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Estructura formal
Dinou capítols numerats i intitulats: I.- Canvi de feina. II.- Compra’t roba. III.- Cada dia una
lliçó. IV.- Mai sense cavall. V.- Carreta. VI.- La colla creix. VII.- Els Kuauta. VIII.- Nusos. IX.-
L’arc del Serpent. X.- La prova. XI.- El cérvol. XII.- La terra plana. XIII.- Tiller o Brent. XIV.- Sam
el Poruc. XV.- Passem a l’acció. XVI.- Quin remei, xèrif! XVII.- Tots a la mina. XVIII.- Les
bosses vermelles. XIX.- Ranxo Brent.

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb vuit dibuixos de doble pàgina amb text, tres de pàgina sencera i
set combinats amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Marc es va témer que seria qüestió d’engegar una fletxa al cérvol. Això encara es
veia amb cor de fer-ho, però si li demanaven de matar-lo d’una sola fletxa, ho trobaria
només possible si l’atzar i els esperits li eren propicis. Esperà.
El gran cap digué uns mots. Garak traduí:
-Des d’aquí has de matar el cérvol. Una sola fletxa. Tu tens ull de voltor. Tu tens
braços d’huracà. Tu tens força de búfal. Tu ets Punta de Fletxa.
Li acabaven de donar un nom que Marc va trobar tan bell i escaient que el sol so li
tornà les forces.»

 (pàg. 74, cap. XI , "El cérvol")
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Tema: La necessitat d’actuar, tothora, justament.

Subtemes: L'amistat. Les apostes. El bé i el mal. Les causes justes. El circ. La colonització
de l’Oest. L'explotació. La família. La felicitat. La fidelitat. L'honradesa. Els indis
americans. La llibertat. El pas del temps. La solidaritat.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Western.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
En Marc, un noi molt hàbil amb l'arc i les fletxes, decideix, després d'haver treballat en un
circ, fer-se mosso en un ranxo. En el seu viatge fins a la ciutat de Taklo, les seves habilitats li
permeten adquirir un parell de cavalls i superar unes proves atàviques en territori kuauta. En
arribar a Taklo, es rebel·la davant les injustícies, les imposicions violentes i les armes de foc.

Ambientació

Espai: L’acció de la novel·la transcorre a l’Oest americà: San Francisco de Califòrnia,
Negritos, la posta de Taspa, Sun Creek, el poblat i el territori dels indis kuauta, el territori de
Bear Cub i la ciutat de Taklo.

Temps: L’acció, ambientada en la segona meitat del segle XIX, s’esdevé en poc més d’una
mesada.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
En la novel·la predominen la narració en pretèrit perfet i el diàleg en estil directe. Els
constants canvis d’escenari donen dinamisme a la novel·la.
El llenguatge és acurat, ric i ben elaborat. Defuig els col·loquialismes. Les locucions, frases
fetes i les comparacions donen al text un to acolorit.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (del cap. I al III): el circ es desfà i en Marc
comença a treballar en altres feines; nus (del cap. IV al XIV): en Marc inicia el viatge i viu
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l'episodi dels indis kuauta; i desenllaç (del cap. XV al XIX): en Marc s'oposa a la injustícia i el
ranxo de Tiller retorna a la família Brent.

Anècdotes al marge
Novel·la inclosa a El vent del Far West, editorial La Galera, 1999, col·lecció “Biblioteca
Vallverdú”, volum 9.
S’havia publicat, anteriorment, per capítols, en el suplement "Idees" del diari «Regió 7» de
Manresa, entre juliol i setembre de 1991.
En aquest llibre apareixen els indis kuauta que també es troben a Joc d’eixerits (1994), del
mateix autor.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Al És el capatàs d’un magatzem del port. Duu sempre un revòlver. Tipus

violent, tracta els treballadors injustament.

Ariel Brent És un home respectuós, prudent i un xic temorós. Travessa l’Oest amb
la seva família per anar a treballar al ranxo del seu germà David.

Benjamin És el fill d’Ariel i Marta. Té 13 anys. Durant el viatge es fa amic de Marc.

Bevis És el capatàs del ranxo Tiller. Impertinent i poc amic dels forasters i dels
indis, es manté fidel al seu amo.

David Brent Era, segons deien, un gran tipus. Va morir en un accident sospitós en
ser enganyat per Tiller.

El ferrer de
Negritos

És incrèdul de primer amb el Marc; després, tant ell com la seva muller
acullen, ajuden i aconsellen el jove.

El senyor
Dominici

És el propietari d’un circ. A San Francisco, comunica als seus empleats
que s’ha de vendre el negoci.

El senyor Gilles És un comprador de fusta a l’engròs. Ric i reposat, usa uns mètodes no
gaire ortodoxos per a cobrar.

El senyor Tiller És un home robust, garrell, vestit impecablement. Es fa amo del ranxo
Brent aprofitant el fet que el seu propietari no l’havia enregistrat
degudament. Té molt poder i és temut per tothom. No escolta ningú. Mor
brutalment.

El vell cap
kuauta

També l’anomenen "el nostre gran pare". És majestuós, solemne i es fa
respectar. Renya els seus fills per haver maltractat el presoner de l’arc i
les fletxes. Creu que el Marc és el guerrer que, vingut de lluny, segons
una antiga tradició, aconseguirà tibar l’Arc del Serpent. Quan el Marc
aconsegueix la llibertat, li regala la dent de l’ós.

Els quatre
genets

Són bona gent i fugen de la injustícia de Monterrey. Segueixen, durant tot
un dia, la caravana dels Brent. Dos d’ells moren víctimes dels indis.

Garak Com que ha viscut en els poblats dels buscadors d’or, fa d’intèrpret. És
un guerrer coratjós i jove. Per al Marc, esdevé un guia, un company i un
amic.

La filla de Sam És atacada i agredida pel Sr. Tiller i Bevis, el seu capatàs. Aleshores els
diu on poden trobar l’antic document de propietat del ranxo Brent. Rep
secament els curiosos.
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Marc Biscay És el protagonista. Jove atlètic, fort, hàbil, de cabells negres i ulls clars,
no accepta, sota cap pretext, les situacions injustes ni les imposicions
violentes ni les armes de foc. És agraït i ajudat. Esdevé un heroi tant per
als indis kuauta -el gran cap l’anomena "Punta de Fletxa"- com per a la
família d’Ariel Brent i els habitants de Taklo.

Marta És la dona d’Ariel Brent. Patidora i sol·lícita.

Sam Se’l coneix com "Sam el poruc". Era la mà dreta de David Brent. Tiller el
va fer fora del ranxo a fuetades. Viu amb la seva filla. Abans d’arribar el
Marc, era un tipus acabat. Ell sap de quina manera el ranxo pot retornar
als Brent.

Silvester És el xèrif de la ciutat de Taklo. Baixet, magre, amb mans enormes i
cabells llargs. Encara que de primer accepta el Sr. Tiller i els seus
sequaços, després els interroga i engarjola.

Tina És la germana de Benjamin. Ajudadora i coqueta, s’ha encaramel·lat del
Marc.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

El cotó. Els animals de tir: les mules i els cavalls. La fauna i la flora de
l'Oest. Les terres desèrtiques i les terres de pastura. Les plantes
medicinals. Les serps de cascavell. El brau. La caça. Les mines.

Educació Física El tir a l'arc. El circ. L'hípica. La caça. La pesca. La preparació física.

Ètica Els prejudicis. Els acomiadaments. L'ús de les armes. La violència
gratuïta. L'abús de poder. Les tortures. Els jocs d'atzar: les apostes.
L'obstrucció de la justícia. L'alcoholisme.

Geografia Localització de San Francisco de Califòrnia i d'altres ciutats de
l'extrem oest en un mapa. Els territoris i els límits de les tribus índies.

Història L'Oest americà: les mines i els buscadors d'or; les oficines de registre
de propietats; els mitjans de transport (la diligència i el ferrocarril); els
indis; els colons; els ranxos; el naixement d'una ciutat. La vida
nòmada i la vida sedentària. El comerç de cotó. El circ.

Història de l'Art El cinema: el Far West, "Flecha rota" (Broken arrow, 1950) de Delmer
Davis, "Apache" (Apache, 1954) de Robert Aldrich.

Literatura Els tòpics del western. Els personatges prototipus. Els personatges
femenins. L'antagonista. El viatge i l'aventura. La literatura oral de les
tribus índies: les tradicions, els recitadors. L'heroi. El mite. La recerca
d'un tresor.
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Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
següents: a) el circ; b) els oficis; c) els mitjans de transport; d) les
armes; e) els guarniments dels animals de tir; f) els indis kuauta; g)
els animals; h) els arbres; i) el pas del cavall.
Estudiar les locucions i les frases fetes. Els mots compostos. Les
frases sentencioses.

Recursos literaris: La descripció: els personatges prototipus del
western americà i els paisatges. El diàleg directe i l’indirecte. La
narració d'un somni. La narració en tercera persona. La tradició oral.
El mite. Les comparacions.

Tipologia textual: La crònica de viatges. L'acta. El llenguatge formal
dels documents de propietat. El llenguatge no verbal: la gestualitat. El
guió cinematogràfic.

Música Els cants de les tribus índies. Els tambors. Les danses dels guerrers.

Plàstica Disseny d'un cartell publicitari d'un circ. Disseny i elaboració d'un
vestit i d'un maquillatge indi. Dibuix d'un poblat indi, un ranxo i una
petita ciutat de l'Oest nord-americà.

Religió Els indis i la religió: els tòtems i els esperits de la tribu.

Tecnologia Les armes: el revòlver i el rifle. El centre de gravetat de l'arc. El procés
d'elaboració del whisky. El quinqué de petroli. El ferrocarril. Les
explotacions mineres.


