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Estructura formal
Catorze capítols intitulats: Bup, bup, bup! La primera fugida. En Llisot. Sol en la nit. Un gos
boletaire. Fent les paus. El gall i una tombarella. El Nadal. La caça de la guineu. El Rovelló al
circ. El defensor. Fent de llop. Un pot a la cua. L’últim esforç.

Observacions
A la pàgina 145 hi ha un Glossari sobre els camps semàntics següents: de la gent i de les
cases; del camp; dels arbres i les plantes; de les bèsties; estris.
Aquesta edició s’il·lustra amb un dibuix de doble pàgina, tres de doble pàgina amb text, tres
de pàgina sencera i dinou més combinats amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Als seus ulls aparegué una cosa que no havia vist mai. Era una mica rodona per
dalt i tenia un peu, com una poteta. Era de color vermellós, canyella. El gos va
pensar que  potser seria comestible i hi clavà queixalada. Però tenia molt mal gust i
era dur per a les seves dents; empipat, el desféu amb dues mossegades i l'escampà.
Després s'estigué una estona escopint-ne els trossos que se li havien quedat a la
boca.
Amb altres bolets féu igualment, i a fe que aviat va aprendre a descobrir-los. En poca
estona va esmicolar a cops de pota i de morro vint-i-cinc o trenta bolets.»

(pàg. 40-41, part 5a)
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Tema: La descoberta del món i l’aprenentatge de la vida.

Subtemes: L'afecte pels animals. L'agraïment. L'agressivitat en els animals. L'amistat.
L'aprenentatge. El bé i el mal. La caça. El circ. La companyonia. El
comportament animal. Els conreus. La crueltat humana. Les estacions. La
gelosia. L'instint. La llibertat. El maltractament d'animals. El món rural. La por. El
progrés. La relació entre l’home i els animals. La seguretat en un mateix. La
solitud. La supervivència. Les tradicions del nostre país. La valentia. La vida
nòmada i la sedentària.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures

Edat dels lectors: A partir de 10 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Si no hagués estat per una papallona, heus ací que la vida de Rovelló, un gosset de poc més
d'una setmana, hauria canviat totalment. L'atzar, però, el fa anar a parar a mans d'en Llisot,
un pagès jove i franc, que l'acull i li dóna l'escalf necessari per fer-se gran. Rovelló va
descobrint el món del seu entorn: la naturalesa, els animals, el tractor, la masia, les
persones…
Tanmateix, la vida d'aquest gos petit, pèl curt, cua esquifida i orelles grosses, no és pas gens
regalada. Per sobreviure ha de passar per tot un grapat d'experiències, en algun cas força
compromeses. La seva sagacitat, la seva simpatia i l'estima envers els seus, però, fan que
se'n sàpiga sortir amb èxit.

Ambientació

Espai: L'acció transcorre en plena natura, al "nostre país", en la finca del Pla Damunt prop
del mas Tolosa dels oncles de Llisot. Hi ha, però, alguns capítols en els quals l'acció es
desplaça a un altre país.

Temps: La història està ambientada en la segona meitat del segle XX.
Des que comença el llibre fins al final transcorre gairebé un any: des de finals d'estiu fins a
principis de primavera.

Narrador
Omniscient, en tercera persona. De vegades, utilitza l'estil indirecte lliure.
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Estil i llenguatge
En la novel·la predomina la narració per sobre del diàleg i la descripció. L'autor usa els verbs
en present en les advertències, comentaris i avisos que fa al lector.
El llenguatge que utilitza és ric i expressiu, a voltes amb una gran dosi de poeticitat. El lèxic
és una bona mostra per treballar el català nord-occidental. Hi trobem diferents camps
semàntics referents als animals de granja, als animals bosquetans i als insectes; arbres de
conreu i boscans; les feines del camp, els estris; els crits del gos... L'adjectivació és rica,
empra metàfores sinestèsiques especialment en les descripcions.

Estructura interna
Presenta la següent estructura: introducció (cap. 1r): el mateix protagonista presenta la seva
història en present, in medias res; 1a part (del cap. 2n al 3r): presentació dels protagonistes,
el gosset i Llisot es coneixen; 2a part (del cap. 4t al 6è): l'animalet es va familiaritzant, de
mica en mica, amb el seu entorn, els humans i els seus semblants, i es comença a
manifestar el seu caràcter; 3a part (del cap. 7è al 13è): una experiència fora de casa; i 4a
part (cap. 14): el retorn.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs entre l’agost i el setembre de 1968.
Inclosa a El vent dels animals, editorial La Galera, 1999, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 10.
Josep Vallverdú, a l'edat de quaranta-vuit anys i en menys d'un mes, escrigué Rovelló en un
racó de l'hort de la casa que tenia a Puiggròs, on va viure uns anys. Hi havia construït una
cabana, s'hi instal·là amb la màquina d'escriure i uns quants folis i hi escrigué la novel·la,
considerada "un clàssic" entre la seva producció novel·lística.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Arròs És el malnom del mosso del mas. Caçador empedreït, callat, revellit i fort,

s'enduu el Rovelló a la caça de la guineu i pot comprovar com n'és, de
valent, encara que no sigui un perdiguer.

L'oncle
Pauet

És un pagès dels d'abans que es desplaça encara amb cavall i carro. Li
agrada escoltar la ràdio per estar informat. No es vol endur el Rovelló a caçar
quan té dos mesos perquè el troba jove.

La tia Nyera Dona feinera, sorruda, cridanera i desconfiada. És curulla de bons
sentiments, però, entre la feina de la masia i els animals del corral, no té mai
temps de manifestar-los.

Llisot Té 18 anys, és robust; sorollós i plaga. Viu al poble i treballa al mas dels seus
oncles de tractorista. Li agrada jugar amb els gossos i, si n'és temps, plegar
bolets. Ell és qui porta el gosset al mas, li ensenya a trobar rovellons i el cura
quan es fa mal. Només es distancien una mica quan entra en escena l'Elisa.

Mullat És un gos perdiguer del mas Tolosa, de 8 mesos i el nas partit. És tabalot,
cridaner i enjogassat. Bon caçador, es fa amic del Rovelló des del primer dia.
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Rovelló És el protagonista principal. Al mateix temps que creix i es fa gros -el cadell
de poques setmanes, viu, pelut, encuriosit, entremaliat, desemparat i grassó
que passa, al cap d'uns mesos, a tenir la forma de gos fet, llanut i més
gruixut de potes-, va descobrint i aprenent un grapat de coses dels homes,
dels animals, de la natura i del territori.

Sanda És la mare del Mullat. També és perdiguera, però més magra i lleugera que
ell. És reposada, però rep amb desconfiança i recel el nouvingut al mas.
Posteriorment l'acabarà acceptant i protegint com una mare.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

L'alimentació dels canins salvatges i dels domèstics. L'aprenetatge
instintiu o condicionat d'un animal. La flora i la fauna autòctones. Les
fruites de tardor. Les races canines. L’ús i el servei de les estances
d'una granja. Els animals de companyia.

Geografia L’evolució del camp: les feines, les eines, l’habitacle, les cabanes.
Les masies senyorials. El castell. Les festes majors: activitats i cuina.
El circ: vida nòmada, atraccions. Les tradicions populars.

Història de l'Art El cinema i el circ. Els gossos en el cinema: "La dama y el
vagabundo" (Lady  and the trump, 1955) de Hamilton Luske, dibuixos
animats Disney; "Yelow, el gos valent" (Far from home: the
adventures of yelow dog, 1994) de Philip Borsos; "Ciento uno
dálmatas: más vivos que nunca" (101 dalmatians) de Stephen Herek.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
emprats per l'autor: a) els animals de granja; b) els animals
bosquetans; c) les plantes i els arbres de conreu; d) les plantes
silvestres i els arbres boscans; e) les feines del camp; f) els estris; g)
els crits d'animals.

Recursos literaris: Treballar la narració, la descripció i el diàleg. El
narrador omniscient i el punt de vista indirecte lliure. Les referències
als sentits: les olors i els sorolls. El diàleg amb animals.

Variació lingüística: Confeccionar un recull de mots o expressions
nord-occidentals.

Plàstica Dibuix d'un circ.

Religió El Nadal.


