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Premis: –––

Estructura formal

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb onze dibuixos de pàgina sencera i cinc de més petits
combinats amb text, tots en color.
Pertany a una col·lecció de relats infantils editats simultàniament en català, castellà, èuscar i
gallec.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«I és que això ho ha après ella tota sola, ningú no li ha ensenyat d'estimar en Miquel.
La Marta tampoc no coneix el mot estimar, com l'ocell no coneix el mot volar i, no
obstant, vola. A la Marta, quan veu en Miquel, se li posen tot de músiques al cap i tot
de força al pit.»

(pàg. 10)

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La relació afectiva entre una autista i un disminuït.

Subtemes: L'afectivitat. L'autisme. La dependència. L'enyorança. La humanitat. La intuïció.
La minusvalidesa. El món urbà. La satisfacció personal. La separació.

Gènere: Conte

Subgènere: Realista

Edat dels lectors: A partir de 10 anys.
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Argument
La Marta té per costum esperar impacientment l'arribada de l'autobús per poder acompanyar
en Miquel, ajudar-lo i seure al seu costat. Al centre on assisteixen també l'ajuda a cordar-se
la bata o a circular sense perill pels jardins. Quan els pares d'en Miquel decideixen canviar-lo
de centre, la Marta l'enyora molt... fins que no arriba un altre Miquel o una altra Miquel·la amb
qui poder-se expansionar.

Ambientació

Espai: Els fets succeeixen en una ciutat.

Temps: L’acció transcorre en la segona meitat del segle XX.
Hi ha una referència a les "fulles" que podria fer pensar que el conte està ambientat en plena
tardor.

Narrador
Omniscient, en tercera persona. De vegades s'adreça directament al lector i fins i tot dóna
opinions personals.

Estil i llenguatge
És una obra bàsicament narrativa i descriptiva, amb només dues intervencions dialogades
que esdevenen simples monòlegs.
En la narració predomina el temps present, encara que també empra el futur (amb valor de
present, per avançar-se als esdeveniments), el pretèrit indefinit i l’imperfet. El condicional és
reservat per als comentaris personals del narrador o les hipòtesis.
El vocabulari és col·loquial i acurat. La llengua, de vegades, resulta poètica.

Estructura interna
Segueix l’estructura clàssica de plantejament: la Marta té un amic, en Miquel; nus: els pares
d'en Miquel decideixen dur-lo a un centre diferent, en una ciutat llunyana; i desenllaç: la Marta
recupera l'amistat.

Anècdotes al marge
Conte escrit a Puiggròs el gener de 1981.
Inclòs a L’aire del realisme, editorial La Galera, 1997, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 11.
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PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
El conductor de
l'autobús

És bona persona, pacient i rialler.

El pare d'en
Miquel

No parla gens o quasi gens. Quan deixa en Miquel, no es tomba ni una
sola vegada.

Marta És una nena autista, crescuda, que no entén el rellotge ni parla a penes.
Tot ho fa molt a poc a poc: baixar les escales, caminar fins a la parada,
aprendre les coses... Necessita ser per a algú altre. Ha après sola a
acompanyar i ajudar en Miquel, conscient que només ella en sap ben bé.
L'entén millor que el seu pare i l'admira.

Miquel És un invàlid motor cerebral, company de la Marta. Belluga molt el cap,
les mans i tot el cos. El cap se li decanta cap al costat dret. Té un aire
decidit i li agrada ser a tot arreu. Parla de pressa, és un garlaire de
campionat. Té els dits com filferros.

Rosa És la mainadera de la Marta que l'acompanya cada dia a la parada de
l'autobús i la hi va a cercar quan la tarda cau.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Educació Física L'esforç físic personal. Les limitacions motores. La psicomotricitat.

Ètica L'altruisme. El món dels discapacitats físics i psíquics. L'ésser humà i
les seves deficiències. L’amistat. La recerca de la felicitat. La
companyonia. La incapacitat d'interrelacionar-se amb els altres. La
dependència emocional.

Llengua Lèxic: Els eufemismes. Estudi dels sinònims.

Recursos literaris: Treballar la narració en primera i tercera persona.
La descripció de personatges. El diàleg directe i el monòleg. La funció
poètica del llenguatge.

Plàstica El fang. El retallat manual. La pintura.


