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Estructura formal
Tretze capítols numerats i intitulats: 1.- L'Adrià troba una destral. 2.- Es diu Alina. 3.- Aquí
passa alguna cosa. 4.- La del guerrer Verd. 5.- Consultem la Sitana. 6.- El robí dels gnoms.
7.- El Cirereta. 8.- El guerrer perd escates. 9.- Del Quidorm. 10.- El Quidorm no desperta.
11.- Cap a la pleta del Boc. 12.- De Gorrut a falguera. 13.- I no s'ho creuen!

Observacions
A la pàgina 111 s'obre un epíleg intitulat "Parlem d'aquest llibre".
Aquesta edició s’il·lustra amb disset dibuixos de pàgina sencera i dos altres de més petits,
que es combinen amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«[...] el bosc és ple d'esperits i d'estranys personatges que hi vaguen errants, i que
són desvetllats i fets visibles en circumstàncies molt i molt especials. Avui serà lluna
plena; a la setmana abans d'entrar a la tardor i l'únic cop de destral que s'ha donat al
bosc ha estat el d'una criatura. Quan es donen aquestes tres circumstàncies, lluna,
tardor en portes i destralada infantil, aleshores els esperits que poblen el bosc surten
i tot torna a animar-se com al temps gloriós dels cavallers, les bruixes, els llops, els
pelegrins, les fades i els gnoms. De manera que sí, que en sortiran d'altres, de
personatges, després de mi.»

(pàg. 18, cap. 2, "Es diu Alina")
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Tema: La descoberta màgica del bosc.

Subtemes: L'amistat. L'audàcia. El bé i el mal. El bosc encantat. La curiositat. L'enginy.
L'esforç personal. Els éssers i els elements fantàstics. Les estacions. La fidelitat
cavalleresca. La generositat. L'optimisme. Els poders ocults. La protecció dels
febles. La responsabilitat. La solidaritat. La vitalitat.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Fantàstic. Rondallístic.

Edat dels lectors: A partir de 10 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Un matí els germans Maria i Adrià decideixen endinsar-se al bosc, tal com vénen fent dia rere
dia durant tot l’estiu. Tanmateix, la troballa d'una cabana i d'una destral, amagada al seu
interior, capgira el decurs de la seva exploració. L'Adrià, en tustar la destral sobre el tronc
d'un arbre, provoca, de forma fortuïta, el desencantament del primer ésser encisat del bosc:
l'Alina. A partir de llavors, s'inicia un procés continuat de desencantaments que afecta tots els
éssers que habiten el bosc: els boleters, el cavaller Verd, els gnoms, els picots, el Quidorm...
Aquesta cadena és llarga i la intervenció directa dels dos infants és imprescindible perquè
tots aquests éssers puguin lliurar-se, definitivament, de l'acció malèfica d'en Gorrut, una
criatura esmunyedissa, causant de tots els danys.

Ambientació

Espai: D'una banda, l'acció comença i acaba en un bosc real, situat a vuit-cents metres
d'alçada i, de l'altra, les aventures transcorren en un bosc imaginari, on viuen éssers i
elements fantàstics.

Temps: L’acció s’esdevé en el darrer terç del segle XX. Quan els dos nens s’endinsen en el
món màgic del bosc, viuen aventures que duren dos o tres dies; ara bé, quan retornen al
món real s’adonen que només han estat absents unes quantes hores d'un matí de finals
d'estiu.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.
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Estil i llenguatge
La novel·la combina, de forma equilibrada, la tècnica narrativa amb els diàlegs en estil
directe. La contundència d'aquests diàlegs fa versemblants els personatges, tant els reals
com els màgics. De tant en tant, s'intercalen breus descripcions centrades en retrats dels
éssers pertanyents al món de l'imaginari i del lloc en què habiten.
Tant els elements boscans (animals, vegetació, accidents orogràfics) com el món de la
rondallística (bruixes, gnoms, conjurs) són treballats amb especial minuciositat.
L'autor fa ús de la sinonímia, la comparació, les onomatopeies, les frases fetes... per tal de
recrear, amb vitalitat, aquest món de la fetilleria.
Per últim cal remarcar l'ús d'un lèxic pertanyent a un nivell de registre molt més formal que
l'estàndard.

Estructura interna
Tot i que la novel·la s'inicia amb un brevíssim diàleg entre el narrador i un oient, segueix
l'estructura clàssica de plantejament (cap. 1): inici de l'excursió pel bosc i arribada a la
cabana; nus (del cap. 2 fins a la meitat del13): les aventures dels nens dins del bosc màgic; i
desenllaç (última part del cap. 13): el trencament de l'encanteri i el retorn amb els pares.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs el desembre de 1984.
Inclosa a El vent de la fantasia, editorial La Galera, 1996, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 3.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Adrià És un vailet actiu, emprenedor i molt enginyós. Amb la troballa de la

destral, desencadena tot un seguit de desencisaments. Valent, vol
empaitar tot sol el Gorrut. Té un aire mofeta, irònic. El seu millor amic és
un picot, el Cirereta, amb qui es comunica gràcies a un do que li atorga la
bruixa Sitana.

Alina És una noia prima, d'ulls blaus, de coll llarg i cabellera d'un ros begut. És
el primer esperit del bosc desencantat per l'Adrià. És una jove decidida,
valenta i també una mica entremaliada: ha encantat el cavaller de la Cort
per tal de no haver de complir una promesa. Necessita l'ajut dels nens per
vèncer el Gorrut.

Cirereta És un picot espavilat, trapasser, que es comunica amb l'Adrià gràcies a
un do que la Sitana ha atorgat al noiet. Es fa amic inseparable de l'Adrià.

El cavaller Verd És un cavaller de la cort del baró Grau. A causa d'un encantament de
l'Alina, s'ha transformat en una mena d'home-vegetal, amb una cara i
unes mans gruixudes de color verd. És un guerrer valent que s'enfronta al
Gorrut.

El jove
Quidorm

És un jove d'uns 15 o 16 anys, fill del baró Grau, que ha estat segrestat
per en Gorrut.  No pot despertar del seu encantament fins que els gnoms
no recuperin el seu robí.
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El pare dels
nens

És fotògraf professional. Aprofita aquests dies al bosc per treballar.

Els boleters Són uns éssers petits, de color natural que porten un estrany barret d'ales
irregulars i curtes. Són molt simpàtics. Es dediquen a elaborar bolets.

Els gnoms Són éssers petits, criatures que porten un barret d'ales extravagants, de
color vermell. S'alimenten del pol·len de les flors. Són criatures
primmirades que van sempre atrafegades treballant ací i allà. També
tenen un afer pendent amb en Gorrut perquè aquest els va robar el seu
robí.

Els picots Són ocells que tenen una veritable passió a foradar els troncs dels arbres
en un obrir i tancar d'ulls.

Gorrut És l'esperit maligne del bosc; s'amaga sota una forma canviant, vaporosa
i fugissera. No té rostre, sembla una paret negra, una cortina, una capa.
Té poders per encantar els habitants del bosc, per canviar les estacions.
És un veritable malson.

La mare dels
nens

Ajuda el seu marit a buscar paisatges per fotografiar.

La reina dels
gnoms

Porta un barret rosa i un vel finíssim que li cobreix la cara. La seva veu és
més forta que la dels seus súbdits. Ofereix hospitalitat als nouvinguts i es
compromet a lluitar per vèncer en Gorrut.

Maria És la germana gran, assenyada, responsable i amatent del seu germà. Té
una imaginació d'allò més disparada; per això accepta, fascinada, d'ajudar
aquests éssers que viuen, secretament, al bosc.

Sitana És una dona jove, grassona, que duu els cabells recollits en castanyeta.
És la bruixa més sàvia de tot el bosc, coneixedora dels conjurs més
secrets. Els seus consells són valuosos a l'hora d'enfrontar-se amb en
Gorrut.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

Les estacions de l'any. La tipologia dels boscos pirinencs. La
micologia. L'ornitologia.

Ètica El sentit del deure. La responsabilitat. La lluita entre el bé i el mal. La
constància. La solidaritat dels febles.

Història L'edat mitjana: els cavallers, les armes, el castell. L'esoterisme: les
bruixes i els encantaments.

Història de l'Art Cinema: pel·lícules de ciència-ficció de tradició medieval centrades en
el món de les bruixes i en el dels éssers fantàstics: "Willow" (Willow,
1988) de Ron Howward.

Literatura La tradició oral i popular: els rodolins, les rondalles, les llegendes i els
éssers meravellosos. El bosc fantàstic en la tradició literària.
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Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a través d'aquests camps semàntics:
a) els arbres boscans; b) les plantes del bosc; c) les plantes
aromàtiques; d) els insectes; e) els ocells boscans; f) la micologia; g)
els oficis boscans antics; h) els éssers fantàstics; i) els elements
màgics.
Treballar la sinonímia d'acord amb els nivells culte i estàndard. Les
frases fetes. Les onomatopeies.

Recursos literaris: La ironia. L'estil directe i l'indirecte. La narració en
tercera persona. La comparació lexicalitzada i lliure.

Tipologia textual: Els rodolins. Els conjurs.

Plàstica Creació, amb plastilina o fang, d'un castell medieval, de diferents
bolets...


