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Estructura formal
Catorze capítols intitulats: Mireu-me aquí al sol. No tens un mirall? Pollastres blancs,
pollastres negres. L'aviador. El meu territori. Amb l'altra mà. La Llànties. Els invasors. Fra
Timó. El capità Robert de ca l'Esmolat. La pel·lícula. Congrés de llangardaixos. L'entelament.
Epíleg de l'autor.

Observacions
A la pàgina 119 s’obre un epíleg de l’autor on explica l’autèntic final de la història dels dos
amics.
Aquesta edició s’il·lustra amb vint-i-un dibuixos de pàgina sencera.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«He esperat uns dies a dir-li-ho, però d'avui no puc passar, perquè la tardor s'acaba,
s'acosta l'hivern i em vaig adonant que ja no tinc forces, com abans, que només
m'assalten ganes de dormir i si trigo gaire a avisar-lo, cauré adormit al bell mig del
camp, cosa que representaria la meva mort segura, no tant pel fred com pels
depredadors.
Quan he vist aparèixer, volant pel cel, la figura graciosa del Saberut me l'he estat
mirant una estona amb més atenció que mai. Us confessaré que tot aquest temps
que l'he tractat, no havia pensat en els avantatges de les aus. Poder volar, us ho
imagineu? Volar lliurement, sense haver de dependre d'aparells ni de motors. Veure
el món des de dalt, els homes minúsculs, arbres, bèsties i màquines, les muntanyes
empetitides i els rius com fils de cosir. I ara, ara que estaré més que mai en contacte
amb la terra, he tingut enveja del Saberut. Una enveja viva. I he pensat en aquells
antecessors meus, rèptils amb ales, de fa milions d'anys. Com es devien sentir
importants!»

(pàg. 111-112, "L'entelament")
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CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: L'amistat entre un llargardaix i un colom.

Subtemes: L'agraïment. L'ambició. L'antibel·licisme. L'antimaterialisme. El bé i el mal. La
concòrdia. Els conflictes generacionals. La convivència. La democràcia. La
disciplina. L'ecologia. L'engany. La humilitat. La immigració. La injustícia. La
insolidaritat. La marginació. El matrimoni. La mentida. La noblesa d’esperit. El
perdó. El perill. El racisme. La relació entre l’home i els animals. El respecte a la
diferència. La violència. El xantatge.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Un llangardaix ja vell i experimentat, Cua-Verd, inicia, en contra de la seva voluntat, perquè la
natura els ha fet antagònics, una relació d'amistat amb Saberut, un colom tibat, presumit i un
pèl impertinent. A partir del moment en què Cua-Verd salva la vida de Saberut i a mesura que
passa el temps, aquesta amistat es va consolidant per mitjà del diàleg i de les històries que
cadascun dels personatges, sobretot Cua-Verd, explica.
Algunes d'aquestes històries tenen a veure amb el món dels animals: la marginació de tres
gallines negres en la granja del Minaire (cap. 3r), l'amenaça d'un astor sobre Saberut (cap.
5è), el perill per a Saberut d'acabar cuinat en una cassola (cap. 7è), la lluita de Cua-Verd amb
un altre llangardaix (cap. 8è), la celebració d'un Congrés de llangardaixos (cap. 12è), i
l'entelament de Cua-Verd (cap. 13è). La resta, es refereixen a la vida i als fets dels habitants
d'un poble proper: un aviador del bàndol nacional durant la Guerra Civil (cap. 4t), un caçador
que menteix al seu germà (cap. 6è), un incendi en el terme (cap. 8è), la injustícia comesa
contra fra Timó (cap. 9è), el fals capità de vaixell i el xantatgista Gustinot (cap. 10è), i
l'arribada al poble d'una productora cinematogràfica (cap. 11è).
Al final, quan l'amistat entre Cua-Verd i Saberut arriba al seu punt àlgid, una llei biològica que
afecta els llangardaixos posa fi a aquesta relació. L'autor, però, conscient que no es tracta
d'un acabament prou rodó, conta el veritable final de la història en un epíleg.

Ambientació

Espai: Bàsicament, l'acció es desenvolupa en un espai reduït que té com a centre les ruïnes
d'una ermita, l'ermita de la Mel, on viu Cua-Verd i on es troba amb Saberut per parlar, i en un
poble proper a aquesta ermita, que és l'hàbitat d'en Saberut. Es tracta probablement d'un
territori de la Catalunya interior, potser de les terres de Ponent, caracteritzat per una
vegetació de secà. El poble és petit, amb castell, església, plaça, cooperativa, i en els seus
camps es conrea la vinya. En un moment donat, l'acció es desplaça a una mitja hora a peu
de l'ermita, al Pedró de la Solana, on té lloc el congrés dels llangardaixos.
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Temps: El relat transcorre, probablement, en una època contemporània a la redacció del
llibre. D’una banda, les microhistòries incloses en la novel·la permeten fer al narrador
diversos salts en el temps: l'edat mitjana (cap. 6è), el primer terç del segle XX (cap. 10è), el
temps de la República (cap. 9è), i la Guerra Civil (cap. 4t). De l’altra, l'acció s'emmarca en el
període que va de l'estiu a l'acabament de la tardor. L'epíleg, però, continua el relat i situa
l'acció a l'inici de la primavera següent.

Narrador
En primera persona que esdevé, en les microhistòries, un narrador en tercera persona
d'omnisciència limitada. Així mateix en l'epíleg, el narrador, que és el propi autor, alterna la
primera persona amb la tercera.

Estil i llenguatge
La novel·la, amb capítols de dimensió desigual, té un estil directe i àgil, i presenta una
equilibrada alternança entre narració i diàleg. La descripció, que hi és menys present, es
caracteritza per la minuciositat i el realisme. L'autor hi empra diversos tons: el testimonial,
memorialístic i confessional; l'emotiu; el reivindicatiu o de denúncia amagada, moral i
didàctic; o el costumista i elegíac per expressar algunes formes de vida rural desaparegudes
o en vies de desaparició. Pel que fa als recursos, s’observa la presència de l'alter ego de
l'autor i del lector dissimulada, respectivament, sota el personatge de Cua-Verd i el de
Saberut. Es fa ús de la personificació i de l'al·legoria per referir-se als conflictes
generacionals, a la vida política en una dictadura, a la integració en un país de persones
foranes, o al dret de les minories; i també a tota una sèrie de valors i qualitats que caldria que
fossin sempre connaturals als éssers humans. En certs passatges del llibre s'utilitzen
tècniques pròpies de la novel·la d'enigma o policíaca, o petits tocs d'humor. També trobem
l'ús de l'apòstrofe i fórmules típiques del relat oral per captar l'atenció del lector o les frases
de tipus sentenciós.
La llengua és rica, variada, precisa i expressiva. Hi apareix el llenguatge especialitzat del món
camperol, animalístic, cinematogràfic o dels picapedrers. De vegades adapta mots i frases al
llenguatge dels animals, usa onomatopeies, mots i expressions del registre col·loquial,
locucions i frases fetes, insults, sufixos afectius, mots compostos i comparacions sovint
força singulars.

Estructura interna
Segueix l’estructura clàssica de plantejament (cap. 1r i 2n); nus; i desenllaç (cap. 13è i 14è)
pel que fa a la història d'amistat entre Saberut i Cua-Verd. Aquesta macrohistòria és
interrompuda per diverses microhistòries -el relat dins del relat- que solen estructurar-se
també en plantejament, nus i desenllaç, i que permeten una lectura del tot independent.

Anècdotes al marge
Novel·la començada l'any 1980 i acabada el novembre de 1981, a Puiggròs.
Inclosa a El vent dels animals, editorial La Galera, 1999, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 10.
El mateix Vallverdú ha dit d'aquest llibre: «És un dels llibres més estimats per mi, tot i que ha
tingut relativament poques edicions. És a dir, llibres no premiats han tingut moltes edicions i a
vegades llibres que són considerats bons per als experts no tenen després una gran
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quantitat d'edicions». [Cit. Josep Maria Aloy, Camins i paraules. Josep Vallverdú, l'escriptor i
l'home (1998), pàg. 44].

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Corcat És el marit de la Llànties. Home agressiu, violent i cruel. Es baralla

contínuament amb la seva dona. Sempre tira al dret com un bou i és
molt barroer.

Cua-Verd És el narrador i coprotagonista de la novel·la, amic de Saberut i del xut.
Aquest exemplar de llangardaix ullat, és vell i amb l'experiència que
només s'adquireix amb el pas dels anys. Té l'esquena verda, el ventre
crema i duu una filera de quatre botons blau fort als costats. La meitat
del seu cos correspon a la cua, robusta al començament i fina a
l'extrem. Quan s'irrita, perbat la cua i infla el coll. Corre i avança a petits
esprints. Té l'oïda finíssima i el cap viu, intuïtiu i intel·ligent. És pacient,
un pèl vanitós, amb capacitat de pensar, parlar i imitar el xiulit d'un
pastor. Endreçat i net, li agrada prendre el sol, perquè de seguida nota
el fred, i viu entre les pedres, en llocs solitaris. És beneficiós per al
pagès i un caçador eficaç: menja cuques, caragols, escarabats,
ratolins i aranyes. Ha tingut predecessors il·lustres i és cosí dels
cocodrils i dels caimans. Individualista, solitari i desconfiat al
començament de la novel·la, es torna, després, solidari i bon
conversador.

El colom amic de
Saberut

És estranger, de terres on hi ha mar. De color gris, amb tornassol al
coll i ulls grossos, amb un voraviu rosat, té la cua més prima i el pap
més gros que el Saberut.

El director de
cinema

Està refredat, duu els ulls plorosos i porta una bufanda embolicada al
coll.

El xut És un rapinyaire rodanits, amic dels llangardaixos. D'ulls rodons i fixos,
té un posat d'estàtua. És silenciós a l'hora de caçar i té l'oïda finíssima.

Els actors de
cinema

L'actor és una persona baixeta; duu sabates amb talons
exageradament alts i representa el paper d'un personatge que es diu
Gabriel. L'actriu és una persona alta i prima; representa el paper d'un
personatge que es diu Helena.

Els germans de
Can Caçador

Són dos personatges de l'edat mitjana. El germà gran és mentider; el
petit, molt espavilat.

Els pollastres
blancs i els
negres

Els blancs són racistes i dominants, autoritaris. Els negres són
marginats pel color de les plomes.

Fra Timó És un home molt vellet, que camina tot jup, quan el narrador ens el
presenta per primer cop. Porta una bata fosca, lligada a la cintura per
un cordill; duu barba i és molt flac. S'assembla a un frare. D'esperit
franciscà, és amic de Cua-Verd i es dedica a recollir i vendre plantes
remeieres. Havia viscut a l'ermita i ha estat tancat a la presó per un
assassinat que no ha comès.
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Gran Duc És el rei dels llangardaixos de tota la terra. Revestit d'autoritat, dicta les
lleis que afecten la llangardaixada sencera.

Gustinot És el ricatxo del poble. Home cepat, pràctic, xantatgista i
malintencionat. Odia la seva dona.

L'astor És l'enemic dels coloms i dels llangardaixos.

L'aviador És un membre de l'exèrcit franquista durant la Guerra Civil Espanyola.
Persona agraïda.

La colobra És la serp més grossa que volta pel país, d'uns quatre pams de llarg.

La dona de
l'alcalde

És una persona humanitària i que busca la concòrdia.

La drapaire És una dona cridanera que porta un vell tricicle i una romana. Recull
ampolles, diaris i paquets petits.

Llànties És una dona molt deixada en la manera de vestir i de portar la casa.
Viu en una casa espaiosa i bonica, però malendreçada. Està casada
amb el Corcat, amb qui contínuament es baralla. Té molt caràcter.

Robert de ca
l'Esmolat

És, en realitat, un arrencaqueixals que va per pobles i fires, però es fa
passar per un fals capità de vaixell. Foraster, té l'aspecte d'home
granat, amb barba rossa, boca grossa, celles espesses i ulls blaus. Va
vestit amb jaquetó blau marí i gorra de plat. De xarlatà, impostor i
estafador passa a ser un home honrat, pacífic i feliç.

Saberut És el coprotagonista de la novel·la, amic de Cua-Verd. Té el plomatge
d'un color gris molt clar, el bec blanc i el cap quasi negre. A causa de la
seva joventut, és una mica badoc, ignorant i poc coratjós, alhora que
acostuma a mostrar-se arrogant, orgullós, tafaner, fatxendós i frívol.
Presumit en extrem, mira de conservar la línia i evitar que el vent el
despentini. Més solidari i garlaire que el llangardaix i menys materialista
que la resta de coloms, imita bé la veu dels humans, s'estarrufa,
aleteja sorollosament i es fica el bec sota l'ala quan es vol treure
picors. Viu al poble, menja veces i altres granes, i beu aigua de les
tolles.

Xavier És un científic naturalista.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

La vida, l'alimentació, els costums, l'hàbitat dels llangardaixos i dels
coloms. La hivernació. La fauna i la flora de les terres de secà. Les
plantes remeieres. Els efectes devastadors d'un incendi.

Educació Física Elaboració d'un itinerari a peu.

Ètica La humilitat i la senzillesa. La defensa i preservació de la natura. Els
conflictes generacionals de pares i fills. El racisme. La guerra entre
germans (la guerra civil).

Geografia Les explotacions avícoles. Els conreus i els recursos de les zones de
secà.
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Història La República Espanyola. La Guerra Civil Espanyola. La dictadura. La
monarquia. El sistema de govern democràtic. Els moviments
assemblearis. El bestiari. El funcionament de la justícia. Els antics
costums matrimonials. L'organització social per rangs o castes.

Història de l'Art Cinema: procés de rodatge d'una pel·lícula. La personificació dels
animals en el cinema i en els dibuixos animats: "Bichos" (A bug's life,
1998) de John Lasseter, Andrew Stanton; "Formiguez" (Antz, 1998)
d'Eric Darnell, Tim Johnson.

Literatura Relació (en concret dels capítols 3r i 12è) amb altres mostres
literàries que tinguin els animals com a protagonistes: des de les
Faules d'Isop fins a La meva família i altres animals de Gerald Durrell,
passant pel Llibre de les bèsties de Ramon Llull, les Faules de La
Fontaine o La revolta dels animals de George Orwell. El recurs literari
de la personificació. La narració eligíaca en primera persona. La
literatura popular oral: les rondalles on el protagonista és un ós i les
cançons de pandero. Lectura d'alguns passatges de Les floretes de
sant Francesc de sant Francesc d'Assís.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps lèxics següents:
a) els oficis d'avui i els d'abans; b) els rèptils; c) els ocells; d) les aus
rapinyaires; e) els coleòpters; f) els mamífers; g) les armes de caça;
h) les plantes remeieres; i) la producció cinematogràfica.
El llenguatge especialitzat. Els noms col·lectius. Les onomatopeies:
els mots onomatopeics i els crits dels animals. Les locucions i les
frases fetes. Els diminutius de to familiar i afectiu.
Treballar la derivació: els prefixos "super" i "sobre". Recull de mots i
expressions familiars o col·loquials, de modismes de comparació, de
mots compostos i compostos repetitius, de noms de casa, de
malnoms i d'insults. Derivació verbal. Construcció de frases de caire
sentenciós.

Recursos literaris: La personificació. La narració i el diàleg amb
col·loquialismes. La composició de cançons o cobles de quatre
versos. L'art de contar un conte.

Tipologia textual: La narració en primera persona. El guió
cinematogràfic. El text conversacional: diàleg, teatre, cinema. El text
argumentatiu. El text rondallístic.

Plàstica Elaboració d'un rellotge de sol.

Religió La vida dels ermitans. Les manifestacions religioses populars: els
exvots. El concepte i la pràctica de la penitència, del perdó i de la
caritat. Vida de sant Francesc d'Assís.

Tecnologia El rellotge de sol.


