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Premis: –––

Estructura formal
Quinze capítols numerats amb xifres romanes i intitulats: I.- Anirem a Komostosas. II.- Els
dos amics. III.- L’ambaixada dels dulis. IV.- Adeia. V.- El príncep rebel. VI.- Què tenim per
sopar? VII.- Busca’m Marguli! VIII.- Arnau de Clorís. IX.- L’herba de la llibertat. X.- La terra dels
dulis. XI.- El riu creix. XII.- Malfia’t de Komostosas. XIII.- Cremar les naus. XIV.- Notícies de
Bizanci. XV.- Tornarem a Komostosas.

Observacions
Al final del pròleg (pàgina 6) es reprodueix un petit mapa on es precisa l’espai de la novel·la.
Aquesta edició s’il·lustra amb quinze dibuixos de pàgina sencera.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Tothom dormia a les tendes, en els aixoplucs que s'havien fet amb un ramatge,
vora les roques, entre les bardisses. Zenó no volia perllongar un instant més aquella
situació. No volia haver d'entrar a Komostosas com un captaire. Però la prudència li
exigia d'anar amb peus de plom, perquè el buit de poder creat amb la mort del pare
l'havia ocupat, de moment, el logoteta, i tant aquest com l'emperadriu farien tots els
possibles per donar-li una fi violenta com havien...
-Déu del cel, feu que no pensi aquestes coses! -va exclamar, fent fora del magí la
imatge de l'emperador precipitat criminalment a l'aigua.»

(pàg. 97, cap. XIII, "Cremar les naus")
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Tema: La fermesa en les pròpies conviccions i la lluita contra les adversitats.

Subtemes: Les croades. El despotisme. L'estratègia militar. L'imperialisme. Les intrigues
cortesanes. L'islam. El matrimoni. El món medieval. Els ordes religiosos i militars
medievals. Les raons d’estat. Els viatges.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Rerefons històric.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
El príncep Zenó, fill de l’emperador de Bizanci, se’n va cap al seu palau de vacances a
Komostosas, abans que hi arribi tota la cort. Rep una ambaixada de la Dúlia, un dels territoris
depenent de l’Imperi que corre perill d’ésser envaït pels turcs. Així coneix Adeia, la filla del rei
dels dulis, de la qual s’enamora.
Un cop l’emperador i la cort arriben a Komostosas es reemprenen les intrigues dels qui
cobegen el poder.
Zenó es trasllada a la terra dels dulis per localitzar Marguli, l’enyorat cuiner de l’emperador, i
retrobar Adeia. Quan arriba a la Dúlia, els turcs envaeixen aquest territori. Els seus habitants
es veuen obligats a abandonar el país i es dirigeixen a Komostosas. Les coses, però, han
canviat: l’emperador ha mort i ara és el logoteta Monotas qui detenta el poder, amb el
beneplàcit de l’emperadriu Fròmia. Mentrestant, la princesa Endima i el seu marit Upiles
tornen a Bizanci per tal d’assegurar-se també allí el poder i el control de la situació. De tota
manera, la major part de les tropes es mantenen fidels a Zenó, el qual entra triomfant a
Komostosas. Des d’allí prepara el cop final a Bizanci on és proclamat emperador.

Ambientació

Espai: L’obra es desenvolupa tant en llocs reals (Bizanci, el Corn d’Or, el Pont Euxinos -Mar
Negra-) com en imaginaris (Komostosas i la Dúlia).

Temps: Està ambientada en l’edat mitjana, segurament en el segle XIII.
La durada de la història és d’uns quants mesos i s’inicia a l’estiu.

Narrador
Omniscient, en tercera persona. En alguna ocasió s’intercalen els pensaments del príncep
Zenó, en primera persona.
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Estil i llenguatge
En la novel·la s’alterna el diàleg amb la narració i la descripció. L’autor recorre a dues
cròniques imaginàries (la d’Akles i la del turc Zorguru) que donen versemblança a l’obra i, a
més, al·ludeix a narracions mítiques.
El llenguatge és fluid, ric i expressiu. Algunes paraules són explicades a peu de pàgina.

Estructura interna
Segueix l’estructura clàssica de plantejament (del cap. I al V): anada del príncep Zenó de la
cort de Constantinoble fins al palau de Komostosas i coneixement d’Adeia; nus (del cap. VI al
XI): viatge del príncep Zenó al país dels dulis i invasió de la Dúlia per part dels turcs; i
desenllaç (del cap. XI al XV): retorn del príncep Zenó (acompanyat pels dulis) cap a
Komostosas i Constantinoble i, finalment, recuperació del poder i matrimoni.

Anècdotes al marge
En aquest llibre es reprèn el mite del termòlit iniciat a El vol del falcó (1987), novel·la que és
citada expressament pel narrador i fins i tot en resumeix un episodi. Es pot relacionar també
amb "la roca caiguda del cel" que apareix a Els fugitius de Troia (1998), de Josep Vallverdú.
El mite del carro del sol conduït per Faetó ja havia estat tractat a El fill de la pluja d’or (1984),
del mateix autor.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Adeia És la princesa dels dulis. Es mostra responsable i sent una gran estima pel

seu poble i pel seu pare.

Arnau de
Clorís

És un cavaller de la germandat provençal. Home d’edat, però robust i ben
plantat.

Els bandits
del desert

Són deixalles d’escamots antics, individus escapats de masmorres,
beduïns, fugitius de corrues d’esclaus. No són ni turcs ni bizantins. Viuen
del pillatge de caravanes, que saquegen o sotmeten a impost de peatge.
Segresten Marguli.

Els dulis Poble germà dels armenis, reduït, molt fort, cristià dels més antics. Són
hospitalaris i viuen en una vall rica. Gràcies als poders de les creus dels
quatre anells, assoleixen una llarga vida. Les noies són bones amazones i
d’una bellesa singular.

Endima És la princesa, germana de Zenó i esposa d’Upiles.

Epikelos És un dels dos amics íntims del príncep Zenó. És gegant, forçut, bona
persona i poc xerraire. És un genet destre.

Eustaci És un monjo astròleg que fa de mestre a Zenó.

Fròmia És l’emperadriu, ambiciosa, intrigant i conspiradora; desitja casar Zenó
amb la filla de Monotas, amb el qual s’alia.

Golades És el rei dels dulis i el pare d’Adeia.
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Marguli És el cuiner de la cort i amic fidel de Zenó. Al final de l’aventura és nomenat
majordom en cap del palau imperial.

Monotas És el gran logoteta (general dels exèrcits de terra), però incapaç de guanyar
batalles. Gras, fred, maliciós, calculador i hipòcrita. Aquest "elefant bufat",
segons Zenó, té més poder que l’emperador.

Nibi És un dels dos amics íntims del príncep Zenó. De raça negra, té els cabells
en petits rulls i el nas i els llavis fins. Sap fer-se fletxes, fones i és un bon
genet.

Tagram És el majordom del rei Golades.

Toteus És l’emperador de Bizanci. Home de caràcter feble, es deixa dominar per la
seva dona i per Monotas. Només li interessa la bona taula i la caça.

Upiles És el drongari (cap de la marina), inepte en l’art de navegar. Marit
d’Endima, conspirador i ambiciós.

Zenó És príncep de l’Imperi Bizantí, fill de Toteus i Fròmia. Independent i decidit,
no vol sotmetre’s a la voluntat dels seus pares i és sempre fidel als seus
propis sentiments.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Geografia Estudi del mapa de l’Imperi Bizantí.

Història L’Imperi Bizantí: la invasió turca del segle XIII i la relació amb els
pobles cristians d’Occident.

Història de l'Art L’art bizantí: els mosaics.

Literatura La mitologia. Les rondalles populars. La Bíblia.

Llengua Lèxic: Estudi de paraules i afixos d’origen grec.

Recursos literaris: Recull de les figures estilístiques: comparació,
metàfora, personificació, hipèrbole, metonímia, pleonasme,
enumeració. Treballar el diàleg directe. La narració en tercera
persona.


