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Estructura formal
Set capítols numerats i intitulats: 1.- Abans. 2.- L’Ardida (amb tres subcapítols numerats amb
xifres romanes i intitulats: I.- El patriarca. II.- La decisió. III.- La vetlla). 3.- Els camins: Brau
(amb dos subcapítols numerats amb xifres romanes i intitulats: I.- El desengany. II.- La
transformació). 4.- Els camins: Gentil (amb dos subcapítols numerats amb xifres romanes i
intitulats: I.- Rialla i plor. II.- El termini). 5.- Les pedres (amb sis subcapítols numerats amb
xifres romanes i intitulats: I.- Urpes. II.- Vilanova. III.- El passerell. IV.- Qui fuig. V.- El molt fidel.
VI.- El tercer patriarca). 6.- La caiguda (amb tres subcapítols numerats amb xifres romanes i
intitulats: I.- Un aire nou. II.- Brau i els imperials. III.- El camí de les cendres). 7.- Després.

Observacions
A la pàgina 131 s’obre un apèndix intitulat "Parlem d'aquest llibre" que en ressalta el valor
testimonial i en precisa la intenció de l'autor en escriure'l.
Aquesta edició s’il·lustra amb tres dibuixos de doble pàgina combinats amb text, onze de
pàgina sencera i vuit  més combinats amb text. A més, hi ha una petita il·lustració al
començament de cada una de les parts en què es divideix el llibre.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Ja m'estaria bé si jo fos un baró, un cavaller de la ciutat… però sóc el patriarca. I
aviat els minyons arribaran a una edat en què caldrà decidir quin dels dos em
substitueix en el regiment de la ciutat. Per això me n'adono que cap dels dos no té el
caràcter que correspon a un patriarca, no el té complet: a l'un li falta el gust per les
arts, a l'altre l'empenta per a la guerra; l'un es decantaria, potser, per la duresa i la
irreflexió, l'altre per la caritat excessiva i la benignitat…»

(pàg. 16, cap. 2, subapartat I “El patriarca”)
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Tema: L’amor i la guerra.

Subtemes: Els bandolers. La bona fe. El creixement personal. L'enemistat familiar. Els
exiliats. La llibertat. El món medieval. La responsabilitat. El rol home-dona. El
sentit del deure. La successió al tron. Els viatges.

Gènere: Novel·la

Subgènere:  Aventures. Rerefons històric.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
El patriarca de l'Ardida decideix consultar els astres per saber quin dels seus dos fills ha
d'heretar el tron. L’un és hàbil en les armes, els jocs de destresa i la força; l’altre sent
inclinació per les lletres i la música. Ara bé, aquestes qualitats considerades per separat
resulten insuficients per esdevenir un bon monarca. Per això als nois, els cal córrer món
durant dos anys per guanyar experiència i reforçar el seu caràcter. Abans d’aquest termini, el
fill gran arriba a l'Ardida fet un coronel d'exèrcit, un estrateg que vol destronar el seu pare, el
patriarca. Quan el germà petit torna, ha de decidir si sotmetre's a la voluntat del traïdor o bé
defensar el dret dels seus pares. Finalment és l'amor allò que el fa decidir.

Ambientació

Espai: L'acció transcorre en un imperi centroeuropeu imaginari. Concretament la novel·la
s’inicia a l'Ardida, una ciutat emmurallada, tot i que les aventures dels dos germans es
desenvolupen molt lluny d'allí, i acaba a Vilanova de l'Ardida, una nova població nascuda a
l'entorn del monestir del Muntell.

Temps: L’acció s’ambienta en l’edat mitjana i dura aproximadament dos anys i mig: de
primavera a tardor.

Narrador
Omniscient, en tercera persona. El narrador s'adreça, de tant en tant, als lectors avançant
informació.

Estil i llenguatge
L’autor fa un ús equilibrat entre la narració i el diàleg. El lèxic que utilitza és ben acurat i en
algunes descripcions del paisatge esdevé poètic.
Els comentaris sobre l’esdevenidor de la història són fets amb verbs conjugats en
condicional.
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Cal destacar la utilització de mots i expressions propis del dialecte nord-occidental que,
juntament amb l’ús de refranys, frases fetes i sentències, donen un ritme àgil i un to amè a la
història.

Estructura interna
Segueix l’estructura clàssica de plantejament (cap. 1): els ciutadans expliquen la diferència
de caràcters dels dos germans a uns saltimbanquis; nus [1a part: el patriarca decideix
escollir hereu (cap. 2); 2a part: Brau aprèn de la vida, Gentil es fa trobador (cap. 3 i 4); 3a
part: Brau i Gentil junts a l'Ardida (cap. 5); 4a part: l'alliberament de l'Ardida (cap. 6)]; i
desenllaç (cap. 7): un pastor explica als saltimbanquis què se n’ha fet dels ciutadans.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs la tardor de 1985.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Brau És el fill gran del patriarca, es decanta per les armes i l'exercici militar. És

dur,  irreflexiu iun xic esquerp. Desvetlla entre la gent un sentiment de
temor. En haver de marxar de palau, proposa al seu germà que li faci
d'herald sense que ningú no ho sàpiga. Com que és assaltat i robat,
decideix fer-se el seu propi grup de saltejadors: comença amb vuit homes i
acaba tenint-ne un centenar  a les seves ordres. Passa a ser conegut com
Llopàs: capità primer i després coronel de tot un exèrcit, al servei d'aquells
senyors que necessiten fer la guerra als seus veïns. Més tard desterra el
seu pare per poder ser ell el patriarca de l'Ardida. Quan ja ha estat traït pels
seus amics i rebutjat pel seu pare, fa un darrer gest heroic per la ciutat i la
seva família, de forma anònima.

Denís És un estranger ric que posseeix grans magatzems i comercia per tot el
territori i més enllà. L'única persona que gaudeix de llibertat total a l'Ardida
de Brau. Sacost li proposa que sigui el patriarca, però ell ofereix el seu ajut
a Gentil.

Digna És la germana del ferrer de dalt. Una graciosa noia, de llarga i prima figura,
una de les més belles de la ciutat. Té el rostre seriós. Brau la vol a ella i a
una altra noia com a esposes. Finalment es podrà casar amb Gentil.

Donau És el comandant de la tropa de soldats imperials que ajuda Gentil a
assetjar l'Ardida i vèncer Sacost.

El ferrer És nét de Guerau i germà de Digna. Adoba i fabrica armes per als homes
de Brau. Explica a Gentil que busquen un passadís secret per fugir de
l'Ardida.
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Gentil És el fill petit del patriarca, dos anys més jove que el seu germà. S'inclina
per les arts. És excessivament caritatiu i benigne. Coneix tota la ciutat,
persona per persona, i s'atura a parlar amb tothom. Els dies de mercat
plagueja com un infant entre els venedors. Té una veu agradable i forta.
Rebutja l'oferta de Brau perquè -com desitja el seu pare- vol, tot sol,
augmentar en experiència, saviesa i fortalesa. Canta contínuament a la
bellesa i a l'amor amb el seu llaüt; això al començament li porta algun
disgust, però ben aviat el durà a la cort de l'emperador d'on en sortirà -al
cap dels dos anys- per retornar a l'Ardida. Allí es retroba amb vells amics i
finalment també amb els seus pares.

Guerau És un vell amic de la família, antic criat del casal del patriarca. Té mala
vista de prop, però reconeix Gentil, de lluny, quan passeja per la ciutat.
Explica a Gentil que el seu nét té un pla.

Hug És un artesà de l'emperador, home fort i hàbil en totes les arts de
construcció. S'ofereix a Gentil com a company de viatge i escuder quan
aquest ha de tornar a l'Ardida. Mor lluitant contra uns assaltants perquè
Gentil pugui escapar-se.

L’emperador Acull Gentil a la seva cort. Fa escriure les lletres de les cançons del seu
trobador predilecte i les tramet als monarques dels més allunyats països.
Envia una host de soldats a l'Ardida, amb el designi de posar-hi pau, quan
s'assabenta de la sort de Gentil i de la seva família.

La família de
saltimbanquis

És formada per pare, mare i dues filles.

Missenyora És la mare de Brau i Gentil. Veu més fàcil fer hereu el fill gran, i tem per la
sort dels seus fills. Ella els comunica, personalment, el propòsit del
patriarca, al qual vol demanar que els faci coregents.

Patriarca Estima el seu poble; per això decideix seguir amb la tradició de la ciutat i
nomenar hereu el fill que tingui més condicions per governar: prudència i
generositat, coratge i astúcia. Com que també estima els seus fills,
pregunta al seu astròleg quina és la recomanació dels astres. Després
reuneix el Consell per demanar-li l'opinió, ho explica als nois i finalment ho
comunica al seu poble: cadascun dels fills haurà de fer el seu aprenentatge
viatjant pel món durant dos anys. Al final de l'aventura, expulsarà Brau de la
ciutat.

Sacost És un bandit que Brau salva de la forca i es converteix en el seu lloctinent al
cap d'un mes. A l'Ardida fa de conseller de Brau, però intenta trair-lo:
l'encamina a Sant Cerní per lluitar i aconseguir que sigui una ciutat tributària
quan ja sap d'entrada que ha de perdre el combat. Només mira el benefici
propi.
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Ciències de la
Naturalesa

Les estacions de l'any. Les constel·lacions.

Ètica La lluita entre veïns. La diversitat d'opinions. El sentit del deure i la
responsabilitat. L'enveja. La solidaritat. La companyonia. L'ambició.

Geografia La rosa dels vents. Ubicació en un mapa dels llocs reals. El
creixement de les ciutats.

Història Edat mitjana: les ciutats, les lluites cavalleresques, les cerimònies
cortesanes, les croades, els monestirs, les jerarquies de govern, les
demarcacions polítiques, el trobador, el soldat, els delmes, les creus
de terme, els instruments musicals, els oficis. Els heretatges. Els
personatges arquetipus: el poeta, el soldat, l'artista… Les diferències
entre un individu de poble i un de ciutat. El poeta i el lluitador:
diferències ideològiques.

Història de l'Art Cinema: El cinema i el món medieval. Els monestirs i les ciutats
emmurallades. "El nombre de la rosa" (Name der Rose, 1986) de
Jean Jacques Annaud.

Literatura Els jocs florals. La poesia trobadoresca. Els joglars. El teatre
medieval. El viatge i la literatura. El viatge iniciàtic. Les narracions
oníriques.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
emprats per l'autor: a) el pas del cavall; b) els oficis; c) les armes; d)
els instruments musicals; e) els llums; f) els noms simbòlics; g) els
parentius; h) les jerarquies socials; i) les demarcacions
demogràfiques. Recull i estudi del significat dels refranys, modismes i
frases fetes.

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona. La
descripció de personatges, de paisatges i d'ambients. El diàleg. La
poesia (els rims). Les comparacions amb animals.

Tipologia textual: La carta. El poema.

Variació lingüística: Els tractaments de cortesia.

Música Les cançons medievals. El llaüt. La flauta. L’orgue de maneta.


