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Estructura formal
Uns mots inicials del mateix autor i disset capítols numerats i intitulats : 1.- La nau. 2.- Hissen
veles. 3.- Un tal Talet. 4.- Joc de disfresses. 5.- Firmeu, Don Gaspar. 6.- Esteu satisfet?  7.-
El triomf. 8.-  L'illa de Paolo. 9.- La vil·la. 10.- Cavalls. 11.- Desobediència. 12.- Treva
rompuda. 13.- De cova a gruta. 14.- Perjec. 15.- M'hi he repensat. 16.- El nus tallat. 17.-
Rapta'm cada dia.

Observacions
Abans d'iniciar el primer capítol, l'autor escriu unes breus línies on reflexiona sobre el
caràcter versemblant d'aquest relat de ficció, emmarcat en el temps que els pirates solcaven
la Mediterrània, on es fon fantasia i realitat.
A la pàgina 145 s'obre un apèndix escrit per Jaume Cela i Juli Palou centrat en el
paral·lelisme amb d'altres obres de la literatura catalana i anglesa que han tractat una història
d'amor nascuda arran d'un rapte. Alhora s’insisteix en el lligam indisoluble entre aventura,
història, valors ètics i final feliç que caracteritzen les novel·les d'aventures de Josep
Vallverdú.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Amb un gran xal que li cobria les espatlles i el cap, sortí de la cambra. La nau
navegava lentament i, entre la boira, feia l'efecte que el fustam grinyolava menys que
de costum, i que tot el buc es gronxava amb més lentitud. Fins els moviments dels
homes, ombres imprecises en la grisor, esdevenien més lents.Quan feia una
estoneta que estava repenjada a la borda, va adonar-se de la presència de Paolo
prop d'ella.Immediatament, va establir-se entre ells dos un diàleg mut.
-Us veig i no us veig- semblava dir Paolo.
-No sé si haig de quedar-me o us haig d'evitar.»

(pàg. 67-68, cap. 8,  “L’illla de Paolo”)



CISTELLA DE ROVELLONS L’HOME DE GREGAL 156

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: L'amor pot alterar el destí.

Subtemes: L'aventura. Els comerciants barcelonins del segle XVIII. La covardia. La crueltat
humana. Els desheretats i els pidolaires. El destí. Els febles. La fortuna i els
infortunis. La hipocresia. L'honor. Els maltractaments físics. La mentida. La
navegació. L'odi. El perdó. Els pirates. La ràbia. El segrest. Els turcs. La
venjança.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Rerefons històric.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Quan Don Gaspar Bonell s'embarca en companyia de la seva filla, Cecília, en la sumptuosa
goleta d'en Paolo Alúnio, ancorada al port de Barcelona, és ben lluny de sospitar que aquest
és l'inici d'un malson. El dia anterior, Don Gaspar, comerciant fins al moll dels ossos, havia
tingut l'honor que Paolo Alúnio, distingit per unes excel·lents credencials, el convidés a visitar
la seva nau, un cop enllestides possibles transaccions tèxtils que beneficiarien les arques de
Don Gaspar. Tanmateix, aquest cop el seu instint l'enganya: el navili no és sinó una ratera de
la qual ell i la seva filla en seran els hostes privilegiats o -dient-ho d'una altra manera- els
seus presoners. Un cop allunyats de la costa, Paolo, amb exquisida cortesia, els convida a
escoltar la narració d'un relat que aviat captiva l'interès dels seus dos oients, per motius ben
diferents. Però, sens dubte, aquesta història desvetlla algun dels misteris del perquè Don
Gaspar i Cecília es troben a mercè del vent de l'aventura...

Ambientació

Espai: La història arrenca del port de Barcelona, on s'embarquen els personatges principals;
després d'uns dies de navegació per la mar Mediterrània, arriben a una illa exòtica de
l'arxipèlag de la costa de la Dalmàcia (propera a la ciutat de Venècia) i, finalment, es
dirigeixen a l'illa de Menorca. En definitiva, el relat transcorre, en onze capítols, dins de la
goleta i sis més tenen com a marc l’illa de què Paolo és senyor.

Temps: La novel·la se situa a la segona meitat del segle XVIII, durant el regnat de Carles III
d'Espanya.
Els fets de la novel·la transcorren, suposadament, en un mes i escaig.
En tres capítols (3, 4 i 6) el narrador fa un salt de vint-i-cinc anys en el relat, amb la intenció
d'explicar un episodi cabdal de la seva adolescència que clarifica l'aventura on són immersos
tots els personatges.
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Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
Tant la narració com la descripció tenen, en el relat, un pes important. Es fa ús de la tècnica
narrativa per fer avançar els esdeveniments de la  novel·la i per desvetllar el passat del
personatge principal.
La descripció aporta una gran plasticitat i precisió fotogràfica als espais interiors i exteriors,
als vestits i a les embarcacions. A més, esdevé poètica i emotiva quan se centra en els
gestos i mirades de la parella enamorada.
En els diàlegs s'usen frases breus que intensifiquen el sentit del missatge i posen en relleu
algunes de les situacions més angoixants o bé més amoroses.
Quant al lèxic, cal destacar l'ús d'alguns mots en italià i d'un vocabulari específic relacionat
amb el món mariner, en especial el d’un vaixell de vela.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (cap. 1 i 2): Gaspar Bonet i Cecília visiten la
goleta de Paolo Alúnio. L'embarcació salpa i els dos hostes esdevenen presoners; nus (del
cap. 3 al 15): Paolo desvetlla la seva identitat i dirigeix la goleta a la seva illa, la pau de la qual
es veu amenaçada pels turcs; i desenllaç (cap. 16 i 17): en Paolo arrisca la seva vida per
salvar l'illa i els seus ostatges.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a l’Espluga de Francolí el maig de 1990.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Alexandre de
Puig-Oriol

És un jove aristòcrata que visita la casa d'en Gaspar Bonell amb
l'esperança de poder fer la cort a la seva filla.

Cecília És una jove de 16 anys, filla de Don Gaspar. Davant del vent de l'aventura,
adopta una actitud decidida i confiada. A mesura que passen els dies
abandona la protecció paternal per seguir la seva vida: s'adona dels seus
sentiments i reconeix que el seu destí és en Paolo.

Damiano És l'home de confiança de Paolo, l'administrador de la seva illa, més que el
seu servent. Home fidel i íntegre que admira, profundament, Paolo, perquè
gràcies a ell tots els habitants de l'illa són persones lliures.

Don Gaspar
Bonell

És el fill del secretari reial de Nàpols. D'adolescent és orgullós i bufat; tracta
a tothom amb despit i arrogància. Al cap de vint-i-cinc anys, és un ric
comerciant de teixits de 41 anys, gras i feixuc, fidel a una sola dèria:
engrossir les seves arques. Un cop retingut com a ostatge per Mestre
Paolo, es mostra insolent, orgullós, despòtic i molt insegur d'ell mateix.
Manté aquesta actitud recelosa, fins i tot pueril, davant de les noves
circumstàncies que trasbalsen els sentiments de la seva filla Cecília.
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Hamad És el governador turc de la costa de Dalmàcia que va cedir una de les illes
en règim de senyoriu a Paolo. És un home noble, poderós, amb una gran
flota de velers que posaran fi als saquejos de Perjec.

Laura És una persona vivaç, cortesa, de somriure agradable. A més de vetllar per
la salut de Mamma Bertina, organitza el servei de la vil·la de Paolo.

Mamma
Bertina

És la mare adoptiva de Paolo, pel qual sent un vivíssim afecte. Dona de
fràgil salut i d’una gran intuïció,  copsa els sentiments de Cecília.

Perjec És un pirata turc, cobejós de botins i de tresors. Home robust, de coll ple i
rostre ample, amb uns ulls penetrants i malèvols. És un capitost fals i
venjatiu que desobeeix les ordres d'Hamad -el seu comandant- per atacar
l'illa de Paolo.

Talert / Paolo
d'Alúnio

És un noiet orfe, desemparat, que malviu pels carrers de Barcelona. És
acusat, injustament, de robatori, per la qual cosa es veu obligat a amagar-
se dins d'un vaixell que el portarà a l'infortuni de ser esclau de diferents
amos. Quan retorna a Barcelona, després de vint-i-cinc anys, és un home
de 37 anys, ric i distingit, conegut amb el nom de Paolo d'Alúnio. Té els ulls
blaus i el cabell ros, recollit amb una cinta negra. És un nou Marco Polo: ha
viscut entre dos mons, el cristià, fent de comerciant de Venècia i el
musulmà, fent d'artesà de l'Imperi Turc. Ha viatjat arreu d'Europa i parla
moltes llengües. És considerat un ciutadà honorable, equànime i benvolgut
per tothom. Posseeix una illa pertanyent a la República de Venècia.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ètica La venjança. El materialisme. L'instint de supervivència. La paciència.

L'adaptació a l'aventura. Els maltractaments físics. El luxe. La llibertat.
L'esclavitud. La síndrome d'Estocolm.

Geografia Localització en un mapa de la Mediterrània de les rutes comercials
marítimes. Localització de Venècia, de la costa de Dalmàcia, de les
Illes Balears i de Barcelona.

Història El segle XVIII: la burgesia i el comerç marítim. Els turcs: la pirateria.
Menorca i els anglesos.

Història de l'Art El cinema: el mar i els pirates, "El capitán Blood" (Captain Blood,
1935) de Michael Curtiz; "El halcón del mar" (The sea hawh, 1940) de
Michael Curtiz; "Piratas del Caribe" (The spanish man, 1945) de Frank
Borzage.

Literatura La novel·la romàntica: els prototipus de personatges i els tòpics (el
pirata, l'enamorada, el malvat, l'oposició paterna a la relació amorosa,
el segrest, el mar...). El teatre de William Shakespeare (Romeo i
Julieta). El drama romàntic d'Àngel Guimerà (Mar i cel).
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Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir d'aquests camps semàntics:
a) els vaixells de vela; b) els elements d'una nau; c) la jerarquització
de la marineria; d) els teixits; e) els vestits;  f) els aliments.
Estudi dels adjectius a través de la sinonímia i l'antonímia. La
derivació i les categories gramaticals.

Recursos literaris: Treballar l'estil directe i l'indirecte.

Tipologia textual: La nota. La carta.

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

Plàstica Dibuix d'una goleta i les estances interiors.


