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Aquesta obra va rebre 
el Premi de la Crítica Serra d’Or 

de Literatura Juvenil 1995.

A la darreria del segle XIX, al final de la
Tercera Guerra Carlina, es viuen temps convul-
sos per culpa dels canvis socials i polítics que
sacsegen el país. Cor de Roure, a més de ser el
nom d’un bandoler, és la casa pairal dels barons
del Ter, Don Llop i la seva muller, la senyora
Violant. A la casa, lloc de trobades polítiques
importants, hi arriba la guerra quan s’hi presenta
una columna de l’exèrcit carlí en retirada. Don
Llop es compromet a acompanyar-los a Ripoll i,
mentrestant, la senyora Violant, el servei i els
ferits van a refugiar-se a la Comalada, la finca
d’estiu dels barons. Don Llop encarrega a en
Tinoc, el noi que té afillat, damunt del qual pesa
el secret del seu origen, que es quedi a Cor de
Roure i vigili el vell casalot; a més, també hi dei-
xen tancat a la presó un desertor que Don Llop
ha salvat de la mort.

Durant els dies que dura la solitud d’en
Tinoc, a vegades amorosida per la presència de
la Viana, una amiga d’infantesa, el noi descobrirà
coses sorprenents sobre els seus orígens miste-
riosos, dels quals només guarda, com a testimo-
nis, un medalló amb el retrat d’una dama i mitja
medalla que sempre du penjada al coll. D’una
banda, cada vegada que li porta el menjar, el pre-
soner li dóna alguna pista sobre la seva identitat;
d’altra banda, la masia és visitada per una sèrie
de personatges que busquen el que sembla que
en Tinoc representa: riquesa i fortuna. Al final,
quan Don Llop i la família tornen a Cor de Roure,
en Tinoc decideix quedar-se sota la tutela dels
barons, encara que per sempre més viurà amb el
dubte de qui era el seu veritable pare: el ric fabri-
cant burgès, el marit de la dona del medalló, o
l’anarquista lluitador, el Guerxo de les Rates.
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final del segle XIX.

Novel·la històrica i d’aventures
Temes que tracta:
• Recerca de la identitat
• Creixement personal
• Amistat i enamorament
• Guerres carlines
• Moviment obrer

Autor: Emili Teixidor i Viladecàs



2

Aquest escriptor (Roda de Ter,
1933) té una sòlida formació acadè-
mica, ja que a més de la carrera de
mestre va estudiar dret, filosofia i lle-
tres i periodisme; per això ha treballat

en camps diversos de la cultura i l’educació. L’any
1958 va fundar, juntament amb altres companys,
l’escola Patmos, de Barcelona, de clara línia de reno-
vació pedagògica. Als anys setanta va col·laborar en
les revistes Oriflama, Cavall Fort i Tretzevents, i
també va treballar en el món editorial. Després va
viure un quant temps a París, on dirigia una revista de
cinema. Al llarg de la seva trajectòria professional, a
més, ha fet ràdio, televisió, ha treballat en el món del
teatre i el cinema. Actualment manté una col·labora-
ció setmanal en un programa de ràdio, de divulgació
de llibres, i en diversos diaris.

Emili Teixidor és un autor molt valorat en l’àmbit
de la literatura infantil i juvenil, tot i que també ha
escrit novel·les adreçades al públic adult que han
obtingut el reconeixement dels lectors i de la crítica.
Ha rebut premis importants, com ara el Sant Jordi de
novel·la 1999 (El llibre de les mosques); l’any 2003
va publicar l’obra Pa negre, que va rebre el Premi
Nacional de Literatura 2004 de la Generalitat de
Catalunya, el Lletra d’Or 2004, el Joan Crexells 2004
i el Maria Àngels Anglada 2004. Algunes de les seves
obres han estat traduïdes al castellà, al francès, a l’i-
talià i al portuguès. L’any 1992 li va ser atorgada la
Creu de Sant Jordi.

Editorial Cruïlla li ha publicat les obres adreçades
al públic infantil i juvenil:

• A la col·lecció Històries en Majúscules, La rosa,
la roca i el llop.

• A la sèrie Blanca del Vaixell de Vapor, Quina
gana que tinc! i La botiga de la Formiga Piga.

• A la sèrie Blava del Vaixell de Vapor, Cada tigre
té una jungla, L’amiga més amiga de la Formiga
Piga (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil
1997; més de 50.000 exemplars venuts en llengua
catalana), La Formiga Piga es deslloriga, Petits con-
tes d’intriga de la Formiga Piga i La Formiga Piga
lliga.

• A la sèrie Taronja del Vaixell de Vapor, El crim de
la Hipotenusa, La volta al món de la Formiga Piga i
Els secrets de la vida de la Formiga Piga. 

• A la sèrie Vermella del Vaixell de Vapor, L’Ocell
de Foc (més de 250.000 exemplars venuts en llen-
gua catalana), En Ranquet i el tresor, En Ranquet i els
seus amics, Les Ales de la Nit, Les rates malaltes, El
príncep Alí i Sempre em dic Pere.

• A la col·lecció Gran Angular, Frederic Frederic
Frederic, El soldat plantat, Amics de mort i Cor de
Roure.

Emili Teixidor

L’autor i la seva obra



Recerca de la identitat

• En el moment que es queda sol a Cor de Roure,
en Tinoc es pregunta pels seus veritables orígens
i vol saber, per damunt de tot, qui és ell en rea-
litat (p. 188). El noi, esperonat per les paraules
del presoner i pels motius ocults de la gent que
va passant per Cor de Roure, intenta trobar res-
postes als seus dubtes.

• De tota manera, en Tinoc és conscient de la
importància que tindrà per a ell conèixer els seus
orígens: «[...] i per això li era igual qui fossin els
seus pares, i quins eren els secrets que amagava
la seva arribada a aquesta casa [...]. Tot el que
pogués passar-li era indiferent i no el faria canviar
ni a ell ni els anys feliços que havia passat a la
masia. [...] Aquestes eren les coses i les persones
que l’havien fet, no pas les que poguessin venir
ara.»  (p. 186).

• Quan en Tinoc i el Guerxo de les Rates es troben
sorgeix entre els dos un sentiment de tendresa
nou (p. 261). Però cadascun renuncia a l’altre, i
això fa que el noi experimenti un sentiment nou
de llibertat: «així podria ser qui volgués i fer el
que volgués. Podria ser el que ell triés de ser,
sense imposicions de ningú [...].» (p. 277).

Creixement personal

Al llarg de la novel·la, el protagonista experimen-
ta un creixement personal que fa que finalment
descobreixi què és el que realment vol fer:
«començava a decidir per ell mateix la seva prò-
pia vida. Com si s’hagués fet gran d’una manera
diferent de quan el seu cos havia canviat. I per
primer cop pensava seriosament que algun dia
hauria d’abandonar aquella casa per saber si
podia espavilar-se ell tot sol. Sempre estimaria
Cor de Roure, però l’hauria de deixar si volia aca-
bar-se de conèixer.» (p. 278).

Amistat i enamorament

• En Tinoc i la Viana, tot i pertànyer a classes
socials diferents, són amics (p. 75). 

• Els dies que passen junts a Cor de Roure fan que
neixi entre ells un sentiment nou que és més fort
que l’amistat: «A la Viana li hauria agradat pre-

guntar moltes coses a en Tinoc, però no gosava.
[...] ella notava que també havia canviat sense
adonar-se’n. Ara ja no gosaria donar empentes,
ni esbatussar-se, ni llençar cops de roc, ni cridar
penjaments a en Tinoc. [...] en Tinoc s’havia
transformat de vailet misteriós en un home jove
[...].» (p. 228). La Viana té por que el futur del noi
faci malbé aquest amor incipient, però en Tinoc
està convençut que això no passarà (p. 281).

Guerres carlines

• L’acció de la novel·la se situa al final de la
Tercera Guerra Carlina, quan l’exèrcit carlista,
derrotat, fuig cap a França (de fet, l’avanç libe-
ral és el que posa en marxa l’engranatge de la
recerca d’identitat d’en Tinoc). Però, en diver-
sos moments s’esmenten les altres dues guer-
res carlines i es parla dels principals personat-
ges implicats en la lluita entre els dos bàndols
(és molt interessant, com a resum de la situa-
ció que es vivia al país, el capítol 2).

• Convé remarcar la posició de Don Llop, que
defensa la justícia, per exemple quan impedeix
que afusellin un desertor sense fer-li cap mena
de judici (p. 61). També és partidari de la pau
per sobre de tot: «penso que només la concòr-
dia entre tots pot salvar aquest país. I he lluitat,
amb errors, per això.» (p. 272).

Moviment obrer

• A la novel·la es reflecteix l’explotació de la clas-
se obrera, sobretot a través dels personatges de
la Viana i la Sadurnina, que són nenes, però ja
passen el dia treballant a la fàbrica.

• D’altra banda, el Guerxo de les Rates personifi-
ca la lluita per aconseguir que la vida dels
obrers sigui millor, encara que sigui utilitzant
mitjans violents (p. 229-232): «La guerra entre
carlins i liberals s’acabarà un dia o un altre. Però
la lluita per millorar les condicions de vida i de
feina dels obrers no s’aturarà per això. Què ens
importa a nosaltres si el rei és més o menys
legítim? Quina importància tenen per a nosal-
tres els furs [...]? Jo acceptaria lleis estranyes, si
beneficiessin els obrers.» (p. 272).

3

Els temes del llibre

El tema central de l’obra és la recerca de la identitat per part del protagonista, en Tinoc. Però això es produeix
en un marc històric molt concret: el final de la Tercera Guerra Carlina i les primeres accions reivindicatives del
moviment obrer.
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Objectius 
didàctics 
de la lectura

Guia per a la lectura

• Llegir un text literari de manera expressiva, amb la pronúncia i entonació
adequades.

• Comprendre i resumir un text literari, distingint-ne l’estructura formal i el
contingut.

• Analitzar, comentar i valorar aquest text, així com altres textos significatius
de la literatura catalana.

• Contextualitzar adequadament el text.

• Valorar la llengua i la literatura com una herència cultural. 

• Convé tenir unes nocions generals sobre les lluites entre carlins i liberals,
i també sobre les reivindicacions del moviment obrer al final del segle XIX.

• A la novel·la es fa referència, per exemple, a:

– La Pepa: nom amb què es coneix la Constitució de Cadis, redactada per
les Corts de Cadis el 1812, reunides a l’illa de Lleó sota l’assetjament
francès. Va ser de caràcter liberal.

– Isabel II: (Madrid, 1830 - París, 1904) Reina d’Espanya del 1833 al
1868. Filla de Ferran VII. Va ser proclamada reina quan tenia tres anys, i
declarada major d’edat als tretze. El govern autoritari de González Bravo
va precipitar la revolució de setembre de 1868, que la va destronar.

– Alfons XII: (Madrid, 1857-1885) Fill d’Isabel II, va ser rei d’Espanya  del
1875 al 1885. L’any 1870 va rebre els drets a la corona gràcies a la
renúncia de la seva mare. El pronunciament de Martínez Campos, el
1874, va permetre la restauració monàrquica; Cánovas del Castillo es va
fer càrrec del govern.

– Francesc Savalls: (Baix Empordà, 1817 – Niça, 1885?) Militar carlí, baró
de Vidrà i marquès d’Alpens. És el militar més conegut i més discutit dels
que van lluitar a Catalunya durant la Tercera Guerra Carlina, ja que es va
enfrontar amb Alfons Carles de Borbó i amb altres caps carlins catalans.
Destaca el fet que va derrotar el brigadier liberal Cabrinetty (Alpens, 1873).

• Podeu localitzar l’escenari on se situa l’acció de la novel·la.

• Pot ser interessant fer un estudi de les corrandes, gènere literari popular
que apareix a la novel·la.

• Proposeu als alumnes que busquin informació sobre les condicions de tre-
ball dels obrers al final del segle XIX, i que reflexionin sobre el fet que els
menors sovint fessin unes jornades llarguíssimes a les fàbriques.

• Podeu aprofundir en l’obra d’Emili Teixidor: temes recurrents, tipus de pro-
tagonistes, llenguatge...

Vocabulari 
i referents històrics 
de comprensió 
del món

Suggeriments 
d’activitats 
relacionades 
amb la lectura
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Objectiu

L’activitat que proposem, que es pot titular «El carlisme vist de prop», té com a objectiu fer que els alum-
nes es documentin extensament sobre el carlisme per tal que se situïn en el moment històric que l’autor
proposa.

Material

• Enciclopèdies i llibres d’història.
• Pàgines web sobre el carlisme, com ara:
http://xtec.es/~jbuixader/historia/temes/escat/carlisme.html
http://hipatia.uab.es/exposicions/carlisme/carlisme.html
http://historia.org/carlisme/carlisme.html

Desenvolupament

• Dividirem la classe en grups de no menys de cinc o sis alumnes. Cada grup triarà l’estudi d’un aspecte
del carlisme: ideologia, personatges més importants, les guerres carlines, símbols, etc.

• Després de documentar-se, cada grup farà un treball amb les dades recollides, procurant que sigui al més
visual possible (esquemes en cartolines, dibuixos, transparències...) per poder fer-ne una exposició prou
clara a la classe i de deixar-hi exposat el material treballat.

Durada

Es poden dedicar dues sessions a la recerca de material, una a l’elaboració del treball, i una altra a l’ex-
posició dels diferents grups.

Animació lectora
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q
Per fotocopiar

Posar fre, sobretot un fre d’or, per limitar o frenar el
poder absolut de la monarquia,és més difícil i perillós
que atemptar contra un governador o cremar una
fàbrica. Mireu aquesta masia: ha costat anys fer-la i
segles conservar-la. El temps també ha treballat per
deixar-la tal com és ara. Què n’haurien tret els extre-
mistes,de destruir-la? Jo no tinc fills, i algun dia l’habi-
tarà algú que no serà de la meva família.En Tinoc,pot-
ser. A Besora els carlins van transformar-ne una, de
masia, en hospital. El Cavaller de Vidrà ha servit
de quarter general de la carlinada.Transformar,potser
sí; destruir,mai.

(p.271)

A qui es refereix Don Llop quan parla dels extremistes?

a) A la pagesia revoltada.

b) Als lladres de joies.

c) A l’oncle d’en Tinoc i els seus sequaços.

d) A les forces obreres anarquistes.

e) Als masovers de Cor de Roure.

Quan Don Llop mori, qui viurà a la masia?

a) Algú de la seva família.

b) Els qui l’ocupin per la força.

c) Algú que no serà de la seva família.

d) Els carlins de Besora.

e) Els extremistes.

Quina és la frase correcta?

a) Costa menys cremar una fàbrica que limitar el poder de la monarquia.

b) Costa menys limitar el poder de la monarquia que cremar una fàbrica.

c) En Tinoc és fill d’una germana de Don Llop.

d) Els extremistes volen transformar les grans masies en hospitals.

e) El Cavaller de Vidrà va ser un carlista destacat.

Competència lectora

1

2

3
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Curs: Data:

Alumnes

Mitjana de la classe

Puntuació
Alt Mitjà Baix

Nivell

Avaluació de la competència lectoraCor de Roure




