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DDDaaadddeeesss   TTTèèècccnnniiiqqquuueeesss

Editat per La Galera a Barcelona l'any 1987

Format: 20'5 x 13'5 cm. Pàgines: 124 Col·lecció: Els grumets de la Galera

Pròleg: –––

Dedicatòria: Per a Joan Barceló, en memòria.

Il·lustrat per Frederic Anguera.

Edicions: 3. 1980/1987

Traduccions: Castellà, Girasol de historias, 3. 1980/1989.

Premis: Accèssit al Premi Nacional de Literatura Infantil a la millor tasca de creació de llibres
infantils. Ministeri de Cultura, 1979. Llista d'Honor del premi de la CCEI, 1981.

Estructura formal
Deu contes independents i intitulats: Kaima, l'electrònic. Xiu i el gra d'arròs. Llengua de Drac.
Poseu-hi petons. La música o la vida. Les miniatures. Can Carbassa. Estrella, la sirena. El
Gran Ocell de l'Ou Màgic. Que es faci una illa.

Observacions
En iniciar el llibre, l'autor hi fa la següent consideració: "De la mateixa manera que el gira-sol
dóna la volta tot seguint els raigs de l'astre, així aquests contes, que són fets pensant en tots
els infants i tots els homes del món, comencen a l'est i van girant, girant, recorrent totes les
terres i totes les mars".
A la pàgina 123 s’obre un epíleg del mateix autor intitulat "Parlem d’aquest llibre" en què
suggereix propostes didàctiques.
Aquesta edició s’il·lustra amb nou dibuixos de doble pàgina amb text, catorze de pàgina
sencera i dos de més petits combinats amb text.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Estil i llenguatge
Predomina la tècnica narrativa sobre la descriptiva. Amb tot, hi ha algunes descripcions molt
detallades i poètiques. Generalment el temps verbal utilitzat és el pretèrit, si bé en comptades
ocasions es fa servir el present, cosa que aporta un to d'imminència i d'actualitat. El
llenguatge és àgil i acurat. En alguns contes apareix un vocabulari adequat a l'espai i al tema.

Estructura interna
Els deu contes, d'extensió semblant, estan lligats subtilment per la ubicació geogràfica,
recorrent les terres de llevant a ponent.
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Anècdotes al marge
Recull de contes escrits a Puiggròs entre el juliol i l'agost de 1979.
Inclòs a Ventada de contes, editorial La Galera, 1997, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 6.
La mateixa composició del llibre i el fet que es tracti ara d'uns relats realistes (contes 1, 2, 3,
4, 8 i 9), ara d'uns contes extremadament fantàstics (contes 5, 6, 7 i 10), pot fer pensar que
és un llibre desigual. No obstant, la unitat i l'encert li vénen donats per la gran idea que té
l'autor en proposar una volta a la Terra de llevant a ponent.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

La contaminació. La selecció de les llavors. Les diferències entre les
races humanes. L'adaptació de la vida al medi.

Ètica El barraquisme. La solidaritat. L'altruisme. La recerca de la felicitat. El
lladronici. El bé i el mal.

Geografia Localització en el globus terraqüi de les nacions i els pobles dels
diferents contes. El creixement de les ciutats. La rotació de la terra.

Història La guerra del Vietnam. La conquesta de l'espai.

Literatura El conte com a gènere. La realitat i la fantasia. La creació literària. La
imaginació. Els mites.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
emprats per l'autor: a) el món de la tècnica; b) la cultura oriental; c) el
comerç; d) les construccions i els habitatges.

Recursos literaris: Treballar la narració breu.

Tipologia textual: El llenguatge publicitari. El conte.

Música L'efecte terapèutic de la música. La música d'arreu del món.

Religió La creació. L'existència del cel. L'Olimp dels déus. El budisme.

Tecnologia La tècnica. Els invents del segle XX. L'electrònica. L'experimentació.
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KKKaaaiiimmmaaa,,,   lll'''eeellleeeccctttrrròòònnniiiccc

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Mitja hora més tard, una foguerada surt del garatge i com un tro somort arriba a les
oïdes de les persones de la casa. Surten tots a fora i veuen glops de fum al garatge.
Hi entren els homes de Mahaki amb extintors i, en uns instants, apaguen les flames,
però encara surt molt de fum. D'entre el fum apareix Kaima, tot el vestit negre de
cremalls, els dits encetats i la cara emmascarada.»

(pàg. 13, "Kaima, l'electrònic")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: L'obediència.

Subtemes: El càstig. L'electrònica. El treball. L'ús i l'abús dels invents.

Gènere: Conte

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
En Kaima és un jove molt afeccionat als aparells elèctrics. Això preocupa, sobretot, els seus
mestres, que recomanen als pares que hi posin fre. Un dia la família surt de la ciutat per anar
a veure uns amics que viuen en una casa al camp. Kaima, donada la seva incontrolable
tafaneria, els espatlla el grup elèctric. El pare, enfadat, el castiga: quan faci vacances anirà a
treballar a aquella casa fins que amb el seu treball hagi pagat la despesa de la reparació. La
mesura dóna resultat, fins al punt que els amics demanen als pares que en Kaima s'hi pugui
quedar per sempre.

Ambientació

Espai: La narració se situa al Japó.

Temps: L'acció es pot situar durant el segle XX.
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Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Anècdotes al marge
És un dels contes realistes que conformen el recull Gira-sol d’històries.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Kaima És un jove japonès fascinat per l'electrònica i per tots els aparells del món modern.

Passa moltes hores davant el televisor i practicant amb els videojocs. Té el cap ple
de fantasies relacionades amb l'electrònica. Els mestres estan preocupats pel seu
baix rendiment escolar. Li falta descobrir el món, la naturalesa, els altres...
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XXXiiiuuu   iii   eeelll   gggrrraaa   ddd'''aaarrrrrròòòsss

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Xiu viu en una casa feta de canyes, fang i fulles de palmera. És una casa a cobert
de les moltes pluges que, a temporades, assoten la regió. Com que és una casona
molt baixeta, i de sostre pla, també queda protegida de les ventades que, de vegades
amb força d'huracà, s'emportarien altres cases més esveltes i de pisos.»

(pàg. 18, "Xiu i el gra d'arròs")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La supervivència.

Subtemes: L'escassedat. La previsió.

Gènere: Conte

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Un pagès del sud-est asiàtic es disposa a plantar l'arròs amb les llavors que curosament
seleccionà i guardà de la collita anterior. Tot d'una, però, descobreix que l'arròs ha
desaparegut com per encanteri. Les formigues han estat les causants. Llavors, amb els
seus dos fills, en seguir el trajecte que fa la darrera formiga amb un gra d'arròs, localitzen el
niu. L'endemà, després de buscar amb una pala en l'immens niu, un obús posa l'arròs al
descobert. Ja sols cal que en Xiu i els seus dos fills porguin la terra i en separin el gra.

Ambientació

Espai: La narració se situa a la península d’Indoxina, tal volta al Vietnam.

Temps: L'acció es pot situar al segle XX.
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Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Anècdotes al marge
És un dels contes realistes que conformen el recull Gira-sol d’històries.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Xiu És un pagès que treballa incansablement pensant en el dia de demà. Guarda i

selecciona curosament les llavors per a l'any següent. Té un fill i una filla que
l'ajuden en les tasques del camp.
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LLLllleeennnggguuuaaa   dddeee   DDDrrraaaccc

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Els monestirs del Tibet i del Nepal i de tot el nord de la Xina són visitats per
pelegrins devots, als quals no fa res de caminar dies i dies i fer vivacs entremig,
suportar ventades incontenibles i freds mortals, de nits, per tal d'arribar a la font de la
saviesa i doll de benaurança que aquells monestirs representen per als devots.»

(pàg. 30, "Llengua de Drac")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: El lladronici.

Subtemes: La vida monàstica. L’engany.

Gènere: Conte

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Els pelegrins que van al monestir de Lang-So darrerament són assaltats per un bandit que
porta una careta vermella i que es fa anomenar "Llengua de Drac". El Germà Gran dels
monjos, després d'investigar un temps, aconsegueix desemmascarar el veritable malfactor.

Ambientació

Espai: La narració se situa al cor de la Xina, probablement al Tibet.

Temps: L'acció es pot situar al segle XX.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.
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Anècdotes al marge
És un dels contes realistes que conformen el recull Gira-sol d’històries.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Llengua de
Drac

És un malfactor que ataca els pelegrins que van al monestir. Tanmateix, a
la fi obté el que es mereix.
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PPPooossseeeuuu---hhhiii   pppeeetttooonnnsss

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«El foraster arribà a l'assoc de Damasc quan ja els marxants havien estès llurs
mercaderies a les parades del basar i pels carrerons immediats. El foraster no
portava cap mena d'atzèmila, ni carruatge, sinó que anava a peu i, en un fardell molt
senzill, fet amb una catifa i posat sota el braç, duia tot el bagatge.»

(pàg. 42, "Poseu-hi petons")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: El comerç.

Subtemes: La felicitat. El triomf de la imaginació.

Gènere: Conte

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Un venedor foraster col·loca la seva paradeta a Damasc. Ofereix unes bossetes petites de
cuir. Els venedors d'allí li auguren molt poc èxit amb aquell tipus de mercaderia, ja que diuen
que no serveix per a res; àdhuc fan una juguesca per veure si en vendrà gaire. Durant el dia
sols ven una bosseta. De cop i volta, però, les ven totes en anunciar que són "per posar-hi
petons".

Ambientació

Espai: La narració se situa a Damasc.

Temps: L'acció es pot situar al segle XX.
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Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Anècdotes al marge
És un dels contes realistes que conformen el recull Gira-sol d’històries.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
El venedor
de Damasc

Va a Damasc per primera vegada i, gràcies al seu esperit fantasiós i poètic,
aconsegueix tenir molt d'èxit.
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LLLaaa   mmmúúússsiiicccaaa   ooo   lllaaa   vvviiidddaaa

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Els dos tripulants de l'enginy experimental N-2A s'estaven ben descansadament en
els seus seients, i ni els calia mirar enfora, perquè a l'enorme altura que viatjaven,
només haurien vist la negra nit, o la verda nit, i alguna estrella llunyana, i el sol de
color carbassa. De la terra no en veien res: perquè la poguessin veure, els calia
ajustar-se les ulleres especials que travessaven l'atmosfera, per carregada que
estigués.»

(pàg. 52, "La música o la vida")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La supervivència.

Subtemes: La música.

Gènere: Conte

Subgènere: Fantàstic

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
Dos tripulants d'un avió que sobrevola l'estratosfera es veuen obligats a aterrar al desert per
una emergència. Allí una tribu del Sàhara els fa captius. Gràcies al fet de deixar-los sentir
música, se salven. Dies després, els astronautes poden contactar amb la base i en poques
hores són alliberats.

Ambientació

Espai: La narració se situa al desert del Sàhara.

Temps: L'acció es pot situar al segle XX.



CISTELLA DE ROVELLONS GIRA-SOL D’HISTÒRIES 119

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Anècdotes al marge
És un dels contes fantàstics que conformen el recull Gira-sol d’històries.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Dos
astronautes

No se sap si són russos o americans. Després de dues setmanes lluny
de la terra es comencen a enyorar.
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LLLeeesss   mmmiiinnniiiaaatttuuurrreeesss

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Enmig d'una gran expectació, Klaus Kinke pujà a l'estrada. Era un home d'uns
quaranta anys, molt alt i prim. Establia un contrast violent amb els qui
l'acompanyaven dalt de la tarima, els quals semblaven nans de circ al seu costat. La
meitat del públic aplaudí, l'altra meitat romangué en silenci.»

(pàg. 75, "Les miniatures")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: L'autoestima.

Subtemes: La convivència. El perill. El respecte a la diferència.

Gènere: Conte

Subgènere: Fantàstic

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
El narrador visita una ciutat del centre d'Europa. Les persones d'aquesta ciutat tenen una
peculiaritat especial: són d'una estatura molt baixa (d'un metre deu) a causa de l'experiment
realitzat per un científic local, K. Kinke, en pretendre matar tots els insectes. El científic torna
al poble anunciant que ha trobat un antídot que permet recuperar la mida normal. Però la gent
no se n'acaba de fiar.

Ambientació

Espai: La narració se situa al centre d'Europa, possiblement a Alemanya.

Temps: L'acció es pot situar al segle XX.
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Narrador
En primera persona, s'identifica amb un personatge secundari. En alguna ocasió, el narrador
es dirigeix directament al lector.

Anècdotes al marge
És un dels contes fantàstics que conformen el recull Gira-sol d’històries.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Josep És un escriptor que fa un reportatge de la ciutat de les "miniatures". És també

el narrador del conte.

Klaus
Kinke

És un prestigiós científic que fa experiments d'una fiabilitat dubtosa. Per això,
els seus conciutadans refusen posar-se a les seves mans.
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CCCaaannn   CCCaaarrraaabbbaaassssssaaa

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«D'aquell barri, ni barri podia dir-se'n. Era una terra situada vora un torrent brut i
sense aigua, a la part dreta de la ciutat. Allí, com que semblava un abocador
d'escombraries, l'ajuntament havia permès que s'instal·lessin els més pobres de la
població, i els que hi havien vingut de molt lluny, expulsats de les seves terres de
misèria.»

(pàg. 82, "Can Carbassa")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: El barraquisme.

Subtemes: Els habitatges dels marginats. El negoci de la construcció.

Gènere: Conte

Subgènere: Fantàstic

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
En una zona de barraques d'una gran urbs, un home planta una llavor molt grossa de
carbassa. Amb el temps es converteix en una carbassa gegant d'uns quaranta metres
quadrats. Un cop buida, la carbassa esdevé el seu habitatge, que és molt millor que la
barraca que tenia. Amb el temps les barraques són substituïdes per carbasses gegants, si
bé això fa sorgir alguns problemes municipals i financers.

Ambientació

Espai: La narració se situa en una barriada d'una gran ciutat europea.

Temps: L'acció es pot situar a l'època dels anys seixanta del segle XX.
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Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Anècdotes al marge
És un dels contes fantàstics que conformen el recull Gira-sol d’històries.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
L’amo de Can
Carbassa

Un dia es troba la llavor de carbassa més grossa que mai no ha existit.
Amb el temps pot resoldre el problema del barraquisme, encara que això
n'origina d'altres.
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EEEssstttrrreeellllllaaa,,,   lllaaa   sssiiirrreeennnaaa

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Una vegada era una noieta que ballava com ningú. Tenia una gràcia que no pot
explicar-se amb paraules. Movia tot el cos, enteneu? I era com les fulles que la brisa
somou als arbres, i com l'aleteig de les aloses, i com el vaivé de les onades, i la
respiració d'un nen dormint. Però tot això d'un plegat.»

(pàg. 92, "Estrella, la sirena")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La generositat.

Subtemes: Els béns materials. Els concursos. L'èxit.

Gènere: Conte

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
L'Estrella és una joveneta que s'està preparant per als balls i les desfilades del Carnaval de la
ciutat. Si guanya serà la reina i podrà triar molts regals. Un bon dia, més enllà de la platja,
troba una cabana on viu un vell que la pren per una sirena. El vell viu en la misèria i no té ni
una senzilla barca per anar a pescar. La noieta, en acomiadar-se, li promet que tornarà.
Arribats els festivals, l'Estrella és la guanyadora dels balls. Quan li pregunten què vol de
premi, ella demana una barca; i la porta, tot seguit, al vell de la platja.

Ambientació

Espai: La narració se situa en una gran ciutat brasilera de la costa, probablement a Rio de
Janeiro.

Temps: L'acció es pot situar al segle XX.
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Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Anècdotes al marge
És un dels contes fantàstics que conformen el recull Gira-sol d’històries.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Estrella És una joveneta d'una ciutat brasilera. A més de ser la millor ballarina de totes, té

un cor extraordinari.
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EEElll   GGGrrraaannn   OOOccceeellllll   dddeee   lll'''OOOuuu   MMMàààgggiiiccc

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Els indis del llac no són tants com eren uns anys enrera. Viuen a gran altitud i no
baixen mai a la terra plana. Ells tenen els seus metges -bruixots-, ells es transmeten
de generació en generació la saviesa dels avantpassats.
Viuen entre roques impressionants que pengen sobre el llac, el qual a penes si té
platges. En les poques planes que el voregen, hi ha tres poblats, fets de cases de
pedra molt sòlida. Allí dalt hi fa fred. Més amunt dels seus caps hi ha el cel, d'un blau
clar, i el vol dels voltors.
Tenen trenta vicunyes formant ramat: cap altre animal, si no és algun porcell
aclimatat. Tot just si el temperi els permet de fer una mica de moresc al recer, un
moresc que no creix massa gras. Els indis s'alimenten, sobretot, del peix del llac. Els
llacs d'aigües fredes solen donar peixos saborosos, de carn dura i nutritiva.»

(pàg. 104, "El gran ocell de l'ou màgic")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: L'acompliment d'una llegenda.

Subtemes: L'altruisme. La contaminació de l'aigua. La despoblació de zones de muntanya.
Les llegendes i la realitat. La precarietat.

Gènere: Conte

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
Els indis que viuen prop d'un llac veuen amenaçada la seva existència perquè està minvant la
pesca. Un bon dia hi arriba una noia. Ells la prenen per una deessa que els ha de salvar,
segons diu una llegenda. La noia, que en realitat fa de mestra als petits, descobreix que els
peixos moren perquè el llac s'ha contaminat; elimina el focus contaminant i fa que el govern
repobli les aigües amb peixos.
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Ambientació

Espai: La narració se situa en un poblat indi de les muntanyes, possiblement als Andes del
Perú.

Temps: L'acció se situa durant el segle XX.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Anècdotes al marge
És un dels contes realistes que conformen el recull Gira-sol d’històries.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Estrella
d’or

És com els indis anomenen una noia que, altruistament, ha anat a viure amb
ells per fer de mestra. Esdevé una autèntica deessa.
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QQQuuueee   eeesss   fffaaaccciii   uuunnnaaa   iiillllllaaa

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Des de dalt, els benaurats veieren la formació de l'illa en poca estona: a baix havia
durat uns dies, però només uns dies, després dels quals l'illa semblà com si hagués
existit de molts anys ençà: hi havia crescut herbes i selva, i dos rius cabalosos
baixaven de la serralada que acompanyava el volcà apagat.»

(pàg. 117, "Que es faci una illa")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La creació d'un paradís.

Subtemes: L'acolliment dels marginats. Un paradís terrenal.

Gènere: Conte

Subgènere: Fantàstic

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Pere, Jesús i alguns apòstols que estan en el cel demanen a Déu que s'apiadi d'uns fugitius.
Per això Déu crea una illa enmig de l'oceà. Francesc, prou entès en animals, serà
l'encarregat de la repoblació. El Senyor, però, queda un xic preocupat en pensar què passarà
el dia que els humans hi descobreixin urani o petroli.

Ambientació

Espai: La narració se situa en una illa al mig del Pacífic, potser a Hawai.

Temps:  L'acció es pot situar al segle XX.
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Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Anècdotes al marge
És un dels contes fantàstics que conformen el recull Gira-sol d’històries.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
La cort
celestial

És formada per Pere, Pau, Lluc, Francesc, el Senyor i la Gran Llum. La seva
actuació recorda més aviat la dels déus clàssics de l'Olimp, encara que
aquests tenen més bona jeia.


