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Estructura formal
Disset capítols numerats i intitulats: 1.- Ada, Beni, Cília, Deodat. 2.- Molècules i lianes. 3.-
Desembarcament amarg. 4.- Vida és mort. 5.- El torrent. 6.- Les hàbils mans. 7.- El foc de la
llar. 8.- Cap al paradís. 9.- Els invasors som nosaltres. 10.- Canvi de capitost. 11.- La granja.
12.- L’assot del cel. 13.- Sobreviure. 14.- Deodat. 15.- La Gran Mà Estesa. 16.- La sang de la
terra. 17.- S’obriran els ulls.

Observacions
A les primeres pàgines del llibre es dóna informació sobre Josep Vallverdú i la seva
novel·lística juvenil. S’hi fa una al·lusió particular a Nàufrags a l’espai.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Per començar, sortiren a caçar pel bosc: només hi trobaven ocells, però la seva
carn era gustosa, i els aportava proteïnes. Guardaven les plomes, per fer-ne jaces, o
altres utilitats. Algunes aus tenien el bec tan fort, que els servia de punxó, i els
col·leccionaven.
La pesca constituïa l’altra activitat relacionada amb l’alimentació. I tots contribuïren a
fabricar-se la primera de les xarxes, la qual van fer amb fines tires d’una de les capes
de plàstic. Aquesta xarxa els permeté de tenir peix ben abundós.»

(pàg. 43, cap. 7, "El foc de la llar")
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Tema: L’expedició científica a un planeta habitat.

Subtemes L'absurditat de la guerra. L'amor. L'aprenentatge. L'audàcia. L'autoconeixement.
El bosc. L'enginy. L'esforç personal. Els homínids. El progrés. La supervivència.
Els viatges.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Ciència-ficció

Edat dels lectors: A partir de 14 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Ada, Cília, Beni i Deodat són dues noies i dos nois enviats a explorar el planeta Hebe, del
qual se sap que té condicions biosfèriques similars a la Terra. El mòdul d’aterratge, un cop
separat de la nau, impacta sobre els arbres d’un bosc espès. Els quatre protagonistes,
sense possibilitat de tornar a la Terra, han de subsistir en el nou planeta en condicions
adverses i hi estableixen contacte amb civilitzacions primitives.

Ambientació

Espai: L’acció comença a la Terra i es trasllada al planeta imaginari Hebe.

Temps: Els fets transcorren en un temps futur indeterminat, durant més d’un any.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
Hi ha una alternança entre la narració i els diàlegs i, a voltes, la descripció.
Pel que fa al lèxic, és molt variat; fins i tot arriba a crear algunes paraules noves. L’autor
inclou diferents camps semàntics: els viatges espacials, el món de la ciència i de la tècnica,
el món natural, els temps prehistòrics i les antigues civilitzacions.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (del cap. 1 al 3): arribada de quatre astronautes
al planeta Hebe; nus (del cap. 4 al 14): investigació del planeta i adaptació al medi,
descobriment i convivència amb els pàleos; i desenllaç (del cap. 15 al 17): expedició de Cília,
Beni i els pàleos i contacte amb una societat més avançada. El final de la història resta obert.
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Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs el gener de 1986.
Inclosa a El vent de la fantasia, editorial La Galera, 1996, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 3.
Una part del contingut d’aquest llibre es pot relacionar amb Tres xacals a la ciutat (1976), del
mateix autor.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Ada És la noia que s’encarrega sempre dels càlculs i de les investigacions

científiques necessàries per a l’expedició. Primera parella de Beni.

Beni És un noi intel·ligent i valerós; mostra una gran fortalesa psíquica davant les
adversitats. Inicialment és la parella d’Ada, però els esdeveniments faran que la
seva vida es lligui amb la de Cília.

Cília És la noia que més franquesa té amb Deodat. Ambdós es tenen una intensa
simpatia, i ella vetllarà per la salut psíquica del seu company. Gràcies a ella, la
vida dels terraqüis podrà continuar al planeta.

Deodat És el més sensible dels quatre joves protagonistes, i, a voltes, es veu aclaparat
per moments de depressió. A mesura que transcorre el temps es mostra més
inquiet i sorrut.

Els pàleos És com anomenen els protagonistes als homínids del planeta Hebe amb els
quals estableixen contacte. Són primitius, amb trets neandertaloides; viuen en
balmes i tenen un capitost. Es troben en un estadi molt endarrerit i es poden
comparar amb els paleolítics de la Terra per la seva manera de viure.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

L’evolucionisme. El sistema solar: els astres, els planetes i les
galàxies. Fauna i flora. La hivernació.

Ètica L’antibel·licisme. El canibalisme. Les conseqüències del progrés
cientificotècnic. La perpetuació de l’espècie.

Física i Química La composició molecular.

Història La prehistòria i les antigues civilitzacions: les formes de vida,
l’habitatge, l’utillatge... El canibalisme. Els viatges espacials. El
progrés de la tècnica i la ciència.

Història de l'Art Cinema: el cinema històric i el de ciència-ficció, "El planeta de los
simios" (Planet of the Apes, 1968) de Franklin J. Schaffner, "Perdidos
en el espacio" (Lost in space,1998) de Stephen Hopkins.

Literatura El gènere de la ciència-ficció.
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Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a través dels camps semàntics
següents: a) la flora i la fauna; b) els accidents geogràfics; c) els
estris domèstics primitius; d) les armes.
Treballar el llenguatge cientificotècnic. Estudi de substantius, verbs i
adjectius que facin referència als sentiments i a l'estat d'ànim dels
personatges. Les expressions col·loquials i les frases fetes.

Recursos literaris: L'humor. La narració en tercera persona. Els
gèneres literaris. Els clips.

Tipologia textual: Treballar la narració, la descripció i el diàleg. La
comunicació no verbal: els gestos. La premsa i la televisió: les
notícies.

Variació lingüística: Els registres: culte (cientificotècnic), estàndard i
col·loquial.

Tecnologia Els ordinadors.


