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Estructura formal
Presentació i tretze capítols intitulats: El camió. El tricicle. La casa de  l’escut. La Clara. El
rellotge. La lliçó. El lladre. La llibertat. La Bòbila Vella. L’acadèmia. La Misnoris. El Cascall.
"La perla del Parrac".

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb cinc dibuixos de doble pàgina amb text, dos de pàgina sencera
i disset combinats amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa

«En Roc tenia aquesta espina clavada. Només aquesta. A ell, les coses se li giraven
bé, la mare no anava tan atrafegada, tenien més roba, aprenia a llegir, però la Clara
no millorava.
Pensar que un dia ell canviaria de barri, que es faria gran i aniria en un pis, i que es
compraria una moto, i potser un cotxe, i pujaria muntanyes i veuria món, i que la
Clara també es faria gran, però es quedaria en aquell barri, a la barraca, asseguda
totes les hores del dia en una cadira, fent només unes passes maldestres,
comptades, ajudada de dos bastons, l'enfuria.»

(pàg. 74, cap. 7, "El lladre")
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Tema: L’amistat i la solidaritat.

Subtemes: L'ajuda. L'altruisme. L'analfabetisme. El barraquisme. El conformisme. Els drets
dels infants. L'escola. La família. El maltractament d'animals. La marginació. El
món urbà. La planificació urbana. El progrés. La responsabilitat. El tabaquisme.
El treball.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
En Roc Drapaire, un xiquet de deu anys, viu una aventura singular: ésser l'oficial del millor
drapaire del món. Ell i el Tano se'n veuen de tots colors, des de la pèrdua del tricicle fins al
canvi de casa i de feina d'en Roc, passant per l'empresonament del Tano, la reconversió del
negoci i la transformació del barri. Des de la marginalitat, en Roc aprèn a viure i a estimar.
Després, quan es trasllada a la ciutat i comença a saber de lletra, esdevé un xicot urbà.
S'avesa als canvis, però mai oblidarà ni els llocs ni les persones que li van permetre de viure
la seva primera gran aventura: l'aventura de créixer i de ser feliç.

Ambientació

Espai: L’aventura passa en una gran ciutat i en un barri de barraques. Podria ser qualsevol
conurbació contemporània.

Temps: Els fets que es narren transcorren en els anys seixanta o setanta del segle XX.
Duren uns tres mesos: comencen un matí de setembre pocs dies abans d’arribar la tardor i
s’acaben el primer dia de les vacances escolars nadalenques.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
Combina molt bé la narració, la descripció i el diàleg, que apareix tant en estil directe com
indirecte. Tot i que l’autor opta per l’ús d’un model estàndard, sovint recorre a recursos
característics del registre col·loquial: frases fetes, onomatopeies, interjeccions,
comparacions, refranys...
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Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (cap. 1r i 2n): presentació d'en Roc Drapaire: la
seva gent, on viu, on treballa, les il·lusions...; nus (del cap. 3r al 12è): les aventures que viu
amb en Tano...; i desenllaç (cap. 13è): els progressos d'en Roc, de la Clara i del Tano.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Lleida entre l’agost i el setembre de 1970.
Inclosa a L’aire del realisme, editorial La Galera, 1997, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 11.
Amb aquesta obra l’autor guanyà per segon cop el premi "Folch i Torres".

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Baronessa Viu en un palau, amb jardí, un majordom i una colla de minyones. És

distant, interessada, orgullosa i, segons el Tano, una "abusananos".

Cascall Sembla un senyor però és un trampós, un lladregot i, de fet, un
malfactor. Ha fet beure a galet repetidament el Tano i ara porta entre
mans un assumpte d’un rellotge antic que el durà a la garjola.

Clara És la millor amiga d’en Roc. Té 10 anys. Prima, bonica, alegre, bona i
xerraire. Vol ser professora i no se n’amaga. De primer, camina
ajudada de dos bastons perquè té les cames fluixes; després, en
tornar del sanatori, caminarà llargues distàncies.

El Moro És vell, té un gat i està sempre ben informat. Viu a les barraques més
antigues i més grans.

El pare de la Clara Està assegut, sovint, a l’entrada de la barraca. Fuma caliquenyes.
Ajuda, en tot el que pot, la Clara.

El professor de
l’acadèmia

És un home rabassut, amb els ulls entregirats. Explica sense interès.

Els homes del
camió verd

Es fan amics d’en Roc i, com que el troben força simpàtic, estan
disposats a ajudar-lo.

La mare d'en Roc És jove, treballadora, endreçada, alegre i estalviadora. Té la il·lusió de
deixar la barraca i de fer estudiar el Roc.

Miss Ethel Noris Coneguda com la Misnoris, és una anglesa que té el pis ple de
rellotges. Li agraden també els gats i les aventures. No li ve d’un te. És
alta, molt alta.

Quelet És el germà petit d’en Roc. Té 18 mesos. Reconeix de seguida en
Roc. Sempre està disposat a fer-ne de totes.

Roc Garcia En Roc Garcia és secardí, matiner, ajudador, educat, simpàtic i
generós. Viu en un barri de barraques, fora de la ciutat. Duu els cabells
llargs, roba deslluïda i molta gana. Té 10 anys i un gran cor. Hi ha
moltes coses que l’amoïnen, però és feliç quan veu feliços els altres.
Viurà molts canvis, als quals s’acostumarà.
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Roig És un magatzemista de ferros, jove, ben plantat i amb una cama
baldera. El seu pare va començar de drapaire. Ajuda i fa negocis amb
en Tano. S’interessa per la Clara.

Rosquetes Ho sap tot en qüestió de rellotges i n’adoba d’antics.

Sindo i Patilles Són dos pillastres amics d’en Roc. De tant en tant assisteixen a les
classes de la Clara. Aprofiten qualsevol ocasió per a fer trapelleries.
Els agrada fer befa d’en Roc.

Tana És la dona d’en Tano, a qui estima molt, encara que, de tant en tant, es
piquen les crestes. Petita i gruixuda, amb una veuassa sorprenent.

Tano És original, alegre, faceciós; es considera el millor drapaire del món.
Vesteix com un pallasso, té un tricicle que es fa sentir, nas per al
negoci i sap gratar-se la butxaca per als seus amics. En Cascall li fa
veure la padrina, però res entrebanca la seva sort.

Tomasino És veí d’en Roc, fa de manobre i se’n va del barri perquè ha trobat un
pis. La seva barraca, la compra el pare de la Clara.

Tuies És la germana del pare de la Clara, de la qual té cura. Feinera, callada i
secardina, no s’acaba de creure que la seva neboda pugui caminar.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss

Ciències de la
Naturalesa

Els arbres: la figuera, l'eucaliptus... Les fruites: les figues, les pomes...
Les estacions. El gat. Les cuques de plata. Les granes de mill. El
tabac: la caliquenya. Els fenòmens climàtics. El te. Les rates. Les
deixalleries urbanes.

Educació Física L'exercici físic. El futbol. Els jocs tradicionals infantils/juvenils. La
gimnàstica.

Ètica El barraquisme. El tabaquisme. El dret a tenir un habitatge digne. Les
desigualtats socials. L'analfabetisme. L'escolarització. La felicitat i els
diners. El maltractament d'animals. Els lladres. La reparació de les
injustícies. La sordmudesa. El treball infantil. L'empresonament injust.
La millora social. L'altruisme.

Geografia El barraquisme urbà. Els transports públics. El transport de
mercaderies. La ciutat i els suburbis. L'escolarització. La
industrialització. La mà d'obra poc qualificada. El mercat: els encants.
Els serveis sanitaris públics. La construcció de barris. L'Ajuntament.

Història Els títols i símbols nobiliaris. El procés d'industrialització. Els
antiquaris. Les ciutats i els barris. Els cinemes de barri.

Història de l'Art Cinema: el tractament dels suburbis urbans, "Los golfos" de Carlos
Saura, 1959,  "Barrio" de Fernando León, 1998.

Literatura Les revistes infantils. El plaer de llegir i escriure. Els rodolins.
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Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
següents: a) els materials de construcció; b) els oficis i professions; c)
els tipus de vehicles; d) els aliments; e) els materials que recull un
drapaire; f) els animals; g) els noms que rep en Roc; h) les olors; i) les
salutacions; j) les eines.
Estudi dels sinònims: altres maneres d'anomenar "barret", "oficial",
"andròmines".
Recull i estudi del significat de totes les locucions i frases fetes de la
novel·la; les onomatopeies; els refranys...
Recull de mots i expressions col·loquials; de mots compostos; de
malnoms; d'insults; d'interjeccions.

Recursos literaris: Els elements premonitoris. Els rodolins. La descripció
de les estacions de l'any, dels fenòmens climàtics, de personatges i
d'objectes. La metonímia. Els tics lingüístics. El diàleg directe i l'estil
indirecte. La narració en tercera persona. La ironia. Les comparacions
amb animals.

Tipologia textual:  La premsa escrita: la notícia d'un diari,  les revistes
infantils,  els anuncis...
La carta. El llenguatge no verbal: els gests. Els acudits. Els testaments.
La conversa telefònica. La ràdio.

Plàstica Els còmics. Els cartells. Els rètols. Els murals. Els abecedaris. El
pessebre.

Religió El temps de Nadal.

Tecnologia La balança romana. La bòbila i la rajoleria. Els rellotges de paret. La
bombeta elèctrica. El bolígraf. El telèfon. La indústria tèxtil. L'ascensor.
La ràdio.


