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Estructura formal
Tretze capítols numerats i intitulats : 1.- Una carta i un gos. 2.- El gegant mut. 3.- Sabotatge.
4.- Bon dia, Miquel. 5.- El parany. 6.- Recompte de forces. 7.- Garsiades es desespera. 8.- El
xuclador fatal. 9.- El silenci de Nisos. 10.- Represàlia. 11.- Tots com un sol home. 12.- Les
rates fugen. 13.- Kis.

Observacions
–––

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«[...] et deixaré a la Cala de la Creu, de manera que et quedi una horeta de camí fins
a Pyranos. Jo també imagino per què no vols desembarcar al port. I et diré, encara,
que ara ningú que no sigui de la Societat no pot atracar al moll nou, al port. Hem de
fer-ho a la platja. De totes maneres, quina sorpresa per a tothom quan et vegin
arribar, plogut del cel!
Salparen en la barca, la vella barca que Nisos coneixia fusta per fusta, perquè de
petit hi havia navegat tant com Gregor.
El cel era clar, el sol molt viu, i els colors variables de la mar, segons la vegetació i
les roques del fons, animaren el seu breu creuer.»

(pàg. 19-20, cap. 2, “El gegant mut”)
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Tema: El coratge d'un jove davant d’un misteri.

Subtemes: L'amenaça. L'amistat. Les embarcacions. La fidelitat. El frau. La justícia. La lluita
davant les dificultats. El materialisme. La mentida. La navegació. El negoci de
salums i conserves. El perill. La por. La relació entre l’home i. Les societats
pesqueres. La solidaritat. La submersió. La tenacitat. La violència.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Intriga.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Un jove estudiant atenenc, Nisos, desembarca al seu poble natal, Pyranos, a fi i efecte
d'esbrinar les causes que envolten la mort sobtada del seu pare, de qui havia rebut, poques
hores abans, una carta premonitòria del seu desenllaç fatal. En aquesta missiva pòstuma, el
seu pare, l'Alexandros, l'alerta, de forma molt imprecisa i confosa, d'uns canvis malaurats
que ha sofert el poble, alhora que l'agullona amb aquest to: "et conjuro que retornis la pau a
Pyranos". En Nisos, amb el suport fidelíssim d'en Miquel, d'en Gregor, de l'Andros i del
Calafat, fa el cor fort i reobre el negoci patern de saladures i conserves, el qual sempre havia
estat productiu, però que, darrerament i de forma vertiginosa, havia anat a mal borràs. Tot
sembla apuntar a la misteriosa Societat de Pesca que, amb els seus preus, ha liquidat
qualsevol mena de competència provinent dels petits negocis familiars. A més a més, hi ha
d'altres punts foscos com són la construcció d'un xalet encimbellat del qual no se'n coneixen
els propietaris i la privatització d'una part de la costa, protegida per xarxes elèctriques. Les
autoritats del poble mostren una estudiada conformitat a no amoïnar-se pels nouvinguts,
tanmateix en Nisos "tindrà la virtut d'aixecar el vel de la por".

Ambientació

Espai: La història, que arrenca del port atenenc del Pireu, se situa en una illa grega de la mar
Egea anomenada Pyranos. En aquesta illa imaginària, a més de vuit hores de navegació del
Pireu, transcorre l'acció: entre els pobles de Pyranos i de Tirmis, a les cales de la Creu i del
Morrot, a l'illot de Sant Nicèfor i, en bona part, a les aigües marines que envolten la seva
costa.

Temps: El relat, emmarcat dins de la segona meitat del segle XX, transcorre en unes poques
setmanes d'estiu.

Narrador
Omniscient, en tercera persona. En els capítols centrals, cal destacar la visió calidoscòpica
que ofereix la novel·la quan, davant de la multiplicitat d'espais, el narrador va explicant els
diferents episodis de forma paral·lela.
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Estil i llenguatge
Aquesta novel·la s'assenta, prioritàriament, sobre un teixit narratiu i uns diàlegs en estil
directe que fan que el discurs transcorri amb fluïdesa i agilitat. A través de les línies d'una
carta adreçada al protagonista, s'obre un seguit de misteris acompanyats d'una aurèola de
mals presagis que atrapen el lector, irremeiablement, fins a la resolució del cas.
Les descripcions dels personatges són concises, incideixen més aviat en el seu caràcter o
en les seves afeccions que no pas en el seu físic. Per altra banda, és a través dels diàlegs,
carregats de força i d'autenticitat, que els personatges es revelen amb contundència. Cal
destacar l'ús de modismes, frases fetes i refranys i, en especial, uns quants renecs propis
d'un registre familiar, tots ells referits al món mariner. Dels espais descrits prevalen els més
oberts i els que al·ludeixen al mar, a les embarcacions i a les activitats subaquàtiques.
Quant al lèxic es localitzen antropònims, topònims i vocabulari en grec.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (cap. 1): en Nisos llegeix la carta pòstuma del
seu pare i posa rumb a Pyranos; nus (del cap. 2 a l'11): en Nisos reobre el negoci familiar i
investiga les circumstàncies fosques que envolten la mort del seu pare; i desenllaç (cap. 12 i
13): en Nisos descobreix els malfactors, però la seva vida corre perill.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Sant Martí de Maldà i a Lleida, entre l’estiu de 1961 i l’any 1963.
Inclosa a El vent de l’aventura I, editorial La Galera, 1996, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 7.
El 1963 Josep Vallverdú la va enviar al premi Ruyra amb el títol L’abisme de Pyranos; Ramon
Fuster i Rabés el va canviar per Trampa sota les aigües. És una de les novel·les més
reeditades de l’autor. El topònim imaginari de Pyranos, després escrit Piranos, l’introdueix
també a Els fugitius de Troia (1998), a Estimat Stavros (1999) i al pròleg de l’assaig La llum
dels herois. Retalls de Grècia (2000).
Està transcrita en el sistema Braille.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Andros És el pare d'en Gregor. Home intel·ligent, reflexiu, cautelós, dotat de la

saviesa pròpia que fa l'edat. L'Andros i el seu fill viuen dedicats a la pesca,
en una cabana molt humil, a la platja de Sant Nicèfor.

Demetrios
Dikiris

És un home baix i gros, de cabell blanc. És el cervell de tota la màfia que
s'ha instal·lat a l'illa. Home reposat, fred, molt segur d'ell mateix, fins i tot
quan la fortuna no li és favorable. És una persona autoritària i cerebral que
ha tramat una veritable conxorxa per tal d'ocultar els motius pels quals ha
desembarcat en aquesta costa.

El Calafat És el nom amb què es coneix el pare d'en Miquel. És pescador i amo de
l'Hostal del Pop. Home molt tenaç, actiu i molt solidari, actua com un pare
per a en Nisos, a qui protegeix.
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El capità
Fedakis

És un vell amic del pare d'en Nisos, per qui sentia una gran devoció. Home
amb qui en Nisos podrà confiar al moment de reobrir el negoci. A més, és
qui li fa un present ben preuat: Kis, el seu gosset.

Garsiades És un metge jove d'origen jueu, foraster a l'illa. En un principi es mostra
com un tipus fugisser, malfiat; més endavant es revelarà com una persona
de confiança.

Gilias És un home de palla, voluble, irritable i ambiciós. Es limita a rebre ordres
d'en Kuran o d'en Dikiris. Demostra ser una persona covarda i
menyspreable.

Gregor És l’amic d'en Nisos i d'en Miquel. Destaca pel seu físic extraordinari i per
la seva força. És un expert esponjaire. El seu caràcter retret es deu a un
defecte físic, la seva mudesa, que l'ha allunyat d'un desenvolupament
normal.

Katina És una veïna entranyable que coneix en Nisos des que va néixer, per qui
sent una devoció maternal.

Kuran És d'origen turc. És un home punyent, violent, despietat, que té debilitat per
l'alcohol. Actua de manera primitiva, sanguínia, sense mesurar les
conseqüències. Les seves amenaces verbals poden ser perilloses.

Lappas És un pescador del poble que, tan bon punt s'ensuma algun assumpte
tèrbol en la Societat de Pesca, decideix fer costat a en Nisos i als seus
amics.

Max És l'home de confiança d'en Demetrios, a qui fa la feina bruta. Parla grec
amb accent estranger. Personatge d'expressió granítica, dur, que sempre
va armat. Li agrada humiliar Gilias.

Miquel És el fill del Calafat i amic fidelíssim d'en Nisos. Estudia a l'Escola de
Navegació i els seus coneixements sobre la tècnica de submersió són
valuosos per tal d'esbrinar els enigmes que s'amaguen al fons marí. Actua
de forma expeditiva, valenta i molt arriscada, a l'hora d'ajudar el seu amic
Nisos.

Monirou És un home vell, calb i amb mans tremoloses, que exerceix de dímarc, és
a dir, de cap municipal de Pyranos. És el registrador de la propietat,
qualificat pels veïns d'usurer. Tipus sinistre, fals, que només sap actuar a
l'ombra. La seva cobdícia no té límits.

Nisos És un jove esprimatxat de 16 anys, estudiant d'Electromagnètica a Atenes.
Demostra una gran maduresa i serenitat a l'hora d'afrontar les adversitats
que es desencadenen arran de la mort del seu pare. És un heroi que neix
de la nit al dia, coratjós i emprenedor. Lluita pels seus ideals i per
desemmascarar els misteris que torben la pau de l'illa.
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Ciències de la
Naturalesa

Fauna marítima. El fons marí.

Educació Física Les tècniques de submersió: lliure i amb pulmons artificials. La
natació. Les tècniques de salvament. La pressió marítima.

Ètica Els gremis (pescadors). El gregarisme. L'heroi. La venjança. La
violència. El segrest. La solidaritat. La valentia. La tradició familiar.
L'amistat.

Geografia Localitzar en un mapa la mar Egea, Grècia i les seves illes. Identificar
en un mapa els accidents geogràfics de la costa. Descriure el fons
marí i els nivells de profunditat de la costa.

Història de l'Art Cinema: "La ley del silencio" (On the waterfront,1954) d'Elia Kazan.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir d'aquests camps semàntics:
a) la costa: accidents geogràfics; b) els peixos; c) els tipus
d'embarcacions; d) el submarinisme: els accessoris; e) la pesca; f)
les societats pesqueres; g) les armes.
Treballar la sinonímia d'acord amb els nivells culte i estàndard.
Treballar les comparacions lliures i les lexicalitzades. Fer un inventari
de modismes, frases fetes i refranys. Identificar els renecs de
tipologia marinera.
Aplicar la derivació per modificar la categoria gramatical dels mots
(nom-adjectiu-verb).

Recursos literaris: Treballar l'estil directe i l'indirecte. Narració en
tercera persona. La ironia.

Tipologia textual: La carta. La cançó. La comunicació no verbal: els
signes.


