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Estructura formal
Setze capítols numerats i intitutats: 1.- El llegat. 2.- Notícies d’algú. 3.- Primera carta de
Marion. 4.- Visita al Dofí Rialler. 5.- Música nupcial. 6.- Tot en orde. 7.- Un buf de perill. 8.-
Segona carta de Marion. 9.- De nit ronden les feres. 10.- La càrrega de la bodega. 11.-
Tercera carta de Marion. 12.- Sa Majestat el vent. 13.- Brogit a l’illa. 14.- Un desembarcament
singular. 15.- Darrera carta de Marion (Un dia...). 16.- Darrera carta de Marion (L’endemà).

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb vuit dibuixos de pàgina sencera.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Els tres homes, el pres i els altres dos, pujaren a l'alcàsser. El mariner de guaita,
repenjat a la roda del timó, ni vigilava ni res, en aquell moment. Mirava el cel, on
començava a veure's un llevíssim llegany de llum de dia.
Amb passes de vellut, els atacants es plantaren al seu davant. El mariner, en
descobrir-los, va articular un gemec de sorpresa, però li caigué un cop de culata de
pistola que el féu aclofar-se i agafar el son que no havia agafat les dues darreres
hores.»

(pàg. 85, cap. 9, "De nit ronden les feres")
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Tema: El desig de reviure el passat.

Subtemes: L'amistat. El comerç d'esclaus. La crueltat humana. La disciplina. La justícia. La
navegació. Els presoners. El record. El rol home-dona. El sentit del deure. La
traïció. Els viatges.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
El jove navilier Jim Hawkins acaba de construir el Dofí Rialler, un vaixell pensat per al comerç
de te. S'ha de casar i desitja estrenar el vaixell en el viatge de noces a l'Illa del Tresor, on va
estar fa divuit anys. Després de rebre la benedicció dels seus pares i els consells del vell
capità de La Hispaniola, Smollet, inicia el trajecte amb la seva esposa, la minyona i la
tripulació. A mig viatge, quan encara no han acabat de proveir l'embarcació, part de la
marineria desapareix i Sibley, el pilot, s'apodera del comandament de la nau. Aquest i cinc
nous tripulants pretenen fer arribar a un port del Golf de Mèxic cent cinquanta esclaus negres
que han embarcat a les costes africanes i que tenen amuntegats a la bodega. Finalment Jim
i el capità del veler, ajudats per les forces de la natura, recobren l'autoritat i deixen els
esclaus en llibertat a l'Illa del Tresor.

Ambientació

Espai:  La novel·la comença a la Gran Bretanya; la travessia duu els personatges fins a les
costes africanes -prop del Tròpic- i a una illa en ple Oceà Atlàntic, cap a les costes
americanes.

Temps: La història s’esdevé a finals del segle XVIII. La durada de la trama és d'uns quants
mesos. Des que comença l'acció fins al casament de Jim -que se celebra el 3 de juny de
1799- transcorre un mes. L'endemà mateix s’inicia el viatge cap a l'illa  -la durada del qual no
es precisa- on romanen una setmana aproximadament. La novel·la s'acaba just a l'inici del
viatge de retorn.

Narrador
Extern, en tercera persona, en la major part del capítols. Però en el 3r, 8è, 11è, 15è i 16è, la
narració es presenta en primera persona a través de les cartes que escriu un personatge de
la novel·la: Marion. El 5è, també en primera persona, és una acta redactada pel jutge
Dawson.
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Estil i llenguatge
El llenguatge és força minuciós, gairebé fílmic, amb una gran diversitat de mots pertanyents
al camp semàntic de la nàutica.

Estructura interna
Segueix l’estructura clàssica de plantejament (del cap.1 al 5): preparació del viatge; nus: el
viatge [l'inici (del cap. 6 al 8), l'amotinament (del cap. 9 a l’11), i l'arribada al destí (del cap 12
al 14)]; i desenllaç (del cap. 15 al 16): els preparatius de la tornada.

Anècdotes al marge
Aquesta novel·la és una continuació de L’illa del tresor, traduïda per Josep Vallverdú el 1984 i,
alhora, representa un homenatge al seu autor, R. L. Stevenson.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Buxton És el capità. Més aviat baix, caravermell, de cabell cresp i gris. És un home

previsor i valent que cedeix el comandament de l'embarcació obligat per les
circumstàncies.

Carruthers És un dels cinc nous mariners de Sibley. Serà el seu contramestre. Braços
gruixuts i pit sortint, més aviat curt de cames. Els seus ulls botits mai no
semblen mirar de fit. Duu una gorra llardosa.

Dessy És la vella minyona de James Hawkins. Sempre es queixa de mal de
cames però està amatent, escoltant o espiant rere la porta.

Domier És un mariner expert com Hutherton i Lacorte, tot múscul. Cames
garrelles. Fuma en pipa. Farà de timoner després del motí. Com que ha
viscut a l'Amèrica Central, els informa de les virtuts de les fruites que troben
una vegada arribats a l'Illa de Silver.

El procurador Advocat de faccions vulgars, armilla curta groga que contrasta amb el seu
vestuari totalment fosc. Duu a Jim la ullera de llarga vista d'un anònim
moribund: segurament John Silver.

Elsa És la minyona de Marion. Menuda, insignificant, moreneta, cara-rodona, ulls
blaus. De caminar decidit, als seus 20 anys té força caràcter. De petita li
deien “raveneta”. És eixirida amb els mariners.

H. W. Dawson És un jutge expert en lleis i en tempestes de la vida. Juga a escacs amb el
jove Hawkins. Com a secretari de la Confraternitat de Pacients Clients de la
Casa de Te de Brynt, escriu una acta per la qual sabem com va anar la
celebració del casori.

James
Hawkins

Jim és el protagonista de la història tot i que romangui malalt la major part
del viatge. Navilier de 28 anys, posseeix no menys de cinc vaixells navegant
entre Escòcia i el Sud de Gran Bretanya. Estranyament simpàtic, és el soci
més jove de la Confraternitat de la casa del Te de Brynt. Després de vora
vint anys de la seva primera estada a l'Illa del Tresor, desitja tornar-hi amb
la seva flamant esposa i el nou veler de la pròpia flota: El Dofí Rialler.
Esdevé un presoner en la seva nau.
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La mare de
Jim

Bellament vestida, sembla vint anys més jove. Vídua de Hawkins, es va
tornar a casar amb Livesey.

La tia Cecília Molt estimada per Marion, li adreça un total de quatre cartes: la primera
abans de casar-se i tres més que escriu com si fes el seu diari personal a
plena mar. Marion li parla amb tota confiança i sense amagar per a res els
seus sentiments.

Lacorte És un dels mariners de la tripulació, llueix unesimmenses patilles.
S’encarrega de pujar a la cofa i quedar-s'hi mentre dura el desatracament.

Livesey És un magistrat amb tracte de senyoria. Exdoctor, havia format part de la
tripulació de La Hispaniola i era assidu visitant de la posada de l'Almirall
Benbow, propietat de la família Hawkins. Administra la pròpia fortuna i la de
Jim, que és el seu fillastre, a qui ell féu estudiar. Aconsella al noi que visiti el
capità Smollet abans d'iniciar el viatge. Fumador de pipa.

Marion
Jeffers

Primer, és la promesa de Jim Hawkins; després, passa a ser-ne l'esposa.
L'àvia i els seus pares haurien volgut que es casés amb un baró o un lord
encara que finalment accepten el promès. Està molt il·lusionada pel llarg
viatge, i, a més, creu en l'obligació de l'esposa a seguir els desigs del marit.
Mostra bon cor, generositat i valentia quan atén personalment els esclaus
de Sibley. Es converteix en narradora epistolar d’una part de l’aventura.

Nut Nutty És un altre dels mariners de Sibley. Té un garrot de braços impressionant.
Després de la tempesta, és controlat per Hutherton, Lacorte i Domier.

Odgen És el contramestre. Nascut a la mateixa capital del Lancashire, Liston, però
criat a Blackpool. Té 50 anys, braços grossos i cames curtes. Cabells
vermells i celles espesses. De veu estentòria, xiscla per no res. Els seus
ulls són bellugadissos, ho espien tot, ho veuen tot i ho ressegueixen tot. És
abandonat per Sibley quan van a canviar els bocois de l'aigua.

Reverend
Carr

Presideix la cerimònia de casament. Hi llueix una veu excel·lent en els
cants i les salmòdies.

Sam
Hutherton

És un tripulant veterà. Home calb, revellit, de mans molt negres. Participa
ben activament en el recobrament del timó del Dofí Rialler.

Sibley Embarca com a pilot i demana també fer de timoner. Home prim i alt. És
nerviós i bellugadís, de moviments desfermats. Sovint mou l'espatlla amb
un sacseig en el moment més inesperat. Parla sempre en veu baixa i
sense moure gaire les barres ni els llavis. Saboteja els bocois de l'aigua per
obligar el vaixell a fer una escala forçada a les costes africanes. Allí prepara
un amotinament i es fa capità del Dofí Rialler. Aïlla el patró, el capità i les
dames de la resta de la tripulació. Vol convertir-se en un negrer.

Sir Cuthbert És un terratinent. Pare de Marion, l'acompanya a l'altar i li fa arribar un
esplèndid ram de flors a bord el dia que salpen.

Smollet És l’antic capità de La Hispaniola. Viu a Lorimer School, retirat del seu
càrrec de director de l'escola naval. Ha escrit sobre temes de navegació.
Es manté tibat, dret, vehement i adust. Dóna tota una sèrie de
recomanacions per al viatge al propietari i al capità del Dofí Rialler.

Torlini És el cuiner. D'origen italià, parla l'anglès perfectament. Gràcies a ell, Jim i
el capità reben informació sobre la situació al vaixell.
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Anglès Estudi dels mots anglesos de la novel·la.

Ciències de la
Naturalesa

La dieta alimentària en alta mar. Meteorologia: les tempestes, l'estat
de la mar. Els ocells marins.

Educació Física La navegació i l'orientació a plena mar.

Ètica L'associacionisme. L'amistat. El sentit del deure. La traïció. El treball
en equip. Els jocs de taula: els escacs. Els càstigs per a mantenir
l'ordre i la disciplina.

Geografia Estudi del mapa geogràfic de la Gran Bretanya, les costes
espanyoles, les illes Canàries, les costes africanes i les americanes.

Història La Guerra Gran, contra la Convenció francesa (1793-95). La situació
política a l'Espanya del 1799. L'esclavitud: el comerç d'esclaus
africans i la seva expansió cap a les Amèriques. La desaparició de la
pirateria. L'aventurer, el viatjant. Els buscats per la justícia. Els rituals:
els cants i danses tribals de naixença. Els clubs anglesos. La moda
en el vestir. Els costums mediterranis. L'alimentació anglesa i la
mediterrània contrastades.

Història de l'Art Cinema: les aventures marítimes: "La isla del tesoro" (The treasure
island, 1934) de Victor Fleming. "Rebelión a bordo" (Mutiny on the
Bounty, 1935) de Frank Lloyd. "Rebelión a bordo" (Mutiny on the
Bounty, 1960) de Lewis Milestone.

Italià Estudi del vocabulari i de les expressions. Estudi de la cultura italiana.

Literatura El viatge i la literatura. El mar i la literatura: l’aventura.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
emprats per l'autor: a) tipus de velers; b) elements d'una nau; c)
accions relatives a la navegació; d) jerarquització de la marineria; e)
ocells marins.

Estudi dels sinònims: altres maneres d'anomenar "companys",
"castell", "baralla", "migdiada".

Recursos literaris: Treballar la narració en primera i tercera persona.
La descripció de personatges. El diàleg. El gènere epistolar.

Tipologia textual: Les cartes personals. Les actes. El dietari.

Matemàtiques Els escacs.

Plàstica Dibuix del mapa d’una illa. Dibuix  d’un veler.

Tecnologia Les ulleres de llarga vista. Els monocles. Els vaixells i les tempestes.


