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Estructura formal
Vint-i-dos capítols, numerats.

Observacions
–––

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Ara ja importava poc la rebuda. La trobada era el centre del meu pensament.
El bosc s'espessia. Quan hi havia una clariana, era per obra del rocam. El pendent
també es feia més aguditzat i, a estones, el meu cavall de febles potes tenia treballs
per enfilar-lo. Jo descavalcava sovint per facilitar-li la tasca de posar els unglots amb
seguretat, després de travessar el fullam caigut.
Ara feia estona que m'estava aturat. Un avís de tardor obligava a la caiguda de les
fulles, lentament, fent un espectacle fascinant. I enllà de la cortina vermellosa, un fil
de fum.»

(pàg. 60-61, cap. 10)
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Tema: Les dificultats de l'individu davant els designis del destí.

Subtemes: L'aventura. La colonització de l’Oest. El conformisme. L'especulació minaire.
Les estacions. El ferrocarril. Els indis americans. Els jocs d’atzar. La llibertat.
Els pelleters. El record. La responsabilitat. Les sectes. La solitud. Els viatges.
La vida en alta muntanya.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Western.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
En Bill Goran, un jove orfe, ha d'acomplir l'encàrrec del seu oncle Messer: viatjar a la recerca
de Tibbit fill. Tibbit fou soci de l'oncle, el qual va abandonar-lo al cor de l'Oest després
d'haver-lo estafat. Ara, ric, decideix fer cercar aquest noi i protegir-lo per a tranquil·litzar la
seva consciència i de pas aconseguir que el nebot es guanyi l'herència que li té guardada
des que ha mort la seva mare, de la qual estava enamorat.
Bill no arriba a veure mai Tibbit fill, però sí que troba l'antic soci, el qual no vol saber mai més
res sobre Messer; amb tot i això dóna al nebot una capsa, on els dos socis guardaven
antigament els diners, i un cinturó que s'havien comprat tots dos igual.
Abans Goran no troba Tibbit, passa per tot un seguit d'aventures que el porten fins i tot a la
garjola. Després, retorna amb un amic que s'ha de fer passar per Tibbit fill i que resulta ser
un ensarronador: ploma del tot l'oncle Messer sense que Bill hi tingui res a veure.

Ambientació

Espai: L'acció transcorre a l'Oest americà entre Consedy i Lamberton,  segurament a
Califòrnia, pel fet que a Germana veritat (1994), també de Josep Vallverdú, apareix Consedy
com una ciutat dins d’aquest estat.

Temps: S'inicia l'acció a la fi de la febre de l'or, a finals del segle XIX, i s'acaba al cap de set
anys.

Narrador
En primera persona. De vegades, però, hi ha narració emmarcada en tercera persona.

Estil i llenguatge
Predomina tant la narració com el diàleg, el qual alguna vegada és indirecte. Empra les
interrogatives retòriques i alguns verbs en present i en pretèrit indefinit per implicar el lector
en la narració.
El lèxic que utilitza és ben acurat. En les descripcions de paisatges esdevé poètic.
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Estructura interna
Tot i que la història comença in medias res, segueix l'estructura clàssica de plantejament
(del cap. 1 al 6): abans de trobar el personatge; nus (del cap. 7 al 14): trobada de les pistes i
de Tibbit pare; i desenllaç (del cap. 15 al 20): el retorn. De vegades fa salts endarrere en la
narració.

Anècdotes al marge
Novel·la inclosa a El vent del Far West, editorial La Galera, 1999, col·lecció “Biblioteca
Vallverdú”, volum 9.
En aquest llibre apareixen els indis kuauta que també surten a Punta de fletxa (1993), del
mateix autor.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Al Tibbit Fou soci, fa vint anys, d'Art Messer. Ara viu a l'alta muntanya per estar prop

del seu fill Urpa Blava, que pertany a la tribu dels kuauta per tenir sang índia
per part de mare. Conviuen amb ell una dona índia, kuauta, i el seu fill coix.

Art Messer És l'oncle segon de Bill, vidu i cosí del seu pare. Enamorat de la seva mare
li ha deixat una herència que s'ha de guanyar buscant el fill d'un antic soci.
És advocat i home de negocis; enèrgic i ple d'empenta. Ben relacionat amb
les grans companyies de ferrocarrils, minaires, forestals i ramaderes. No li
interessa que Bill es relacioni amb la seva filla Violet.

Bill Goran És un jove d'uns 25 anys, jugador ocasional de cartes i corredor
d'aventures. No té un ofici concret. Abans de buscar Tibbit fill, es dedicava
a la compra i venda d'objectes o a fer gestions a comissió. No té pare i la
seva mare fa un any que és morta. Als 21 anys, el seu oncle li dóna la
llibertat econòmica i dilapida tota la seva "fortuneta": les rendes del pare i de
la mare que fins ara el seu administrador, l'oncle, no li havia deixat tocar.

Els germans
Glasser

Són els bandits que ajuden en Piker a ensarronar l'oncle Messer i en Bill.
Un d'ells, al cap de set anys, fa cap a la mateixa presó on és Bill, al qual
assabenta de la mort de Piker i de l'altre germà.

Esme És un criat negre de l'oncle Messer.

Mckee És el xèrif de Lamberton. Robust, baix, de faccions grises. Veu forta i
dominant. Molt perspicaç i d'aspecte aparentment benèvol.

Piker És un jugador jove que en Bill coneix durant el seu viatge. S'assembla a Bill
en l'edat, en la droperia i en l'afecció per les cartes. Es fa passar per Jigger
Tibbit, fill de Tibbit. És un lladre i un fals amic.

Vic És el taverner de Lamberton.

Violet És filla d'Art Messer. Preciosa: no gaire alta, prima, de cara infantil. Molt
afectuosa amb Bill al qual admira per la seva vessant d'aventurer.
Finalment es casa amb un ramader.
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Anglès Estudi de les expressions angleses de la novel·la.

Ciències de la
Naturalesa

Estudi dels efectes de la tardor en la natura. El sentit de l'olfacte: les
olors i les pudors. La fauna i la flora a l'alta muntanya. La fauna
oriünda de les diferents zones dels EUA. L'alimentació en alta
muntanya. Les mines.

Ètica Les diferències entre la societat rural i la urbana. La llibertat. El sentit
de la responsabilitat. El conformisme.

Geografia Estudi del mapa dels EUA. Localització dels llocs reals.

Història La febre de l'or. La Confederació Sudista. La guerra de Secessió. La
unificació dels EUA. Estudi de la figura del pioner. Els ranxos. Els indis
americans: les reserves. Les lluites entre agricultors i ramaders.

Història de l'Art Cinema: el western, "Río Bravo" (Rio Bravo, 1959) de Howard Hawks,
"Horizontes de grandeza" (The big country, 1959) de William Wyler;
"La conquista del Oeste" (How the West was won, 1962) de J. Ford,
H.Hathawan, G. Marshall; "El pistolero" (The Gunfighter, 1950) de
Henry King.

Literatura Els tòpics del western. Els personatges prototipus. El tractament dels
personatges femenins. L'antiheroi.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
emprats per l'autor: a) els animals oriünds; b) el cavall: el pas i la veu;
c) els oficis; d) els parentius.
Estudi dels modismes i frases fetes.
Estudi dels sinònims: altres maneres d'anomenar "catre", "xèrif",
"cantina", "passavolants", "borratxo", "rifle", "pelleter", "bergant".

Recursos literaris: Treballar la narració en primera persona. La
descripció de personatges, de paisatges i d'ambients. El diàleg directe
i l'indirecte. Les referències als sentits (olors, sorolls).
Les comparacions amb animals i amb elements de la natura.
La tècnica del flashback.

Variació lingüística: Els tractaments de cortesia.

Religió Les sectes. Estudi de les referències bíbliques.


