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Estructura formal
Quinze capítols numerats i intitulats : 1.- Què en queda? 2.- L'Arca. 3.- Si hagués plogut. 4.-
Un secret. 5.- Pastanagues i pa. 6.- Cua Cua. 7.- Ho haurem de dir. 8.- El fax. 9.- El tot
terreny. 10.- Intent desesperat. 11.- Es fa de dia. 12.- La captura. 13.- Mitja orella. 14.- El
convit. 15.- Camins.

Observacions
A la pàgina 6, es presenta una breu informació històrica sobre la ciutat de l'Alguer, així com
un reduït glossari de mots algueresos.
Aquesta edició s’il·lustra amb vuit dibuixos de pàgina sencera.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«La suor se m'anà glaçant. Aquella cremor al clatell no era un raig de sol. ¿Què sinó
una insistent mirada provoca que les persones es girin de sobte? La mirada pot
fiblar, pot reclamar quasi amb violència la nostra atenció. Sense idea clara del
fenomen, jo percebia, i ara m'adonava que ja feia estona, la presència d'algú darrere
meu.
 Tot el meu cos es disposà a fer un moviment sobtat per canviar de posició i fer un gir
de cent vuitanta graus, però una ràpida reflexió em féu desistir d'aquest propòsit.»

(pàg. 55, cap. 6, “Cua Cua”)
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Tema: La conscienciació d'un adolescent per protegir la natura i, en concret, els animals
exòtics.

Subtemes  L'amistat. El comportament animal. La confiança. La curiositat. L'ecologia. La
fotografia. La ironia. La mentida. La perseverança. La protecció dels febles. La
relació entre l’home i els animals. Les reserves naturals.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee

Argument
Un jove de catorze anys, gran afeccionat als animals, viu una entranyable aventura arran del
naufragi d'una misteriosa barca, amb un carregament exòtic, prop de la costa de l'Alguer.
Aquest noi fa les seves pròpies indagacions a fi i efecte de trobar algun animal supervivent
del naufragi, atès que les fonts oficials no han donat gaire rellevància a aquest incident. La
reserva natural l’Arca de Noè és el lloc on habitualment aquest jove alguerès passa les hores
observant i anotant dades sobre els animals que hi viuen plàcidament; però a partir d'ara una
sospita va cobrant pes: hi pot haver un nou hoste, tímid però viu, ben viu... i cal protegir-lo.

Ambientació

Espai: L'acció s'esdevé a l'illa de Sardenya, concretament a la ciutat de l'Alguer i els seus
voltants, on es troba la reserva natural de l'Arca de Noè. L'autor esmenta una sèrie
d'accidents geogràfics (el mont Major, el Dòglia, el Roig...) i poblacions com Fertília que
corroboren la versemblança de la localització.

Temps: El relat, emmarcat en la segona meitat del segle XX, transcorre en un parell de
setmanes, aproximadament.
L'últim capítol suposa un salt de quatre anys: després de narrar els records d'adolescència,
el protagonista diu que està cursant, a la universitat, segon d'una carrera de ciències.

Narrador
En primera persona. Amb un to testimonial, el narrador, estudiant de segon curs de ciències
a Sàsser, recorda unes vivències de la seva adolescència que el van orientar en els estudis.
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Estil i llenguatge
És un relat on s'evidencia una equilibrada harmonia entre la tècnica narrativa i la descriptiva,
posades en relleu per sobre del discurs. La narració s'assenta sobre uns esdeveniments,
recordats en flashback i acompanyats d'una certa intriga, que es van descabdellant de forma
àgil i amena.
Les descripcions, en què són seleccionats detalls sobre l'entorn natural del parc, la seva
localització i els seus animals (especialment, Cua Cua), són tractades de forma  subjectiva,
amb una marcada càrrega emocional.
Quant al discurs, preval el diàleg en estil directe, concís, així com la intercalació de
fragments breus de monòleg que reprodueixen el pensament del narrador.
El relat es presenta escrit en temps passat, bàsicament amb verbs en pretèrit perfet i
imperfet d'indicatiu. Els breus monòlegs i els diàlegs en estil directe introdueixen les formes
verbals en present.
El llenguatge emprat a la novel·la correspon a un nivell formal i estàndard; tanmateix, de
forma esporàdica, s'hi esquitllen mots dialectals algueresos. Amb tot, cal destacar també l'ús
d'un lèxic específic propi de les Ciències de la Naturalesa, centrat en la botànica i la zoologia.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (del cap. 1 al 3): un jove investiga un naufragi a
la costa algueresa; nus (del cap. 4 al 12): trobada del ximpanzé amagat a la reserva natural; i
desenllaç (del cap. 13 al 15): identificació del simi i orientació científica dels estudis del
protagonista.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a l’Espluga de Francolí, entre el novembre de 1991 i el gener de 1992.
Inclosa a El vent dels animals, editorial La Galera, 1999, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 10.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Cua Cua És un ximpanzé adult, de metre seixanta, amb bones dents. De primer es

mostra recelós amb el jove protagonista, però a poc a poc aprèn a
confiar-hi. És decidit i enginyós per furtar menjar als camperols.

El jove
protagonista

És un noi de 14 anys, apassionat dels animals, que passa el seu temps
lliure observant-los dins d'una reserva natural. Es mostra reflexiu, pacient,
disciplinat. La seva sensibilitat envers la sort que pot córrer el ximpanzé
Cua Cua li farà prendre decisions agosarades, pròpies d'una persona
adulta.

El pare És un home treballador i molt realista. Li costa d'acceptar les coses que
no es poden provar. Poc amant dels canvis i dels somnis.

El sergent És un home enèrgic, acostumat a donar ordres i a ser obeït. Reacciona
de forma esverada quan es planteja la possibilitat d'un daltabaix a la seva
jurisdicció. Es mostra insensible a l'afecte que el protagonista sent per
Cua Cua.
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La doctora
Crenna

És una dona de posat juvenil i enèrgic. Pertany a una fundació europea
que vetlla per la supervivència dels animals salvatges. És voluntariosa,
molt intuïtiva; s'adona de les bones aptituds que té el jove protagonista per
arribar a ser un bon zoòleg.

La mare És una dona orgullosa de l'afecció del seu fill pels animals. Intueix que
aquest és un bon camí per al seu futur.

Marco És l'oncle del jove protagonista. Treballa a l'Arca de Noè com a peó.

Vittorio És el millor amic del protagonista, comprèn el seu deliri pels animals, si
bé ell no el comparteix en igual mesura. Ajuda el seu amic en els
moments més conflictius.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Ciències de la
Naturalesa

L'espècie dels ximpanzés: morfologia, alimentació, hàbitat, grau de
sociabilitat envers l'home. L'ecologia.

Ètica Els experiments científics amb animals. Les condicions de vida dels
animals domèstics. Els animals i les festes populars. La defensa dels
animals exòtics. La mentida.

Geografia Localització de Sardenya i de l'Alguer.

Història de l'Art Cinema: El tractament cinematogràfic de les reserves i del tràfic
d'animals, "Hatari!" (Hatari!, 1961) de Howard Hawks.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir d'aquests camps semàntics:
a) els animals domèstics; b) els animals exòtics en captivitat; c) la
dieta alimentària; d) les plantes.
Treballar els tres nivells de llenguatge: culte, estàndard i col·loquial. La
derivació i la categoria gramatical dels mots. Fer un inventari de
frases fetes. Treballar la sinonímia.

Recursos literaris: Treballar l'estil directe i l'indirecte. La narració en
primera persona.

Tipologia textual: La carta. El text periodístic: la notícia.

Variació lingüística: Inventari i ampliació del lèxic dialectal alguerès.


