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Dedicatòria: Per a Antoni Arca, de l’Alguer.

Il·lustrat per –––

Edicions: 4. 1968 / 1992

Traduccions: –––

Premis: –––

Estructura formal
Deu capítols numerats i intitulats: 1.- El tren africà. 2.- El mapa. 3.- La porta del desert. 4.-
L’home del barret ample. 5.- Aviador per força. 6.- Al campament de la secta. 7.- Enemic, la
tempesta. 8.- El paradís del silenci. 9.- Les panteres negres. 10.- El sarcòfag i la gumia.

Observacions
–––

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Ara passejava la seva mirada entorn, i no veia sinó pells negres, rostres rebotits i
somrients, pells suoroses, criatures cargolades sobre les faldes de llurs mares, i un
aiguabarreig de túniques i camisotes. Algun bastó entre uns genolls
escandalosament inflats per malalties tropicals. I el guirigall dels àrabs, dels
sudanesos de petit turbant i barba escassa. A fora, la vegetació era esponerosa; però
de sobte esdevenia pobra, i podíeu haver esment dels engorjats ressecs i de les
cavernes, tan prodigiosament capricioses com un decorat de pel·lícula.»

(pàg. 11, cap. 1, "El tren africà")
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CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: Una aventura al desert.

Subtemes: L'amistat. L'anhel d’un món millor. El bé i el mal. La cacera. La cultura nord-
africana. Les curses d’automòbils. La justícia. El nomadisme. El periodisme. El
pilotatge d’avions. Les sectes. Els viatges.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Martí Gregori, famós pilot de fórmula 1, decideix deixar de banda durant un temps la seva
activitat  per prescripció mèdica. Accepta l'oferta del director d'un diari important, el qual li
proposa de fer reportatges sobre els caçadors de feres vives a l'Àfrica. En arribar al Sudan,
però, es veu involucrat en tot un seguit d'aventures i perills: el misteri que amaga un antic
mapa on es parla d'uns "ulls", la desaparició de caravanes senceres enmig del desert, el
descobriment d'un antic temple que guarda preuats tresors a les muntanyes de Bezel...
Aventures en les quals ha de mostrar el seu coratge i on té l'oportunitat de fer nous amics.

Ambientació

Espai: L’acció comença a Barcelona; després es desenvolupa a Ubya, al desert occidental
del Sudan i a les muntanyes de Balzem.

Temps: L’acció transcorre al segle XX, durant uns mesos.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
En la novel·la predomina la tècnica narrativa. L’autor fa, en ocasions, salts enrere
(flashback). La vivacitat dels diàlegs i els constants canvis d’escenari donen dinamisme a la
novel·la. Les reflexions del protagonista apareixen en estil indirecte lliure.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (cap. 1 i 2): arribada del protagonista a Bar-el-
Keuem (Sudan) i prolegòmens de l'aventura; nus (del cap. 3 al 7): inici del viatge de Martí
Gregori cap a Ubya i després cap a les muntanyes de Balzem; i desenllaç (del cap. 8 al 10):
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arribada a les muntanyes de Balzem, aclariment del misteri i desmantellament de la secta
del Cinyell d'Or.

Anècdotes al marge
Escrita a Lleida entre octubre i novembre de 1967.
Inclosa a El vent de l’aventura I, editorial La Galera, 1996, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 7.
En la primera i única edició del 1968, no-venal que féu l'editorial Tàber com a obsequi als
subscriptors de Catalunya visió, hi ha sis dibuixos a dues tintes de plana sencera que, com
la portada, han estat realitzats per Gemma. Les edicions posteriors no els han recollit.
Està transcrita en el sistema Braille.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Adhur És un policia de la secreta, hàbil en l’art de la disfressa, que es presenta a

Martí Gregori com a mestre d’escola. Intenta sempre ajudar el
protagonista. La seva missió és descobrir on s’amaga la secta del Cinyell
d’Or.

Augusto
Tavares

És un valent i sensible aventurer moçambiqueny, caçador de feres vives a
l’Àfrica. És menut, flac i vigorós; d’ulls grisos, petits i enfonsats; llargues
patilles i un rostre magre i negre. Porta un barret d’ala ampla de color
tabac i fuma cigars.

Djarbi, el vell És el capitost, vell i barbablanc, d’un grup de la secta del Cinyell d’Or.

Dr. Beyel És un europeu corpulent i panxut, d’una seixantena d’anys, que viu a Bar-
el-Keuem. Encarregat de desxifrar el mapa antic que li porta Tavares.

Dr. Canals És un metge, bon coneixedor de la costa africana, que escriu a Martí
Gregori una lletra de recomanació per al Dr. Beyel.

Haik És un àrab que acompanya Tavares. Es deleix pels diners i per treure
profit de les situacions. Més tard és conegut per Martí Gregori amb el nom
d’Ahmed.

Ibrahim És un vell erudit àrab que indica a Martí Gregori l’adreça del Dr. Beyel.

Martí  Gregori És un jove d’acció, pilot de fórmula 1 i subcampió del món. Per descansar
una temporada del volant, seguint la recomanació del metge, accepta la
proposta de fer uns reportatges sobre els caçadors de feres vives a
l’Àfrica. Però les aventures en què participarà seran molt diferents.

Martin Mac Loy És l’únic supervivent d’un grup de quatre científics que es dedicaven a les
prospeccions de petroli. Malferit, és auxiliat per Tavares i Martí Gregori
quan s’escapa de la secta del Cinyell d’Or en una avioneta.

Pastari Es presenta com a president del Departament Local de Turisme. La seva
missió és vigilar totes les accions de Martí Gregori. Finalment es
descobreix que és el cap de la secta del Cinyell d’Or.
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CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Història de l'Art Cinema: Les tècniques cinematogràfiques aplicades a la literatura, els

diferents plans, el tràveling, "En busca del arca perdida" (Raiders of
the lost arc, 1981) de Steven Spielberg.

Literatura La novel·la de misteri i d'intriga.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
següents relacionats amb el món africà: a) els països; b) els
habitants; c) els vestuari; d) els utensilis; e) els armes; f) els
vegetació; g) els animals salvatges; h) els safaris.
Treballar la sinonímia. Les expressions col·loquials i les frases fetes.
Les exclamacions. Els tecnicismes. Els estrangerismes.

Recursos literaris: L'ús de figures retòriques: comparacions,
metàfores, personificacions, metonímies. La ironia. La narració en
tercera  persona. La descripció d'ambients i de personatges. Les
interrogacions retòriques. Els canvis temporals i espacials. El diàleg.

Tipologia textual: La llengua oral: la conversa telefònica i radiofònica.


