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Premis: –––

Estructura formal
Sis capítols numerats.

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb cinc dibuixos de pàgina sencera i vint-i-dos combinats amb
text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«-Jo vinc d'una terra on els gats són lliures. Cadascun fa la seva vida, i no es
molesten l'un a l'altre. Viuen tots en tots els patis, coberts, carrers, magatzems,
garatges, jardins, horts.  No hi ha cap gat que vulgui imposar-se, i si algun ho prova,
tots els altres li planten cara i el fan fora, i fins i tot han arribat a deixar-lo malparat.
Recordo una vegada que un gat vingut de Monamur va voler imposar-se als altres, al
Puig. Va començar per segrestar dues gatetes amb l'esperança que fossin les seves
companyes per sempre: se les va endur arrapades amb les dents al coll i les va
tancar en un colomar. Quan jo vaig saber-ho, ho vaig comunicar al gat del molí, que
era valent i combatiu i em tenia molta simpatia, i ell va mobilitzar els companys més
vigorosos. Vam assetjar el gatot monamurenc, i no el deixàvem sortir a buscar tiberi:
tan bon punt treia el nas fora del racó, un o altre se li abraonava al damunt.»

(pàg. 34, cap. 4)
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CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La lluita per la llibertat.

Subtemes: L'adaptació al medi. L'afecte pels animals. L'amistat. L'amor maternal. El
comportament animal. El despotisme. La valentia.

Gènere: Narració

Subgènere: Aventures

Edat dels lectors: A partir de 7 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
La gata Xipus és traslladada a la nova residència dels seus amos. Tot i que espera tenir
gatets aviat, els seus congèneres l'adverteixen immediatament que no és benvinguda en el
nou territori dominat pel terrible gat Siamès, el qual té sotmesa la població felina. Xipus no
s'acovardeix i lluita per aconseguir la pròpia llibertat i la dels seus.

Ambientació

Espai: La gata protagonista viu en tres llocs diferents: Cabanes Albes, el poble del Puig i el
poble de la Cova, on succeeix la major part de l'aventura. Es tracta d'uns espais ficticis, però
es dedueix que tenen uns referents reals: les Borges Blanques (Cabanes Albes), Puiggròs
(el poble del Puig) i l'Espluga de Francolí (la Cova).

Temps: L’acció es desenvolupa a finals del segle XX, al llarg d'uns dos o tres mesos.

Narrador
En primera persona. La gata Xipus és qui relata la història.

Estil i llenguatge
En la novel·la predomina la tècnica narrativa per sobre dels diàlegs, que solen ser indirectes.
El vocabulari és acurat i precís, senzill i escaient a l'edat dels lectors.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (cap. 1 i 2): el trasllat de la gata Xipus a una
nova casa d'un altre poble; nus (del cap. 3 al 5): la pugna pel territori i la descoberta del nou
barri; i desenllaç (cap. 6): l'enfrontament entre rivals i la victòria dels qui accepten Xipus.
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Anècdotes al marge
Narració escrita a l'Espluga de Francolí el desembre de 1988.
Inclosa a El vent dels animals, editorial La Galera, 1999, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 10.
Sembla ser que Josep Vallverdú s'inspirà en la pròpia realitat per confegir aquesta faula. Ell
posseïa una gata i quan es traslladà de la seva residència de Puiggròs a la nova casa de
l'Espluga de Francolí, on resideix actualment, va descobrir que la seva gata no era ben
rebuda pels altres gats del barri i que va haver de lluitar per tal de fer-se respectar. Coincideix
en aquest aspecte el fet que els noms geogràfics estan en clau (i que corresponen als
mateixos llocs de residència de Josep Vallverdú). A més, els noms dels amos de Xipus són
Pep i Isabel, tal com es diuen ell i la seva esposa que, a la vegada, tenen un fill.
La relació de Josep Vallverdú amb els animals, i d'una manera especial amb els gats, que
arriben fins i tot a esdevenir protagonistes, es pot constatar també en la seva novel·la L'home
dels gats (1972).
Josep Maria Aloy en el llibre Camins i paraules. Josep Vallverdú, l’escriptor i l’home (1998)
inclou un capítol intitulat “L'home dels gats” (pàg. 67 i ss.).

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
El gat blanc Tot i ser de l'escorta del Siamès, a l'hora de la veritat es posa al bàndol dels

qui defensen la justícia i la llibertat.

El gat clapat Pertany a l'escorta del Siamès. Es manté fidel al seu cabdill.

El gat del
molí

És amic de Xipus i molt valent. Ajuda a fer justícia amb l'afer del gat de
Monamur, un altre "pinxo de barri".

Pep És l'amo de la gata Xipus. Està casat amb Isabel i tenen un fill. Viuen, de
primer, al poble del Puig i es traslladen, després, a la casa nova, al poble de
la Cova.

Siamès És l'antagonista del relat, el gat més pinxo del barri.

Xipus És la gata protagonista del relat. Quan arriba a la Cova, ha de conquerir el
barri si no vol ser trepitjada pels altres gats.
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CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

El gat: morfologia, règim alimentari, hàbitat i territori.

Ètica La llibertat. La sociabilitat. La companyonia. L'instint maternal.

Geografia Localització i estudi del mapa comarcal de les Garrigues i la Conca de
Barberà.

Història de l'Art Cinema: els gats en el cinema animat, "Los aristogatos" (The
aristocats, 1970) de Wolfang Reitherman,  (dibuixos animats Disney).

Literatura Les faules. Els còmics. Obres de la literatura universal amb
protagonista animal, especialment gats.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
següents: a) els animals domèstics; b) les veus dels animals; c) el
poble; d) les parts de la casa.
Recull i estudi dels modismes i les frases fetes.

Recursos literaris: Treballar la personificació.


