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Dins el cor del 
mar, de Nathani-
el Philbrick, és 
una crònica his-
tòrica, empelta-
da d’assaig nar-
ratiu, sobre el 

naufragi del balener Essex, l’hi-
vern del 1820, i les posteriors des-
ventures dels seus tripulants. Pu-
blicada originàriament l’any 2000 
en anglès, Proa en presenta ara la 
versió catalana, traduïda per Ale-
xandre Gombau i Arnau, aprofi-
tant que se n’ha estrenat fa poc 
l’adaptació cinematogràfica. Més 
enllà de l’interès que pugui tenir 
una de les tragèdies marítimes 
més famoses de la història dels 
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PERFIL EUA –no pel nombre de víctimes, 
sinó pel sofriment endimoniat 
dels que la van patir–, el naufragi 
de l’Essex, que es va enfonsar per 
culpa de l’envestida d’un catxalot 
descomunal i furiós, té l’ominós 
honor de ser la inspiració inicial de 
Herman Melville per escriure 
Moby Dick. 

Durant bona part del segle XIX, 
el negoci balener, que tenia l’epi-
centre a l’illa de Nantucket, va viu-
re una formidable prosperitat. De 
les balenes se n’extreia oli, que es 
venia al mercat per molt bon preu. 
Philbrick ho resumeix molt gràfi-
cament quan diu que l’oceà Pacífic 
era en aquells temps “un camp im-
mens de dipòsits d’oli, cisternes de 
sang calenta conegudes pel nom 
de catxalots”. Tanta prosperitat no 
impedia que la vida dels baleners 
fos duríssima: les expedicions de 
caça podien durar dos anys, en ter-
ra ferma s’hi passaven com a molt 
cinc mesos abans de tornar-se a 
embarcar, els sous eren molt bai-
xos i els perills constants. 

Calamitats marineres 
La història de l’Essex i les penúries 
dels seus tripulants mostren un 
ventall d’allò més complet de cala-
mitats marineres. Al principi, hi ha 
la rutina exigent d’un ofici molt ar-
riscat i no sempre profitós; des-
prés, hi ha l’inesperat atac del cat-
xalot –un fet insòlit en els annals 
marítims– i el naufragi del vaixell, 
i, finalment, hi ha allò que Melvi-
lle no va fer servir per a la seva no-
vel·la però que aquí constitueix el 
nucli dur de la tragèdia: els llargs 
dies que, distribuïts en tres petites 
xalupes a vela, van passar vint ho-
mes enmig del no res oceànic, víc-
times de les circumstàncies més 

atroces –set, fam, terror– i obligats 
a prendre les mesures més extre-
mes que es puguin imaginar. Sense 
desvelar-ne les situacions més im-
pactants, avançarem que Edgar 
Allan Poe també va inspirar-s’hi 
per concebre l’episodi més esgarri-
fós del seu Arthur Gordon Pym. 

Si Dins el cor del mar és un molt 
bon llibre no és perquè la primera 
matèria sigui potent, sinó perquè 
l’autor l’ha sabuda aprofitar molt 
bé. A més dels seus coneixements 
erudits, Philbrick demostra una 
notable destresa narrativa: com 
presenta l’escenari i els personat-
ges, i com genera unes expectati-
ves d’aventura i de catàstrofe no té 
res a envejar a cap novel·lista. No 
ens trobem davant d’una novel·la, 
però. Ni tan sols en els passatges 
més dramàtics, Philbrick no obli-
da que el seu objectiu és recons-
truir uns fets històrics: per això no 
abandona mai un to eminentment 
assagístic i per això, també, totes 
les escenes es desenvolupen amb 
un ritme d’exposició analítica. 

És significatiu, en aquest sentit, 
que Philbrick recorri a nombroses 
informacions complementàries, 
que inclouen des de referències a 
altres desastres marítims fins a 
“un estudi del laboratori d’higiene 
fisiològica de la Universitat de 
Minnesota sobre els efectes de la 
inanició”, i que aquestes sempre es 
presentin d’una manera concisa, 
sense desviar l’atenció del tronc 
central del relat. És la seva mane-
ra d’advertir el lector que, més en-
llà del tremendisme dels fets i de 
l’obra mestra literària que en va 
sorgir, el que compta és la tragèdia 
d’uns homes que van patir uns 
horrors gairebé innominables. Un 
llibre espantosament fascinant.✒
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Fa anys, una de les 
fonts més consul-
tades pels escrip-
tors o pels guionis-
tes de televisió era 
la secció de succes-
sos de diaris. Petits 

robatoris, atracaments, desaparici-
ons, cadàvers trobats en llocs i condi-
cions inversemblants: tot era mate-
rial de primera per ordir trames pro-
tagonitzades per investigadors o poli-
cies. Era un recurs vàlid i que atorgava 
versemblança a les històries. Avui in-
ternet fa la funció d’aquelles pàgines 
amb fotografies en blanc i negre i titu-
lars sensacionalistes, però el to que te-
nien ressona a l’última novel·la de Jo-
aquim Carbó, un fresc vivíssim de pis-
pes, atracadors i magnats de l’econo-
mia que fan de mecenes culturals i que 

El cas de l’escriptor professional
només un escriptor com ell, amb oïda 
i que sap ser jove als 83 anys, podia ha-
ver escrit: a més de divertit, el llibre 
és un pou de frases fetes i girs col·lo-
quials en un català que cada vegada 
costa més de llegir o de sentir. 

Fa vergonya presentar Joaquim 
Carbó, però pitjor seria no dir que 
els seus llibres juvenils com La ca-
sa sota la sorra o La colla dels 
deu han educat literària-
ment la generació que 
avui ronda els quaran-
ta, i esperem que al-
gunes més. Una altra 
de les seves creaci-
ons memorables era 
la d’en Felip Marlot, 
un detectiu amb pipa i 
bigoti que resolia petits 
casos domèstics amb molt 

resoldre problemes, saltem del me-
tro al tramvia que va al Fòrum i pas-
segem pels barris menestrals de 
Barcelona arrasats per la crisi. Com 
a la vida real, els poderosos no reben 
cap escarment i els desgraciats fan 
la viu-viu. 

El títol no pot ser més una decla-
ració d’intencions gamberra i alegre, 
estripada i optimista. Com si Carbó, 
amb més de cinquanta anys de pro-
fessió a l’esquena, digués: “¿L’estat 
de la llengua, de l’escriptura, de les 
editorials, del sistema literari, dels 
premis?: Va com va!” Menys manies 
i menys neurosi o, com diu el prota-
gonista, “tot això me l’hauria de por-
tar fluixa”. L’únic que compta és es-
criure i que et publiquin, com molt 
bé han sabut fer els editors  
felins de Males Herbes.✒
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d’enginy. Com si li haguessin passat 
quaranta anys per sobre però con-
servés l’esperit juvenil, el protago-
nista de Va com va! és un home que 
s’ha quedat sense feina i que comen-
ça a rebre encàrrecs per resoldre ca-
sos protagonitzats per veïns de l’es-
cala o del barri: la dependenta d’una 

ferreteria, un magnat de l’econo-
mia que respon a les no tan 

misterioses inicials 
F.M., comissaris i po-

licies de pa sucat 
amb oli, etcètera. 
L’acció s’encadena 
a tota velocitat (el 
llibre no està ni di-

vidit en capítols!) i 
sempre amb la veu 

del nostre heroi quoti-
dià al cap, entossudit a 


