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Premis:  - -

Estructura formal
Disset capítols numerats.

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb dos dibuixos de doble pàgina, un de doble pàgina amb text, tres
de pàgina sencera i sis combinats amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Abel, embarcat novament, no deixà de mirar la costa, ara franja terrosa i negra, una
llarga estona, fins que la fosca fou total. Tenia la impressió que tot el que havia fet
durant la seva estada a l’Illa Groga havia estat inútil. Potser -es deia- el sentit  de
l’aventura és només aquest: actuar, viure intensament uns moments, passar per
davant de paisatges, veure com el paisatge i la gent desfilen pel teu davant... i
després res.»

(pàg. 121, cap. XVI)
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CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La solidaritat, la generositat i el respecte envers els altres d’un aventurer fora de la llei.

Subtemes: L'amistat. L'anhel d’un món millor. L'aventura. El bé i el mal. Els buscadors d'or.
La corrupció. L'enamorament. L'esclavitud. L'hospitalitat. Els indígenes. La
justícia. La mort. Els naufragis. La navegació. La por. El progrés. Les
supersticions. Els terratrèmols. El tràfic d’armes.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures

Edat dels lectors: A partir de 14 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Mentre el persegueixen, Abel va a parar a la sentina d'un vaixell, el Nina Morena. En plena
mar, però, el vaixell esclata. Aleshores, ell i un altre nàufrag, el contramestre Norbert, arriben
a una illa al mig de l'oceà. Allí són acollits per una tribu temorosa de la maledicció del Bekilà.
Abel, juntament amb Pao-pao i Trama, comanda una expedició a la muntanya sagrada, on
descobreixen uns malfactors, buscadors d'or, que han desviat l'aigua de la font i han
esclavitzat deu homes de la tribu. El misteri, però, no s'acaba de resoldre perquè Kuna, el
cap de la tribu, en té la clau. Mentre Abel i Norbert abandonen el poblat, sobrevé un terrible
terratrèmol que destrueix part de l'illa. Abel i Norbert construeixen un rai que els permet fer-se
a la mar on els localitza el vaixell mercant Dromos Tres.

Ambientació

Espai: El gruix de la novel·la s’esdevé a l’Illa Groga, probablement, una de les mil illes de
l’arxipèlag de l’Equador, a l’oceà Pacífic. En el darrer capítol apareix el port d’Isahad, a
l’Índia, on desembarca el Dromos Tres.

Temps: L’acció de la novel·la es desenvolupa en el segle XX, durant uns mesos.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
La utilització de la llengua pròpia dels indígenes en diàlegs breus i l’ús d’antropònims de
regust equatorial donen un vernís versemblant a la novel·la. Hi sobresurt, quant al vocabulari,
el tractament dels camps lèxics de l’àmbit mariner, geogràfic i natural.
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Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (del cap. I al IV): naufragi del vaixell,
supervivència en una illa desconeguda i encontre amb els indígenes; nus (del cap. V al XV):
convivència amb els indígenes del poblat i expedició per esbrinar què hi ha darrere de la
maledicció del Bekilà; i desenllaç (del cap. XV al XVII): abandonament del poblat, terratrèmol,
construcció d'un rai i rescat a càrrec d'un vaixell mercant.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs l’any 1984.
Inclosa a El vent de l’aventura I, editorial La Galera, 1996, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 7. En aquesta edició, a diferència del que figura en la novel.la publicada per Noguer, es
diu que fou escrita a Puiggròs entre novembre i desembre 1982.
La traducció al castellà La isla amarilla (1985) aparegué publicada a l’editorial Noguer un any
abans que l’original en català.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Abel És el protagonista de la novel·la. Figura magra i cabell vermellós.

Decidit, serè i imaginatiu. Salva la vida de Norbert, amb qui tindrà més
d’una dificultat. Bon estrateg, valent i sincer, s’enfronta als buscadors
d’or i descobreix el secret de Kuna. Desanimat per la corrupció que hi
ha en la tribu, se’n va guardant només el record de la bellesa torbadora
de Sarua.

Disa És la filla d’Ieko i Sarua. Ella i una altra nena ajuden l’Abel i el Norbert a
confeccionar el rai; després desapareixen a la selva.

El capità del
vaixell Dromos
Tres

És un home de caràcter fort, minuciós i bon coneixedor de la zona.
Rescata els nàufrags del rai i decideix desembarcar-los al primer port
de l’Índia.

El comandant de
policia

És un natiu que viatja amb helicòpter i es fa passar pel capitost de
l’ordre.

Els altres nou
indígenes

Han de treballar encadenats, de sol a sol. En ser alliberats, retornen al
poblat.

Els buscadors
d’or

Són tres homes corruptes armats fins a les dents que fan treballar els
deu esclaus segrestats. Són anomenats pels indígenes "els homes
dels barrets".

Els empleats del
port d’Isahad

Proporcionen als nàufrags els mitjans per fer el viatge que cadascú
escull.

Els indígenes Són gent bruna, simpàtica, pacífica i hospitalària. Porten calçons, el
tors nu, collarets d’ossos, petxines al coll i uns matxets penjats a la
cintura. Parlen una llengua estranya. Vessen energia,  són recol·lectors
i bons caminadors. Coneixen la manera de fer foc i tenen armes. Viuen
en un estat de por permanent a causa de les supersticions.

Ieko És l’home de Sarua i el guerrer més valent i fort que és endut per
l’Esperit Bekilà. És apallissat i deixat inconscient pels buscadors d’or.
De retorn al poblat, mor a causa de les ferides. Els indígenes li fan
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honors d’heroi.

Kuna És el cap del poblat. Acull l’Abel i el Norbert. Els fa de torsimany i els
explica l’Esperit de Bekilà. Fa conxorxa amb el suposat comandant de
policia. Finalment facilita la fugida dels nàufrags.

Norbert Gilet És el sotsoficial de maniobra del Nina Morena, i un home molt
desconfiat, rebec, murri i estirat, però també pràctic i realista. L’Abel el
salva, cosa que li pesa perquè és un polissó. No mou un peu per
afavorir els indígenes; només li interessa fugir i fer-se a la mar.

Pao-pao Té una vista de linx i les dents molt blanques. Coneix molt bé els
animals i en sap imitar, quan convé, els udols. Sap que Kuna, gràcies
al Bekilà, té moltes armes amagades. Infatigable, lleial,  audaç i una
mica imprudent.

Sarua És la dona de Ieko. Jove prima i alta, amb el cabell recollit al darrere i
els ulls negres i rodons. La seva bellesa és neta, com la d’una dama
antiga, fins al punt de torbar , en secret, l’Abel. En morir Ieko, viu a la
casa de les vídues fins que algun home la sol·liciti a Kuna, cap de la
tribu, per casar-s’hi.

Tarma Coneix molt bé la muntanya i els animals. A l’esquena, llueix
l’esgarrapada que li va fer un tigre mentre el posava fora de combat.
Visceral, fidel, decidit i valent.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss

Ciències de la
Naturalesa

Les roques basàltiques. La selva: fauna i flora. Les arrels comestibles:
la regalèssia. Els terratrèmols. Els volcans. La tolla. El riu. L'or: l'arena
aurífera i les vetes d'or. Les coves: les estalactites i les estalagmites.
L'aigua.

Educació Física Els esports de rem. Els rais. L'orientació i els punts cardinals.

Ètica La llibertat. La desconfiança. L'esclavitud. Les supersticions. El
progrés versus l'atavisme. La justícia. El bé i el mal. La corrupció.
L'amistat. La mort. L'abús d'autoritat. La por. El desig d'un món millor.
El secret. La convivència intercultural. El poder. El comerç d'armes.

Geografia Localització en un mapa de l'Equador i els arxipèlags de l'oceà
Pacífic. Els beneficis del sol. Les lleis marítimes. L'orientació i els
punts cardinals. Càlcul de la latitud i la longitud. Els indígenes: hàbitat,
costums, organització. El mar. La mesura del temps: les llunes. Els
accidents geogràfics: la costa rocallosa, la vall fluvial, el relleu càrstic,
la muntanya mitjana. Els terratrèmols i els seus efectes. Les tribus
caníbals. Els corrents marins.

Història El progrés industrial. El concepte de civilització. El naufragi dels
vaixells. Els buscadors d'or. El comerç d'armes. L'esclavitud.
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Història de l'Art El tractament cinematogàfic dels naufragis, dels buscadors d'or, de
l'esclavitud i dels terratrèmols: "La quimera de oro" (The gold rush,
1925) de Charles Chaplin, "Robinson Crusoe" (Daniel Defoe's
Robinson Crusoe, 1996) de George Miller, Rodney K. Hardy, “El
retorno del colmillo blanco”.

Literatura Els narradors d'històries. La literatura d'aventures, de viatges i de
naufragis: Les aventures de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.

Llengua Lèxic:  Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
següents: a) la selva: la flora i la fauna; b) els recipients per
transportar l'aigua; c) el vaixell: tipus, parts, tripulació i organització del
treball; d) els aliments; e) les armes; f) el mar: zoologia; g) els colors;
h) els sorolls; i) els buscadors d'or; j) els accidents geogràfics.
Estudi dels sinònims i en especial els de "camí", "malfactors", "noi",
"menjar", "capitost".
Treballar la formació de mots: la derivació -estudi de mots col·lectius-
i la composició. Les expressions col·loquials. Les locucions i frases
fetes. Les onomatopeies. Les frases sentencioses. Les frases
iròniques.

Recursos literaris:  La descripció d'ambients -el mar, la selva-,  de
persones -un indígena, un buscador d'or, un capità d'un vaixell- ,
d'animals -un simi, un porc-, de fenòmens climàtics -un terratrèmol-.
La narració en tercera persona. Les comparacions lliures i les
lexicalitzades. El diàleg directe i l'indirecte. La tradició oral. Els
elements premonitoris. La ironia. La versemblança lingüística:
l'aprenentatge gradual d'una nova llengua.

Tipologia textual: El llenguatge no verbal: els crits i els gests. El relat
de viatges. L'autobiografia.
El resum d'històries, fets i notícies. Els radiotelegrames. El guió
cinematogràfic.

Variació lingüística: El tractament de "vós" i de "tu".

Música Els cants mortuoris. La música de percussió: el tam-tam.

Plàstica Disseny i muntatge de collarets d'ossos i de petxines.

Religió Els llocs sagrats. La màgia i la superstició. Els esperits. Els rituals
mortuoris.

Tecnologia Les armes tradicionals i modernes. El naufragi d'un vaixell. La
brúixola. L'avió. La tècnica dels buscadors d'or. El grup del motor per
a l'electricitat i el gasoil. L'helicòpter. La ràdio i la radiotelegrafia. Les
claus de quart de tomb. Els rais.


