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Estructura formal
Sis capítols intitulats: Sabir. La xarxa. El primer favor. El poder. El tercer favor. El retorn.

Observacions
A la pàgina 53 s’obre un apèndix on es parla sobre les característiques d’aquesta història
com a “conte inspirat en la tradició antiga” i on s’explica la intenció de l’autor en escriure el
llibre.
Aquesta edició s’il·lustra amb sis dibuixos de doble pàgina amb text, set dibuixos de pàgina
sencera i dinou combinats amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«A vegades el riu semblava animar-se, i deixava pujar dels remolins com una remor
melodiosa, talment una música o una cançó. D'antic deien en aquella contrada que
allò era la veu del geni del riu. El geni del riu era una divinitat que vivia en el més
profund de les seves aigües, que disposava d'un exèrcit d'anguiles encantades i de
crancs fetillers; però sobretot, la llegenda deia que un dia sortiria del riu la perla
negra, plena de virtuts miraculoses, i que qui la posseís, ja mai més no seria
miserable, sinó l'home més feliç de la terra.
Per això quan Sabir havia ensenyat les dents al riu se'n penedia. Al cap i a la fi,
generacions de pares havien contat als seus fills que aquella perla negra un dia
havia de sortir del riu, i si tants de pares ho havien dit als seus fills i això durant
tantíssims anys bé devia ser veritat. Per això Sabir, al mateix temps que es dolia de
la seva trista sort d'home pobre, estimava aquell riu, que, ben segur, guardava algun
secret per al sortós.»

(pàg. 10, “Sabir”)
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Tema: L’ambició.

Subtemes: L’amistat. L’avarícia. Els canvis. Les classes socials. El conformisme. Els
desigs. L’esperança. La generositat. Els impostos. El penediment. El perdó. La
pobresa. El poder.

Gènere: Narració

Subgènere: Fantàstic

Edat dels lectors: A partir de 7 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Sabir, un pobre pescador, observa resignat les anades i vingudes dels viatgers que passen
per aquella contrada i, envejós, les d’un proper matrimoni ric que, de tant en tant, es mofa de
la sort del seu miserable veí. Mentrestant, amb el seu amic, corder d’ofici, discuteixen sobre
llur sort. Sabir sempre ha sentit explicar la llegenda d’una perla negra que, un dia, sortirà del
riu i farà canviar la sort d’aquell qui la posseeixi. Una tarda en què li sembla sentir el senyal,
tira les xarxes i pesca “la perla negra” que li transforma la vida per sempre més.

Ambientació

Espai: Els fets succeeixen en un país oriental.

Temps: L’acció transcorre en una època remota, fa més de 2000 anys, al llarg d’uns mesos.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
Per bé que hi ha alternança entre la narració i el diàleg, es constata un cert predomini de la
narració. Tota l’acció està narrada en pretèrit imperfet, com correspon als relats infantils,
però de vegades el narrador empra el present per a fer comentaris seguint el procediment
indirecte lliure, acostant-nos així al present de la història.
El llenguatge és entenedor però força acurat.

Estructura interna
Segueix l’estructura clàssica de plantejament (cap. 1r): somni de Sabir de canviar la seva
sort; nus (del cap. 2n al 5è): troballa de la perla i petició dels tres desitjos; i desenllaç (cap.
6è): vida humil però rica en respecte, tranquil·litat i esperança.
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Anècdotes al marge
Josep Vallverdú va fer-ne una adaptació per al cinema, La perla de Sabir, l’any 1982.
El 1987, quan va traduir Scott O’Dell, va descobrir que ja existia una novel·la homònima
d’aquest autor nord-americà.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
El corder És el veí pobre de Sabir: bon home, alegre i pacífic. Creu que tots dos sempre

seran pobres. Quan el seu amic és ric, va a pregar-li que li perdoni o ajorni el
deute però no ho aconsegueix. Finalment perdona el tirà.

El matrimoni ric És un matrimoni orgullós i despectiu, ric i altiu. Viuen a la mansió del cim de la
costa. Mentre Sabir és ric, ells són pobres i li fan de servents.

El senyor del
nord

És el monarca del territori confí que va a visitar Sabir. A pesar d’haver estat rebut
amb maliciosa duresa, després perdona el desagraït veí.

Sabir És un pescador pobre, delerós d’esdevenir ric. Es mostra recelós amb el riu però
confia en el secret que li guarda. Enveja els seus veïns rics i quan la seva sort
canvia es torna com ells: orgullós, despectiu, altiu i egoista. Ara bé, en veure que
el poder i la riquesa són limitats, fa el que pot per compensar tots aquells que ha
defraudat. Es converteix, així, en un home respectat i admirat  la resta de la seva
vida.

Un ambaixador
de terres
llunyanes

Ofereix a Sabir el casament amb una bella princesa exòtica, la més dolça i
afavorida de què hi ha record.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

El riu: la flora i la fauna.

Ètica L’enveja. L’amistat. L’egoisme. El rancor. L’esperança. La felicitat i
els diners. El poder. Les desigualtats socials. La recerca de la felicitat.
El sentit del deure. L’abús d’autoritat. El perdó. La generositat. Les
diferències socials al tercer món. El destí de les persones. El
penediment. L’egoisme. La crueltat. La venjança. L’ostentació.

Geografia L’economia i el modus vivendi dels pobles en vies de
desenvolupament (la Xina, l’Índia...). La mesura del temps: les llunes.
La pesca.

Història L’evolució dels països orientals (la Xina, l’Índia...): vestimenta, tipus
d’habitatge, armament, organització social, alimentació... Els oficis
antics: el corder (les sogues i els cordills).

Història de l'Art Aquitectura oriental: els palaus.
Cinema: les pel·lícules d’ambientació oriental, “El ladrón de Bagdad”
(The thief of Bagdad, 1940) d’Emeric Pressburger.
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Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir del camps semàntics
següents: a) les armes; b) els complements del vestit; c) l’alimentació
; d) les perles i les pedres precioses; e) els oficis.
Inventari de locucions i frases fetes.
Treballar les onomatopeies.

Recursos literaris: Treballar les narracions de tradició mil·lenària
(l’ambientació oriental, la troballa, l’element màgic, els desitjos...). La
metàfora. El discurs directe. La narració en tercera persona.

Tipologia textual: El conte.

Literatura La literatura oral: les rondalles, les llegendes.
Les narracions de tradició mil·lenària: l’ambientació oriental, la
troballa, l’element màgic, els desitjos... Interrelació entre La perla
negra i Aladí i la llàntia meravellosa. Les novel.les La perla de John
Ernest Steinbeck i La perla negra d’Scott O’Dell.

Música El so de l’aigua corrent.

Plàstica Dibuix d’un cranc, d’una tortuga, d’un elefant, d’un camell; d’una
barca, de diferents tipus de xarxes; de les fases de la lluna.
Recreació, amb plastilina o fang, d’alguns d’aquests elements.

Religió
Les creences. La recerca de la felicitat. El perdó.


