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Premis: –––

Estructura formal
Disset capítols no numerats.

Observacions
Només il·lustren aquesta edició les lletres capitals que inicien cadascuna de les diferents
parts en què es divideix el llibre.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«En Renat Grau reflexionava sobre el que li havia passat, que no era la primera
vegada: recordava que, en els primers temps de ser al cenobi de Santa Maria, li
agradava veure arbres i bèsties, però mai no havia disparat una ascona contra
coloms, tórtores o aus semblants. El parany d'aquella rata ja l'havia sobtat prou, quan
rompé a parlar, i sentia un desgrat i una repulsió indicibles per la cacera cruenta.
Devia haver-hi algun motiu perquè ell es negués a allò que tots els nobles feien de
tan bon grat.
No se n'amagava, i aquella barreja que ell es donava de persona pacífica, delicada
gairebé, amant de les coses belles, i el nervi i coratge per a la lluita i fins l'astúcia en
les accions que li havien estat encomanades, dibuixava una personalitat que a
alguns resultava contradictòria. Ell, però, tenia la intuïció que quelcom de molt
profund, inexplicable de moment, quelcom amagat en els replecs més íntims de
l'esperit, el feia ser com era.»

(pàg. 59, cap. 8è)
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Tema: Els atzars del destí.

Subtemes: L'amnèsia. L'amor. La crueltat humana. La fidelitat cavalleresca. La guerra.
L'instint. La llibertat individual. Els maltractaments físics. El món medieval. El
record. El rol home-dona. El sentit del deure. La venjança. Els viatges. La vida
monàstica. La violència.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Rerefons històric

Edat dels lectors: A partir de 14 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
En el bosc de Barniu, l'ermità del Sas recull un minyó, Grau, mig mort i embolicat amb una
pell de senglar. El duu a l'ermita de Santa Maria de Barniu on és anomenat Renat i educat
pels frares durant cinc anys, després dels quals el duen a Boren on estudia dos anys a la
universitat. Atret més per la vida de món que per la ciència, Renat rep la proposta de treballar
pel comte Gisteren, experiència que li resulta tota una escola de cavalleria. Capità de
l'emperador, retorna al monestir de Barniu després de sis anys per defensar-lo de la tirania
del baró d'Alcumat. Aleshores descobreix el seu passat.

Ambientació

Espai: L'acció transcorre majoritàriament en terres del comte Landori: el gran bosc de
Barniu, el monestir de Santa Maria i la baronia d'Alcumat. També, però, a Boren, Gisteren i
Kistònia. Tots són espais que podrien ubicar-se a Occitània (les terres del comte Landori), a
França (Boren) i a Alemanya (Gisteren).

Temps: L’acció s’ambienta en l’edat mitjana.
Abasta el període de quinze anys que amb tota cura va fent palès el narrador: els sis primers
capítols transcorren en un any; al capítol sisè es fa un salt de quatre anys més; al setè
transcorren dos anys; al vuitè, sis i, a l'onzè, dos anys més. Els cinc darrers capítols
transcorren durant uns dies.

Narrador
Omniscient, en tercera persona. Fa salts endarrere en el temps cronològic i, segons com,
avança informació.



CISTELLA DE ROVELLONS L’OMBRA DEL SENGLAR 171

Estil i llenguatge
En la novel·la predomina la narració per sobre de la descripció o el diàleg, el qual de vegades
és indirecte o indirecte lliure.
El vocabulari és molt acurat i minuciós, ben segur per ambientar amb detall la narració.
Tant la versió catalana com la traducció al castellà, La sombra del jabalí, estan transcrites en
el sistema Braille.

Estructura interna
Segueix l’estructura clàssica de plantejament (del cap. 1r al 6è): vida d’infantesa i
d’aprenentatge al monestir -pèrdua de la memòria de Grau i renaixement a la nova vida de
Renat-; nus (del cap. 7è al 12è): vida d'adult i de formació com a cavaller -el nen esdevé
home com a Renat Grau-; i desenllaç (del cap. 13è al 17è): recuperació del passat perdut -
recupera la seva antiga identitat com a Grau-.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a l’Espluga de Francolí l’any 1997.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Ariulf És el comte de Gisteren. Quan Renat surt de la universitat de Boren,

se'n va a treballar per a ell. Com que no hi és, la comtessa i els seus fills
l'acullen el  novingut.

El baró
d'Alcumat

És l'antagonista de la història. Caçador furtiu, és amo d'una cinquena
part de l'arbreda del bosc de Barniu, però ell sempre s'endinsa en els
terrenys del monestir. Té jurisdicció de la vila que hi ha a l'entorn del
castell. Si, de ben jovenet, es mostrà cruel, ignorant, opressor i violent;
ara, d'adult, és atrabiliari, mala peça, mentider, dèspota i enginyós en fer
patir els presos. Mai no se li n'havia escapat cap fins que ho fa Grau tot i
anar ben embolicat amb la pell de senglar. Se'l troba quinze anys més
tard convertit en tot un cavaller amb el qual lluita a espasa sense
aconseguir la victòria.

El comte
Landori

És el superior del baró d'Alcumat, pacífic, quasi religiós i místic, que mor
en un moment difícil per al seu comtat perquè el fill gran lluita a la
Croada i deixa sols el fill petit i la seva esposa.

El germà gran
del baró
d'Alcumat

Era un jove ben plantat, destinat a heretar la baronia. Va morir ofegat en
un pou del castell en què va caure. Les llengües del poble digueren que
la seva mort i la del seu pare tenien alguna mena de relació.

El pare del baró
d'Alcumat

Sempre estava tancat al castell, on buscava fórmules màgiques. Fred,
però no castigava durament ningú ni feia por als súbdits. Morí enverinat
possiblement amb una poció de les que preparava ell mateix al seu
obrador de mag.

El senescal del
comte de
Gisteren

Regeix el funcionament de tota la casa comtal. Ensinistra el jove Renat
sobre les seves funcions.
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Fra Benet Feia bullir saüc que li collia l'ermità per a les migranyes. És un dels dos
tutors de Renat, li ensenya les tasques manuals com ara el maneig de
les eines de l'horta, les destrals, la corriola del pou…. Mor abans que
torni Renat.

Fra Ermidi És l'abat que acull en Renat al monestir. Convoca tota la comunitat per
demanar-los que guardin el secret de les circumstàncies de la trobada
del vailet. També mor mentre Renat és fora i el succeeix fra Tirs.

Fra Just És el més jove de la comunitat quan Renat arriba al monestir. Sempre
anava de pressa, també era el més imaginatiu. És un dels dos tutors
d'en Renat: ha d'instruir-lo, fer-lo parlar, fer-li recuperar la memòria,
educar-lo amb suavitat i bon afecte. Acompanya fra Tirs a veure el baró
d'Alcumat; a diferència d'ell, pensa que la visita ha estat positiva perquè
han pogut conèixer exactament com és el baró i què en pensen els seus
vassalls. De seguida se li acut que en Renat els podria ajudar.

Fra Tirs De primer pinta altars i panys de paret, ofici que havia après a la
Borgonya. També copia llibres i és l'il·luminador del monestir. Sap
diferents llengües. Domina el llatí escrit. Quan és nomenat abat, escriu
cartes als altres abats, als bisbes i als nobles coneguts seus. El baró
d'Alcumat no li torna contesta, de primer, i després -quan ell el visita- el
rep amb hostilitat. A diferència del seu antecessor, que preferia la vida de
clausura, ell desitja assabentar-se de les coses que passen al món. Ell
és qui escriu a l'emperador per advertir-lo dels problemes que té la gent
de la contrada amb el baró d'Alcumat.

Grau / Renat /
Renat Grau

Grau és el protagonista principal. Als 10-11 anys veu com el baró
d'Acumat mata el seu pare, caçador furtiu, i en venjança li clava una
llança a la cama. El baró l'embolica ben fort amb una pell de senglar per
jugar a caçar-lo. Els homes del baró no el veuen i és trobat per un ermità
que el duu al monestir on és educat pels frares que li posen el nom de
Renat. Ningú no li explica mai com van trobar-lo. Cinc anys més tard, és
enviat a estudiar a Boren i d'allí fa cap a Gisteren on -agosarat i altiu-
esdevé capità de l'emperador i, armat cavaller, es fa anomenar Renat
Grau de Kitzen. Al cap de sis anys i per ordre de l'emperador, retorna al
monestir on es retroba amb els monjos i el seu passat.

L'emperador Concedeix el senyoriu de Kitzen a Renat. Per fer callar els envejosos,
que opinen que Renat Grau no es mereix tenir funcions importants,
l'envia lluny de la cort per controlar la tirania de Zilin. Després el fa
conestable.

L'ermità del Sas És qui troba en Renat, tot buscant herbes medicinals per als monjos. El
retorna a la vida i el duu al monestir perquè en tinguin cura. Mentre Renat
és a l'estranger, l’ermità traspassa en un dels hiverns més crus. Deixa
per a en Renat una creu que havia treballat en banya de cérvol i un collar
fet d'una fina tira d'escorça de bedoll. En tornar, Renat se'ls penja
solemnement al coll.

La comtessa
Landori

Acabada la cerimònia dels funerals del seu marit, el comte, comenta a
l'abat Tirs el temor que el baró d'Alcumat, sempre infidel, accentuï ara
encara més el seu descarament.

Matilde És la promesa de Renat Grau. Hauria volgut acompanyar el seu estimat
-que pensa constantment en ella- de viatge a Barniu. Es casaran en
tornar de l'expedició.
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Olari És mort pel baró d'Alcumat i els seus homes, mentre caça furtivament
un senglar amb el seu fill Grau en el bosc de Barniu, dins les terres del
monestir.

Rodolf És el pare de Matilde.

Todemir És el sergent major de la host de Renat Grau.

Zilin És el senyor de la regió de Kustònia, un bergant que assalta, saqueja,
mata i redueix a esclavatge per no res. Fins té la insolència de demanar
que l'emperador li pagui un tribut. És vençut per Renat Grau, que li para
una trampa -obeint ordres de l'emperador- perquè no ha fet cas de les
cartes de submissió imperials.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Alemany Estudi del vocabulari. La literatura medieval germànica.

Ciències de la
Naturalesa

Els porcs senglars. Les plantes medicinals. Les plantes aromàtiques.
Les plantes condimentoses. Els cultius d'horta. El pas del temps
segons la tradició popular.

Ètica El sentiment de venjança. La llibertat individual. El sentit del deure. La
violència.

Francès Estudi del vocabulari i de les expressions.

Geografia Estudi del mapa d'Occitània i dels pobles germànics.

Història La societat feudal. El castell. Les jerarquies feudals i les
eclesiàstiques. Els cavallers medievals i les armes. Les croades. Els
monestirs. Els oficis.

Història de l'Art Cinema: el cinema i el món medieval, "Ivanhoe" (Ivanhoe, 1953) de
Richard Thorpe.

Literatura Els joglars i els trobadors. El viatge i la literatura.

Llatí Estudi del vocabulari. Evolució dels mots del llatí al català.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
emprats per l'autor: a) les plantes medicinals; b) les animals
bosquetans i de granja; c) les plantes i els arbres de conreu; d) les
activitats monacals; f) les jerarquies feudals; g) les jerarquies
eclesiàstiques; h) les armes; i) els vestits de l'època.
Estudi dels sinònims: altres maneres d'anomenar "senglar".

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona. La
descripció. El diàleg. El punt de vista indirecte lliure. El gènere
epistolar. La tècnica del flashback.

Tipologia textual: La carta.

Variació lingüística: Els tractaments protocol·laris.

Religió Les jerarquies eclesiàstiques. Els monestirs: lloc d'acolliment, de vida
de comunitat en clausura.


