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Estructura formal
Tres capítols intitulats: El premi sorpresa. La marxa. El terrat.

Observacions
A la pàgina 53 s’obre un epíleg intitulat "Sobre les aventures, els ànecs, els malfactors i els
premis",  on l'autor fa alguns comentaris i preguntes sobre el llibre adreçades al jove lector.
En aquesta edició totes les pàgines, tret de sis, són il·lustrades: en set ocasions, la
il·lustració ocupa la pàgina sencera i, en trenta-una, es combina dibuix i text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Els amics feien tabola i deien plagasitats.
-Agustí, lliga-li un cordill al coll i porta'l caminant, que aquest ànec ja està desmamat!
-Agustí, allí tens una noia! Avia-li l'ànec.
Haurien volgut que l'Agustí fes alguna bogeria amb l'ànec, que el diposités,
efectivament, als braços d'una noia, o que s'aturés a la boca del metro i fes veure que
el rifava, o que el gronxés com una criatura...
Però l'Agustí, amb l'escalforeta de l'ànec entre els braços, s'havia convertit en un
altre. Per res del món no hauria fet barrila amb aquella bèstia. Ara li semblava
realment algú viu, i se'n sentia responsable. No li havia passat mai això d'ara. Havia
recorregut set-cents metres i ja era com si de sempre aquell ànec fos algú de la
família.»

(pàg. 14, "La marxa")
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Tema: Viure una aventura casualment.

Subtemes: Els agents de l’ordre. Els companys. El comportament animal. La delinqüència.
L'escola. La il·lusió. El món urbà. Els premis. La responsabilitat. La valentia.

Gènere: Narració

Subgènere: Aventures

Edat dels lectors: A partir de 7 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
L'Agustí, un xiquet agradable i entenimentat, rep un premi sorpresa a l'escola pel seu bon
caràcter i per la simpatia que ha mostrat durant tot el curs. No sap, però, que aquest premi li
portarà certs maldecaps. El premi sorpresa resulta ser un ànec mut, a qui ell posa el nom de
Merenga. L'Agustí decideix emportar-se'l a peu des del col·legi fins a casa seva. Pel camí ja
topa amb uns quants entrebancs, perquè l'ànec crida l'atenció: es revolta i vol aixecar el vol.
La gran aventura, però, succeeix quan l'ànec se li escapa i s'enfila escales amunt fins arribar
al terrat d'un edifici. Allí dalt, un lladre pren el nen com a ostatge per tal de poder-se escapar,
però l'actuació del Merenga i de la policia el salva del perill.

Ambientació

Espai: Els fets succeeixen en una ciutat.

Temps: L'acció transcorre en la segona meitat del segle XX, al llarg d’un dia.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
Hi ha una alternança entre la narració i el diàleg, el qual és molt viu. Els tocs d'humor i
d’ingenuïtat fan molt fluïda i amena la lectura.
El llenguatge és molt senzill, entenedor i d’una gran riquesa expressiva.

Estructura interna
Segueix l’estructura clàssica de plantejament (cap. 1r): lliurament d’un premi a l’Agustí; nus:
el nen es dirigeix cap a casa amb l’ànec; i desenllaç (cap. 3r, a partir de l’escena del
safareig): amb l’ajut de l’ànec tot acaba bé.
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Anècdotes al marge
Narració escrita a Puiggròs el maig de 1981.
Inclosa a El vent dels animals, editorial La Galera, 1999, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 10. Està transcrita en el sistema Braille.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss

Agustí És el protagonista. Bon jan, decidit, valent i responsable.

El lladre És un malfactor armat que, acorralat per la policia, pren l’Agustí com a
ostatge.

Els companys del
col·legi

Atorguen el premi sorpresa a l'Agustí; abans, però, li fan broma.

Els pares de
l'Agustí

Formen una família convencional.

Els policies Salven l'Agustí del segrest del lladre.

Guàrdia Controla el pas de vianants i la seguretat viària.

Merenga És l’ànec mut que, amb el seu dinamisme, involucra l’Agustí en
l’aventura del terrat.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

Els animals de granja i de companyia.

Ètica Educació i urbanitat: l'escola i la família. L'educació vial.  Els premis.

Geografia La ciutat: geografia urbana.

Història de
l'Art

Els animals, especialment l'ànec, en el món del cinema i dels dibuixos
animats:

"Donald en el país de las matemáticas" (Donald in mathmagic land),
dibuixos animats Disney; "Feliz cumpleaños! Donald" (Donald's birthday
bash), dibuixos animats Disney i "Millonarios por una pata" (A million Dollar
duck) de Vincent McEveety.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents:
a) les bèsties domèstiques i de corral; b) la casa: parts i elements.
Inventari de locucions i frases fetes.
Recull d'interjeccions, d'expressions col·loquials i de frases humorístiques.

Recursos literaris: Recull i estudi de les figures literàries següents:
enumeració, comparació, metàfora, personificació. Les comparacions
lliures i les lexicalitzades. El diàleg i la narració. La narració en tercera
persona. El discurs directe i l'indirecte. El tractament de l'humor.

Tipologia textual: El conte.

Plàstica Dibuix d'animals domèstics.


