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Els homes de la 
terra i el mar, de 
Sebastià Juan Ar-
bó, resulta ser un 
llibre del tot insò-
lit, i no pas pel 
que fa al seu con-

tingut esplèndid, sinó per la parado-
xal extravagància d’haver traduït un 
escriptor català al català. Un feno-
men singular que només es pot do-
nar en un país tan estrambòtic i bas-
tonejat com el nostre. Aquest fet in-
habitual i estrany l’ha fet –i la mar 
de bé– Joan Todó, a qui cal felicitar. 
Comparada aquesta versió nova, to-
ta alliberada d’arcaismes, de les an-
teriors, tenim un ocell literari que 
vola enllà.  

Aquest primer volum de memòri-
es posseeix el meravellós esperit de 
la infància, la mirada de la innocèn-
cia que arrossega i transporta el lec-
tor a l’època d’un nen nascut a prin-
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EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL cipis del segle XX, un nen estimat, 
extravertit, juganer i bon observa-
dor, veritablement sensible i noble, 
amant de l’esport, de la natura i de 
les distraccions emocionants que 
oferia l’època. Un temps en què 
qualsevol cosa era complexa i una 
aventura apassionant. Nascut en 
una vila marinera del Montsià, Sant 
Carles de la Ràpita, aquest noiet la 
passa en una família de pagesos jor-
nalers, cosa que defineix i marca 
profundament la seva existència. És 
per això que va haver d’ajudar els 
seus pares en l’economia de la casa 
i treballar d’escrivent en una oficina 
a partir dels 12 anys, ja traslladats a 
Amposta, a la capital de la comarca. 
Però també va poder anar a l’escola, 
perquè la casa on s’estava la família 
pertanyia al senyor Carvallo, l’amo 
per al qual treballaven. És la senyo-
ra de l’amo Carvallo, Cecília Meyer, 
qui va incitar el jove Arbó en l’amor 
per les lletres, posant-li a disposició 
una folgada biblioteca. Un fet trans-
cendental per a l’escriptor. 

L’esplèndid d’aquestes memòri-
es és la capacitat que té Arbó per re-
crear aquella infantesa i l’esperit de 
l’època, molt ben definida, tocada 
per una lentitud tan pausada com 
l’amorós vaivé de la mar. Fem, per 
tant, una mena de lectura sense es-
tridències, que brega sense girs ines-
perats, per assaborir la història d’un 
passat com si fos la recreació de la 
pròpia memòria. Una història line-
al, que va des del naixement del pe-
tit Juan, a la Ràpita, fins al dramà-
tic trasllat a Amposta, on s’instal·la 
la família al servei del senyor Car-
vallo. En aquest període hi trobem 
els paisatges infantils del nen Arbó, 
la vida al poble, els personatges que 
el marquen, les tavernes, les festes 
ancestrals, els correbous, un desple-

gament il·lustrat d’anècdotes i de-
talls del folklore de la zona. Però 
també s’hi descriu l’eterna rivalitat, 
sovint molt violenta, entre els ho-
mes de la mar, els mariners, i els de 
la terra endins, els pagesos. Sobta 
aquest món ancorat en la violència, 
però aquest era el mitjà per resoldre 
topades de tota mena, de vegades ab-
surdes i ridícules, a base de ganive-
tades i cops de pedra. Un temps en 
què la vida i la mort eren presènci-
es perfectament llaçades, reals i 
constants, com la misèria i la pobre-
sa d’aquelles terres duríssimes. Ar-
bó descriu meravellosament la situ-
ació dels camperols del delta de 
l’Ebre, oblidats i humils, que treba-
llen en una terra poc agraïda i dura, 
una terra a la qual pertanyen sense 
ser seva, envoltats de la fatalitat i la 
solitud, situacions que perpetuen la 
destrucció física i moral: l’alcoholis-
me, la ignorància, la violència... I 
sempre a frec l’espectre de la tragè-
dia, una altra presència constant, so-
bretot relacionada amb la malaltia i 
l’aigua: el riu, la mar i els ofegats.  

Potser el més bell d’aquestes me-
mòries d’infància és l’encant i la ca-
pacitat que té Arbó per mantenir el 
pols d’aquella innocència del noiet 
que explica, un candor que guspire-
ja en tot el llibre. Una capacitat fran-
cament admirable, i que proporcio-
na imatges il·lustratives plenes 
d’una veritable mirada infantil esba-
tanada al món dels adults. I l’amor, 
l’amor i el respecte, són també grans 
protagonistes d’aquestes paraules 
bastides pel record, l’amor filial i pa-
ternal, el d’una mare que és sol i su-
ma alegria, només tacada per l’om-
bra de l’alcoholisme del pare; i d’un 
pare ple de bonhomia, amorós, que 
vessa afecció pel fill, un fill agraït 
que, com veiem, no oblida.✒

“L’ESPLÈN-
DID 
D’AQUES- 
TES MEMÒ-
RIES ÉS LA 
CAPACITAT 
QUE TÉ 
ARBÓ PER 
RECREAR 
AQUELLA 
INFANTESA  
I L’ESPERIT  
DE L’ÈPOCA, 
MOLT BEN 
DEFINIDA”

JOAQUIM 
ARMENGOL

ELS HOMES 
DE LA TERRA  
I EL MAR 
SEBASTIÀ  
JUAN ARBÓ 
PROA 
448 PÀG. / 18 €

WIKIPEDIA

Les bones històri-
es policíaques no 
es limiten a plan-
tejar una trama 
amb un misteri 
criminal que a la fi 
s’acaba resolent, 

sinó que fan servir el misteri criminal 
per explorar una realitat concreta des 
d’un angle inèdit o més incisiu del que 
és habitual. És el que fan les novel·les 
de Raymond Chandler amb la socie-
tat nord-americana dels anys 40 i 50. 
També és el que fa un excel·lent tele-
film titulat Ciutadà X, del 1995, que 
recorre a la infructuosa caça d’un as-
sassí en sèrie per retratar una Unió 
Soviètica ja en plena fallida, podrida 
per l’excés de burocràcia, la corrupció 
institucional, l’ofuscació propagan-
dística i el dogmatisme ideològic. 

Un assassí en sèrie en temps d’assassins
A la novel·la Trencatenebres, guardo-
nada amb el premi Andròmina de nar-
rativa 2014, Juli Alandes (Castelló de 
la Ribera, 1968) s’atreveix a tornar al 
tema de la Guerra Civil Espanyola, un 
dels més literàriament rebregats de la 
història, però té l’encert d’afe-
gir-hi un element insòlit, 
que hi aporta una certa 
novetat i estranyesa. 
L’element en qües-
tió és una trama po-
licíaca que gira al 
voltant d’un mis-
teriós assassí i vio-
lador que perpetra 
els seus crims apro-
fitant la quasi total 
impunitat que li dóna 
viure una època en què el 
crim i la violència no són 

metges il·lustrats, comunistes, llaura-
dors, feministes i poetes vanitosos. 
Molts dels temes, esdeveniments i de-
bats que van agitar aquell període his-
tòric troben cabuda en l’argument: la 
confrontació entre el progrés i el reac-
cionarisme, la voluntat de justícia feta 
malbé per la set de venjança dels in-
controlats, les llums i les ombres de la 
revolució llibertària, les perversitats 
del mal que en teoria es comet a favor 
del bé, la llibertat íntima de qui se sent 
atrapat en uns temps dramàtics i sap 
que no ha d’esperar més per treure tot 
el suc de la vida... 

Tot i que li hauria convingut arro-
donir més l’argument i rematar la his-
tòria amb un clímax construït amb 
menys precipitació, Trencatenebres 
és una novel·la cantelluda, singular i 
interessant.✒ 
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l’excepció brutal sinó la norma. Cal dir 
que Alandes no fa servir la trama po-
licíaca com un pretext per explorar 
críticament un món sanguinari i es-
pantós, sinó més aviat com un recurs 
per descriure d’una manera més ex-

pressiva l’atmosfera demenci-
al de la guerra. 

Estructurada com un 
mosaic de veus i amb 

un arc temporal que 
va des del 1919 fins 
al 1937, Trencate-
nebres ofereix una 
panoràmica viva i 
polièdrica del País 

Valencià de l’època. 
Hi treuen el cap per-

sonatges de tota espè-
cie, condició i ideologia: 

anarquistes, feixistes, cacics, 


