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Estructura formal
Una introducció i vint capítols numerats amb xifres romanes i intitulats: I.- Keres. II.- Enllà. III.-
Cavall. IV.- Ós. V.- Companys. VI.- Guerrer. VII.- Temple. VIII.- Romol. IX.- Norva. X.- Quatre.
XI.- Sanosa. XII.- Termòlit. XIII.- Golana. XIV.- Vent. XV.- Clida. XVI.- Blapos. XVII.- Arsakides.
XVIII.- Dèsposta. XIX.- Falcó. XX.- Manolke.

Observacions
A la pàgina 139 s'obre un apèndix intitulat "Parlem d'aquest llibre" on es fa un resum i s’hi
explica la intenció de l'autor en escriure'l.
Aquesta edició s’il·lustra amb dinou dibuixos de pàgina sencera. A més, hi ha un petit mapa
il·lustratiu on es precisa la situació de l'espai de la novel·la i l'itinerari seguit pel protagonista.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«“Allí dalt s'hi deu estar bé”, pensava. I alegre imaginava que algun dia un cavall
amb ales el portaria fins en aquella mena de gran formatge tot blanc que hi havia al
cel. De dia també esguardava el cel. A l'estiu solcat per ocells xisclaires; a l'hivern,
pels trenats de múltiples dibuixos dels estornells. Tanmateix, un ocell el captivava
per la seva vigoria i llestesa: era el falcó. Veure'l fer el seu vol ferm, segur, d'ales ben
esteses, senyorejant el cel, i tot d'una deixar-se caure com una pedra, com una
ràpida cascada muda i capturar la presa... Després tornava a pensar en la lluna.
Només de mirar la lluna ja se sentia més enrobustit i ferm. I això que el seu destí
estava marcat des de sempre. Des de sempre!»

(pàg 10, cap. I, “Keres”)
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Tema: El desig de llibertat i la descoberta de l'amistat.

Subtemes: L'agraïment. El creixement personal. L'esforç personal. La llibertat. L'odi. El
rancor. La solidaritat. La superació personal. La supervivència. Els viatges.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Rerefons històric.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Keres, un pastor de cabres, ha nascut esclau i desconeix absolutament què és el
reconeixement, l'amistat i l'amor. Una força interna li fa ansiejar la llibertat mentre observa -tot
pasturant- els cavalls salvatges o el vol d'un falcó. Un dia, després de rebre el tracte cruel
dels seus amos, decideix fer-se escàpol. En el seu camí cap a la llibertat, es troba amb un
ós contra el qual lluita a vida o mort. Ell, de fet, solament el remata, car la fera ha estat
anteriorment malferida per Trogan, monarca del regne de Manolke, que l'acull gentilment i
l'inclou en la seva guàrdia personal -segons mana la tradició- per haver-lo ajudat a caçar-la.
Keres, amb la voluntat d'aprendre a relacionar-se amb els altres humans i a parlar amb
correcció, decideix acceptar la invitació de pertànyer a la host de Trogan. Es dirigeixen al
Temple de la Lluna on el monarca pregunta als homes de prodigis qui ha de ser el nou
coregent. Segons els seus vaticinis serà Keres. Romol, cosí de Trogan que aspira al títol,
s'enemista amb tots dos a la vegada (Trogan i Keres). Per tal de poder ser el nou pistós de
Manolke, els homes de prodigis encomanen a Keres un llarg viatge a l'entorn del mar Pont
que dura tot un any, al llarg del qual Keres va perdent els tres companys que -per ajudar-lo-
han iniciat amb ell l'itinerari. Al final de l'aventura Keres retorna sol a Manolke i hi aconsegueix
alliberar la ciutat emmurallada del setge al qual la sotmet el traïdor Romol. Un falcó l'ajuda en
la lluita cos a cos que mantenen ell i Romol.

Ambientació

Espai: Els fets succeeixen a l'Hel·lespont, concretament al regne de Manolke, un reialme
imaginari al nord-oest del Pont (el Pontos Euxinos dels grecs, l’actual Mar Negra) i també al
seu entorn, per on Keres viu les aventures que l'han de dur a ser coregent de Manolke: la
ciutat de Sanosa (cap a l'oest) i la regió d'Aru (a migjorn) són els espais més precisats.

Temps: L’acció transcorre probablement els segles IV o V aC i abasta poc més d'un any, des
de finals de tardor o principis d'hivern fins a ben entrada la tardor de l'any següent.

Narrador
Omniscient, en tercera persona. De vegades s'adreça directament al lector.
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Estil i llenguatge
La novel·la està narrada, de primer, en pretèrit imperfet (per acostar-se al present de la
història i donar sensació de continuïtat) i, després, en pretèrit perfet. Dins la introducció, en el
darrer paràgraf s’usa el present per fer una advertència al lector.
El vocabulari és acurat i els substantius i verbs denoten precisió. Hi ha mots en grec -que
l’autor explica a peu de pàgina- per anomenar les quatre estacions de l'any. Els noms propis
de persones o de topònims també tenen un ressò hel·lènic.

Estructura interna
Presenta la següent estructura: 1a part (del cap. I al III): decisió de Keres de canviar de vida i
projecte de fugir; 2a part (del cap. IV al IX): topada amb la gent de Manolke, inici del canvi; 3a
part (del cap. X al XIX): inici del viatge (dividit en quatre parts més: Aventures d'hivern o
desaparició de Dodma, Aventures de primavera o mort de Galme, Aventures d'estiu o
sacrifici de Menontes, Aventures d'hivern o retorn a Manolke);i 4a part (cap. XX): inici d'una
nova vida.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs l’agost de 1978.
Inclosa a El vent de la mitologia, editorial La Galera, 1995, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 1.
Aquest llibre surt esmentat a La creu dels quatre anells (1992), del mateix autor, on es reprèn
el mite del termòlit. Es pot relacionar també amb "la roca caiguda del cel" que apareix a Els
fugitius de Troia (1998), també de Josep Vallverdú.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Anteodis És el mag del palau de la reina Golana a qui acompanya sempre durant les

recepcions i les visites.

Arsakides És un noble que viatja amb el seu germà i la seva cunyada. Té una ciutat
emmurallada i territori a la vall del riu Garos. Parla a Keres en el rai que els
ajuda a travessar el riu.

Blapos És rabassut, garrell, llarg de braços com un mico. És el famós pirata del
qual parlen totes les tribus que troben els amics camí del nord. Encén
cases, boscos, barques, animals... Sol portar tres naus, de cinquanta a
setanta pirates, a les seves ordres. Diuen que ataca en mar i en terra i que
té el poder de la ubiqüitat. Tothom pensa que es tracta d’un sol personatge,
però en realitat són dos germans bessons, un dels quals és mort per les
amazones i l’altre és burlat per Keres.

Clida És una amazona alta i silenciosa, d'ulls blaus, nas correcte, boca gruixuda
però proporcionada, pell llisa i abundosa cabellera que, de primer, amenaça
Keres i Menontes, però després els ajuda perquè han sabut sortir tots sols
del bosc. Mata Blapos, el pirata.

Dabai És baix i robust, amb el rostre ample i la mirada obliqua. També és un
nouvingut a la host de Trogan, procedeix de les muntanyes. Quan Keres
retorna després del viatge, Dabai mena un escamot per fer front a Romol i
posa Keres al corrent de tot.
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Dodma Té els ulls verds i vius. Sap parlar i convenç els esperits dels homes. És el
primer dels guerrers que mor: la seva figura desapareix engolida pel
termòlit.

El falcó de
l'Estepa

És agressiu i un bon caçador de perdius, faisans, tudons, conills...
Arsakides regala a Keres un falcó que allibera quan arriba al Temple de la
Lluna i el veu tot destruït. Esdevé un personatge més de la novel·la perquè
l'ajuda a vèncer Romol.

Els dos fills
de l’antic amo
de Keres

Són igualment cruels. Munten tothora a cavall amb aire altiu. Cadascun té
un parell de dones.

Filortias És un manyà que fabrica les millors armes del sector i, com que va servir
Trogan en altre temps, allotja a casa seva els quatre amics: Keres, Galme,
Dodma i Menontes. Viu a Sanosa.

Galme Té l'esguard fosc, ombrívol i reposat. És un dels tres guerrers -el de
prudent consell- que han d'acompanyar Keres durant el llarg viatge al
voltant del mar Pont. Li tocarà morir a la primavera. Desapareix entre el
vent del cim de la Roca ventosa, mentre posa el seu peu en l'empremta de
Posidó per poder alliberar l'hospitalària reina Golana del malefici.

Golana És una reina molt vella que havia conegut Posidó, el qual li envià una
maledicció per gelosia. Ella demana, als tres amics que queden, si la volen
ajudar a desfer la condemna a canvi de lliurar-los lletres de recomanació i
salconduits. Ningú no li ha vist mai la cara que amaga sota un vel. El seu
territori és als límits de la costa meridional del Pont.

Keres És el personatge principal de la novel·la, robust, fort de braços i cames,
valent i senzill, que pastura un ramat de cabres. Com que mai no ha tingut
un tracte familiar amb ningú i mai ningú no li ha donat conversa, gairebé no
sap parlar; sol respondre amb monosíl·labs o amb un simple moviment de
cap. Durant els 17 anys que té, sempre ha viscut sotmès als homes i les
dones de la tribu. Quan l'instint el fa fugir cercant la llibertat que -tot i
desconeixent-la- ansia, es troba amb els guerrers del regne de Manolke que
li fan canviar del tot el seu plantejament de vida i, així, iniciar-ne una altra de
nova.

L’antic amo
de Keres

És un vell estrany, ple d'una energia ferotge, despectiu, tirà i dèspota.
Sempre va voltat d'un grapat de dones ben submises i servils. És una
mena de mag que endevina i prediu el futur i dóna fórmules per guarir les
malalties.

Menontes Té els ulls verds i riallers. És llest amb l'espasa i amb l'arc, hàbil en totes
les arts de la guerra. Se sacrifica per Keres: a l'estiu, salten dins una pira
encesa i Menontes s'hi queda ballant per entretenir els pirates mentre
Keres se n'escapa.

Norva És una noia que Keres coneix al Temple de la Lluna i de la qual de seguida
queda enamorat, però, com que ha de ser dona il·luminada, ha de procurar
treure-se-la del cap.

Romol És, gairebé, l'antagonista de la història. De primer és un personatge positiu
que ajuda Keres a integrar-se a la tropa, però ben aviat es desmarca com
un personatge negatiu que cobeja el poder i s'oposa a l'elecció de Keres
com a coregent de Manolke.
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Trogan És el monarca de Manolke, estirat, de pocs mots, reposat de moviments.
Quan es troba amb Keres, va amb la seva guàrdia personal al temple de la
Lluna per saber el destí de Manolke i rebre les benediccions dels homes de
prodigis i de les dones il·luminades: fa poc que és rei, des que ha mort el
seu pare. Li agrada complir els pactes i que hom li sigui fidel en les
promeses de lleialtat. És cosí de Romol.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

Les estacions de l'any. Les fases de la lluna. Estudi del falcó (vol i
atac), de la cabra i del cavall salvatge (vida i costums). Els metalls:
plata, or, bronze, coure, aram. Els meteorits.

Educació Física La supervivència. Les maneres d'orientar-se. Les diferents arts
esportives. La lluita com a defensa.

Geografia Estudi del mapa geogràfic de l'entorn de la mar Negra. Els accidents
geogràfics. El vent.

Grec Vocabulari.

Història Els escites (pobles nòmades del SE d'Europa). La Grècia primitiva.
Els reialmes. Les confederacions. Les ciutats emmurallades. Les
diferents cultures. Els pobles nòmades i els sedentaris.

Història de l'Art Els temples. Els palaus.

Literatura Els rapsodes. Les narracions mitològiques: el mite de Posidó.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
emprats per l'autor: a) ocells; b) animals de corral; c) arreus del
cavall; d) pas del cavall; e) armes; f) metalls.
Estudi dels sinònims: altres maneres d'anomenar "cavall", "dona
sagrada". Recull de modismes i frases fetes.

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona. La
descripció de personatges. El diàleg directe.

Religió Antigues creences i pràctiques religioses.


