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Als ulls de la gent, Tino
Costa és un perdut; als
ulls dels lectors de la
novel·la, és un personat-

ge tràgic condemnat a destruir el
que valora, a desgraciar el que es-
tima, a matar qui voldria conser-
var al seu costat tota la vida. La
novel·la distingeix entre el caràc-
ter del personatge –atractiu, es-
querp, depressiu– i les seves acci-
ons a la manera com ho distingeix
Aristòtil –i segurament Sebastià
Juan Arbó ho sabia– quan escriu
a la Poètica que “és pel caràcter
que els homes són tals o tals, però
és per les seves accions que són fe-
liços o dissortats”. Tino Costa no
és, potser, dolent, però certament
fa el mal i tota la novel·la està de-
dicada a resseguir el rastre de
dolor –i de sang– que les seves ac-
cions provoquen en els que esti-
ma. Com a contrapunt d’aquest
personatge hi ha Mila del Santo,
una noia jove, sensible i maca que
s’estima Tino Costa amb una pas-
sió que ultrapassa com una onada
impetuosa tots els esculls que pro-
voca el capteniment irracional de
Tino. I la impressionant grandesa
d’aquest amor de Mila fa més pa-
tètic, encara, el tràgic destí del
protagonista que el dilapida.

L’acció de la novel·la se situa a
Amposta, a l’època de les guerres
carlines –cosa que dóna versem-
blança a la brutalitat–, i la tracta
com un fet històric que ha quedat
a la memòria del vilatans: com un
fet real, doncs, recobert, però,
d’una certa pàtina mítica. L’autor
s’assigna el paper de cronista. Per
això l’obra comença amb un pròleg
en què s’anuncia premonitòria-
ment la tragèdia –“La petita Sileta
fou morta en una nit de frenesí i
d’horror”–, precisa les seves fonts
–“de llavis d’aquells de qui vaig sen-
tir-la referir allà al poble, a Ampos-
ta”– i la seva actitud de cronista:
“Com un que estigués lligat de
peus i mans i veiés com davant
dels seus ulls s’atropellava un in-
nocent”. Un cronista, certament,
però un cronista omniscient.

Arbó comença la novel·la quan Tino
Costa torna a Amposta anys des-
prés d’haver-ne fugit amb Sia, la
jove acompanyant d’un firaire, per
a escàndol de tothom. Al poble hi
ha tots els altres personatges de la
novel·la: la seva mare, els seus
pocs amics i Mila, que està prome-
sa a un ric hereu que és també una
excel·lent persona i que estima la
noia. Però Tino i Mila es miren i
d’aquesta mirada en neix un amor
que els arrabassa “com un torb

vertiginós [...] cap a la nit del so-
friment i de la mort”. Però tots ells
tenen la seva història anterior, i el
cronista –a mesura que avança
l’argument principal des d’aquella
mirada fins al desenllaç– ens sub-
ministra nombrosos expedients
narratius –una tècnica tradicional
a la novel·la del XIX– sobre els pre-
cedents de cada fet, personatge o
situació de la trama bàsica. Per
exemple, narra minuciosament la
infància de Tino, marcada pel fet
de ser fill de mare soltera en
aquells anys terribles.

La crònica s’adiu amb les quali-
tats narratives de Sebastià Juan
Arbó: són memorables algunes es-
cenes corals en què els habitants
del poble semblen sentir com un
sol personatge, o l’impressionant
relat gairebé cinematogràfic de la
fuga de Tino perseguit pels vila-
tans, o la trobada dels amants una
nit de tempesta, o la descripció de
la Barcelona sòrdida dels baixos
fons, o la brutal descripció de l’as-
sassinat de la mare del general Ca-
brera, que serveix perquè Tino
descobreixi el mal del món i per

obrir l’horitzó de la novel·la més
enllà de l’anècdota. Són fragments
certament antològics.

Els personatges estan molt ben
descrits –els personatges princi-
pals tenen el clàssic retrat que in-
clou el seu aspecte, el seu caràcter
i les seves conviccions–, especial-
ment el difícil personatge de Mila,
que ha de resultar convincent
quan se la presenta com un espe-
rit superior que domina, serena i
indiferent a l’entorn, la resta de
personatges, i ha de resultar
atractiva quan exhibeix la seva de-
terminació inflexible i obcecada.
Mila és, certament, convincent i
atractiva i restarà en el lector com
un paradigma emocionant de la
dona enamorada.

Menys sort té el personatge de Tino
Costa, del qual sabem molt bé què
fa i fins i tot què sent mentre ho
fa, però que queda sempre com un
enigma velat a la resta dels perso-
natges i també al lector: la seva vo-
cació artística –un rastre inequí-
vocament modernista–, la seva
determinació d’abandonar amb
crueltat innecessària les dones
que estima –Sia, Mila, Siseta– i
fins i tot el tipus d’amor que pro-
fessa a Mila s’expliquen pel vernís
existencialista que el fa, amb “pul-
sió de mort”, refractari als afectes
i a la vida, però no permeten que
el lector hi sintonitzi. O no prou.
El reiterat destí tràgic del perso-
natge no sembla una causalitat
convincent en una novel·la de ma-
triu realista. I malgrat això, Tino

Costa és una gran novel·la que,
també avui, constitueix una lec-
tura satisfactòria que el lector
agrairà haver fet. Segurament
perquè aquell cronista mira els
seus personatges amb una pro-
funda i commovedora pietat que
ens els aproxima, i perquè és un
narrador formidable.

Sebastià Juan Arbó (1902-
1984) va escriure Tino Costa –la
seva novel·la preferida– el 1939,
com explica al Pròleg a l’edició de-
finitiva de Tino Costa. La post-
guerra li impedí, és clar, publicar-
la. La primera edició (Àncora i
Josep Janés), en català i en caste-
llà, és del 1947 i malgrat que ell diu
que “El públic –fora d’una petita
minoria– no es va adonar a penes
de la seva aparició”, el cert és que
es reedità el 1948. Va ser traduïda
al francès (1954) “a la mateixa
col·lecció Du Monde entier de la
Nouvel·le Revue Française en la
qual després han aparegut així ma-
teix les traduccions d’Incerta glò-
ria, de Joan Sales, i La plaça del di-
amant, de Mercè Rodoreda”. Quan
després de ser publicada per Edi-
cions 62 li oferiren de reeditar-la a
El Club dels Novel·listes, la revisà
de dalt a baix: la situà per primera
vegada a Amposta i l’expurgà de
“llurs, quelcoms, homs, éssers...”.
Avui es llegeix amb facilitat i plaer.
Aquesta fou l’edició definitiva
(1968) i és la que avui es reedita a
la mateixa col·lecció. És oportú
que es posi novament a l’abast del
públic majoritari al qual, raona-
blement, aspirava el seu autor.
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Sebastià Juan Arbó (el quart començant per l’esquerra) en una reunió històrica del premi Planeta. ARXIU

Crònica lírica
d’una tragèdia

Sobre ‘Tino Costa’, de Sebastià Juan Arbó

Els personatges
estan molt ben
descrits, sobretot
el difícil personatge
de Mila

del qual resulta impossible
escapar. En bona part, l’ac-
centuació del pessimisme es
deu a la presència de la Guer-
ra Civil, aquesta guerra que
va destruir el món en el qual
Arbó inicià, amb brillants ex-
pectatives, la seva producció.
I és que, segons pensa el nar-
rador, els àngels no passen
de ser per a nosaltres un
somni, mentre que els mons-
tres, els botxins, els podem
veure cada dia. “Ell, Tino
Costa, la vida, la mirava a
través dels horrors, encara
latents al seu entorn de la
Guerra Civil, en mil detalls
de què havia estat testimoni
anant pel món, en records
de les seves lectures”.

Tot està condicionat i al
servei d’aquesta visió,
d’aquest filtre; per exemple,
hàbilment Arbó atribueix a
la Guerra Civil un fet anteri-
or: l’afusellament de la mare
del comandant carlí Cabre-
ra, nascut a Tortosa, pels
seus enemics, fet que susci-
tà una viva repulsa a Euro-
pa. L’autor destaca, en refe-
rir-se novament a la guerra:
“D’ella hem sentit explicar
tantes atrocitats d’una part
i de l’altra que gairebé ens
fan abominar la humanitat.
El pretext ha servit per a
portar davant el piquet una
dona de gairebé seixanta
anys que no havia comès
altre delicte que ésser la
mare del bàndol enemic”.

A l’hora de triar un exem-
ple literari, l’autor recorre a
un episodi especialment
cruel de la Divina comèdia,
el d’Ugolino de la Gherasdes-
ca, ja en el cercle profund de
l’infern, portat, amb els seus
fills i nebots, a una torre per
morir-hi, enmig dels crits
d’una multitud tan inhuma-
na com furiosa. Per tot ple-
gat, Tino Costa es pregunta
per la raó que pot tenir el
càstig d’un innocent, per la
justificació o recompensa
que s’hi pot trobar.

En alguns punts de l’obra, so-
bretot en llegir els somnis i
les escenes de grup o de mul-
tituds, ens sembla contem-
plar els coneguts i colpidors
aiguaforts de Goya Els des-
astres de la guerra, que tam-
bé reflectien la concepció
pessimista que l’autor tenia
de l’home en la història.

El finaldeTinoCosta tam-
bé en podria ser un. Ara bé,
en explicar aquesta història
d’amor i de famílies enfron-
tades Arbó exposa, sobretot,
la soledat, l’angoixa i fins i tot
la incomunicació de l’home,
d’uns personatges que no es
confien a ningú i viuen com
illes enmig de la gent, enca-
ratsambelsdimonisquepor-
ten dins l’ànima, aquest mot
tan freqüent en les novel·les
russes; i el lector s’empassa
amb un neguit i un respecte
creixents la història que
l’autor narra amb mà segura
i sap embolcallar de catego-
ria, gràcies als grans autors i
obres que sempre van ser els
seus models.
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