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Estructura formal
"Uns primers mots" de l’autor i disset capítols intitulats i agrupats en dues parts: Primera
part: L’arbre que no havia caigut mai. Encara no en saben prou. On no hi plogué tant. El llac.
Ja som guerrers. Dins el bosc. L’argila. Segona part: "Tres xacals", diu la contalla. D’altra
gent, d’altres vestits. La xarxa de Lork. Lork descobreix la ciutat. Viure en cases. La noia del
bosc. La mar. L’últim dard. Desenterrem la llança. La venjança de Grun.

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb un dibuix de doble pàgina, cinc de pàgina sencera i onze, de
més petits, combinats amb text.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«L’ós, l’últim habitant de la regió de les cavernes, alçà la testa, però no va poder
moure els braços, per les sengles ferides que tenia a les aixelles. Mossegà un cop
més la xarxa, i perbaté el cap contra un tronc.
Grun, suorós, lluent com les fulles del nenúfar, alçà un cop més el braç armat.
I la fulla de pedra llisa encertà la fera al bell mig del front.
I l’ós s’estirà, mentre els ulls s’empetitien i acabaven plens de nit.
I Grun fou rebut amb grans cridòries, i ell no volgué entrar al poblat fins que Muna no
ho fes.
I Elà acceptà Muna, i Grun pogué abraçar el seu germà Lork.
I els tres xacals van viure a la ciutat.»

(pàg. 149, cap. "La venjança de Grun")
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Tema: El pas d’una societat humana primitiva a una societat més avançada.

Subtemes: Els aiguats. La bruixeria. La cacera. Les creences. L'enginy. La força. El
nomadisme. El progrés. El rol home-dona. El sedentarisme. La supervivència.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Rerefons històric.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Un xàfec terrible sorprèn en Lork, Grun i Tibri fora de la caverna on habitualment es
resguarden amb al resta de components de la seva tribu. La cova és inundada per un torrent
d’aigua i ells, els únics supervivents, han de buscar-se la vida en un altre lloc. S’enfronten
amb un ós, s’endinsen en el bosc -lloc prohibit i ple de perills- i entren en contacte amb una
cultura més avançada, a la qual caldrà adaptar-se.

Ambientació

Espai: L’acció transcorre en diversos llocs: comença en les proximitats d’una caverna i
continua en altres zones allunyades (llacs, rius, boscos...) fins arribar a la plana, on hi ha
establert un poblat.

Temps: L’acció se situa en la prehistòria, tret del vuitè i del darrer capítol, on els fets es
traslladen a una època més avançada.
La durada dels fets és indeterminada.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
La tècnica narrativa alterna amb els diàlegs dels personatges, uns diàlegs primaris, en què
predominen les frases curtes o una mínima expressió, la qual cosa respon a un intent
d’emular les possibles "converses" que podien tenir els homes primitius.
Utilitza un lèxic fluid i acurat. La segona part està emmarcarda per una contalla tipografiada
en cursiva on es fa un ús més poètic del llenguatge, en el qual abunden figures retòriques,
com ara comparacions, metàfores, metonímies, sinècdoques...
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Estructura interna
Presenta la següent estructura: 1a part (del cap. 1r al  7è): els tres protagonistes viuen
isolats, i 2a part (del cap. 8è al 17è): descobreixen una cultura diferent. El narrador inclou (en
els capítols 8è i 17è) la contalla per la qual les generacions futures han conegut les aventures
dels tres xacals.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs l’agost de 1976.
Inclosa a El vent de la història I, editorial La Galera, 1995, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 2.
Aquest llibre es pot relacionar amb una part del contingut de Nàufrags a l’espai (1986), del
mateix autor, encara que el punt de partida sigui totalment diferent.
A la primera edició (1976) hi ha unes "Consideracions finals" on s’inclouen dos subapartats:
"Alguns experiments" i "Algunes qüestions".

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Adur És un noi ros del poblat. Té la missió d’acompanyar Lork i assessorar-lo en tot allò

que desconeix o no entén.

Elà És el capitost del poblat on és acollit Lork.

Grun És un noi jove, magre i fort, impulsiu i de caràcter dominant. Hi ha en ell una certa
rudesa que el fa menys amable que Lork. Vol que Lork i Tibri acatin les seves
ordres i el considerin el seu cap. Lluitador i guerrer, sovint desconfia d’allò que no
coneix.

Lork És més jove i menys fort que Grun. Analitza tot allò que veu i en treu conclusions.
Té un caràcter obert i s’afanya a aprendre coses noves.

Muna És una noia que viu al bosc. Els habitants del poblat la consideren maleïda perquè
diuen que el seu pare era un bruixot maleït pels déus.

Tana És una noia del poblat molt vivaç. Duu arracades fetes amb petitíssims cargols i
uns braçalets a ambdós canells. A l’igual que Adur, es dedica a acompanyar Lork i
explicar-li què és tot allò que ell no coneix, com està fet i per a què serveix.

Tibri És una noia jove que encara no ha assolit la pubertat. Tot i no tenir la força de Lork
i Grun, és valenta, emprenedora i els ajuda en tot el que pot.
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Història Estudi del pas del paleolític al neolític: la vida nòmada (caçadors i

pescadors) i la vida sedentària (agricultors i ramaders). L’evolució
històrica en l’armament, l’utillatge de la llar, la vestimenta, la
distribució del treball, el tipus d’habitatge.

Història de l'Art La pintura rupestre.

Literatura La literatura de tradició oral. El tòpic del bosc.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a través dels camps semàntics
següents: a) els animals; b) les armes; c) els accidents geogràfics; d)
els utensilis domèstics; e) la vestimenta; f) els tipus d'habitatges
primitius.
Estudi dels sinònims i en especial de "pluja" i "cova". L'ús dels
adjectius i de la sufixació.

Recursos literaris: Les figures literàries: comparacions, metàfores i
personificacions. La narració en tercera persona. L'estil directe i
l'indirecte.

Tipologia textual: Les rondalles. La prosa poètica. La versemblança
lingüística: el llenguatge dels primitius. La comunicació no verbal: el
gest.

Religió Creences, supersticions i màgia. Ritus iniciàtics.


