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Traduccions: Castellà, Las vacaciones del reloj, 3. 1981/1986.

Premis: –––

Estructura formal
Vuit capítols numerats.

Observacions
A la pàgina 53 s’obre un apèndix amb el títol de "Coses a pensar i treballs a fer".
Aquesta edició s’il·lustra amb onze dibuixos de doble pàgina amb text, tres de pàgina
sencera i onze combinats amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«La casa ha quedat buida. Buida de gent. Buida de gos. Com una nou buidada. Quin
buit de vida, a la casa!
Però tot és encara com una mica calent. Tot encara és tebi. Cruix una fusta.
Tentineja una copa dins el bufet. La cadira és com si tingués mil petits ulls. El
respatller fa com una antena que espia en totes direccions. Efectivament, la gent és
fora de la casa. I el gos. I les maletes. Només hi queden els objectes.
I què faran els objectes, durant aquests vuit dies?»

(pàg. 9-10, cap. 1)
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Tema: L’animació d’objectes quotidians.

Subtemes: L'ànsia de llibertat. L'audàcia. La companyonia. La covardia. La curiositat. La
justícia. L'ordre. La responsabilitat. La solidaritat.

Gènere: Narració

Subgènere: Fantàstic

Edat dels lectors: A partir de 7 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
La història comença tan bon punt una família composta pel pare, la mare, un nen, una nena i
un gos tanquen la porta de casa seva il·lusionats per iniciar unes breus vacances. El que mai
no podrien sospitar és que la casa no roman silenciosa i somorta durant aquest període de
temps. Res més lluny d'aquesta concepció tan seriosa i assenyada de la realitat: ara és el
moment màgic en què els objectes cobren vida per tal de gaudir, com a ens independents,
d'unes merescudes vacances. Tots hi tenen dret després de suportar, tot l'any, el lliure arbitri
dels capricis humans. Tanmateix hi ha un objecte de la casa que continua la rutina de
sempre seguint el seu moviment regular de clic-clac, clic-clac, perquè té tanta corda que no
pot parar. Quina s'empesca finalment el pobre rellotge per tal de fruir del descans?

Ambientació

Espai: Les estances d'una casa.

Temps: L’acció se situa a la segona meitat del segle XX.
El relat abasta un breu període de temps, vuit dies de vacances d’una família.

Narrador
Omniscient, en tercera persona. Al llarg del relat, el narrador formula preguntes retòriques
amb què capta l'atenció del lector per submergir-lo dins del món de la fantasia.

Estil i llenguatge
Al llarg del relat es fa palès un bon equilibri entre els fragments narratius, els descriptius i els
diàlegs (sempre en estil directe), que es van alternant de forma àgil i amb mesura per no
excedir-se en l'exposició.
Quant a l'eix sintàctic del relat, cal destacar l'ús de les oracions juxtaposades i coordinades,
atès que aquesta història va dirigida a un lector primerenc.
El lèxic és, en general, entenedor i molt acurat, tot i que alguna vegada apareixen paraules
pròpies d'un llenguatge força específic.
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Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (cap. u): una família, apressada i il·lusionada,
tanca la casa per marxar de vacances; nus (del cap. dos al set): els objectes de la casa
cobren vida i gaudeixen d'una merescuda llibertat; i desenllaç (cap. vuit): la família retorna a
la llar i el rellotge imposa la seva voluntat.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs el març de 1980.
Inclosa a El vent de la fantasia, editorial La Galera, 1996, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 3.
Està transcrita en el sistema Braille.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
El cavaller de
porcellana

Vesteix amb casaca i mitges de seda, repenja una mà en un finíssim
bastó i amb l'altra sosté un barret. És un home galant, educat, poeta,
que sent una gran admiració per la bella dama amb la qual enraona,
balla i comparteix els seus neguits.

El rellotge És un gran rellotge de paret, amb caixa altíssima i quadrant de metall
daurat. És savi, tranquil, serè i té un cert misteri. A la fi traurà el seu geni
i tothom en sentirà a dir.

Esparver de Foc És un indi pellroja que té la cara pintada amb trets grocs, verds i negres.
És agosarat, valent, decidit, com ho demostra davant de l'atac de la
pantera.

L'explorador Porta un vestit amb serrells pertot. És company d'aventures de l'indi
pellroja. Tots dos s'avenen molt bé, i per això planegen junts de caçar la
pantera i de crear una gran Llacuna omplint l'aigüera de la cuina.

La bella dama de
porcellana

És una pastora o una marquesa vestida de pastora, amb brusa, cosset i
un capell amb cinta. És una dona coqueta, tímida, disposada a acceptar
les atencions del cavaller de porcellana.

La cadira És l'únic objecte de la casa a qui agrada estar-se quiet durant aquests
dies. Enraona amb un to sentenciós, alliçonador.

La nina de drap Té la cara aplanada i unes llargues trenes. És tafanera: remena tots els
calaixos de la seva mestresseta. Es mostra molt afectuosa, obedient,
solidària. S'entristeix pel fet que el rellotge no pugui descansar com tots
els altres objectes.

La pantera negra És de pasta i li brillen els ulls, de vidre blanc. És feréstega, violenta de
primer, però, alhora, covarda com tots els felins.
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Ètica Normes de convivència i de civisme. Respecte als objectes

quotidians.

Història de l'Art Cinema: L’animació d’objectes,: "Juguetes" (Toy Story, 1995) de John
Lasseter, animació Disney.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a través dels camps semàntics: a) la
casa: estances, mobiliari, objectes de decoració; b) el rellotge; c) els
vestits; d) les joguines.
Treballar les onomatopeies. Estudiar la sinonímia i l'antonímia. La
derivació a través de la sufixació.

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

Música Els balls de saló: la pavana, el minuet...

Plàstica Dibuix de l'interior d'una casa i situació del mobiliari. Recreació, amb
plastilina, de diferents objectes d'una casa.


