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Estructura formal
Tretze capítols numerats.

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb un dibuix de doble pàgina amb text i quinze combinats amb
text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Quan van ser a la porta de la fortalesa van trucar amb la balda i els va obrir la
Meritxell, que era la noia encarregada de fer de portera i córrer a fer els petits
encàrrecs. […]
Van entrar, el Cisco i el gos, mentre que el Somí dubtava. D'una banda estirava el
coll per veure què hi havia dins el castell i, de l'altra, se sentia instintivament refrenat.
La Meritxell, però, que el coneixia, el va fer entrar tot amoixant-lo i tancà la porta.
La Dara triava el menjar del dia amb la cuinera, i el gegant pare se n'havia pujat al
terrat més alt i esperava el pas de l'avió de París, a les 11.35 h, perquè li agradava
molt de veure el rastre blanc que els aparells deixaven dibuixat al cel.
En Sarsi feia els deures. Estava copiant uns poemes de Tomàs Garcés, perquè amb
el professor Bosch havia après de llegir i d'escriure un xic, i no solament de parlar.
-Bon dia, gegantó -va saludar el Cisco. I va desfermar el gos, el qual anà tot seguit,
cua brandant, a ensumar els peuassos d'en Sarsi. Però aquest no va fer cas del gos,
sinó del Somí, que la Meritxell portava en braços. El gat va encongir-se mentre la
nena li recomanava calma.»

(pàg. 44-45, cap. Sis)
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CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: L'acollida d'uns gegants en un poblet català.

Subtemes: L'amistat. L'antiracisme. El budisme. La cordialitat. La democràcia. La dualitat
camp-ciutat. L'ecologia. L'hospitalitat. La integració. El món rural. La no-violència.
Els nous sistemes de comunicació. La riquesa. El segrest. El turisme.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Humor.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
Per un testament d'un exconvilatà emigrat, el poble de Rocanegra s'assabenta que disposa
d'una deixa per arreglar l'antic castell i albergar-hi una família de gegants de carn i ossos. Un
cop passats l'astorament i l'enrenou generals, els rocanegrencs accepten les condicions que
estableix el testament. Immediatament arriba a Rocanegra un matrimoni de gegants i el seu
fill, d'alt llinatge, provinents del principat de Quani, al Pakistan. La convivència amb els
nouvinguts es fa de seguida fàcil, alhora que el poble comença a agafar fama, rebre turistes i
provocar l'enveja dels pobles veïns i de grans ciutats com Moscou, Buenos Aires, Viena i,
sobretot, Madrid. Un dia, arriba la notícia que el màxim representant religiós i polític de Quani,
el Lama-Nang, ha mort i que Sarsi, el fill dels gegants, està cridat a succeir-lo. En el vol de
tornada al seu país, Sarsi i un veí de Rocanegra són segrestats per uns pirates aeris.
Després de sortir-se'n sans i estalvis, el gegantó Sarsi es dirigeix al seu país per prendre
possessió del seu càrrec, però es troba que la família Maranta, que s'oposa a la seva elecció
com a nou líder polític i espiritual del país, ha ocupat el monestir del Gran Lotus.

Ambientació

Espai: La narració transcorre, sobretot, a Rocanegra, un poblet probablement de les terres
de Ponent. L'acció es desplaça també a indrets ben diversos: al principat de Quani, situat a
l'altiplà de Pamir (al Nord del Pakistan); a Barcelona i al seu aeroport; a la Costa Esmeralda,
Port Torres i l'Alguer (a l'illa de Sardenya) i a l'aeroport de Roma.

Temps: No es concreta l'època en què passa l'acció, però es pot situar a finals de la dècada
dels noranta del segle XX.
Es pot emmarcar la trama entre la primavera i l'estiu.

Narrador
Omniscient, en tercera persona. En alguns passatges de la novel·la, però, la informació
arriba directament al lector a través d'una carta (cap. U), de la crònica escrita per un dels
seus protagonistes (cap. Quatre), d'una notícia de diari (cap. Cinc) i d'un correu electrònic
(cap. Nou).
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Estil i llenguatge
La novel·la, de capítols breus, presenta un ritme àgil, a vegades fins i tot trepidant, d'acord
amb l'acció. El text narrat es combina de manera equilibrada amb el dialogat, que és format
per frases curtes, vives, populars i amb alguns trets dialectals o mots i expressions de
l'àmbit rural. Els fragments descriptius destaquen pel realisme i la minuciositat. El to
humorístic, un punt britànic i present al llarg de gairebé tot el relat, converteix la novel·la en
una mena de divertimento. De vegades l'autor utilitza un to hiperbòlic, lligat al caràcter
humorístic del text. En diversos moments del llibre, es posen en joc recursos de la novel·la
d'enigma i de suspens.
Es fa ús de locucions i frases fetes, de paraules onomatopeiques, d'alguns mots d'argot
juvenil i d'eufemismes. Hi ha expressions i mots específics de la tècnica audiovisual i dels
nous sistemes de comunicació, de les institucions i organismes governamentals, i de
l'aeronàutica. L'autor fa aparèixer una frase de la suposada llengua que parlen els gegants.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (del cap. U al Quatre): el poble de Rocanegra
s'assabenta que ha d'acollir uns gegants al seu castell; nus: arribada, acollida i estada dels
gegants (del cap. Cinc al Nou), segrest i alliberament d'en Sarsi i del Cisco (cap. Deu i
Onze); i desenllaç (cap. Dotze i Tretze): retorn d'en Sarsi i del Cisco als seus països
respectius.

Anècdotes al marge
L’autor introdueix en la novel·la un parell de personatges, Andreu Bosch i Montserrat Ros, el
nom, cognom i algunes caracterítiques dels quals coincideixen amb un matrimoni amic de
Josep Vallverdú.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Andreu
Bosch

És el professor doctorat que ensenya català a la família de gegants. Fill de
la comarca del Maresme, es comporta de manera cordial, educada i sàvia.
Ha estat un temps vivint i estudiant a l'Alguer.

Brat És el gos perdiguer de cal Salvador. Amic del gat Somí, amb qui té llargues
converses, aspira a ser valorat pels habitants del castell. S'interessa molt
per tot allò que passa al Cisco.

Cisco És un home que fa mil feines: carter, agutzil, sequier, clauer, noi dels
encàrrecs i responsable de les relacions dels gegants amb el poble. Es fa
amic de Sarsi. Al final de la història, despatxa les entrades per visitar el
castell.

Dara És la geganta, esposa de Prin i mare de Sarsi. Oriünda del Pakistan, té una
estatura de tres a quatre metres, els ulls lleugerament oblics i un somriure
encetat. Menja allò que li abelleix i beu cervesa. És intel·ligent, ha après una
mica de català i li agrada jugar a escacs. També sap fer mitja, macramé,
treure la pols i ajuda la cuinera. Es mostra maternal amb la Meritxell.
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Els Maranta És la família, enemiga inveterada dels gegants protagonistes de la novel·la,
que han llogat els serveis d'uns segrestadors per evitar que Sarsi
esdevingui el cap de Quani.

Els monjos
tibetans

Són els que viuen al monestir del Gran Lotus. Es dediquen a l'oració i al
cant religiós. Van vestits amb túnica i fan ús de l'encens.

Els vilatans
de Rocanegra

Viuen de l'agricultura -arbres fruiters, horts- i de la ramaderia -granges de
bestiar. Sobretot els homes solen anar al cafè del poble, a cal Truc, on
juguen al dòmino i a les cartes. En tenir notícia del testament de Primitiu
Solans, es mostren una mica avars, remugaires i malfiats; però, passat un
temps, es tornen molt ajudats i hospitalaris.

L'alcalde És un home amb un fort sentit democràtic i esperançat pel futur de
Rocanegra. No ha sortit gaire del seu poble i tendeix a quedar-se amb la
boca oberta davant d'allò que desconeix; parla un castellà espès,  no sap
anglès i usa mòbil. Té una filla que estudia a Barcelona.

La senyora
Cotregrans

És la mestressa del Somí. Si bé al començament és una dona malparlada i
esquerpa, al final es torna una persona comprensible i afectuosa.

Meritxell És la portera del castell i la responsable de fer petits encàrrecs. És òrfena i
viu amb uns seus oncles fins que obté la seva primera feina al castell. És
simpàtica. Al final de la història, fa de guia turística.

Montserrat
Ros

És la presidenta de la Generalitat, amb poder militar. Farmacèutica d'ofici,
és afable amb la gent i està molt ben relacionada internacionalment.

Primitiu
Solans

És fill de cal Bajoca, de Rocanegra. Enriquit als EUA on va emigrar fa
seixanta anys, acaba de morir i fa una deixa substanciosa al seu poble.

Prin És el gegant pare. Oriünd del Pakistan, té una estatura de tres a quatre
metres, els ulls lleugerament oblics i un somriure encetat. Està casat amb
Dara i té un fill, Sarsi. Menja les mateixes coses que la resta dels humans,
però en necessita racions més grans. No tasta el vi, però sí la cervesa i
l'aigua. Té afició pels escacs. És intel·ligent, cordial amb la gent i capaç de
fer un discurset en un català acceptable.

Quimeta És la cuinera dels gegants. Al final de la història, juntament amb escolars
voluntaris, atén el taulell de records i postals del castell.

Ribera És el capità del Cos de Mossos d'Esquadra. Educat i conciliador.

Sarsi És el gegant fill de Prin i de Dara. Oriünd del Pakistan, fa uns dos metres i
mig d'alt, té els ulls lleugerament oblics i un somriure encetat. De seguida
es fa amic del Cisco i del gat, el Somí. És afectuós, bon estudiant i ha
après a llegir i escriure el català, i a jugar a bàsquet.

Somí És el gat del cal Cotregrans. Amic del gos Brat, amb qui parla sovint, és
afectuós amb Sarsi. S'interessa molt per tot allò que passa al Cisco i té
sentit de l'humor. Empaita de mentida el gos, només per divertir en Sarsi.
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CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Educació Física Els jocs infantils. El bàsquet. El joc dels escacs.

Ètica Els atemptats a la llibertat: el segrest.

Geografia La població d'un petit nucli rural: economia, serveis, comunicacions,
possibilitats de futur. Situació i estudi del nord del Pakistan en un
mapa. Coneixement urbanístic de la ciutat de Barcelona.

Història Estructura i parts d'un castell. El sistema democràtic: el govern
municipal i el govern estatal. La Generalitat de Catalunya. Festes i
tradicions.

Història de l'Art Cinema: el tractament del budisme en el cinema, "Petit buda" (Little
Buddha, 1993) de Bernardo Bertolucci.

Literatura Les cobles o les cançons de quatre versos per a himnes. El text
humorístic. El tractament dels gegants en la literatura popular.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
següents: a) els oficis; b) el temple budista; c) l'aeroport; d) els
diferents tipus d'avions; e) el món de la política; f) la pesca; g) el
bàsquet; h) els arbres fruiters; i) les hortalisses; j) els animals del zoo.
Inventari i treball sobre mots compostos. Significat de mots: els
polisèmics, els eufemismes i els que duen accent diacrític. Inventari
d'expressions, locucions i frases fetes.
La formació de diminutius i augmentatius. Recull i estudi dels
malnoms i dels topònims. Inventari d'insults.

Recursos literaris: La personificació. Inventari i elaboració de
comparacions. Les descripcions realistes. Els diàlegs col·loquials
plens d'expressions i frases fetes.

Tipologia textual: L'estructura del text descriptiu i les diferents formes
de textos (retrat, caricatura, guia turística…). La carta electrònica, el
testament, la crònica periodística i la crònica de viatge.

Variació lingüística: Treballar els mots dialectals del català nord-
occidental.

Matemàtiques Els escacs.

Música Audició d'himnes.

Plàstica El macramé. Fer mitja. La pasta de paper: la construcció de gegants.
El tractament de la imatge.

Religió El budisme.

Tecnologia La informàtica, internet i el correu electrònic. Els aparells electrònics:
el vídeo, el telèfon mòbil, la càmera fotogràfica.


