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Premis: –––

Estructura formal
Set capítols intitulats: Quin camí? La proposta. L'escut del comte d'Urgell (amb tres
subcapítols numerats i intitulats: 1.- La fugida de Guerau Desprats. 2.- Un estrany Micer
Bernat. 3.- Com la pell d'un animal). L'ànima en pena del Mas Canela (amb tres subcapítols
numerats i intitulats: 1.- El mas fa goig. 2.- Amb peus de vellut. 3.- Qui em dóna carbassa).
Pubill, pubilla i llop (amb quatre subcapítols numerats i intitulats: 1.- S’ha fet l'ama. 2.- Els
afectes de l'Andreu. 3.- El llop treu el geni. 4.- De què serveix un pubill?). L'amic de Cuba
(amb quatre subcapítols numerats i intitulats: 1.- Un home garlaire. 2.- Més xerrameca. 3.- Si
obriu massa la boca. 4.- La veritat). La millor història.

Observacions
A la pàgina 114 s’obre un apèndix dividit en dues parts: la primera, intitulada "Parlem d'aquest
llibre", recull aspectes de cada història i un breu glossari; en la segona, que porta per títol
"Què podeu fer vosaltres després d'haver llegit aquest llibre?", hi ha unes quantes propostes
didàctiques centrades en com treballar l'expressió escrita.
Aquesta edició s’il·lustra amb un dibuix de doble pàgina, tres de doble pàgina amb text, vuit
de pàgina sencera i molts d'altres combinats amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«-Qui aspiri a tenir l'almorratxa, que aixequi el dit.
Tots quatre van aixecar l'índex.
-Ho veieu? Ho hem d'arranjar, això. Veureu: com que sabeu història, geografia,
costums del país, cadascun de vosaltres s'inventarà o imaginarà una història
possible, o sigui que hauria pogut passar, dins aquesta masia, des de l'Edat Mitjana.
Qualsevol història. Jo seré, l'únic jutge. Però vosaltres també votareu, dient-me quina
història us ha agradat més de les quatre. Jo em faré el meu veredicte i comunicaré la
decisió demà al matí, quan sortireu: llavors el premiat rebrà l'almorratxa.»

(pàg. 19, “La proposta”)
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CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La intriga, la seducció i l'aventura dels contes a la vora del foc.

Subtemes: L'amistat. L'hospitalitat. La quietutd de la vida rural. Les tradicions del nostres
país.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
Quatre joves estudiants de periodisme busquen aixopluc en la masia d'en Salvador Canela,
que els acull afablement i els convida a passar la nit. Mentre sopen, el vell propietari de la
masia, observant la curiositat que els joves mostren per una almorratxa, decideix fer-los una
proposta: aquell qui narri la història de ficció més entranyable que tingui com a punt de
referència la masia, l'obtindrà com a regal. En Tomàs, en Gabriel, en Joan i l'Anna fan mans i
mànigues per explicar el millor episodi oral de la nit, talment com mana la tradició dels contes
a la vora del foc. En Salvador no ho tindrà gens fàcil a l'hora de decantar-se per un d'ells.
Quin triarà dels quatre?

Ambientació

Espai: El relat transcorre al mas Canela, situat a les comarques catalanes de l'interior,
probablement a la Segarra, ja que els joves es desplacen en direcció a la Seu d'Urgell i la
masia és a prop dels Prats.

Temps: El relat transcorre a la segona meitat del segle XX.
L’acció abraça des de les primeres hores foscants fins a les primeres hores de l'alba del dia
següent. Les quatre narracions breus reculen en el temps, tot avançant cronològicament.

Narrador
Hi ha un narrador omniscient, en tercera persona, que introdueix, uneix i clou els quatre
relats. Quant a aquestes històries emmarcades, són narrades en tercera persona i de forma
omniscient per cada un dels joves personatges.

Estil i llenguatge
D'antuvi, la novel·la s'inicia, de forma àgil i directa, amb uns diàlegs que mantenen quatre
joves, als quals s'unirà, més endavant, el propietari d'una masia. Les intervencions d'aquests
joves són espontànies, esquitllades amb notes d'humor, cosa que les apropa a un registre
familiar.
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Pel que fa als quatre contes, que constitueixen l'eix central de la novel·la, l'estil es torna més
elaborat i precís. Els breus relats combinen la tècnica narrativa -amb l'ús de verbs en passat-
amb les descripcions, centrades en els retrats dels diferents personatges i en el mas, amb
les seves estances i els seus voltants. Els diàlegs són, principalment, en estil directe.
El vocabulari se centra en els camps semàntics del món rural.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (cap. 1r i 2n): l'arribada i l'acollida de quatre
joves en un mas solitari; nus (del cap. 3r al 6è): la narració de les històries per part de cada
jove; i desenllaç (cap. 7è): el premi.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs la tardor (novembre) de 1976.
Inclosa a El vent de la fantasia, editorial La Galera, 1996, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 3.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Anna És l'única noia del grup, dormilega i tranquil·la. Es troba bé amb els tres nois:

la consideren un més de la colla. És la narradora de "L'amic de Cuba".

Gabriel És el noi més despistat de l'equip: per culpa seva, el cotxe en què viatgen s'ha
quedat sense benzina. Es mostra molt espontani. És el narrador de "L'ànima
en pena del Mas Canela".

Joan És l'amic conciliador. També és el més observador del grup: descobreix les
peces de ceràmica que decoren el mas. És el narrador de "Pubill, pubilla i
llop".

Salvador
Canela

És un home vidu, d'uns 60 anys, d'ulls blaus i bastant gros. Té l'aparença d'un
home del nord. És un enginyer retirat de Barcelona que passa temporades
breus en aquest mas, gaudint de la pau i del temps necessaris cosa que li
permet d'escriure les seves memòries. Amb tot, confessa que se sent una
mica sol. Gaudeix de la companyia dels quatre joves, és un bon conversador,
afable i vital. Es comporta de forma molt entranyable i generosa.

Tomàs És el conductor del cotxe i s'ocupa de consultar el mapa. No perd el cap ni el
temps. En certa manera sembla el noi responsable, assenyat i organitzador
del grup. És el narrador de "L'escut de Comte d'Urgell".
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CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ètica El neoruralisme. L'honor. La fidelitat. L'honradesa. La hipocresia.

L'engany. La igualtat de sexes. L'emigració. El materialisme.

Geografia Localització, en un mapa, de les comarques de l'interior: la Noguera,
la Segarra, l'Alt Urgell; així com les poblacions de Balaguer i Ponts. La
masia.

Història La Catalunya del segle XV: el Compromís de Casp i el comte d'Urgell.
El vassallatge. La Catalunya del segle XVII: els nyerros i els cadells.
La Catalunya del segle XIX: la primera guerra carlina. La Catalunya del
segle XX: la desfeta de Cuba. Els indians.

Literatura L'Humanisme: Bernat Metge. La narrativa de tradició oral: les
rondalles, les llegendes...

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a través dels camps semàntics
següents: a) la masia: estances, mobiliari i ornaments; b) feines de la
vida rural; c) les armes.
Treballar la sinonímia, la derivació i la composició.
Destacar els modismes i les frases fetes. Reconèixer el sentit dels
refranys populars.

Recursos literaris: Treballar l'estil directe i l'indirecte. La ironia. La
narració en tercera persona. Estudiar les comparacions lexicalitzades i
les lliures.

Tipologia textual: El conte tradicional.

Variació lingüística: Tractament de cortesia en la forma "vós".
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LLL’’’eeessscccuuuttt   dddeeelll   cccooommmttteee   ddd’’’UUUrrrgggeeellllll

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«És el temps de la gran desfeta catalana del segle XV. El príncep d'Antequera,
Ferran, ha deslliurat la darrera batalla contra el comte Jaume, l'ha assetjat a
Balaguer i, a dins la ciutat, hi ha hagut caos i desolació.
El camp del príncep castellà, que és un home decidit i astut, és fort. Els plans davant
el Segre estan ocupats per la cavalleria, i les vores de la muralla són plenes de torres
d'assalt, escales i catapultes.
Dins el Castell Formós, el qui havia de ser el rei dels catalans resta, amb uns quants
servidors, alacaigut i magre.»

(pàg. 21,  "L’escut del comte d’Urgell")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: El vassallatge.

Subtemes: L'agraïment. L'amistat. Bernat Metge. La Catalunya del segle XV. La cobdícia. El
comte Jaume d'Urgell. La fidelitat cavalleresca. L'hospitalitat. La lleialtat. El món
medieval. La noblesa d’esperit. La rendició.

Gènere: Narració

Subgènere: Rerefons històric

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
Un cavaller fuig de la persecució iniciada per Ferran d'Antequera contra aquells qui han servit
la causa de Jaume d'Urgell.

Ambientació

Espai:  L'acció s'inicia al castell de Balaguer i després es desplaça al Molí d'en Perot, que
correspon al mas del relat conductor.

Temps:  El relat se situa a l'època comtal, al segle XV, i abasta les setmanes posteriors a la
rendició del comte d'Urgell.
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Anècdotes al marge
És un dels relats que conformen la novel·la Els inventors de fantasmes.
Hi apareixen dos personatges històrics: Bernat Metge i Jaume d'Urgell. També s'hi esmenta
Ferran d'Antequera.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Berenguer
d'Algerri

És el ballester major del comte d'Urgell. És decidit i enginyós.

Bernat Metge És un home de lletres, humanista, molt culte i d'una gran humilitat. Ha
estat secretari de dos monarques catalans.

El comte Jaume
d'Urgell

És noble d'esperit, amatent dels seus súbdits més propers -en
Berenguer d'Algerri i en Guerau Desprats- i es mostra preocupat per la
sort que tindran, tan bon punt s'hagi retut al príncep castellà, Ferran
d'Antequera.

El masover És un home senzill, humil, generós, que acull amb molt d'afecte en
Guerau Desprats de qui té cura sense cobejar res a canvi.

El prevere És un home interessat, delerós de l'herència del cavaller i, sobretot, del
seu escut.

Ferran
d'Antequera

És un príncep castellà, decidit i astut. Fa gala de ser magnànim quan
realment actua amb traïdoria.

Guerau
Desprats

És un cavaller coratjós i fidel al seu senyor, Jaume d'Urgell. L'estima tant
com per morir per ell. Accepta l'escut amb què l'obsequia el seu senyor
amb una viva emoció i no se'n desprèn fins a la mort.
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LLL'''ààànnniiimmmaaa   eeennn   pppeeennnaaa   dddeeelll   MMMaaasss   CCCaaannneeelllaaa

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Una lluor petita anava creixent a la finestra. Com si fos un cap fosforescent. Després
es va poder veure una mena de túnica blanca, que, amb el vent, es bellugava un xic.
-L'ànima en pena... -digué en Tomàs, senyant-se.
En Jofre s'empassà saliva i posà una mà tremolosa al braç del seu amic.
-Sant Lluc, sant Marc, santa Creu... -digué al cap d'una mica.»

(pàg. 53 , “L’ànima en pena del mas Canela”)

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La por als fantasmes.

Subtemes: L'amor. La Catalunya del segle XVII. L'engany. Els fantasmes. La ironia. La
justícia. El mas. El món rural. Les supersticions. Els usurers.

Gènere: Narració

Subgènere: Realista. Rerefons històric.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
Els fantasmes poden habitar una masia i ser més reals del que hom es podria afigurar.

Ambientació

Espai: L'acció se centra en el mas Canela i en els camps que l'envolten.

Temps: El relat transcorre al segle XVII, en un període d'enfrontaments entre bandolers
nyerros i cadells.
La trama es desenvolupa en pocs dies.

Anècdotes al marge
És un dels relats que conformen la novel·la Els inventors de fantasmes.
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PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Guiu És el mosso del mas d'en Jofre Massot. És un treballador lent i que

parla ben poc.

Jofre Massot És l'amo del mas, bon jan, honest, crèdul, una mica babau i poruc. És
un bon administrador dels diners i no es fia dels prestamistes.

Teresa És la filla d'en Jofre. Té uns 17 o 18 anys i una gran bellesa. Es mostra
decidida i valenta.

Tomàs Vidal És un presumptuós. Persona poc escrupolosa que ordeix un engany
per tal d'apropiar-se del mas del seu veí, en Jofre Massot.

Toni Vidal És el fill d'en Tomàs, noi benplantat i cepat. Accedeix, a contracor, a
col·laborar en l'engany tramat pel seu pare. Està perdudament
enamorat de la Teresa.
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PPPuuubbbiiillllll,,,   pppuuubbbiiillllllaaa   iii   lllllloooppp

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«En un instant rapidíssim, l'Andreu recorda que aquella noia va mostrar-se més o
menys així des del mateix moment que ell entrà a la casa. Se sent humiliat, com si
ella, davant de tothom li hagués engegat: "Calla, tu, mocós!"
No diu res. La Beneta declara que demà tothom a la feina, i que avui el rosari es dirà
a les cinc, complet.»

(pàg. 64, “Pubill, pubilla i llop”)

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: L’autoritat.

Subtemes: La Catalunya del segle XIX. La humilitat. El mas. El món rural. L'orgull. La por. El
rol home-dona.

Gènere: Narració

Subgènere: Realista. Rerefons històric.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
El caràcter autoritari d’una pubilla capgira l’ordre social d’un mas.

Ambientació

Espai: L'acció transcorre al mas Canela.

Temps: Aquesta narració s'emmarca al segle XIX, pels volts de 1840, després de
l'acabament de la primera guerra carlina.
L'acció comprèn un període aproximat d'un parell d'anys.

Anècdotes al marge
És un dels relats que conformen la novel·la Els inventors de fantasmes.
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PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Andreu És el pubill, el marit de la Beneta. Home de caràcter amable, pacient i afectiu

que accepta, amb humilitat, l'autoritat de la seva esposa. És valent i estima els
animals, sobretot, un llop.

Els
mossos

Són dos homes obedients que temen la mestressa.

La Beneta És la pubilla i, més tard, mestressa del mas Canela. És una dona orgullosa,
autoritària, que organitza la casa, la hisenda i les vides de tots els qui habiten
al mas.
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LLL'''aaammmiiiccc   dddeee   CCCuuubbbaaa

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Els amos de la masia, encara que prou espavilats i destres en el tracte amb la gent
del seu braç, no havien vist mai tot un senyoràs entrar a la casa i menys amb aquells
posats i aquella retòrica. De moment van quedar amb la boca oberta i el nas aixecat.
Després corregueren a oferir la millor cadira al visitant. Els mossos de la casa, a fora,
conduïen el criat i els amos a cobert.»

(pàg. 87, “L’amic de Cuba”)

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La farsa.

Subtemes: La Catalunya d'inici del segle XX. La desconfiança. L'enyorança. La família.
L'hospitalitat. Els indians. La malaltia. El món rural. La riquesa.

Gènere: Narració

Subgènere: Realista. Rerefons històric.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
Uns farsants intenten ensarronar els membres d'una família rural, fent-se passar per rics
indians.

Ambientació

Espai: L'acció transcorre, bàsicament, al mas Canela; també als pobles de Prats i Ponts.

Temps: L'acció transcorre a les primeries del segle XX i abraça, més o menys, una setmana.

Anècdotes al marge
És un dels relats que conformen la novel·la Els inventors de fantasmes.
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PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Don
Frederic

Vesteix levita grisa, bona camisa i plastró. Parla de forma retòrica. Sembla
una persona molt educada.

El batlle És un home cerimoniós que es desviu davant dels dos nouvinguts perquè es
pensa que són rics.

El sastre És un home d'uns 60 anys que té el seu obrador a Ponts. És un
excombatent de la guerra de Cuba.

Elisa És la dona d'en Joanet. Treballadora, honrada, de bon cor.

Gasparet És el fill d'en Joanet i de l'Elisa. És un noiet espavilat, decidit, gràcies al qual
és descobert l'engany.

Joanet És l'amo del mas. Home assenyat, honrat i  ferm, que desconfia dels seus
hostes.

Norberto És el criat de Don Frederic. Té la pell fosca i la mirada negríssima. Davant
de la família i d'altres, enraona en castellà.


