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Estructura formal
Disset capítols intitulats: Un home pel camí. L’arribada a Tolarc. Un obrador de fusteria a cal
Baró. L’home dels gats. Com són les ratlles dels gats. En Blai, un llenyataire geniüt. La
cacera del senglar. Aprenents d’esquiador. En Marc i els llops. L’accident d’en Blai. Un tracte
amb la Ragussa. La gent de Tolarc no respon. La gran lliçó d’en Felip. En Garcia no vol
complicacions. Qui és l’home dels gats. Mil pessetes per un trago. Epíleg.

Observacions
Aquest llibre s’il·lustra amb dos dibuixos de doble pàgina, vuit de doble pàgina combinats
amb text, sis de pàgina sencera, sis d'una pàgina combinats amb text i un de sol, més petit,
que clou la novel·la.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Així que l’home dels gats fou fora, en Marc abandonà la serra i agafà un
enformador. Va acostar-se a l’encetada figura del senglar i dubtà no gosant aplicar-hi
l’eina. Li havia fet una il·lusió gran de veure com es començava una escultura. Ell
sabia bé com era el cap del senglar i volia continuar la tasca d’en Felip. Però la por
d’esguerrar-li aquella figura el retingué. Amb les llàgrimes apuntant-li als ulls tornà a
deixar l’enformador i s’assegué en un caixó, esperant no sabia què. Els gats se li
acostaren, se li refregaven pels camalls dels pantalons, miolaven. Els gratà el cap.»

(pàg. 126-128, cap. "L’accident d’en Blai")
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Tema: La convivència d’un nouvingut amb la gent d’un poble.

Subtemes: L'afecte pels animals. L'altruisme. L'artista. La bruixeria. La cacera. La creació
artística. La despoblació de zones de muntanya. Els drets dels infants.
L'hospitalitat. La ignorància. La incomunicació. El maltractament d'animals. El
món rural. El neoruralisme. La relació entre l’home i els animals. La solidaritat.
Les supersticions.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Un misteriós desconegut arriba a Tolarc, petit poble muntanyenc on viuen poquíssimes
famílies. La seva arribada provoca certa expectació en la gent, que no està acostumada a
veure ningú que per les bones decideixi anar a viure en un lloc on és dur i difícil de
sobreviure, sobretot a l'hivern. L'home, anomenat Felip, s'instal·la a la caseta del guarda de
cal Baró, als afores del poble; allí munta un taller de fusteria i hi acull tot una colla de gats.
Felip de seguida es guanya l'estimació dels nens, que sovint el van a veure atrets per la seva
personalitat. La convivència amb els adults no és tan fàcil, perquè la vida dura de la
muntanya els ha fet una mica esquerps. L'accident de Blai, el llenyataire, duu conseqüències
que fan que la gent canviï i que descobreixi qui és realment Felip.

Ambientació

Espai: Els fets tenen lloc a Tolarc, poble muntanyenc (probablement del Pirineu català), i a
les seves rodalies: l’ermita romànica de Santa Eulàlia i el bosc del Forat Negre.

Temps: La narració transcorre en els anys cinquanta o seixanta del segle XX.
L’acció s’esdevé en menys de mig any, durant els mesos d’hivern.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
Hi ha una alternança de la narració, del diàleg -molt viu- i, a voltes, de la descripció.
El vocabulari, força treballat, inclou lèxic propi del català nord-occidental, expressions
col·loquials i frases fetes. Sovint apareixen mots relacionats amb els oficis de fuster i
ebenista.
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Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (cap. 1r i 2n): arribada del Felip Grasent a
Tolarc i primer contacte amb els seus habitants; nus (del cap. 3r al 14è): instal·lació del Felip
a la casa del guarda de cal Baró, coneixença i relació amb els veïns del poble...; i desenllaç
(del cap. 15è al 17è): desvetllament de la personalitat del Felip.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs l’octubre de 1971.
Inclosa a L’aire del realisme, editorial La Galera, 1997, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 11.
A la primera edició apareix, al final de l’obra, un apartat amb el títol "Parlem d’aquest llibre",
on hi ha diverses propostes de treball adreçades als joves lectors.
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 La
conquesta del barri (1990).
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
Antònia i
Francesc

Són els pares de la Maria, el Jaume i el Lluís. Acullen a casa el Felip el
primer dia que arriba. A l’hivern el Francesc treballa en els estables del
Toni.

Blai i Dolors Són els pares del Marc. Ell és un llenyataire que gairebé no és mai a casa,
excepte durant els mesos d’hivern més forts.  Malcarat i geniüt, fins i tot
s’arriba a barallar amb el Felip, però finalment es fan amics. Ella va
sempre atrafegada amb els conills. Cap dels dos no té gaire temps per
dedicar-se al fill.

Cacigall Regenta el bar del poble i és un dels personatges més actius que va en
contra de les iniciatives solidàries del Felip.

Els senyors
Cortina Ranzas

Són un matrimoni argentí interessat en la compra de cal Baró.

Felip Grasent És el personatge principal conegut per la gent del poble com "l’home dels
gats". Ajuda els seus veïns en tot allò que pot i s’ocupa sobretot dels
infants. Intenta crear en el poble un sentiment de solidaritat i, al final, ho
aconsegueix.

Garcia Home rodanxó i bru, que sempre va ben vestit, és un contractista que
entre la gent del poble té fama d’explotador. Deixa que el Felip visqui a la
caseta del guarda de cal Baró a canvi que tingui cura de la vigilància i de
la neteja de la casa. De tant en tant li encarrega treballs de marqueteria.
Garcia no viu al poble, sinó en una vila.

Magdalena i
Toni

Són els pares de la Roser i la Teresa. Ell és tractant de bestiar.

Manuel És el germà de l’Antònia. És qui troba el Felip de camí cap a Tolarc i el
recull amb la seva vella camioneta.
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Marc És el fill del Blai i de la Dolors. Noi prou llest, però sense les condicions
ambientals favorables per poder desenvolupar la seva intel·ligència. Poc
comunicatiu, només diu les paraules necessàries. Traçut, aprèn a
treballar la fusta de la mà del Felip alhora que comença a comunicar-se
d’una manera més fluida.

Maria És filla de l’Antònia i del Francesc. És una nena graciosa i espavilada,
amb la pell bruna i el cabell llarg. El Felip li fa un dibuix pirogravat amb la
seva imatge.

Mossèn Albert Va a Tolarc cada quinze dies i, si pot, se n’hi queda tres o quatre.
S’interessa per la gent del poble, però no hi pot fer gran cosa. Demana al
Felip si el pot ajudar a restaurar l’ermita de Santa Eulàlia.

Pepó i Tomàs Són dos nens que sempre volten pel poble. Van despentinats, bruts i
vestits de qualsevol manera. Estan acostumats a campar-se-la, sense
que ningú s’ocupi d’ells.

Ragussa És la remeiera del poble. Força retreta, viu amb uns quants gats en una
casa dels afores.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

Estudi dels animals (en especial els gats, els porcs senglars i els
llops).

Ètica El tractament de les actituds humanes. La solidaritat. Les creences i
les supersticions. El valor relatiu dels diners. La filantropia.

Geografia Els oficis. El despoblament i l’aïllament de les zones rurals: modus
vivendi. Els desplaçaments a l’alta muntanya. La casa senyorial.

Història de l'Art La creació artística: el pirogravat i l’escultura. Les ermites
romàniques.

Literatura La literatura oral: les corrandes.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
següents:
a) els oficis; b) els gats; c) el poble; d) l'hàbitat rural; e) el bosc; f) la
cacera.
El llenguatge especialitzat. Les expressions col·loquials i les frases
fetes. Les interjeccions.

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

Tipologia textual: El diàleg. La narració en tercera persona. La
descripció. El telefonema.

Variació lingüística: El tractament de cortesia "vós".


