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Estructura formal
Quinze capítols intitulats: Galtanegra, Galtanegra, no t'hagués conegut mai... L'home de l'ull
tapat. L'anell de la mala sort. La sabata d'Eiximèn. Bandoler a la força. L'aplec de les
corredisses. Lladres a la rectoria. Fra Miquel al Purgatori. Gori, el gegant. Galtanegra i a
galtes negres. Si n'eren dos germans. Qui és l'Andó. El doctor Tadeu fa el viu... La justícia de
Don Gaspar. Al Mas Andona hi ha funció.

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb quatre dibuixos de doble pàgina amb text, set de pàgina
sencera i nou de més petits combinats amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Entre les corredisses de la gent que portava algun poal d'aigua, els crits i la fumera,
en Bernat va fugir del poble. Estava cansat, però caminava perquè l'aire que aviat, en
la frescor de la nit, respirà, era l'aire de la llibertat. Però el país era gran i no sabia on
anar. Tornaria a la masia? Qui el guiaria? En qui podria confiar?
Els grills, ara ja en ple camp, feien la música de fons del seu neguit.»

(pàg. 70, "L'aplec de les corredisses")
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Tema: La llibertat.

Subtemes: L'amistat. Els bandolers. El despotisme. L'engany. L'esforç personal. La
fraternitat. La justícia. El lladronici. Les revoltes dels pagesos. La valentia.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Rerefons històric.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Al mas Andona arriben notícies de la proximitat de bandolers. Això i el fet que el fruit de la
terra sigui força migrat, fan determinar al cap de casa d'enviar hereu i cabaler, en Jaume i en
Bernat, a casa del propietari de les terres, Don Gaspar de Savallera, amb l'esperança que els
doni feina. Els dos joves marxen, doncs, de casa i després de tres dies de camí arriben a
casa de l'amo on són molt mal rebuts pel seu intendent, Eiximèn. De llavors ençà les
aventures i desventures dels dos germans es precipiten. Aviat són separats: en Bernat va a
parar a la colla del bandoler Galtanegra i la sort d'en Jaume és totalment diferent. Tant l'un
com l'altre malden per retrobar-se enmig d'un país en revolta pagesa: les misèries, el
bandolerisme, els soldats i un virrei maldestre fan que tot plegat desemboqui en el dia fatídic
conegut històricament com el "Corpus de Sang".

Ambientació

Espai: La narració transcorre per diversos paratges de la ruralia catalana: Sarral, Blancaflort,
les Oluges, Solsona, Montserrat, Martorell... fins arribar a Barcelona. A voltes, però, no es
concreten els llocs, encara que es poden deduir, com és el cas del mas Andona, que es pot
situar en un punt del Prepirineu.

Temps: L'acció se situa en el segle XVII, en concret entre la primavera i l'inici de l'estiu de
l'any 1640. Els capítols 13è i 14è  tenen lloc, exactament, el 7 de juny d'aquell any, dia de
Corpus.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
La narració presenta un estil viu, encertat i ric. El vocabulari conté mots relacionats amb un
món rural, avui en vies de desaparició. Hi ha abundància d'expressions i frases fetes.
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Estructura interna
Segueix l’estructura clàssica de plantejament (del cap. 1r a la meitat del 3r): sortida del mas
Andona; nus (del cap. 3r al 14è): la trobada amb els bandolers i l'arribada a Barcelona; i
desenllaç (cap. 15è): el retorn del dos germans. Atès que els dos personatges principals se
separen, el narrador es veu obligat a fer salts en el temps i l'espai, de manera que ens diu
coses adés de l’un, adés de l’altre. Per acabar, el narrador fa un salt temporal i la novel·la
passa a ser una llegenda.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs el novembre de 1973.
Inclosa a El vent de la història I, editorial La Galera, 1995,  col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 2.
Possiblement la traducció que Josep Vallverdú publicà el 1966 del llibre de John H. Elliott, La
revolta catalana, determinà l'escenari i el fets d'aquesta novel·la.
Està transcrita en el sistema Braille.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Bernat És el protagonista, cabaler del mas Andona. Té aproximadament uns 13

anys. Durant un temps va amb la colla del bandoler Galtanegra. Fa els
impossibles per retrobar-se amb el seu germà.

Don Gaspar de
Savallera

És l'amo del mas Andona. Té també moltes altres propietats i castells.
Pertany al bàndol dels nyerros.

Eiximèn És l'intendent de Don Gaspar. Molt tibat i malcarat. Per ell comencen les
desgràcies dels dos germans.

Feliu És el mosso jove i rústic de mas Andona.

Galtanegra És el capitost d'una quadrilla de bandolers. Fa diverses malifetes; té una
mala fi.

Gori És un homenàs forçut que va amb la seva família de saltimbanquis. Està
al costat dels camperols.

Guillem Ravés Estudia al seminari. Treballa a Castell-Sec on coneix Jaume. Té dos
germans del bàndol dels cadells. Reapareix en la defensa de la rectoria
de Blancafort.

Jaume És l'hereu del mas Andona i germà d'en Bernat. Té aproximadament uns
19 anys. Finalment lluita al costat dels pagesos, essent el capitost d'un
escamot de segadors, pels quals és conegut amb el nom d'"Andó".

Joan Segura És el capitost dels segadors.

Picapoll, Brull, el
Barquer,
Moles...

Són bandolers que van amb el Galtanegra.

Tadeu És l'antagonista. Porta un ull tapat i sempre va vestit de negre. Traïdor i
fals, es fa passar per doctor, quan en realitat és sanador. Roba als dos
germans l'anell que els havia de fer de salconduit.
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Geografia Localització en un mapa de Catalunya de les comarques interiors des del

Prepirineu a la costa.

Història La revolta dels pagesos del 1640: el Corpus de Sang. Els bandolers catalans.
La masia. Els nyerros i el cadells. El Cant dels Segadors.

Literatura Descripció de personatges prototipus: bandoler, virrei, pagès... El romancer
català. Llegendes de lladres de camí ral. Els bandolers en la tradició literària: les
llegendes, els romanços de canya i cordill, el Quixot. Els goigs. Les cançons de
pandero.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per
l'autor: a) la pagesia; b) el món dels bandolers; c) topònims.

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona. La descripció de
personatges, de paisatges i d'ambients. El diàleg directe i indirecte.


