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Estructura formal
Nou capítols numerats i intitulats: 1.- La prova. 2.- La selva. 3.- Ja ets caçador. 4.- Rei i
parastre. 5.- La gàbia. 6.- Els dos monarques. 7.- La terra retruny. 8.- Només príncep. 9.-
Llibertat.

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb tretze dibuixos de pàgina sencera i catorze combinats amb
text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Li agafà por. No volia desaparèixer. Ningú a la tribu no sabria, aleshores, que ell
havia sobreviscut tot aquell temps, que havia mort la lleoparda, que havia criat el
lleopard i que havia esdevingut un autèntic guerrer, rei de la selva. I ell volia que amb
el temps fos recordat com un que havia sabut triomfar del desterrament i dels propis
terrors.
Per això tenia por: no perquè la fosca doblement negra d'aquella nit el garratibés, ni
perquè els fantasmes de les seves creences en els dimonis de les tenebres
l'amenacessin. Tenia por de no poder presentar-se, un dia, a la tribu i dir a tothom:
-Heus-me ací, rei de la selva, amb voluntat ferma damunt els lleopards, caçador de
les aus que volen i dels animals que corren o solquen les aigües.»

(pàg. 55, cap. 7, "La terra retruny")
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Tema: La capacitat humana d'adaptació al medi.

Subtemes: L'amistat amb les bèsties. L'aprenentatge. El comportament animal. Les
creences. El creixement personal. El desafiament. El desterrament. La
inseguretat. La llibertat. La malaltia. La marginació. La no-violència. La
prudència. El respecte a la diferència. La responsabilitat. La solitud. La
superació personal. Les supersticions. La supervivència. La tendresa.

Gènere: Novel·la curta

Subgènere: Aventures

Edat dels lectors: A partir de 10 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
Gasan, un adolescent d'una tribu de guerrers i caçadors de la sabana, és sotmès a les
proves de la virilitat. En ser considerat feble i amb poc esperit guerrer pels ancians, és
desterrat del poblat. Tot sol, amb una ascona, un ganivet, un arc i fletxes i una mica de
menjar, emprèn el camí de la selva, lloc on, a poc a poc, aprèn a sobreviure i a enfrontar-se
als perills. Després de vèncer i matar una lleoparda, té cura i es fa amic d'un dels seus
cadells. De seguida que Gasan es troba prou coratjós i expert, sense saber si el lleopard
amic el voldrà acompanyar, decideix de tornar a casa i demostrar, així, a la gent del seu
poble que ja no és el jove covard de l'inici de la història.

Ambientació

Espai: La narració transcorre, primer, en un poblat d'un centenar llarg d'habitants,
probablement de l'Àfrica central; després es desplaça a la ratlla de la selva, en una cabana
que Gasan es construeix en la fenedura d'unes roques, i a la selva mateix; acaba en les
immediacions del poblat d'on Gasan és fill.

Temps: L'acció podria transcórrer en el segle XX.
Abasta, concretament, un període d'entre dos i cinc mesos, si es té en compte el fet que el
lleopard passa de cadell a animal gran i fort.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.
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Estil i llenguatge
La novel·la, d'una gran simplicitat i fluïdesa, cavalca entre un to realista, objectiu i un to
emotiu i tendre. En alguns passatges, es fa ús de l'estil indirecte lliure.
Més que no pas de diàleg, potser es pot parlar de petites mostres de monòleg interior, que
afecten Gasan o el mateix lleopard. A vegades el narrador traspassa el present del relat per
situar-se en un temps futur, en què la gesta de Gasan serà contada, en forma de rondalla,
als infants i als joves pels vells de la tribu.
El vocabulari, relacionat amb la fauna i flora de la sabana i amb les armes i forma de viure de
les tribus africanes, és ric i precís.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (cap.1): desterrament de Gasan; nus (del cap.
2 al 8): l'aprenentatge vital de Gasan enmig d'un medi inicialment hostil; i desenllaç (cap. 9):
el retorn del protagonista al punt d'origen.

Anècdotes al marge
Novel·la curta escrita a Puiggròs el juliol de 1982.
Inclosa a El vent de l’aventura II, editorial La Galera, 1998, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 8.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Gasan És el protagonista principal. Fill de Nura, és un noi no gaire alt, de 12 anys, amb

bon cor i tarannà pacífic. Al començament, es presenta indecís, temorós,
covard i poc amic de les armes i de les baralles. Empès per l'instint de
supervivència, esdevé imaginatiu, hàbil, independent, valent, robust, caminador
infatigable, bon pescador i caçador. Té una mirada penetrant i unes creences
religioses arrelades.

La tribu S'agrupa en cabanes circulars i és composta per més d'un centenar de
persones: homes guerrers i caçadors, ancians, infants i dones. Els homes -uns
quaranta i escaig- es pinten el cos de colors violents quan cal celebrar un gran
esdeveniment; les dones -unes seixanta- es dediquen a les tasques dures del
poblat i a les feines de casa. Les nenes són esveltes, tenen els ulls somiadors,
les espatlles rodones i les sines més blanques que la resta del cos; canten,
ballen i juguen a nines. Els nens són prims; de seguida corren i se'ls fan uns
braços llargs i unes cames plenes de nervis. Els ancians, que conten velles
llegendes als infants, decideixen qui és un bon guerrer.

Lleopard És l'amic de Gasan i, juntament amb ell, l'altre protagonista de la història. A
l'inici de la novel·la és un cadell de pelatge blanquinós. Bufa, gruny, miola,
esgarrapa, panteixa, es passa la llengua pel morro. Al cap d'un mes i mig, s'ha
fet gran, té taques a la pell, les potes vellutades; és valent i desafiador. Es torna
submís cada cop que Gasan el convoca amb el crit de "Rià!"
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Lleoparda És la bèstia més temuda pels homes de la tribu i l'autèntica reina de la selva.
Amb urpes de vellut, garfeix els seus enemics i s'enfila als arbres. Astuta,
silenciosa, de salt enèrgic, àgil i potent. Abans d'atacar ensenya les dents, obre
la boca, bufa i enretira les orelles. Mare de dos cadells, s'enfronta  a Gasan.

Nura És el pare de Gasan i un dels guerrers de la tribu.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

Estudi de la sabana: fauna i flora. La dieta alimentària de les tribus
africanes. Els terratrèmols (geodinàmica interna).

Educació Física Supervivència i orientació en el bosc.

Ètica La no-violència. El respecte envers els altres. L'amistat.

Geografia Localització i estudi de la sabana africana en un mapa. L'orientació en
el bosc.

Història L'organització social d'una tribu. Els costums tribals d'aparellament i
matrimoni. Els ritus d'iniciació a l'edat adulta.

Història de l'Art Cinema: Relacionar el personatge de Gasan amb personatges
literaris passats per la pantalla Robinson Crusoe, Mowgli, Tarzan,
"Tarzán de los monos" (Tarzan the ape man, 1932) de W. S. Wan
Dyke; "El libro de la selva" (The jungle book, 1967) de Walt Disney
(dibuixos animats); "Tarzán y la ciudad perdida" (Tarzan and the lost
city, 1999) de Carl Schenkel.

Literatura Coneixement de la literatura oral i tradicional: les rondalles i les
llegendes. Anàlisi del personatge de Gasan posant-lo en relació amb
les idees de J.-J. Rousseau sobre la bondat de l'ésser humà en estat
pur (a la novel·la filosòfica Emili), i amb personatges literaris,
protagonistes tots ells de novel·les d'aprenentatge (bildungsroman),
com Robinson Crusoe, de D. Defoe; Mowgli, de J. R. Kipling; i Tarzan,
d'E. R. Burroughs. El tractament d'aquests herois en el còmic.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
següents: a) l'habitacle a la selva; b) els animals de caça; c) els
animals salvatges; d) els animals de corral; e) les armes per caçar.
Inventari de locucions i frases fetes. Formació de paraules a partir de
sufixos. Estudi de noms col·lectius.

Recursos literaris: Treballar el text narratiu de ficció (novel·la, conte,
relat), el tradicional (rondalla, llegenda, faula) i el descriptiu (persones,
animals i ambients). Inventari de comparacions.

Tipologia textual: Estudiar i treballar l'estructura del text narratiu (ordre
cronològic dels fets i parts de la narració, tipus de temps verbals i de
connectors) i diferents formes de textos narratius (relat, llegenda,
dietari).

Música Audició de crits d'animals i sorolls dels boscos africans.

Religió Els rituals i els cants tribals de la guerra i de la mort. La fetilleria i les
supersticions: els amulets. Les creences: la presència d'un Gran
Esperit, els rituals i les oracions per encalmar els esperits de la selva.


