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l cap de vuit anys, l’única cosa
que no ha canviat és el canal”, va
dir Víctor Campoblanco al seu

fill adolescent Jem en sortir de la presó. Així
defineix l’autor l’escenari i els personatges de
la història que vol explicar: una societat des-
compensada i conflictiva que s’ha anat este-
nent a Girona i Salt en l’última dècada a cau-
sa de la immigració massiva i de les màfies
que s’han aprofitat dels nouvinguts.

Quan se surt d’una estada llarga a la presó
no és un moment òptim per refer la vida d’un
home amb un passat conflictiu, i menys en-
cara si es troba amb un fill que s’havia cansat
de viure en cases d’acollida, que tampoc té
feina i que a més és un xic retardat. Víctor ac-
cepta l’única feina que troba: forçar a pagar el
lloguer dels immigrants morosos. I el noi en-
tra a treballar de jardiner municipal.

Però les coses es compliquen quan el pro-
tagonista descobreix que un seu company de
cel·la que ha sortit abans de la presó li ha pres
la identitat i ha viscut quatre anys al seu pis.
Aquest impostor és assassinat el mateix dia
que pare i fill obren casa seva per tornar-hi a
viure. A partir d’aquest moment, s’inicia una
espiral de malentesos, persecucions delicti-
ves i controls policials que coincidiran amb
els conflictes migratoris que es viuen a Salt i
amb l’afegit d’unes eleccions en què es pre-
senta un partit d’extrema dreta, que arribarà
a l’Ajuntament.

Aquest entramat conflictiu permet a Xevi
Sala recrear la vida subterrània d’uns barris
marginals amb la meitat de gent sense feina i
unes màfies ben establertes que controlen el
tràfic de drogues i la prostitució amb compli-
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citat amb alguns empresaris autòctons. Tam-
bé ressalta els esforços policials sense gaire
èxit per estirar tants fils delictius i treure’n
l’entrellat. Alhora, recrearà la tasca fallida per
contrarestar l’amenaça feixista que viu el po-
ble de Salt. I també es farà ressò de la tasca so-
cial d’institucions que lluiten sense fer esca-
rafalls per integrar una població forana que a
les escoles arriba al 70% de l’alumnat.

Xevi Sala, que a més d’escriptor és director
adjunt d’aquest diari a Girona, ha bastit una
novel·la ben narrada i ben descrita que es lle-
geix amb facilitat gràcies a un entramat en-
grescador i a uns personatges peculiars, a

més d’uns canvis de ritme convincents. Tot
amanit amb una bona dosi de sang i fetge.
Uns actius que generen una atmosfera atrac-
tiva i convincent.

No és una novel·la negra, com defensa
l’autor, sinó una narració que s’enfonsa a les
clavegueres d’una societat podrida per la
cobdícia, l’enveja, el ressentiment i l’odi raci-
al. S’hi troben morts i venjances per trets de
les pistoles del diner i del poder subversiu,
però també destil·la olors d’esperança en la
voluntat de tantes tasques de regeneració
moral que es fan i que no reben recompenses
de cap mena. Un retrat ben oportú. ❋
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El diàleg amb el lloc
l coneixement d’un espai concret,
com ara una comarca, està implícita-
ment relacionat amb les persones

que han contribuït a donar-li personalitat
des de la seva creativitat. Les persones no les
podem acabar de comprendre sense la rela-
ció temps i espai de vida, sigui de naixença,
d’adopció o de relacions temporals. L’època
marca les actituds, les formes de ser i d’ac-
tuar, que s’articulen en una geografia con-
creta. A cada lloc, conèixer les persones que
ens han precedit ens ajuda a entendre deter-
minades coses del passat i també del present.
I en el fons del fons esdevé una cívica mane-
ra d’articular les herències rebudes.

El Consell Comarcal de la Selva amb la di-
recció científica del Centre d’Estudis Selva-

E tans acaba d’editar Homes i do-
nes de la Selva. Diccionari bio-
gràfic, sota la coordinació de
Narcís Figueras Capdevila i Joan
Llinàs Pol.

En total són 829 entrades de
personatges de tota mena que
han sobresortit durant la seva
vida. Personatges de totes les
èpoques, per bé que molt més
abundants els dels segles XIX i
XX, tots els quals desapareguts.

Mirat en profunditat, un dic-
cionari biogràfic com aquest és
per damunt de tot un diàleg in-
tens amb les essències i les dinà-
miques pròpies de cada lloc.

Del desconeixement, d’haver-
ne sentit parlar, de saber només
que és el nom d’un carrer, el dic-
cionari permet tenir un conei-
xement bàsic, suficient i en
molts casos fins i tot extens
d’aquests 829 homes i dones
que, d’una manera o una altra,
han estat vinculats amb algun
indret de la comarca.

Aquesta, doncs, és una obra
que amb el pas dels anys dema-
narà ampliacions, però que ara
omple buits immensos, fixa pò-
sits acumulats i genera cons-
ciència de pertinença des del
diàleg amb el passat. ❋
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