seus esforços són 
inútils. 

En canvi en el llibre s’explica que el vaixell va cap a ells i que quasi els aixafa. 
A més a més, la bengala que tira Pi rebota al casc del vaixell i cau dins de 
l’aigua.  
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CAPÍTOL 87 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens explica com són els seus mètodes d’evasió. És a dir 
per desconnectar. 

Feia servir un tros de roba que havia tallat de les restes d’una manta. 
L’anomenava el drap dels somnis. El mullava amb aigua de mar de manera que 
quedés xop però sense regalimar. (...) i em posava el drap dels somnis sobre la 
cara, adaptant-lo als meus trets. Em visitaven els més extraordinaris somnis, 
trànsits, visions, pensaments, sensacions, remembrances. I el temps quedava 
engolit. 

Personatges: 

El personatge principal d’aquest capítol és Pi i també alhora fa de narrador. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

No consta a la versió cinematogràfica. 

 

 

CAPÍTOL 88 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens narra que veu unes deixalles que suren a l’aigua del 
mar. 

Un dia vàrem trobar deixalles. Primer l’aigua brillava de clapes d’oli lubricant. 
(...) 

Després deixa un missatge dins d’una ampolla. 

Personatges: 

Pi Patel és el narrador i el protagonista. 
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Escena on Pi fica el missatge dins de la llauna. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol només surt a la versió cinematogràfica. La part del missatge de 
l’ampolla sí consta, però la part de les deixalles no surt. Apareix en el minut 
57:45. I diu a la pel·lícula: 

Me llamo Pi Patel, he sobrevivido un naufragio. Estoy en un bote salvavidas 
solo con un tigre. Por favor mande ayuda. 

Una diferència és que en la pel·lícula posa el missatge dins una llauna i la tapa 
amb un tap de plàstic. Mentre que en el llibre es descriu que el posa dins una 
ampolla i tapa la boca de l’ampolla amb un suro i un tros de plàstic. Al coll de 
l’ampolla fa un nus amb fil de niló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 89 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi explica que el desgast del sol fa malbé moltes coses. 
Descriu que tan ell com Richard Parker fan unes llargues dormides. També 
comenta les seves últimes anotacions el diari. 

Tot va quedar destenyit pel sol i desgastat pels elements. (...) El que era taronja 
es tornava taronja blanquinós. (...) El pèl de Richard Parker perdé el llustre, i 
una part fins i tot li caigué de les espatlles i les natges. Va perdre molt de pes, 
es convertí en un esquelet, en una bossa massa grossa de pèl apagat. 



102 
 

També jo em marcia, amb la humitat xuclada i els ossos marcats 
ostensiblement través de la carn prima.   

Personatges: 

El narrador és Pi i apareix Richard Parker 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 322 

Un estat de semiinconsciència en el qual les fantasies i la realitat resultaven 
gairebé indistingibles (...). 

Aquesta frase ens diu que barreja dos mons. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

No consta a la versió cinematogràfica. 

 

 

CAPÍTOL 90 

LLIBRE: 

Situació: 

Aquest capítol és molt important per acabar d’entendre el gran missatge de 
l’obra de Yann. 

Hi ha un diàleg entre: Pi, Richard Parker i un altre personatge. 

Primerament Pi es prepara per la seva mort. S’acomiada en veu alta d’en 
Richard Parker, dels seus pares, del seu germà. I parla dels que ara es trobarà 
en mans de Déu, que és a qui estima i és amor per a ell. 

Però es troba en un estat de deliri i comença a tenir una conversa amb un 
personatge que entra en la seva ment i pregunta s’hi hi ha algú. 
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Vaig sentir les paraules: 

- Que hi ha algú? (...) 
- És clar que hi ha algú –vaig respondre-. Sempre hi ha algú. Qui faria la 

pregunta, si no? (...) 
Comencen explicant què els agradaria menjar. Pi proposa menjar hindú ja que 
és el que més li agrada en aquest món. L’altre personatge li diu que ell es 
menjaria una carn d’animal. A Pi això li fa molta gràcia perquè veu que amb la 
persona que té el diàleg és Richard Parker. Pi s’adorm. 

La veu va torna una altra vegada: 

- Parlem de menjar... –proposà. 
- Quina idea tan bona. (...) 

De sobte Pi li pregunta a “Richard Parker” si ha matat mai alguna persona. Ell 
tarda a contestar. Pi insisteix i aquest li respon que sí: dues persones, un home 
i una dona.  “Richard Parker afegeix que era qüestió de triar la seva pròpia vida 
o la d’ells dos. I clarament tria la seva pròpia vida. 

- Tinc curiositat, digues: has mort mai un home? (...) 
- I doncs? Contesta’m. 
- Sí. (...) 
- No, no tenien bon gust. 
- Ja m’ho pensava. He sentit dir que és un gust adquirir els animals. Així 

doncs, per què els vas matar? 
- Necessitat. 
- La necessitat d’un monstre. Algun remordiment? 
- Era o ells o jo. (...) 
- La precisa definició d’un animal. Això és l’únic que ets. (...) 

“Richard Parker” torna a parlar i Pi s’adona que té un accent francès. I li 
pregunta perquè. Ara Pi posa en dubte si realment és el tigre de Bengala amb 
qui té la conversa. “L’altre persona” li explica una història. 

- Per què tens accent? 
- Jo no tinc accent. Ets tu qui té accent. 
- No, jo no. Et rellisquen les erres. 
- Jo pronuncio <ega> com cal. (...)  

 

“Aquesta altre persona” li diu que ell també es troba cec com Pi i li proposa que 
facin un canvi d’objectes: ell li dóna el filtre de cigarretes a canvi que ell li doni 
l’única sabata que li queda. Però no poden fer el canvi perquè cap dels dos 
tenen l’objecte. 
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- On ets? –vaig preguntar. 
- Sóc aquí –va respondre ell, fatigat. 
- Però on és <aquí> No et veig. 
- Per què no em veus? 
- M’he quedat cec. 

 
Acosten les barques. Pi i “l’altra persona” tenen un petit diàleg. 

- Germà –vaig panteixar sota la seva abraçada amassa delerosa-, el meu 
cor és amb tu, però he de suggerir urgentment que ens retirem a una 
altra banda de la meva humil embarcació. 

- Ja tens raó que el teu cor és amb mi, hòstia! –va dir-. I el fetge i la carn! 
 

Abans que tingui temps de dir res, Richard Parker entra en acció. Pi no té 
temps d’explicar que en el seu bot no només hi és ell sol sinó que també hi ha 
un tigre de Bengala.  

Personatges: 

Apareixen Pi, Richard Parker i una tercera persona que no s’explica qui és. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Tot aquest capítol ens fa una gran reflexió. Pi té un diàleg amb una persona 
que, en un principi, es pensa que és Richard però que no ho és. Aquesta 
persona és el cuiner, encara que no es mencioni en aquest capítol. 

El cuiner li explica que ha matat a dues persones i quan li proposa estar junts 
els dos, ell es vol aprofitar de Pi i matar-lo. Però abans que tingui temps apareix 
en Richard Parker.  

Richard Parker juga un paper molt important en tota la novel·la. Viu en el 
subconscient de Pi. És una “altra” persona dins el cos de Pi. Una persona que  

tan pot ser freda i egoista com alhora comprensible encara que no ho demostri 
amb els seus actes. 

Hi ha un petit paràgraf que emfatitza el què s’ha mencionat en aquest apartat. 

Pàg. 338 

Aquest fou el terrible cost de Richard Parker. Va donar-me una vida, la meva, 
però a canvi de prendre’n una altra. Va esquinçar la carn de l’esquelet de 
l’home i li va trencar els ossos. L’olor de la sang m’omplí el nas. Alguna cosa 
dintre meu va morir aleshores i mai no ja tornat. 
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Ens parla de la gran capacitat que tenen algunes persones de crear-se o 
d’inventar-se personatges per tal de suportar una realitat molt cruel. 

La frase  Alguna cosa dintre meu va morir aleshores i mai no ja tornat, 
simbolitza la seva “bèstia”. Tot home i dona la portem a dins. Alguns la tenen 
més desenvolupada que d’altres però els nostres avantpassats l’utilitzaven el 
dia a dia per sobreviure. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la versió cinematogràfica. Però hi ha una frase que 
sí que la podem relacionar amb aquest capítol. Es troba en el minut 1:54:53. La 
frase diu: 

Lo peor de todo es que... Hizo brotar el mal que hay en mí.  

 

 

CAPÍTOL 91 

LLIBRE: 

Situació: 

Pi ens narra que puja a la barca de l’altre personatge amb qui va tenir el diàleg 
sobre el menjar i descobreix que té ple de provisions. 

Vaig trobar que m’havia mentit. Tenia una mica de carn de tortuga, un cap de 
llampuga fins i tot- suprema llaminadura- unes engrunes de galeta. 

Richard Parker no té compassió amb ell. Ens descriu com l’escorxa. 

(...) mai  no vaig veure qui era el meu germà. (...) 

La seva ceguera desapareix al cap de dos dies però el seu sofriment no.  

Personatges: 

Pi és el narrador, Richard Parker i el germà apareixen també. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 
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PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no  figura a la versió cinematogràfica. 

 

 

CAPÍTOL 92 

LLIBRE: 

Situació: 

Aquest capítol Pi ens narra que arriba a una illa vegetal flotant en el mar. 

S’hi passa unes quants dies. Està poblada per milers de milions de suricates. 
També aprèn a caminar i a córrer ja que tants dies sobre la barca no ha pogut 
sentir què se sent en tocar terra ferma. 

Fou mentre observava com les suricates hissaven peixos de la bassa, exhibint 
proeses de treball en equip (...) 

A l’illa descobreix que hi ha una bassa on l’aigua és dolça i plena de peixos 
morts. 

Vaig agafar una mica d’aigua fent cassoleta amb la mà i me la vaig acostar a la 
boca. Vaig fer un glop. Era aigua dolça. 

Richard Parker estava content perquè tenia molt menjar. 

Va ensinistrar en Richard Parker perquè saltés una anella. 

Vaig ensenyar-li a saltar per una anella que vaig amb dues branques. 

Uns quants dies es queda a dormir dalt d’un arbre i descobreix que tots els 
suricates també pugen a l’arbre quan és hora de dormir. Troba una fruita 
curiosa. El seu interior conté una dent, per ser més exactes un queixal. 

S’encongí de la mida d’una taronja a la d’una mandarina. (...) Ara era gros com 
un rambutà. Encara tinc calfreds a l’espinada quan hi penso. La grandària 
d’una cirera. I aleshores sortí a la llum, una perla horrible al cor de l’ostra verda. 
Una dent. (...) 

Una nit descobreix que del fons de les basses d’aigua dolça, sorgeixen peixos 
morts. I baixa a terra per comprovar què passa. Veu que les plantes són 
tòxiques i el contacte amb la pell és un dolor insuportable. La conclusió que 
extreu és: l’illa sencera és carnívora.  
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Escena on els suricates 
paren atenció a 
l’arribada de Pi. N’hi ha 
un cap a un miler. 

Escena on Pi descobreix 
on procedeixen tots els 
peixos morts en els 
estanys d’aigua dolça. 

Al principi no vaig sentir res. De cop i volta, un dolor abrusador va traspassar-
me els peus. Vaig fer un esgarip. (...) 

Carrega el bot amb suricates i algunes algues per en Parker i també per a ell. 
Abandonen l’illa. 

Personatges: 

El narrador és Pi. Com a personatges secundaris apareixen Parker i els 
suricates. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol consta a la pel·lícula però una mica variat. En la versió 
cinematogràfica, Pi descobreix l’illa quan es desperta i veu que la barca es 
troba amarrada a l’illa mentre que en el llibre es diu que Pi veu l’illa verda 
flotant i es pensa que és un miratge. Ho trobem del minut 1:34:14 fins al 
1:43:40. 

En el 1:41:06 es pot veure l’escena de la flor amb el queixal a l’interior. 
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CAPÍTOL 93 

LLIBRE: 

Situació: 

Fa una reflexió de la seva situació 

Sentia fàstic per la meva situació, amb tan poc sentit com els elements. 

Personatges: 

El narrador és Pi. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la versió cinematogràfica. 

 

 

CAPÍTOL 94 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi ens narra el moment en què toca terra ferma a les costes 
de Mèxic.  

Quan vàrem tocar terra, Mèxic per ser exactes, jo estava tan dèbil que amb 
prou feines tenia la força d’alegrar-me’n. (...) Vaig despenjar-me per quan 
borda. Em feia por deixar-me anar, tenia por que tan a prop de l’alliberament, 
amb tres pams d’aigua, m’ofegués. (...) 

També fa una menció del poc cerimoniós acomiadament de Richard Parker cap 
a Pi. A Pi li sap molt greu com desapareix de la seva vida. 

Va limitar-se a mirar fixament la jungla. Aleshores Richard, company del meu 
turment, una bèstia terrible i ferotge que m’havia mantingut amb vida,  avançà i 
desaparegué per sempre més de la meva existència. (...) 

Un home troba Pi a la platja i va a buscar més homes per portar-lo a l’hospital. 
Allà l’atenen i Pi els intenta explicar el seu naufragi com pot, ja que tots parlen 
espanyol.  
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Al cap d’unes hores, un membre de la meva espècie va trobar-me. Se’n va anar 
i tornà amb un grup. Eren sis o set.(...) Metges i infermeres tingueren cura de 
mi com si fos un nadó prematur (...). 

Personatges: 

Pi és el narrador. Apareixen Richard Parker, unes senyors de Mèxic que 
transporten a Pi a l’hospital, infermeres i metges. 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 371 

Em feia por deixar-me anar, tenia por que tan a prop de l’alliberament, amb tres 
pams d’aigua, m’ofegués. 

La llibertat quan fa molt de temps que no la tens a les mans tens temor a 
perdre-la un altra cop. 

Pàg. 372 

Estava veritablement sol, orfe o no de la meva família, però ara sí de Richard 
Parker, i gairebé, pensava, de Déu. Evidentment, no ho estava. Aquesta platja 
tan tova ferma i extensa, era com la galta de Déu. I en algun lloc dels ulls lluïen 
de plaer i una  boca somreia de tenir-me allà. 

Aquesta reflexió ens vol fer entendre que Pi es vol dir adéu “aquest personatge” 
Richard Parker però alhora no vol. No vol perquè gràcies a ell, li ha donat una 
esperança, una raó per seguir viu en el bot de salvavides, una protecció, una 
distracció de la realitat que ha suportat. Sense Richard Parker ara mateix Pi no 
ens podria explicar la seva increïble història. I sobre Déu, el menciona perquè 
ell, aquest ésser diví també li ha donat esperança i la fe que Pi té ell cap a Déu 
és immensa. Li agraeix de tot cor que ell sí que es quedi per fer-li companyia. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquesta escena consta a la versió cinematogràfica des del minut 1:43:43 fins el 
1:48:00. 

Una diferència és que la reflexió sobre Richard Parker que no s’ha acomiadat la 
fa Pi i li explica a Tolstoi.  

Una altre diferència és que segons el llibre Pi tenia un tros de carn de tortuga a 
la ma i els homes li treuen. Això a la pel·lícula no consta. 

Quasi tots els diàlegs de reflexió filosòfica són extrets de la pel·lícula. 
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Escena on Richard Parker se’n va sense acomiadar-se 
de Pi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 95 

LLIBRE: 

Situació: 

Aquest capítol és una nota de l’autor Tolstoi. Ens explica que el senyor 
Okamoto i el senyor Atsuro Chiba van a veure Pi a Mèxic perquè treballen pel 
Departament Marítim del Ministeri de Transport del Japó. Els hi expliquen que 
Pi és l’únic supervivent del Tsitsum i volen saber la causa de l’enfonsament del 
vaixell. 

El seu departament  va donar-los instruccions per baixar i posar-se en contacte 
amb el supervivent i va veure si es podia aporta alguna llum sobre el destí del 
vaixell. (...) 

També ens explica tot el seu trajecte fins arribar a l’Hospital Benito Juárez, 
Tomatlán, Mèxic. 

Ens posaren en camí amb un cotxe llogat. (...) i agafar el ferri per travessar el 
golf de Califòrnia fins a Guaymas. (...) El cotxe es va espatllar-se (...) 

Personatges: 

El narrador és Tolstoi i apareixen el senyor Okamoto i el senyor Atsuro Chiba. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la versió cinematogràfica. 
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CAPÍTOL 96 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol hi ha les salutacions entre el Thomohiro Okamoto i Atsuro 
Chiba amb Pi. 

- Hola, senyor Patel. Em dic Thomohiro Okamoto. Sóc del Departament 
Marítim del Ministeri de Transport del Japó. Li presento el meu ajudat, 
Atsuro Chiba. Hem vingut a veure’l en relació a l’enfonsament del vaixell 
Tsitsum, del qual vostè era passatger. ¡Podríem parlar amb vostè ara? 

- Sí, és clar. 
 

La lletra en negreta que apareix en el llibre significa que parlen japonès entre 
ells dos. 

Personatges: 

El narrador és Tolstoi. Els personatges són: Pi, Tomohiro i Atsuro. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

No consta aquest capítol a la versió cinematogràfica. 

 

 

CAPÍTOL 97 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi explica la història. 

La història. 

Personatges: 

El narrador és Pi. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 
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PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no consta a la gran pantalla. 

 

 

CAPÍTOL 98 

LLIBRE: 

Situació: 

Aquest capítol és un diàleg entre Pi i els dos senyors del Departament Marítim 
del Ministeri de Transport. Els dos senyors de la companyia es pensen que Pi 
els pren per ximples. 

Senyor Okamoto: - molt interessant. 

Senyor Chiba: - Quina història. 

- Es pensa que som ximples. Senyor Patel, farem un petit descans i 
després tornarem, d’acord? 
 

Personatges: 

El narrador és Pi i apareixen: Okamoto i Chiba. 

-No hi ha reflexions filosòfiques. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol no figura a la gran pantalla. 
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CAPÍTOL 99 

LLIBRE: 

Situació: 

En aquest capítol Pi intenta convèncer els dos japonesos amb la seva història 
però ells no se la creuen. Pi els proposa una altra història on els personatges 
són els següents: la mare de Pi que ha perdut el seu altre fill, el mariner xinès 
que té una cama trencada i el cuiner que és una bèstia cruel. 

- Sé què volen. Volen una història que no els sorprengui. Això confirmarà 
el que ja saben. Això no els farà veure més amunt o més enllà o de 
manera diferent. Volen una història plana. Una història immòbil. Volen 
els fets eixuts i alisos. 

- Eeeeh... 
- Volen una història sense animals 
- Sí! 
- Sense tigres ni orangutans. 
- Això mateix. 
- Sense hienes ni zebres. 
- Sense. 
- Sense suricates ni mangostes. 
- No en volem. (...) 

 
Personatges: 

El narrador és Pi i apareixen Okamoto i Chiba. 

 

Frases filosòfiques o reflexions: 

Pàg. 385 

- Prou bé per distingir el possible de l’impossible. 
És una frase que pronuncia el senyor Chiba: no creu que la història que 
expliqui Pi sigui real i creu saber diferenciar la veritat del que no ho és. 

Pàg. 393 

- El món no és tan sols de la manera que és. És com el comprenem, no? I 
en comprendre alguna cosa, hi aportem alguna cosa, no? I això no 
converteix la vida en una història? 
 

És una frase filosòfica sobre la vida. Podríem dir que el món és com el 
percebem des de la nostra particular experiència. 
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Escena on Pi hi explica la història real, sense animals. 

Pàg. 399 

Sabia que havia anat massa lluny i ara ja no volia continuar vivint. Però mai no 
va dir “ho sento”. Per què ens aferrem als nostres hàbits malvats? 

Aquestes paraules es refereixen al moment en què Pi mata el cuiner i aquest 
no fa res per evitar-ho perquè sap que ha fet una maldat. Tot i així, no diu “ho 
sento”. És una reflexió sobre l’arrogància de l’home per defensar el seu honor. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol queda reflectit a la pel·lícula del minut 1:48:34 fins al 1:55:28. 

En el llibre s’explica que l’asseguradora s’encarregaria de donar-li diners a Pi 
mentre que en la peli no ho diu.  
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CAPÍTOL 100 

LLIBRE: 

Situació: 

Aquest capítol és un informe del senyor Okamoto que narra la causa de 
l’enfonsament. Explica que no sap exactament què va desencadenar 
l’enfonsament del vaixell però el que sí sap és que el supervivent va estar en 
companyia d’un tigre. 

Causa de l’enfonsament impossible de determinar a partir de les proves 
disponibles (...) 

(...) la història de l’únic supervivent, el senyor Piscine Molitor Patel, és una 
història astoradora de coratge i fortalesa(...) 

(...) molts pocs nàufrags poden afirmar que han sobreviscut tant de temps al 
mar com el senyor Patel, i cap d’ells en companyia d’un tigre de Bengala adult. 

Personatges: 

Pi de lector de l’informe. 

 

PEL·LÍCULA: 

Fets: 

Aquest capítol queda inclòs del minut 1:58:08 fins al 1:58:30 de la pel·lícula. 
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RECOPILATORI DE TOTS ELS CAPÍTOLS QUE NO CONSTEN 
 
El capítols que no consten són els següents: 
 
9,2,9,10,11,14,16,18,19,21,22,25,27,28,31,32,33,55,56,60,64,66,67,69,70,72,7
4,75,76,77,78,82,87,89,90,95,96,97 i 98. 
 
 

ESCENES AFEGIDES A LA PEL·LÍCULA 
 
Les escenes que ha afegit Ang són les següents: 
 
Del minut 26:37 fins al minut 27:51 apareix Anandi, una noia d’uns 17 anys de 
la qual Pi s’enamora a primera vista. La mare de Pi li fa estudiar música i un dia 
el seu professor agafa la grip. Li demana a Pi que el substitueixi marcant ritmes 
per una classe de dansa, a la qual Anandi assisteix. 
 
En la següent escena, Pi segueix a Anandi i li pregunta què significa una 
posició que només fa ella en el ball. Ella li explica que representa la flor de 
lotus. I Pi li pregunta per què la flor de lotus s’amaga en un bosc. Aquesta 
escena comença al minut 27:52 i acaba al 29:15. 
 
Una altra escena afegida la que ens mostra Pi ensenyant el zoo a Anandi. Li 
ensenya l’estrella del zoo, el famós tigre de Bengala: Richard Parker. Dura del 
minut 29:18 fins al 29:44. 
 
Des del minut 31:05 fins al 31:29 veiem el comiat de Pi i Anandi. Anandi li posa 
un rakhi (polsera feta de cotó de color vermell pel canell). I és l’última vegada 
que estan junts. 
 
Del 31:38 fins al 3:13 hi ha l’escena on Pi es troba a la coberta. La seva mare 
Gita li diu que comencen a servir el sopar. També li comenta que té una vida 
per endavant i que  la decisió que han pres els seus pares de marxar de l’Índia, 
és pel bé d’ell i el seu germà Ravi. 
 
Del minut 32:14 fins al 33:26 hi ha una discussió entre els pares de Pi i el 
cuiner del Tsimtsum. Gita li explica que tots a la seva família són vegetarians 
però el cuiner l’ignora. Després intervé Santosh, que parla  més 
contundentment amb el cuiner. Comença la baralla. Aquest diàleg el trobem en 
francès ja que representa que Pondicherry va ser colonitzat pels francesos el 
1674. 
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Escena on Pi es troba a les 
classes de dansa amb la 
seva amiga Anandi  

Des del 33:28 fins al 33:50 hi ha un mariner que els diu que ell és “un budista 
feliç” i que si volen provar la salsa, no hi ha problema ja que només és sabor i 
no porta carn. Però ells li diuen que no. 
 
Del 34:16 fins al 34:53 hi ha una escena on Pi i el seu pare es troben amb els 
animals i els donen calmants perquè no es maregin tant. 
 
Del minut 35:54 fins al 36:07 Pi li explica a Tolstoi com es desplaçava el 
Tsimtsum en el Pacífic. 
 
Del minut 57:18 fins al 57:40 és una escena espectacular tant a nivell de 
composició dels colors com de la seva distribució en la imatge. És una sortida 
de sol. L’horitzó no existeix perquè el cel i l’oceà formen un sol objecte: un 
mirall que reflecteix molts núvols i molts rajos ataronjats del sol. Pi fa una 
reflexió en veu alta. Parla amb Déu i li diu que faci el què ell vulgui de la seva 
vida. De la mateixa escena en el minut 58:57 fins al 59:30 Pi s’acosta amb el rai 
cap el bot salvavides i aixeca la lona. Allà veu Richard Parker que el l’observa 
amb una mirada penetrant i profunda. 
 
Del minut 1:05:53 fins al 1:09:28 trobem una escena on Richard Parker, cansat 
d’estar-se al bot, salta a l’aigua i es posa a nedar. A Pi li fa molta gràcia veure 
com el gran felí neda en el mar però quan se li acosta al rai ja no li fa tanta 
gràcia. Estira la corda que uneix el rai amb el bot i  hi puja perquè Richard no 
tingui temps d’atacar-lo. Quan és a sobre el bot, Richard remuga perquè l’ajudi 
a pujar. En un principi, Pi agafa la destral i vacil·la per matar-lo però en veure 
els seus ulls grans i innocents es decanta per ajudar-lo a pujar al bot. Pi pensa 
una solució: construeix una rampa perquè Richard Parker pugui pujar fàcilment. 
 
Del minut 1:17:12 fins al 1:20:34 Pi domestica Richard Parker  utilitzant trossos 
de peix i el fa entrar sota la lona. 
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Escena on Pi es troba sobre un mar que sembla un mirall. 

Escena on Richard Parker es posa a nedar en el mar. 

Escena on Santosh s’enfada amb el cuiner del Tsimtsum 
perquè li serveix carn i a més insulta a la seva família. 
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POSSIBLES FINALS 

Yann Martel ens proposa dues versions de la història. Pi les explica als dos 
japonesos. Ells hauran d’escollir finalment quina història volen per tal d’explicar 
l’enfonsament del Panamà Tsimtsum. 

En la primera, un noi hindú d’uns disset anys ha sofert un naufragi i ha perdut la 
seva família i els animals del zoo, on ell vivia. En el bot salvavides conviu amb 
una zebra malferida d’una pota posterior, una hiena histèrica, una femella 
orangutan que ha perdut el seu fill i un tigre de Bengala. No podia ser que 
convisquessin eternament en harmonia en el bot. La mare naturalesa ha 
intervingut fent que els més forts tinguessin el poder. Primerament, la hiena 
mata la zebra i després l’orangutan. El tigre és qui s’encarrega de matar la 
hiena. Finalment, queden el noi i el tigre en el bot. Durant la resta de dies fins 
que arriben a terra ferma, el noi ha hagut d’aprendre a conviure i dominar el 
tigre per tal de sobreviure. Ha passat molts moments en què volia abandonar la 
vida però el fet que visqués amb un company, en aquest cas una mica 
especial, feia que no es rendís fàcilment. Després de molts dies arriben a Mèxic 
i allà és on el tigre desapareix sense acomiadar-se del noi i s’endinsa a la 
selva. 

L’altre història té també com a protagonista el mateix noi hindú. També ha 
pateix un naufragi i perd tota la seva família i els animals del zoo on vivia. Es 
troba en un bot salvavides conjuntament amb la seva mare que està trista 
perquè ha perdut el seu marit i el seu fill; un mariner del vaixell que s’havia 
trencat la cama i finalment el cuiner. El cuiner és qui té la idea de tallar-li la 
cama al mariner perquè no pateixi tant. Però el resultat és que el pobre home 
pateix molt més i que no pot sobreviure. El cuiner, un altre dia mata la mare del 
noi perquè el seu fill no ha pogut agafar una tortuga per després menjar-se-la 
entre tots. El dia següent, el noi hindú mata el cuiner. Passen mesos  fins que 
el noi arriba a terra ferma, a les costes de Mèxic i és salvat per la gent de 
l’indret. 

En totes dues versions hi trobem un noi que ho perd tot i pateix però el cas és 
que no ens explica quin és el fet que va fer que el Panamà Tsimtsum 
s’enfonsés. Tampoc podríem dir quina és la versió oficial perquè tant una com 
l’altra és real i creïble.  
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MISSATGE DE L’AUTOR 

El missatge que ens vol transmetre Yann Martel és una gran reflexió sobre la 
vida. 

En alguns moments, la vida és tan cruel amb nosaltres que per explicar-la 
l’hem de disfressar. En aquest cas, els personatges tenen qualitats d’animals i 
amb aquesta al·legoria es treu duresa a la situació. Uns animals dins un bot 
són més innocents que uns humans, i les accions que duen a terme els animals 
són fàcilment perdonades, mentre que les mateixes accions fetes pels homes 
les podríem qualificar de salvatges i inhumanes. 

En aquest sentit, Pi ha creat un personatge per no sentir-se sol. Aquest 
personatge és de fet una part de la seva personalitat: la més inhumana, capaç 
de matar un ésser de la seva mateixa espècie. Encara que tingui parts 
negatives, Richard Parker, és un recurs que s’inventa Pi per afrontar la  realitat. 
Quan arriben a terra, Pi espera un comiat del seu company. Però no hi és ja 
que el tigre desapareix dins la selva sense girar-se. Per Pi és com si una part 
dins seu hagi desaparegut per sempre. 

L’home sempre ha tingut la necessitat de trobar una explicació a allò que 
resulta incomprensible. Aquí és quan entra la religió. La religió ens ofereix una 
via que ens alleugereix de la càrrega del cúmul de preguntes sense resposta. 
Trobem des del creient que segueix al peu de la lletra el que diuen els llibres 
sagrats fins al que és totalment ateu o agnòstic. També hi ha una classe de 
persones, que seria la gran majoria, que en podríem dir dels creients 
(practicants o no) amb un toc de racionalitat. 

Totes aquestes afirmacions esmentades anteriorment, les trobem dins de l’obra 
de Yann. 

Com a conclusió podem dir: tot és creïble segons la predisposició de la persona 
a creure. 
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CONCLUSIONS DE LA COMPARACIÓ 

Ang Lee ha captat les escenes més rellevants segons el seu criteri. Ha inclòs 
les escenes següents: escena on es pot veure Mamaji ensenyant a nedar a Pi 
a la piscina, escena on Pi vol conèixer la nova tigressa del zoo (en la pel·lícula 
és un mascle), escena on Pi escriu el seu nom a la pissarra, escena on 
Santosh Patel li diu al seu fill Pi que han de marxar cap a Canadà, escena de 
l’enfonsament del Panamà Tsimtsum i  l’escena dels suricates entre d’altres. 

Ang Lee ha considerat poc importants els capítols que fan referència a la 
trobada entre de Pi i Santish Kumar, el musulmà practicant. Ha volgut fer veure 
que Pi, ell sol, descobreix aquesta religió. Tampoc ha volgut mostrar els 
capítols que fan referència als diàlegs entre Pi i el suposat Richard Parker, que 
realment no deixar de ser ell mateix. Aquests capítols es troben cap al final. 

Un fet important a destacar és que Ang Lee ha volgut fer que Pi sigui qui narra 
la història i que mentre l’explica, va fent flashbacks per mostrar els fets. Mentre 
que en el llibre és Tolstoi l’escriptor qui narra el que li ha explicat Pi. En la 
versió cinematogràfica, hi trobem una similitud  amb el llibre: Tolstoi visita la 
casa de Pi perquè li narri la història. 

Crec que és una pel·lícula molt aconseguida i que commou tots els 
espectadors. He trobat molta gent que l’ha vista però molts d’ells no 
coincideixen en com l’han viscuda. Uns l’han trobada molt pesada i avorrida i la 
consideren una pel·lícula per passar el temps, d’altres l’han trobada interessant 
però se’ls ha fet pesat el tros del bot salvavides i altres comenten que és una 
gran pel·lícula i que el final és molt impactant. 

Tant els efectes visuals com els decorats, la composició dels elements i la 
banda sonora estan molt ben aconseguits. Això ha fet que aquesta Gran Obra 
amb majúscules hagi estat mereixedora de moltíssims premis dels quals en 
destaquem dos dels més importants: 

- Onze nominacions als Oscars dels quals va aconseguir: millor director, 
millor fotografia, millors efectes visuals i millor banda sonora. 

- BAFTA 2012:  millor fotografia i millor efectes visuals. 
 

(Link per veure tots els premis aconseguits per aquesta pel·lícula42). 

Des del meu punt de vista, crec que  aquesta és una gran pel·lícula i que Ang 
Lee ha sabut portar-la a la gran pantalla d’una forma impressionant. El fet que 
no hagi posat algunes escenes esmentades abans, no altera el sentit de l’obra i 
això trobo que és imprescindible. Crec que Ang Lee ha afegit el toc d’amor 
entre els personatges Pi i Anandi per endolcir la història. 

                                                           
42 http://es.wikipedia.org/wiki/Life_of_Pi_(pel%C3%ADcula) 
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INVENTARI D’ANIMALS 

Durant tota la comparació he anat recollint tots els animals citats que apareixen 
en la novel·la. N’hi ha 109. Alguns són el mateix tipus d’animals però 
especificant-ne la raça. Són citats per ordre d’aparició en la novel·la. 

Mones 

Peresosos 

Hipopòtams 

Girafes 

Rinoceronts indis 

Elefants 

Lleons  

Minans 

Cacatues de les Moluques 

Llúdries 

Bisons americans 

Orangutans 

Paons 

Ratapinyades 

Granotes de color: verd brillant o pàl·lid, grogues, blau fosc, marrons 

Flamencs roses 

Cignes Negres 

Casuaris d’elm 

Coloms argentats 

Estornells brillants del Cap 

Periquitos amb cara de forma de cor 

Periquitos de front de taronja 

Papagais de Nandy 

Foques 
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Unglats 
 
Tigres 
 
Lleopards 
 
Tigre de Bengala 
 
Cabra 
 
Óssos de l’Himàlaia 
 
Hienes 
 
Cérvol pigallat 
 
Camell àrab 
 
Cignes negres 
 
Conillets d’Índies 
 
Cèrvids 
 
Plantígrads 
 
Mones udoladores 
 
Crancs violinistes 
 
Búfals africans 
 
Pantera negra 
 
Gats  
 
Gossos 
 
Boes constrictor 
 
Dragons de komodo 
 
Cocodrils 
 
Piranyes 
 
Estruços 
 
Llops 
 
Linxs 

Aranyes 
 
Ximpanzé del Congo 
 
Goril·la 
 
Gaur 
 
Orangutan de Borneo 
 
Sariga 
 
Escarabat 

Óssos  

Babuïns 

Macacos 

Mangabeis 

Gibons 

Cérvols 

Tapirs 

Llames 

Mangostes 

Tortugues 

 Mandril 

Camell 

Mona aranya 

Llangardaix 

Serps  

Formiguetes 

Sangoneres 

Ximpanzé 

Ramat de cabirols 

Ornitorincs 

Nyandús 

Estruços 

Cigonyes 

Elefant marí 

Mascle d’ant americà 

Zebra 

Ponis 

 
Ualabis 
 
Manatins 
 
Porcs espins 
 
Senglars 
 
Óssos bruns 
 
Ximpanzés 
 
Felins grossos 
 
Bisons 
 
Moltons salvatges 
 
Simis 
 
Tahrs (cabres) 
 
Cérvol negre 
 
Cigonyes 
 
Camell 
 
Bernats pescaires 
 
Agutí daurat 
 
Escurçó 
 
Musaranya 
 
Lèmurs 
 
Mandrils 
 
Macacos amb cua de  
lleó 
 
Lleopards 
 
Óssos d’Himàlaia 
 
Elefants Indis 
 
Tars del Nilgiri 
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RECOPILATORI DE DÉUS I DEESSES 
 
Ganesha 

També conegut com Vinayaka o Ganapathi. És fill de Siva y Parvati. 

El seu cap és en forma d’elefant en un cos d’home. Representa la suprema 
saviesa i és el senyor intel·lecte i l’autorealització. També representa el triomf 
de la saviesa sobre la ignorància.  

Te quatre braços: una mà sosté una destral (destrueix els desitjos); una altra 
porta un bol amb dolçaines (la recompensa de la recerca espiritual); una altra 
mà porta uns lotus ( representen el naixement de l’home, la il·luminació) i la 
quarta mà és la que ofereix amb el palmell, benedicció i salutació. Als seus 
peus hi ha una rata que és el seu vehicle. 

Els indis l’invoquen per rebre prosperitat i abundància i eliminar els obstacles 
del camí.  

És el senyor que supera els obstacles, el déu del somriure.  

 

Nataraja 

Nataraja és el Rei dels Ballarins. 

A la mà dreta superior sosté un petit tambor, la dreta inferior ens mostra la 
negació del temor. La mà superior de l’esquerra es troba en una posició de 
mitja lluna que sosté una flama (el foc que finalment destrueix el món i és quan 
desapareix a les aigües còsmiques). 

Les mans que subjecten el tambor i el foc equiparen les forces de la creació i la 
destrucció. El segon braç esquerra està reposant sobre el pit amb la ma 
assenyalant el peu alçat, el que denota favor o gràcia pels devots. Un peu 
reposa sobre la forma corporal de la crueltat humana i la ignorància. 

La figura està envoltada d’unes aureoles de foc que simbolitzen els processos 
vitals de la natura. 
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Krishna 

Neix a Matura, al nord d’Agra. La seva mare és Davaki i el seu pare és 
Vasudeva. Té la pell del rostre fosca. El seu nom significa “el negre”. Sri 
Krishna va ser l’octava encarnació de Vishnu a la Terra. 

És la Suprema Personalitat de Déu, La Veritat Absoluta, la font de tot i la causa 
de totes les causes. Krishna és la forma més elevada i 
original de Déu. 

És dotat de sis opulències, tot en grau infinit: bellesa, 
força, saviesa, riquesa, fama i renúncia. Sap tot el què 
va passar, tot el què està passant i el què passarà. És 
infinitament misericordiós. 

 

 

Vishnu 

El prefix <Vis-> significa <expansió>. Vishnu és el 
conservador, el restaurador i el déu del sol. 
Probablement és el déu més important de la 
mitologia hindú. Va tenir deu encarnacions, avatars 
apareixen en el món per resoldre problemes i 
salvar la humanitat del desastre. 

 

Bali 

També anomenat Vamana. Fou la cinquena reencarnació 
de Vishnu en un nan. La seva tasca era tornar a  tenir el 
control dels tres mons governats en aquell moment pel rei 
dimoni Bali.  

 

Ravana 

És el dimoni luxuriós que rapta a Sita, la parella de Sri Rama i se l’emporta a 
l’illa Lanka (Sri Lanka). 
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Sita 

És la parella de Sri Rama. 

 

 

Hanuman 

És l’home mono fill del Déu Vayu és el més lleial i devot servidor de Rama. Fou 
qui rescatà Sita, la parella de Rama. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Markandeya 
 
No és una Divinitat. És un personatge d’una de les històries que narra el 
Mahabarata. Fa molt temps, totes les criatures vives desapareixien i el món va 
quedar reduït a un mar gris i gelat. L’únic home salvat de la devastació fou 
Markandeya. Un dia es troba un nen (era el Déu Vishnu) que li ofereix acollir-lo 
dins el seu propi cos El nen obre la boca i hi introdueix l’home, que cau fins la 
seva panxa. Tarda més de cent anys en recórrer tota la panxa i veu que hi ha la 
Terra sencera i el cel sense límits. Un dia Markandeya cau de la boca de 
Vishnu mentre dorm. Markandeya no arriba a comprendre el món exterior i li 
resulta massa gran i complex. Vishnu es compadeix d’ell i el torna a introduir 
dins la seva boca. 
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YANN MARTEL 

AUTOR DE LA NOVEL·LA (BIOGRAFIA) 

Yann Martel va néixer el 25 de juny del 1963 a Salamanca dins la comunitat 
autònoma de Castella i Lleó. 

La mare de Yann es deia Nicole Person i el seu pare Emile Marte. Yann tenia 
més relació amb la seva mare ja que el seu pare era professor però el van 
designar diplomàtic pel govern canadenc. Això va comportar que els primers 
anys de la seva infància visqués en molts llocs diferents: Oest del Canadà, 
Estats Units (Alaska), Amèrica Central (Costa Rica i Mèxic) i finalment a Europa 
(França i Portugal entre d’altres).  

Va estudiar secundària a Port Hope. Va seguir els estudis a la Universitat de 
Trent (Ontario) on es va llicenciar en filosofia. 

Va tenir diferents treballs: ajudant de cuina, jardiner, guarda de seguretat etc. 
Un altra feina que va tenir va ser la de 
professor de literatura a la Universitat de 
Berlín. 

Als 27 anys va decidir que volia ser 
escriptor. 

Va viure a l’Índia, Iran i Turquia entre 
d’altres. 

OBRES 

Ha escrit sis obres i la que el va fer saltar a la fama a escala mundial va ser 
“Life of Pi” en català Història de Pi el 2001. Es va portar a la gran pantalla 
gràcies al director Ang Lee i es va estrenar el 2012. 

El seu primer llibre publicat el 1993 fou una col·lecció d’històries curtes: The 
fact behind the Helsinki Roccamatios. Aquest llibre tracta el poder de la 
imaginació de la vida de dos nois que pateixen la SIDA. Els temes que toca 
aquesta petita novel·la són: la mort, la memòria i la natura 

El mateix any va publicar un altre llibre anomenat “Seven Stories”. 

El 1996 apareix Self. Tracta sobre la identitat, gènere i la transformació en un 
món governat per varies fronteres socials i culturals. 

El seu quart llibre i més famós fou Life of Pi. Es la història d’un noi de disset 
anys que passa dos cents vint-i-set dies en un bot salvavides. Els seus 
acompanyants durant el trajecte són d’allò més especials: una zebra malferida 
d’una pota del darrere, una femella orangutan trista perquè ha perdut el seu fill, 
una hiena histèrica i que posarà en perill la tripulació i finalment un tigre de 
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Bengala que serà un personatge clau. Es va inspirar en l’obra Max y los gatos 
de Moacyr Scliar. És un refugiat jueu-alemany que creua l’oceà Atlàntic amb un 
company: un jaguar. Scliar va declarar que Martel havia utilitzat la seva idea 
sense consultar-lo ni informar-lo. Va indicar que estava estudiant la situació 
abans de decidir si havia d’agafar alguna acció sobre la resposta. Després de 
parlar amb Martel, Scliar va decidir no donar-li més voltes a l’assumpte. L’obra 
de Yann es va publicar el 2002. 

El 2004 va escriure una col·lecció de llibres titulada: We Ate The Children Last.  
Tracta de l’horror i les conseqüències dels errors del humans. El director 
Andrew Cividino la va dur a la gran pantalla en forma de curtmetratge el  2011. 

El  2007 va començar un projecte anomenat: What is Stephen Harper reading? 
Cada dues setmanes Martel enviava al 1r Ministre (personatge fictici) un llibre 
de literatura i una carta animant-lo a llegir. Les primeres 55 cartes es varen 
recollir i recopilar en un llibre el 2009. El títol original és: What Stephen Harper 
reading? Yann Martel’s recommended reading for a Prime Ministre (and book 
lovers of all stripes). Va acabar el projecte el 2011: havia enviat cent llibres a 
Harper en total. 

El 2010 va publicar Beatrice and Virgil. Els seus principals protagonistes eren 
un ruc i un mono dissecat. En aquest llibre podem veure que Martel continua 
utilitzant animals per explorar la condició humana. Tracta el tema de 
l’Holocaust, que es refereix als esdeveniments en els camps d’extermini dels 
nazis. És una novel·la d’alta complexitat. 

Actualment Martel segueix la seva tasca d’escriptor i conferenciant. 
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ANG LEE 

DIRECTOR DE LA PEL·LÍCULA (BIOGRAFIA) 

Va néixer el 23 d’octubre del 1954 a Pingtung, Taiwan. 

Es va graduar a l’Escola Nacional d’Art de Taiwan el 1975 i després va arribar 
als EUA per estudiar Belles Arts a la Universitat d’Illinois a Urbana. Rep un 
Màster en Producció de Cinema a la Universitat de Nova York. 

L'any 1983 es va casar amb la biòloga molecular Janice Lin, amb qui ha tingut 
dos fills, Haan Lee i Mason Lee. 

 
OBRES 

Va exercir com a ajudant de direcció a la pel·lícula de Spike Lee Stuy 
Barbershop: We Cut Heads (1983). 

A continuació, Lee va escriure un parell de guions, que finalment van aparèixer 
en l'escena de la pel·lícula amb Tui shou el 1992, una comèdia dramàtica que 
reflecteix els conflictes generacionals i l'adaptació cultural, centrat en la 
metàfora de l'avi de Tai –Chi i la seva tècnica: "Pushing Hands". Aquesta 
pel·lícula el va fer debutar.  

Va dirigir El banquet de noces el 1993. El títol original és The Wedding 
Banquet. Tracta d’una exploració dels conflictes culturals i generacionals a 
través d'un taiwanès homosexual que fingeix un matrimoni per tal de satisfer les 
demandes tradicionals dels seus pares taiwanesos. 

La seva tercera pel·lícula de la trilogia de pel·lícules Taiwanese-
Culture/Generation  fou el 1994 amb Eat Drink Man Woman. 

Un any més tard  filma la pel·lícula Sense and Sensibility. Va ser la seva 
primera pel·lícula de Hollywood. És una història d’època basada en un text de 
Jane Austen. 

El 1997 va filmar la pel·lícula The Ice Storm. És una adaptació de la novel·la de 
Rick Moody situada al 1970 en els suburbis de Nova Anglaterra. 

Ride with the Devil el 1999 i Wo hu cang long el 2000, van ser considerades 
dues de les seves grans obres. 

El 2001 va rodar un curtmetratge Chosen  i el 2003 filma Hulk. El 2005 va filmar 
Brokeback Mountain, una pel·lícula basada en un conte curt d'Annie Proulx . El 
2009 Taking Woodstock. Aquesta darrera està ambientada a finals dels anys 
60  en el cèlebre Festival musical de Woodstock. 

Finalment la que li ha donat un gran prestigi ha estat Life of Pi. 
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PREMIS: 

Entre els premis més importants destaquen: 

Premis Oscar: 

- Com a millor director per Brokeback Mountain (2006) i Life of Pi (2013). 
Globus D’Or: 

- Com a millor director amb Wo hu cang long (2001) i Brokeback Mountain 
(2006). 

Els Premis BAFTA: 

- Com a millor pel·lícula amb Sense and Sensibility (1996).  
- Millor pel·lícula no anglesa amb Crouching Tiger i Hidden Dragon (2001) 
- Premi David Lean a la millor dirección: 

o Wo hu cang long (2001). 
o Brokeback Mountain (2006). 

Mostra de Venècia: 

- Lleó d'Or: 
o Brokeback Mountain (2005) 
o Lust, Caution (2007) 

 

Actualment continua la seva tasca com a director de cinema. 
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QÜESTIONARIS I CARTES A L’AUTOR DEL LLIBRE I EL DIR ECTOR  

 

Dear Martel, 

It is an honor to be able to contact you. 

First of all, I would like to introduce myself. My name is Sara Bartra and I am 17. 
I am a student at Maristes School in Girona, Catalonia, in Spain. Girona is 100 
km from Barcelona. 

In order to access University, I must do a research project on a topic I can 
choose: this will be a 10% of my high school mark. I must hand it in by the end 
of October. We students are supposed to go deep in a subject that interests us. 
This is why I have chosen to compare your amazing novel and the adaptation 
into a movie. 

I picked up this subject because I am an adopted girl from Mumbai and I identify 
with the setting. At this point your help would be much appreciated and it would 
surely improve my project mark.  

I would be very grateful if you could answer my questionnaire. 

I would also like to know if you are planning to visit my country or a nearby 
country. Or another option would be to visit Barcelona and I could interview you 
while showing you a wonderful city. 

I would also like to congratulate you for such a great novel. The first time I saw 
the trailer of the film I thought that the novel had to be wonderful and the truth is 
that it came up to my expectations! It opened my eyes to show me a reality I 
had sometimes imagined. Your novel is a reflection and I love it. I know that 
many people dislike this kind of books but I am a big fan of them. I love to view 
the world from different perspectives. I don’t think it is interesting if we all 
approach the world similarly. 

I would be most grateful if you could answer the following questionnaire. 

Thanks in advance, 

Yours sincerely, 

Sara (Deepti) 

 

PS: Deepti is the name I was given in India. You can contact me at: 
sarabartra@hotmail.com or mom’s at: rpages12@gmail.com 
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QUESTIONNAIRE: 

BOOK: 

- Why is the story set in India? 
- Why did you chose a tiger and not a different animal like a dog? 
- Why did you imagine a floating island inhabitat by  
- Per què una illa flotant? Què el va portar a imaginar que estava habitada 

per meerkats? 
- Mr. Ang Lee has changed some elements from your novel such as the 

color of the boat canvas from orange to white or when Pi falls from 
theTsimtsum and loses one shoe but keeps both in the film... Do you 
mind these changes? 

- There are very hard scenes. How did they come to your mind? 
-  Taking animals in a boat reminds us of a scene in the Bible. Did you get 

inspired by Noah’s story? 
- What about you being accused of coping Ian Moarcyr Scliar? What is 

your opinion about it? 
 

Film: 

- Some chapters are not reflected in the film like the chapter where Pi 
goes to the muslim area or the chapter where Pi goes to the zoo with the 
Kumar men. How do you feel about it? 

- What do you think about Anandi’s story? Do you believe it is a good story 
although it was invented? 

- The scene with the cook and Gita, do you think it makes the story more 
evident?  

- Do you think the characters in the story are similar to the ones in the 
film?  

- How do you think the audience has perceived this film? Do you think they 
will catch the meaning you suggest in the book? Is the idea more evident 
in the book or in the film? 

 

Other questions: 

- Why is religion so important in our lives? According to Pi it is a help 
rather than an inconvenience. 

- This is a very philosophical book. Who are the philosophers you get 
inspiration from? 
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Dear Mr. Lee, 

It is an honor to be able to contact you. 

First of all, I would like to introduce myself. My name is Sara Bartra and I am 17. 
I am a student at Maristes School in Girona, Catalonia, in Spain. Girona is 100 
km from Barcelona. 

In order to access University, I must do a research project on a topic I can 
choose: this will be a 10% of my high school mark. I must hand it in by the end 
of October. We students are supposed to go deep in a subject that interests us. 
This is why I have chosen to compare the novel and your amazing adaptation 
into a movie. 

I picked up this subject because I am an adopted girl from Mumbai and I identify 
with the setting. At this point your help would be much appreciated and it would 
surely improve my project mark.  

I would be very grateful if you could answer my questionnaire. 

I would also like to know if you are planning to visit my country or a nearby 
country. Or another option would be to visit Barcelona and I could interview you 
while showing you a wonderful city. 

Finally, I would like to congratulate you for all the prizes you have been 
awarded. 

I hope to hear from you soon, 

Yours faithfully, 

Sara Bartra (Deepti) 

 

PS: Deepti is the name I was given in India. You can contact me at: 
sarabartra@hotmail.com or mom’s at: rpages12@gmail.com 
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QUESTIONNAIRE: 

Film: 

- Which was your first thought when you knew that you were going to film 
Life of Pi? 

- Did you expect the film to be was so successful? 
- Was it difficult to adapt every detail of Yann’s Martel novel onto the 

screen? 
- Which scene do you believe it was the most faithful to Yann’s work? 
- Which was the criteria you followed when selecting the chapters to 

appear on the big screen?   
- Why didn’t you include the chapter of the sloths? And the chapter where 

Pi went to the muslim area? And the chapter where the three preachers 
met at Gandhi’s square? 

- Why did you invent the love story between Anandi and Pi? Did you want 
to include a sweet moment? 

- Why did you decide to change the color of the boat canvas from orange 
to white? 

- Where did you get your inspiration from to create such breathtaking 
scenes? 

- How would you like the viewers to capture this film? 
- Can you mention one scene that you particularly like? 
- How would you define Yann Martel’s novel? 

 

Other: 

- Do you think the film reflects on the philosophy of understanding the 
sense of life or on how religion can influence our lives?  

- Have you been influenced by this film? 
- Do you agree on Yann Martel’s idea that life is a story and we are the 

ones to decide whether to create some fiction, as in the case of Pi, to be 
able to overcome terrible or hard situations? 
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CONCLUSIONS 
 
Aquest treball m’ha exigit una lectura molt acurada de la novel·la 
conjuntament amb una anàlisi de la versió cinematogràfica per tal de captar 
tots aquells petits detalls que conté aquesta obra. 
 
He hagut d’anar contra rellotge ja que portava el treball una mica endarrerit. 
Però l’esforç, passió i ganes de que el resultat sigui brillant no hi falta. 
 
Crec que cal mencionar que aquest llibre és una bona eina per percebre el 
món en què vivim des d’un altre punt de vista. La història de Pi de Yann 
Martel m’ha fet reflexionar sobre qüestions molt diverses, i fins i tot, canviar 
el meu punt de vista sobre alguns temes. 
 
Moltes de les reflexions que feia Pi durant el llibre, les he trobat molt 
interessants com per exemple el diàleg que tenen Pi i la seva mare sobre el 
fet de seguir una sola religió. Comparen les religions amb els passaports i 
les nacions. Trobo que és una bonica forma de fer entendre als lectors que 
no importa quina sigui la teva ideologia, mentre se siguis honrat i humil amb 
els altres. 
 
El fet que Pi passi 227 dies a alta mar i superi una cruel realitat és una 
prova de de la seva fe en la vida i persistència. El 99% de les persones en 
la mateixa situació haurien abandonat  de seguida. 
 
Considero que el fet de reinventar-se la realitat per tal de superar la situació 
tan dramàtica és fascinant.  
 
També el fet d’invocar o imaginar un personatge perquè sigui el seu 
company durant el naufragi, penso que és una forma d’enfrontar-se als 
obstacles que presenta la vida. Aquest personatge inventat també podria 
ser una representació de Déu. 
 
I al final de tot, tant en el llibre com en la pel·lícula, Richard Parker 
abandona Pi. Richard Parker és un personatge inventat per Pi. Aquest 
personatge ha estat un amic lleial per a ell, amb qui ha compartit situacions i 
emocions. Trobo extraordinari la manera com Yann Martel ha captat 
l’atenció de l’espectador fent creure que Richard Parker era un personatge 
més de la novel·la. I al final exposa que Pi havia creat Richard Parker per tal 
de superar una realitat tan brutal i tan espectacular. Aquest petit detall crec 
que fa que l’obra sigui una OBRA AMB MAJÚSCULES. 
 
Analitzant el llibre he pogut percebre el gran nombre d’espècies d’animals 
que apareixen. 
 
Una dada curiosa que m’ha sobtat ha estat que el zoo de Pondicherry 
existeix realment. 
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He tingut alguns problemes amb els interlineats ja que si ho feia amb 1,5 
l’estudi comparatiu ocupava unes 200 pàgines i d’aquesta manera amb 1,15 
queda amb un nombre de pàgines més reduït. 
 
Ja he enviat les cartes a l’autor i l’escriptor i estic esperant resposta. 
 
Durant tot el temps que he estat fent aquest estudi, tot al meu voltant 
semblava girar entorn de l’Índia. És a dir: un meu amic se’n va anar a fer de 
voluntari dentista a l’Índia, un altre amic també hi va viatjar i molts petits 
detalls del dia a dia relacionats amb un nom: ÍNDIA. 
 
Moltes de les reflexions que fa Pi jo ja me les havia qüestionat i és xocant 
que hi hagi algú que també tingui les mateixes inquietuds que jo. 
 
Sens dubte he gaudit amb aquest treball i he après moltes coses sobre 
l’Índia i també com percebre el món. 
 
Vull convidar totes aquelles persones que els agradi llegir però a més a més 
llegir llibres que no només entretenen sinó que fan pensar, a que coneixen 
l’obra de Yann Martel. També a les persones que es troben perdudes en 
aquest món tan immens, superades per tantes preguntes sense resposta. Si 
us el llegiu, veureu el món amb uns altres ulls. 
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4/02/2013 17:23  - 4/02/2013 17:23 

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/7793416/Yann-Martel-in-search-of-
understanding.html 

4/02/2013 17:35  - 4/02/2013 17:35 

http://www.enotes.com/life-pi/biography 

4/02/2013 18:01  - 4/02/2013 18:01 

http://www.firstpost.com/tag/Yann--Martel 

4/02/2013 18:05  - 4/02/2013 18:05 

http://danielyunhx.com/2012/05/15/life-of-pi/ 
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11/03/2013 17:35  - 11/03/2013 17:35 

http://www.hoyenlahistoria.com/fecha/1963/junio/25 

11/03/2013 17:35  - 11/03/2013 17:35 

http://www.youtube.com/watch?v=d6hzZ7hgPLM 

11/03/2013 20:20  - 11/03/2013 20:20 

http://style.shockvisual.net/?p=8666 

 
06/05/2013 20:46  - 06/05/2013 20:46 

http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/4115/Yann_Martel-
_Nunca_pense_que_La_vida_de_Pi_iba_a_llegar_tan_lejos 

06/05/2013 20:51  - 06/05/2013 20:51 

http://www.youtube.com/watch?v=7u_OLIWr2xk 

06/05/2013 20:52  - 06/05/2013 20:52 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=0GPm3Ux7yVo 

06/05/2013 20:54  - 06/05/2013 20:54 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/yann-martel 

10/07/2013 17:27  - 10/07/2013 17:27 

http://readwithstyle.blogspot.com.es/2010/12/life-of-pi-by-yann-martel.html 

13/07/2013 21:12  - 13/07/2013 21:12 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard 

10/08/2013 18:55  - 13/07/2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Existencialismo 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Setge_de_Leningrad 

13/07/2013 21:27  - 13/07/2013 21:27 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Existencialisme 

15/07/2013 17:47  - 15/07/2013 17:47 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Luria 

https://www.facebook.com/LifeofPi?fref=ts 
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22/07/2013 12:40  - 14/08/2013 12:04 

http://lavueltaalmundo.net/paises/98/viajar-a-India.php 

10/08/2013 18:55  - 10/08/2013 18:55 

https://www.google.es/search?newwindow=1&rlz=1C2SVEE_enES426ES456&
q=william+beebe&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAy8HixKnfq6-
gWGKaaFJ31d-
82vvlu3efl2rdVfuXoFF7susAE3aZOUqAAAA&sa=X&ei=t8EHUrnSDNHQ7AaCk
YH4Cg&ved=0CLUBEOkTMBA&biw=1366&bih=667 

10/08/2013 12:10  - 10/08/2013 12:10 

http://www.quillandquire.com/reviews/review.cfm?review_id=6744 

13/08/2013 22:45  - 13/08/2013 22:45 

http://xtec.cat/~jjareno/activitats/pi/activitat_6.htm 

14/08/2013 12:07  - 14/08/2013 12:07 

http://www.google.es/search?newwindow=1&site=webhp&source=hp&q=tamil+
nadu&oq=Tamil+nad&gs_l=hp.3.0.0l7.22803.26812.0.27984.19.14.4.1.1.0.158.
1367.4j10.14.0....0...1c.1.25.hp..1.18.1315.2LKp2NNhtuI 

14/08/2013 12:42  - 14/08/2013 12:42 

http://www.health.ny.gov/es/diseases/communicable/poliomyelitis/fact_sheet.ht
m 

14/08/2013 13:11  - 14/08/2013 13:11 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gandhi_indira.htm 

9/09/2013 13:12  -  9/09/2013 13:12 

http://www.google.es/search?rlz=1C2SVEE_enES426ES456&newwindow=1&si
te=&source=hp&q=madurai&oq=Madurai&gs_l=hp.3.0.0l5j0i10j0l3.72019.7360
9.0.75064.7.7.0.0.0.0.155.733.5j2.7.0....0...1c.1.26.hp..3.4.412.TkafZ8YYHF4 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Goubert 

22/09/2013 18:25  - 22/09/2013 18:25 

http://en.wikipedia.org/wiki/Munnar 

28/09/2013 10:46  - 28/09/2013 10:46 

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0038584 
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05/10/2013 11:55  - 05/10/2013 11:55 

https://www.google.es/#q=mORARJI+dESai 

22/10/2013 16:00  - 22/10/2013 16:00 

http://www.gradesaver.com/life-of-pi/study-guide/character-list/ 

http://www.wikisummaries.org/Life_of_Pi 

http://cinemelodic.blogspot.com.es/2013/02/critica-la-vida-de-pi-2012-parte-
12.html 

23/10/2013 17:30  - 23/10/2013 17:30 

http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/inspiracion-cinematografica-la-
vida-de-pi 
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AGRAÏMENTS 

En aquest treball hi ha moltes persones que han influït i han fet  possible que 
es pogués realitzar. 

Primerament vull donar les gràcies els meus pares per haver-me recolzat en tot 
moment amb aquest treball tan laboriós. També vull agrair al meu germà la 
seva paciència infinita. 

Finalment donar les gràcies de tot cor a la meva tutora Montse Miralles per 
deixar-me fer un treball que personalment ha canviat la meva percepció del 
món. 


