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Estructura formal
Setze capítols intilulats: Fugen. Ferrots. L'orfe. El balcó. La Jana. El Safrà. Pesta. La colla.
Remata'l. El cavall. El riu. En Melcior. El tresor. Campanades. Tropa. Tornen.

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb quatre dibuixos de doble pàgina, tretze d'una pàgina i cinc, de
més petits, en pàgines acompanyades de text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«-Fidels convilatans ! No sabeu l'alegria que tinc de reunir-me amb vosaltres, que no
existiu, i que sou ben lluny. Sóc aquí per servir-vos en no res, en tot i en alguna cosa.
Tinc l'afany de poder estrènyer les vostres mans de vent, de contemplar els vostres
ulls de fum i de sentir les vostres riallades de silenci.
Després li sobrevingué el silenci a ell. Mig per folga, però, havia dit la veritat. A la
plaça no hi havia ningú. Estava sol, completament i bojament sol. Se li escapà:
-És que no em sentiu, fantasmes de vent?»

(pàg. 39-40, cap. "El balcó")
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Tema: La fortalesa d'un home que s'aferra a preservar un poble de la destrucció.

Subtemes L'amistat. L'amor. La cobdícia. La covardia. L'egoisme. Els estaments socials.
L'èxode. Els febles. La generositat. La guerra. La integritat. La mentida. El
reconeixement. La responsabilitat. El saqueig. La solidaritat. La solitud. La traïció.
La valentia. L’abandó.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Rerefons històric

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Corren temps de guerra. El pànic s'empara dels habitants d'un poble que es veu amenaçat
per la invasió imminent de l'exèrcit enemic. La por no fa distincions entre l'escala social dels
habitants de la vila: tant les autoritats com la resta dels vilatans traginen els seus béns, de
forma frenètica, i s'escapoleixen en direcció a la serra. Tothom és conscient que ha lliurat
llurs cases a la seva dissort. Tanmateix, en aquest poble fantasma, resta un home solitari i
obstinat, és el ferrer -en Ferrovell, com l'anomenen els veïns- que ha decidit continuar la seva
vida sense deixar-se doblegar per la intimidació del so de les canonades que, a poc a poc,
s'hi van apropant... Atès que el poble resta orfe d'autoritats, en Ferrovell s'autoproclama el
seu alcalde; tot seguint aquest cerimonial, decideix sortir al balcó de la Casa de la Vila per tal
de fer el seu parlament davant d'una plaça que hauria de trobar deserta. És aleshores quan
s'adona que hi ha algú que el contempla com si fos un esperitat. El descobriment és
transcendental per a en Ferrovell, perquè mai més no tornarà a sentir-se sol...

Ambientació

Espai: L'acció transcorre en un poble català, pròxim a la serra, que ha estat abandonat. És
una vila situada no gaire lluny de la frontera i dels Cortals Blancs.

Temps: El relat està emmarcat en un passat històric sense concretar. La narració es podria
situar al segle XVIII o als inicis del XIX, atenent als tipus d'armes i a la manera de vestir dels
personatges.
L'acció transcorre en poques setmanes.

Narrador
Omniscient, en tercera persona. De tant en tant, però, s'intercalen pensaments del
personatge principal (en Ferrovell), escrits en primera persona.
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Estil i llenguatge
En aquesta novel·la preval la tècnica narrativa i els diàlegs, gairebé sempre en estil directe,
sobre la tècnica descriptiva. Al llarg de la narració, sovinteja la intercalació de diàlegs vius i
directes que donen agilitat i, especialment, molta versemblança a la història. Les
descripcions dibuixen els trets físics més destacats dels personatges, mentre que els trets
psicològics són mostrats mitjançant els detalls sobre com van vestits, com treballen, on
viuen...
El lèxic és elaborat i molt variat, centrat -per citar-ne alguns casos- en el camp semàntic de
la vida rural, dels vestits i ornaments de l'època, de l'interior de les cases, de les armes i del
menjar. Cal destacar l'ús de la derivació (especialment els adverbis), de la sinonímia, de les
frases fetes i modismes i de les comparacions a balquena.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (cap. 1r i 2n): els veïns d'un poble, tret del
ferrer, fugen a amagar-se a la serra per por a la proximitat de les tropes; nus (del cap. 3r al
15è): en Ferrovell esdevé l'alcalde del poble fantasma, però aviat es fa responsable d'una
jove i d'una colla de vailets desemparats; i desenllaç (cap. 16è): els veïns retornen a les
seves cases i reconeixen el valor d'en Ferrovell.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs l’agost de 1980.
Inclosa a El vent de la història II, editorial La Galera, 1998, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 4.
Està transcrita en el sistema Braille.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
El comandant És un oficial d'un petit escamot de soldats. Es mostra caut amb la fermesa

que demostra en Ferrovell: respecta la seva vida i la de la seva "família".
Permet que els seus homes saquegin i incendiïn bona part del poble.

Els noiets  i
les noietes

Són uns vailets (en Joan, en Francesc, en Tió, la Maria i l'Antònia) sense
família que es dediquen al pillatge. Gràcies a en Ferrovell i a la Jana,
aquestes "deixalles de la guerra" tornaran a sentir-se com en família.

Els
saquejadors

Són tres homes que es dediquen al pillatge i entren furtivament als pobles
abandonats. Fugen com a esperitats de l'enginyós pla ordit per en Ferrovell
sobre una fingida pesta.

Els vilatans Són homes i dones humils que tan sols confien a salvar la pell; per aquesta
raó fugen, espaordits, cap a la serra. Són gent amb bons sentiments que
agraeixen, amb el cor a la mà, els riscos que ha hagut de vèncer en
Ferrovell per tal d'intentar salvar el poble.
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Ferrovell És un home de mitjana edat, robust, molt fort, de coll gruixut i ulls botits. És
el ferrer del poble, no cobeja els diners i sovint cobra en espècie. És una
persona solitària, valenta, íntegra, que confessa no tenir por de res. Estima
la senzillesa de la seva vida, si bé la solitud li pesa cada cop més. En fer-se
càrrec del poble i de la petita "família", despunta com un home amatent,
protector i enginyós.

Jana És una noia esprimatxada i poruga que vagabundeja cercant aixopluc. En
trobar-se amb en Ferrovell, se sent protegida, feliç i no vol separar-se del
seu costat. Demostra ser una dona organitzada, treballadora i maternal
amb els petits de la "família".

Les autoritats
de la vila

Són homes  interessats en els seus béns i en el poder. No estan tan
capficats per salvar el poble com per salvaguardar llurs cases. Són
covards i no reconeixen, en tornar al poble, l'heroïcitat d'en Ferrovell, ans
encara el recriminen.

Melcior És un home covard i fals que retorna al poble per robar les joies dels seus
sogres. La seva actuació egoista posa en perill la vida de tothom.

Miró Noi És el capitost d'una colla de nois i noies desemparats que es dediquen al
pillatge. És el més fort i el més assenyat del grup i, abans que en Ferrovell,
mai ningú no l'havia vençut. En quedar-se al poble, esdevé servicial i
responsable, però s'hi avorreix. Proposa a la Jana de marxar amb ell
perquè no està fet per a la vida sedentària: és un rodacamins.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

Les epidèmies: la pesta.

Ètica La guerra i les conseqüències: l'èxode, els nens desemparats, els
saquejos, la por, la fam. La violència gratuïta. La desconfiança. La
solitud. El valor personal contra el gregarisme. El lideratge. La no-
violència.

Història Les guerres: la guerra del Francès; les carlinades.

Història de l'Art Cinema: pel·lícules centrades en un heroi que s'enfronta al
gregarisme de la societat, "Solo ante el peligro" (High noon, 1952) de
Fred Zinnemann.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir d'aquests camps semàntics:
a) les armes; b) els vestits; c) els animals domèstics; d) les jerarquies
militars; e) les autoritats d'una vila.
Estudi de la sinonímia en les diferents categories gramaticals: noms,
adjectius, verbs i adverbis. Treballar les frases fetes i els modismes.
Treballar la derivació dels adjectius en adverbis.

Recursos literaris: El diàleg en estil directe i indirecte. La narració en
tercera persona. Estudi de les comparacions lexicalitzades.

Tipologia textual: El pregó.

Variació lingüística: El tractament de cortesia en la forma "vós".


