
CISTELLA DE ROVELLONS EN MIR, L’ESQUIROL 77

DDDaaadddeeesss   TTTèèècccnnniiiqqquuueeesss

Editat per La Galera a Barcelona l'any 1995

Format: 21 x 13,5 cm. Pàgines: 145 

Col·lecció: Grumets, 96

Pròleg: No signat

Dedicatòria: Per a Eugeni Nadal i Salat.

Il·lustrat per Joan Andreu Vallvé.

Edicions: 7. 1978/1995

Traduccions: Castellà, Mir, el "Ardilla", 5. 1978/1986.

Premis: Premi de la CCEI, 1979. Llibre d’interès infantil, Ministeri de Cultura, 1979. Llista
d’Honor del premi Hans Christian Andersen (IBBY), 1980.

Estructura formal
Una introducció i quinze capítols intitulats: Capvespre a la Vall Xica. Ha sonat la caldera. Les
primeres casernes. Preparant la falconada. Les bordes cremen. A l’encontre dels sarraïns.
La desfeta dels sarraïns. La nova frontera. Veure treballar. Tindrem masovera. L’herència de
Gil de Vernet. Cara a cara amb Al-Uaziz. Una revolta palatina. Els amics de sempre. L’últim
esforç.

Observacions
Al final hi ha un glossari que conté algunes paraules explicades.
Aquesta edició s’il·lustra amb dos dibuixos de doble pàgina, un de doble pàgina amb text,
dotze de pàgina sencera i cinc combinats amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«La davallada fou més difícil que l'ascensió i en Mir hagué de fer bo el sobrenom de
l'Esquirol. Finalment, quan fou a la selva de baix de tot, per guanyar temps anà
botant d'arbre en arbre i de branca en branca.
-Per ma fe, senyor -digueren els monjos que acompanyaven el comte- heu vist  mai
res semblant?
-Per tots els dimonis... vull dir per tots els sants -es corregí el senyor comte-, ben cert
que no! Mai de la vida, ni ho he llegit ni m'ho han contat. I vosaltres?
-Mentre no sigui un encanteri... -va dir un monjo jove, tot senyant-se-. No se sap mai,
en aquests afraus, quines restes de pagans podem trobar-hi.
La figura d'en Mir, saltant de branca a branca, ara corrent un xic per terra, ara botant,
o arrapant-se a les branques baixes, s'anava acostant.»

(pàg. 68-69, cap. "La desfeta dels sarraïns")
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Tema: La valentia d’un jove en temps de la Reconquesta.

Subtemes: L'amistat entre contraris. L'amor filial. L'aventura. El bé i el mal. La fidelitat. La
guerra. La justícia. El món medieval. L'obediència. Els presoners. El treball. La
valentia. La vida monàstica.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Rerefons històric.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
A les envistes d'una nova falconada dels sarraïns, els pobladors de la Vall Xica es reuneixen
a l'entorn de Can Grau on Gil de Vernet -vassall del comte- els comunica els preparatius que
cal endegar per acollir més d'un centenar d'homes armats, els quals, juntament amb els
muntanyencs, han de plantar cara als fills de Mahoma. La notícia, per part dels infants, és
rebuda amb alegria; els vilatans l'acullen, però, amb preocupació. D'ara endavant, tant el Llop
com el seu fill, en Mir, viuen a boca de canó l'expulsió dels àrabs i la subsegüent repoblació
de les terres. Mentre que en Llop treballa adés en la construcció del monestir, adés en el
conreu de la terra, en Mir badoqueja davant el formigueig de la gent que endega la Conca. En
morir de sobte Gil de Vernet, en Llop ha d'anar a terres sarraïnes amb una ambaixada molt
especial. En Llop, després de tot, millora la seva situació: de serf arriba a masover i
posteriorment passa a home lliure.

Ambientació

Espai: L’acció transcorre a la Vall Xica -terra pirinenca de pastures i de mestall-; després es
desplaça a la Conca -a les valls baixes- i, més tard, a les terres musulmanes, al dellà de la
frontera. Apareixen, al llarg de l’aventura, referències a la Vall d’Àger i als volts de Terradets,
als casals de Portavella, al monestir de Santa Maria de la Peirassa i a Sant Joan de la Vila.

Temps: L’acció de la novel·la transcorre al segle XI, en poc més de dos anys.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
El llenguatge és acurat, ric i ben elaborat. Combina molt bé la narració, la descripció i el
diàleg, que apareix tant en estil directe com indirecte. Sovint empra recursos de filiació
diversa: onomatopeies, comparacions, jocs lingüístics, arcaismes, refranys...
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Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (del cap. 1r al 4t): coneixença de la gent de la
Vall Xica, arribada dels exèrcits del comte i preparatius per al combat; nus (del cap. 5è al
13è): victòria dels cristians al congost, repoblament de les noves terres i ambaixada a la
medina; i desenllaç (cap. 14è i 15è): fracàs de la revolta palatina, intercanvi de presoners i
retorn a la Conca.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs entre maig i agost de 1977.
Inclosa a El vent de la història II, editorial La Galera, 1998, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 4.
La traducció al castellà, Mir, el "Ardilla" (1978) està transcrita en el sistema Braille.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Brull És l’amic d’en Mir, té les dents sortints i se sangglaça tot ben aviat. És fet

presoner i, al llarg d’uns anys, serveix de patge a Al-Uaziz. L’atreviment
d’en Mir li permet abandonar la condició de presoner, sa i estalvi.

Comte Dagbert Viu a Sant Joan de la Vila, a la vall alta. És el senyor dels vallencs i de les
seves terres. Poderós i llunyà, va a la Vall Xica per a organitzar
personalment la batalla, en la qual fracassa. Després, reclòs en un
monestir, la providència li predetermina una gran victòria que obre el camí
a les valls baixes. Continua senyorejant, de lluny, la repoblació de les
conques amb la col·laboració de Gil de Vernet i de l’abat del monestir.

El reietó És un home vell i malaltís. Generós i pacificador, actua implacablement
contra la traïció d’Al-Uaziz.

Els del Vilar Són bons veïns i uns dels vallencs perduts entre els boscos. Ja fa temps
que han decidit que, si van mal dades, marxaran de la Vall Xica. En Llop,
mentre fuig de l’escomesa dels infidels, veu com crema la cabana del
matrimoni.

Els homes
d’armes

És una host d’uns cent cinquanta homes que han baixat de les terres
altes i s’allotgen en unes barraques preparades per la gent de la Vall Xica.
La diferència entre els homes d’armes i els homes del poble, de mica en
mica, desapareix.

Els monjos Arriben a la Conca, després de la victòria dels cristians amb els sarraïns,
acompanyant el comte Dagbert. Hi obtenen terres i s’encarreguen, amb
l’esforç dels repobladors, de pujar el monestir que, en poc temps, esdevé
el punt de referència d’aquells encontorns. El pare abat simultanieja el
poder religiós amb el poder terrenal com a representant del comte a la
Conca. És qui llegeix el manament del comte, que fa lliure el Llop.

Els sarraïns Pretenen portar la mitja lluna més enllà de les muntanyes. La primera
incursió que fan al poblat és un èxit. Després, però, la situació canvia. Els
repobladors de les conques, d’origen muntanyenc, confien els conreus als
esclaus sarraïns i n’aprenen l’art.
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Els vallencs Tot i que viuen en unes condicions miserables, s’han d’escarrassar a
refugiar els homes armats del comte i els més capaços han d’anar, de
més a més, a lluitar.

Gil de Vernet És vassall del comte. Home d’armes, sofert, comunica als vallencs les
disposicions del comte per plantar cara als àrabs. En el camp de batalla,
és nafrat a la cama. Consolidada la repoblació i ensenderat el mas, se’n
va a visitar les seves terres tramuntanenques, on mor en sortir de l’hivern.

Gilga Filla d’un serf del mas. Endreçada i prudent, comença feinejant a la casa
d’en Llop i, al cap de poc, esdevé, amb l’assentiment d’en Mir, la seva
muller.

Grau Gras i vell, és l’home que té més bestiar de la Vall Xica. A casa seva,
espaiosa, de pedra, es prenen les decisions transcendents tant en temps
de pau com en temps de guerra. Reconeix que la guerra, tot i el seu alt
cost, garanteix als vallencs la llibertat i la vida. Té tractes, juntament amb
el seu fill, amb el comte i els seus homes.

Guadid Carafosc i baix, és l’esclau moro que obté Gil de Vernet després del
combat. Arriba a ser un bon amic d’en Mir: cuinen i cacen junts, sempre
que poden. Aviat esdevé el braç dret d’en Llop: al mas fa de capatàs i a la
medina malda perquè l’expedició arribi a port. Finalment opta per quedar-
se en terra sarraïna.

Gudruna És l’amiga d’en Mir i d’en Brull. És feta presonera pels sarraïns. Fa de
minyoneta d’Al-Uaziz.

Guerau i Ponç Són dos germans que viuen a la masia del Rubell. Han vingut amb els
seus pares per repoblar les noves terres. Es fan amics d’en Mir.

Habib Al-Uaziz Altrament anomenat Hug de Vernet, és un home cepat, alt, de cabell rull,
ulls blaus i barba negra. És intel·ligent, agosarat i cruel fins a l’extrem de
fer-se impopular. No es fa res dins la medina que ell no sàpiga. El mou
una única dèria: tenir tot el poder entre els sarraïns. Això l’aboca a
rebel·lar-se contra el rei. No vol sentir parlar de retornar en terra de
cristians ni de recuperar la fortuna del seu germà Gil de Vernet. Paga,
amb la vida, la seva traïció i tirania.

La mare  d’en
Mir

Cansada i malmenjada, va morir a la Vall Xica, arran de la darrera
envestida dels moros. És recordada, una i altra vegada, vagament i
boirosa, pel nen, fins que el Llop s’esposa de nou.

Llop És un dels muntanyencs, valent i treballador, que va a lluitar contra els
sarraïns. En Gil de Vernet s’adona de les seves grans capacitats, tant
quan és el cap d’un escamot d’esbrossadors com quan fa de guia. En
Llop, sense voler, comanda l’exèrcit cristià cap a la victòria i esdevé un
veritable home d’armes i un bon vassall del comte. A la Conca, té un
paper destacat en la construcció del monestir i esdevé el masover del
mas Vernet. Arriba a ésser l’home més important d’aquelles terres i fa de
conseller de les famílies o de l’abat del monestir. Es torna a casar i
segueix, de prop, el creixement d’en Mir. Va a terra sarraïna a comunicar
la mort d’en Gil de Vernet al seu germà Hug, el temut Al-Uaziz.

Mestre Hannes Arriba al monestir, des d’Alemanya, per afaiçonar els capitells del claustre.
Coneix bé l’ofici d’escultor. És poc parlador, escèptic i inicia en Mir al
treball de la pedra.
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Mir És un noi de 10 anys -esprimatxat, valent i infatigable- que d’ençà de la
mort de la seva mare -fa uns tres anys- es desviu per anar darrere del
Llop, el seu pare. Caça conills, salta els torrents i s’enfila als arbres com
un esquirol. Ell i els seus amics es fan grans enmig de l’enrenou i els
canvis que es produeixen a la Vall Xica, mentre juguen a moros i cristians.
Participa en el repoblament de la Conca i mira de bon ull el casori del Llop
amb la Gilga i, més tard, la novetat de tenir un germanet o germaneta.
L’última gran aventura, la viu, a contracor del seu pare, passada la
frontera, en terra d’infidels.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

L'alta muntanya i la muntanya mitjana: fauna i flora. La caça. Les
tòfones. Artigar els boscos. Les plantes remeieres. El curs fluvial d'un
riu. Els cavalls. Les balmes. La peixera i la sèquia.

Ètica La fidelitat. L'obediència. La justícia. La guerra. L'amistat interracial. El
bé i el mal. L'esclavatge. Les humiliacions. L'antibel·licisme.

Geografia Localització en un mapa de Catalunya de les referències
geogràfiques: comarques, pobles i valls.
L'economia -activitats agràries i ramaderes- dels pobles de muntanya
alta i mitjana. Els accidents geogràfics. Les fronteres. El riu. L'artiga.

Història La Catalunya del segle XI: la vida quotidiana i els estaments socials. El
feudalisme i les relacions de vassallatge. La cavalleria. L'heretgia. El
temps de treva. La repoblació de la Catalunya Nova. Els masos. Els
monestirs: economia i cultura. Les fortaleses medievals. L'estratègia
militar. El pergamí. El llatí i el català. El terror del mil·lenni.

Història de l'Art L'art romànic: els monestirs i les esglésies de la Catalunya del segle
XI. L'escultura romànica. L'arquitectura musulmana. Cinema: el
cinema i el món medieval, "El Cid" (El Cid, 1961) d'Anthony Mann, "El
nombre de la rosa" (Name der Rose, 1986) de Jean Jacques Annaud.

Literatura Interrelació entre En Mir, l'Esquirol i El baró rampant d'I. Calvino. El
virolai. Les biblioteques medievals i la tradició literària occidental: J. L.
Borges, U. Eco. El món medieval en la tradició literària. La literatura i
el providencialisme.
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Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
següents: a) la flora i la fauna; b) els aliments i llur elaboració; c)
l'agricultura i els cultius; d) els oficis i les eines; e) els tipus de
construccions; f) el parament de les cases; g) la vestimenta i el calcer; h)
les fórmules de salutació; i) els exèrcits i les armes; j) els sorolls; k) els
passos dels cavalls; l) els jocs infantils; m) la muntanya alta i mitjana; n)
el feudalisme i les relacions de vassallatge; o) els noms de les partides
del terme.
Estudi dels sinònims i en especial els de "camí", "exèrcit", "ferir",
"menjar", "sarraïns", "cristians".
Treballar la formació de mots: la derivació -estudi de mots col·lectius,
augmentatius i diminutius- i la composició. Els manlleus:
provençalismes, arabismes. Els arcaismes. La polisèmia. Els mots
homòfons. Les interjeccions. Les onomatopeies. Les locucions i frases
fetes. Els refranys.

Recursos literaris: Els elements premonitoris.
La versemblança lingüística: jocs de paraules per emular la fonètica
d'una altra llengua. La ironia. La narració en tercera persona. El diàleg
directe i l'estil indirecte. La descripció de persones i d'ambients. El sentit
figurat. Les comparacions lliures i lexicalitzades amb animals.

Tipologia textual: Les cartes i els salconduits. La narració onírica. El
llenguatge no verbal: els crits i els gestos.

Música Les cançons infantils medievals. Els himnes religiosos monacals. Les
festes de Moros i Cristians.

Plàstica Reproduir escenes de capitells. Dibuixar la planta d'una església
romànica i d'un monestir. Fer un àlbum/mural sobre l'art romànic. Fer la
reproducció d'un castell medieval.

Religió L'islam i el cristianisme. L'apostasia. El providencialisme. Els dimonis i
les bruixes. L'església i el món medieval. Els monestirs. La vida
eremítica. Les guerres religioses.


