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Estructura formal
Divuit capítols intitulats: Una ombra espia el campament. La història d'Aldín. El legat vol
dormir. Un de lliure, un de pres. El viatge. Later és un bon nom. Fúlvia. Converses a Roma.
Gladiadors a Vil·la Stúria. Qui guanya? Els gladiadors es preparen. Contes de la vora del foc.
Tothom li diu príncep. Fúlvia pateix. Cap al combat. El preu de la llibertat. Ave, Cèsar! Un
cavall contra Roma.

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

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Aldín havia rebut l'amulet del seu pare. A les muntanyes els homes de la Ilergècia,
la Ilercavònia i altres grups ibers, no eren molestats pels romans, i Aldín prou hauria
desitjat de poder unir-se als guerrers de la seva tribu, muntanyes enlaire; però havia
promès tenir cura del poble, dels habitants i del bestiar i altres pertinences. I fins
aleshores no se n'havia mogut. Ara, però, les circumstàncies l'obligaven a una acció
desesperada que no tenia força per a impedir.»

(pàg. 20, "La història d'Aldín")
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Tema: La lluita per la llibertat.

Subtemes: L'afecte pels animals. L'amor patriòtic. L'anhel d’un món millor. L'aprenentatge.
L'autoestima. L'esclavitud. L'esforç personal. La solidaritat. La valentia.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Rerefons històric.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
En un poblat ilergeta, a principis de l'era cristiana, un valent jovençà, Aldín, entra d'amagat en
el campament romà per tal de recuperar els cavalls que uns legionaris han furtat. El xicot
atrevit, però, no sols no aconsegueix el seu propòsit, sinó que passa a ser presoner de
l'exèrcit més poderós de la terra. Dies després, de la Tarraconense és traslladat a la capital
imperial, Roma, on esdevé esclau del centurió Tacca. Amb el temps, Aldín va creixent en
intel·ligència i fortalesa, alhora que manté l'esperança de poder retornar al seu poble on
l'esperen la seva gent i Seru, el seu estimat cavall. Per això s'entrena en l'art de la lluita. Un
bon dia té l'oportunitat de lluitar en l'arena del Colosseu com un gladiador més; si
aconsegueix la victòria, el mateix Cèsar li atorgarà la llibertat...

Ambientació

Espai: L'acció de la novel·la transcorre en dos llocs diferents. En un principi cal situar-la en
un poblat ilergeta de les terres de Ponent. Seguidament, l'acció es trasllada a Roma i a una
vil·la propera, Stúria.

Temps: L'acció se situa a principis de l'era cristiana.
Des que s'inicia fins que acaba l'acció passen uns tres o quatre anys, aproximadament.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
En la novel·la predominen el diàleg i la narració enfront de la descripció, cosa que fa molt viva
i ràpida la història.
El vocabulari és acurat, treballat i ric. Hi sobresurt la presència de mots pertanyents al camp
semàntic del món romà.
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Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica: exposició (del cap. 1 al 4): un jove iber, Aldín, és agafat pels
soldats romans que se l'emporten pres; nus (del cap. 5 al 14): Aldín és traslladat a la capital
de l'Imperi Romà on esdevé un valent gladiador a les ordres de Tacca; i desenllaç (cap. 15 i
16): el protagonista lluita en el circ i, en guanyar al seu propi amo, aconsegueix la llibertat,
cosa que li permet poder tornar al seu poblat iber.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a Puiggròs el desembre de 1974.
Inclosa a El vent de la història I, editorial La Galera, 1995, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 2.
Està transcrita en el sistema Braille.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Aldín És el jove protagonista, fill d'un capitost ilergeta. Decidit, reponsable,

lluitador i valent. Esdevé esclau romà, però sempre té la convicció que la
llibertat es porta dins. És fidel amb els amics i admirat, per tots, com un
príncep.

Antifes És un savi esclau grec del legat Fabi que passa al servei de Tacca. Es
converteix en el pedagog de Fúlvia.

Arícia És una matrona romana rica, esposa de Tacca.

Citus És un legionari molt valent d'origen sàrmata, lleial i de bon cor. Està tip que
els romans només recorrin a ell quan tenen necessitat de la seva força
bruta. Per una desobediència és convertit en esclau i, juntament amb Aldín,
va a parar a la vil·la de Tacca on s'entrena de gladiador. Lluita al Colosseu.
Aconsegueix la llibertat i, finalment, esdevé el cap dels caçadors del poblat
d'Aldín.

Clit És un home menut i flac, encarregat dels esclaus de Tacca de Vil·la Stúria.

Fúlvia És la filla de Tacca i Arícia, jove malcriada que, a poc a poc, va canviant.
Aldín li ensenya a pujar a cavall. Sent una admiració especial pel
protagonista, fins al punt que s'enfronta al seu pare, ja que desitja que sigui
alliberat.

Later És un esclau cristià de Tacca, jove, però de constitució feble. Fa un bona
amistat amb Aldín, gràcies al qual és alliberat.

Magnus És un decurió de la legió romana que està a les ordres de Tacca.
Encarregat de traslladar els esclaus des de la Tarraconense fins a Vil·la
Stúria.

Màxim És un antic gladiador, home robust, que conserva profundes cicatrius de
les seves anteriors lluites. És el preparador dels gladiadors de Tacca.
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Quint Probus
Tacca

És un centurió romà, antagonista de l'obra: no vol donar la llibertat a Aldín i
s'hi enfronta en una lluita cos a cos. Posseeix una gran propietat, Vil·la
Stúria, als afores de Roma, on treballen molts esclaus. És ascendit a legat i
té l'esperança d'arribar a ser senador romà. Manté al seu càrrec un grup de
gladiadors, ja que li suposen prestigi.

Seru És el cavall d'Aldín. Els romans l'agafen, però s'escapa abans que se
l'emportin cap a Itàlia. És el símbol de la llibertat: "el cavall contra Roma".

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ètica L'amistat. La llibertat i l'esclavitud.

Geografia Localització de les principals ciutats i toponímia en general del Mare
Nostrum.

Història El procés de romanització dels pobles ibers. L'organització
sociopolítica de l'Imperi Romà. Els cristians: les persecucions.

Història de l'Art Estudi de l'arquitectura civil romana: la ciutat i la vil·la.
Cinema: El tractament del món romà a través de la cinematografia,
"Quo Vadis?" (Quo Vadis?, 1951) de Mervyn Le Roy, "La túnica
sagrada" (The robe, 1953) de Henry Koster, "Ben-Hur" (Ben-Hur,
1959) de William Wyler, "La caída del Imperio Romano" (The fall of the
Roman Empire, 1962) d'Anthony Mann.

Llatí Evolució dels topònims. Etimologia de mots catalans.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir del camp semàntic del món
romà: a) l'exèrcit; b) l'arquitectura; c) l'organització política; d) les
lluites de gladiadors.
Els manlleus llatins.

Recursos literaris: Treballar el diàleg.

Religió Els inicis del cristianisme. La religió en el món romà.


