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Premis: –––

Estructura formal
Una petita introducció i catorze capítols intitulats: Piranos. Tròade. Merontes. Locris. Pastors.
Apal. Sudavru. Groim. L'espasa. Leucòpolis. Pirates. Agotis. La nova Troia. Posos.

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb quinze dibuixos petits combinats amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Havien estat uns afrosos dies, llargs, dolorosos, folls. La ciutat havia estat
saquejada a balquena, el mobiliari de les cases havia estat llençat al carrer;
semblava que els assaltants no tenien altra fita que el foc, car ni temps no es prenien
de comprovar què hi havia dins les darreres cases, al cap d'uns dies de destrucció.
Els incendis de l'interior s'unien a les pires de fusta i roba enceses als carrers i
placetes, i a l'esfondrada dels edificis. Les muralles en part havien caigut; de mica en
mica ja no hi ressonaven els crits dels habitants, que havien estat sacrificats en sa
major part; els seus planys i udols eren extingits, i ja no se sentia en tota la ciutat sinó
alguna imprecació dels assaltants o la sorda remor de sostres llunyans que queien
en flames.»

 (pàg. 12, cap. "Piranos")
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Tema: L'adaptació a un nou medi de vida.

Subtemes L'amistat. L'amor. L'amor patriòtic. L'aprenentatge. El combat. La dissort dels
vençuts. La dualitat camp-ciutat. L'exili. Els fats i el destí. La lleialtat. La lluita
davant les dificultats. El possibilisme. La reconstrucció. El retorn a la pàtria. La
tenacitat. La valentia. La venjança.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Rerefons històric.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Vençuda Troia, els pocs supervivents de la ciutat es dispersen camins enllà fugint de les
ruïnes fumejants i de la irreparable i nefasta destrucció. Borgos, fill d'un noble troià,
contempla impotent com un valerós aqueu agafa d'una revolada la seva germana Agotis i se
l'emporta mar enllà. Després, Borgos marxa amb els pares cap a les muntanyes en cerca de
l'ajut i l'acollença del seu oncle Locris. El jovenet Borgos, amb el temps, coneix uns valents
guerrers que lluiten amb espases d'un material nou i molt fort: el ferro. Aquests guerrers
l'accepten dins el seu grup i Borgos es converteix en un ardit soldat fustigat, en bona mesura,
per la set de venjança que encara congria envers els aqueus. Passats uns anys podrà ajudar
a refer aquella ciutat que un dia havia vist en flames...

Ambientació

Espai: L'acció se situa a l'Àsia Menor, concretament a Troia, a les muntanyes de Tarsek i a
la terra anomenada Foberós. Alguns capítols passen a les illes gregues de l'Egeu: illa de
Piranos, illa Antiri, illa Panas, illa Boliri, etc.

Temps: El temps històric no s'especifica amb claredat, però hi apareixen com a referents la
destrucció de Troia i el descobriment i la difusió del ferro, cap al segle XII aC.
L'acció transcorre durant uns quants anys: podrien ser uns set o vuit, ja que el protagonista
passa de l'inici de la jovenesa a la plena joventut.

Narrador
Dos narradors diferents en primera persona que confegeixen una mateixa història, a voltes
compartida. Borgos narra la major part dels capítols, llevat del primer, del tercer (que n'és
una continuació) i del darrer, que són narrats per Agotis.
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Estil i llenguatge
La narració segueix linealment de passat a present. Empra un llenguatge acurat. Cal
destacar la inclusió d'alguns mots creats per l'autor i atribuïts a les tribus de l'Àsia Menor.

Estructura interna
Segueix l’estructura clàssica de plantejament (del cap. 1r al 4t): desfeta de Troia i
allunyament dels supervivents; nus (del cap. 5è al 12è): la vida a les muntanyes i els guerrers
del Bòrees; i desenllaç (cap. 13è i 14è): la nova Troia i el retrobament familiar.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a l'Espluga de Francolí el setembre de 1997. L’autor hi recupera el topònim
imaginari de Pyranos (ara, Piranos) de Trampa sota les aigües (1965), que tornarà a
aparèixer a Estimat Stavros (1999) i al pròleg de l’assaig La llum dels herois. Retalls de
Grècia (2000), ambdós del mateix autor. També hi reprèn, tot i que no n'esmenta el nom, el
mite del termòlit que apareix a El vol del falcó (1985) i a La creu del quatre anells (1991),
també de Josep Vallverdú.
Tant la versió catalana com la traducció al castellà, Los fugitivos de Troya, estan transcrites
en el sistema Braille.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Agotis És la germana de Borgos, protagonista menor de la novel·la. Raptada per

un forçut guerrer aqueu, Merontes, que se l'emporta a la seva illa de
Piranos on la fa la seva dona. Anys després, els déus li reserven un paper
principal en el govern de l'illa.

Besteres És un guerrer del Bòrees i amic de Borgos, amb qui compartirà algunes
de les campanyes bèl·liques.

Borgos És un jove adolescent, protagonista de la narració, que viu amb
impotència la desfeta de la seva ciutat, Troia. Esdevé un valerós guerrer
que no oblida els seus orígens. Experimenta un fort sentiment de
venjança fins gairebé el final de la història.

Clites És el germà gran del protagonista. Mor en la lluita per la defensa de Troia.

Contores És l'home de confiança de Borgos. Anirà a buscar Agotis perquè visiti la
nova Troia i pugui veure els seus ancians pares.

Kiliren És el rival de Merontes. Al final se les heu amb Borgos.

Lebdes i Foe Són el pares de Borgos i Agotis. Després de la destrucció de Troia
marxen en cerca d'aixopluc cap a les muntanyes del nord-est on viu el
cosí Locris. Els hi acompanyen l'únic fill que els resta, Borgos, i tres criats
fidels.

Locris És l'oncle de Borgos que viu del pastoreig a les muntanyes. Té molts
ramats i riqueses. Esdevé el refugi de la família del seu germà Lebdes.
Està casat amb Dedea.
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Merontes És el rei de l'illa de Piranos que lluita amb els aqueus vencedors. Tot i la
victòria i el botí que se n'emporta, en arribar a l'illa descobreix que ha estat
suplantat i ha perdut bona part del que tenia. Ha de refer l'odre i fer fora el
traïdor. Acaba conquerint el cor d'Agotis amb qui té un fill, Posos. A la fi és
víctima de les prediccions dels oracles.

Metios És amic de Borgos amb qui comparteix jocs, aventures i molts dies de
vida.

Mínia És la germana de Merontes que acull Agotis i li aconsella que sigui
prudent.

Nani, Doreos i
Terci

Són els fidels criats de Lebdes i Foe.

Sudavru És el cabdill dels guerrers-comerciants del Bòrees. Acull Borgos
(anomenat per ell "Kooret") a qui facilita l'aprenentatge de les armes.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Astrologia Els meteorits.

Física i Química L'imant i els camps magnètics. La brúixola. L'obtenció del bronze i del
ferro.

Geografia Localització en un mapa de: Troia, l’Àsia Menor, Turquia, Grècia i les
illes gregues. La Mediterrània: les costes i les illes.

Història Veritat i mite de la ciutat de Troia. Les descobertes arqueològiques a
l'Àsia Menor. El pas del bronze al ferro. Les tribus de l'època del
bronze i els seus sistemes de vida. Els enterraments funeraris. Les
tribus i les migracions. La ceràmica. Estudi de la Mediterrània com a
bressol de cultures.

Història de l'Art El mite de Troia i la seva plasmació en l'escultura, la pintura i la
ceràmica. Cinema: les versions sobre Troia: "Ulises" (Ulisse,1954) de
Mario Camerini. "Helena de Troya" (Helen of Troy, 1956) de Robert
Wise. "La guerra de Troya" (La guerra di Troia, 1961) de Giorgio
Ferroni.

Literatura Relació amb la Ilíada i l'Odissea d'Homer i l'Eneida de Virgili.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
emprats per l'autor: a) les armes; b) les jerarquies militars; c) els
oficis.

Recursos literaris: Treballar la narració en primera persona i amb més
d'un narrador. La descripció de personatges. El diàleg.

Llengües
clàssiques

 Estudi del món grecollatí.


