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Estructura formal
Deu capítols numerats amb xifres romanes i intitulats: I.- On es dóna notícia d'una barca
abandonada i on dos xicots ardits demostren que ho són. II.- On hi ha un diàleg a les fosques
que resulta donar molta llum. III.- Que demostra la importància de ben percebre els sorolls
nocturns. IV.- On Tomàs descobreix coses menudes i el pare de Patrick coses grosses. V.-
On Tomàs menja un bombó i coneix una mena de corda que fa mal a distància. VI.- On
reapareix Llonch tot vestit de blanc quan l'afer és més negre. VII.- On Tomàs té ocasió de
practicar les seves habilitats de nedador. VIII.- Que demostra que els vigilants nocturns
poden trobar-se als llocs més inversemblants. IX.- On les darreres sospites es confirmaren i
el jardí revela més secrets. X.- On Patrick rep una estranya missiva mentre sopa.

Observacions
Aquesta edició s’il·lustra amb dotze dibuixos de pàgina sencera.
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«Però dessobre d'ells va sentir-se un estrèpit. El ressò del soroll caigué passadís
avall fins que arribà, amplificat, al celler.
-Ja està -va dir l'home, calmós, però decebut-. Ja han descobert que no eres a
l'habitació. Ara descobriran la porta i arribaran ací.
Agafà l'escopeta.
-He tret la bombeta i he espatllat la instal·lació elèctrica. Tardaran, encara -oposà
Tomàs.
-No tardaran. Mira, vine. Ajuda'm.
S'aplicaren a aixecar una llosa del centre del celler. L'home prengué la llumenera i la
donà a Tomàs.
Dessota, es veia la negror de l'aigua. Lliscava a bona velocitat, i se'n sentia el gruny
amenaçador.
-Despenja't per ací si vols salvar la vida.
-Però vós?…
Calla! No hi ha temps per perdre. Recorda-te'n bé. Això és una sèquia que passa per
sota de diverses cases. Cinc-cents metres més enllà surt un tros a camp descobert,
però aviat es torna a ficar per sota d'altres edificacions i desemboca a un ramal de
les clavegueres de la ciutat. Has de seguir el corrent, saps nedar? Bé, doncs; has de
mantenir-te flotant fins que surtis a camp descobert. Aleshores, com sigui, fent tota la
força que calgui, surt de l'aigua, enfila't a la riba, perquè si et tornes a ficar pels
soterranis faràs cap a la claveguera i no en tornaràs a sortir mai més.»

(pàg. 75, cap. VII, "On Tomàs té ocasió de practicar les seves habilitats de nedador")

CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: El desemmascarament d'una banda corrupta.

Subtemes: L'amenaça. L'amistat. L'autoestop. L'aventura. L'enginy. L'especulació
immobiliària. L'estafa. L'estiueig. El fugitiu. La intel·ligència. El joc d’atzar. La
llibertat. La ludopatia. La mort. El perill. La policia. La por. La riquesa. El segrest.
La sinceritat. La supervivència. El turisme. La valentia. El voluntarisme. El
xantatge.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Policíac

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.
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Argument
Un parell de joves, Tomàs i Patrick, veuen arribar a la platja de Cala Negra un bot sospitós.
En baixa un home que de seguida s'endinsa en el bosc. Els dos joves, tremendament
desitjosos d'aventura, el segueixen fins a una casa. Entren, parlen amb ell plens de malfiança
i s'adonen que està ferit. L'Eugeni Llonch, que així es diu l'home, els explica que s'ha fet
escàpol d'un iot procedent de Mallorca, propietat d'una banda internacional embolicada en
negocis bruts. La banda sap que, tant ell com un venedor de peixos ambulant, a qui ara
caldrà cercar per evitar que se'l carreguin, estan al corrent de les seves activitats il·legals.
Tomàs i Patrick demanen a Llonch que no es mogui d'allí fins que tornin per guarir-li la ferida.
En arribar de nou a la casa del bosc, l'home ha desaparegut. Amb unes quantes pistes, els
joves dedueixen que l'Eugeni Llonch ha estat segrestat i que ara es troba a Barcelona.
Mentre Patrick i el seu pare, Mr. Burst, van camí de Barcelona, una parella segresta el
Tomàs...

Ambientació

Espai: L'acció passa, primer, en una vila estiuenca de la costa catalana, probablement Sant
Feliu de Guíxols. En concret apareix el xalet d'estiueig del Tomàs i el del Patrick, una cala
(Cala Negra), una caseta enmig del bosc, una botiga de souvenirs i una plaça de la vila.
Després, just a la meitat de la novel·la, l'acció es desplaça a Barcelona. En concret, apareix
un hotel, un bar, una casa vuitcentista atrotinada i d'una sola planta, el laboratori d'una clínica,
un restaurant i diferents espais urbans: la Rambla, el barri de Gràcia, el Club Nàutic, el port…

Temps: Els fets de la novel·la tenen lloc a finals de la dècada dels cinquanta del segle XX.
L'acció transcorre a l'estiu, en l'espai de quatre dies, des de les vuit del matí del primer dia
fins a l'hora de sopar del quart.

Narrador
Omniscient, en tercera persona.

Estil i llenguatge
La narració, sovint de ritme ràpid i tallant, d'acord amb l'acció de la novel·la, alterna amb el
diàleg, viu, àgil i on apareixen col·loquialismes i frases inacabades. La descripció és
minuciosa, realista; a vegades, molt esquemàtica, semblant a les acotacions escèniques del
text teatral o del guió cinematogràfic. L'autor aplica tècniques com el suspens, l'observació,
l'anàlisi de senyals i pistes, el discurs lògic i deductiu…, típiques de la novel·la de lladres i
serenos. També cal remarcar la llargada dels títols dels capítols, que sintetitzen la trama i
encurioseixen el lector, seguint la fórmula utilitzada ja en la narrativa medieval.
El vocabulari és molt triat i precís; es fa ús d'alguns anglicismes. No hi manquen tampoc
aspectes com l'ús simbòlic i ambigu del llenguatge, la sinonímia, la polisèmia, l'antítesi
(especialment en alguns títols de capítols) i la presència d'algun dialectalisme del català
nord-occidental.
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Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (del cap. I al III): des que els protagonistes van
a Cala Negra fins a la desaparició d'Eugeni Llonch; nus (del cap. IV al VII): des que Tomàs i
Patrick investiguen la desaparició de l'Enric Llonch fins que Tomàs aconsegueix d'evadir-se
del lloc on havia estat segrestat; i desenllaç (del cap. VIII al X): des que s'inicia la recerca del
venedor de peixos fins al final de la història.

Anècdotes al marge
Novel·la iniciada l'estiu de 1959 a Sant Martí de Maldà i acabada a Lleida a finals d'aquell any.
Inclosa a El vent de l’aventura II, editorial La Galera, 1998, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 8.
Quan Josep Vallverdú va començar a escriure aquesta novel·la, la seva voluntat era que
«contingués un enjòlit detectivesc». Enmig d'un panorama editorial «imprecís», un públic
«desavesat» a la lectura en català i «amb l'esforç que requeria anar contra corrent, heus ací
que jo començava una novel·la juvenil, doble pecat, de la qual, cosa que no sol passar-me, ja
tenia el títol: El venedor de peixos». Confessa que hi va «treballar de valent» i que, un cop
acabada, es va adonar que «era ben àgil, i es llegia. De fet, era el meu primer text novel·lesc,
amb les dimensions modestes d'una novel·la juvenil (125-150 pàgines) en català. […] Aquest
seria el meu camí: fer novel·la majoritària en català. Tot amb tot, el 1959 era ben optimista
qui pensés en un públic preparat i massivament lector de català.» Vallverdú envià el llibre a
l'editor Santiago Albertí, el qual, després d'elogiar-lo: «Em sembla una bona novel·la per a
minyons i, sens dubte, tens la mà trencada per al gènere», aconsellà que la trametés a
l'editor Miquel Arimany, que l'any 1958 havia iniciat la col·lecció "Sant Jordi" per a infants i
joves. Arimany la hi publicà de seguida, «sense esperar el permís de la censura». «La tirada
d'El venedor de peixos», continua Vallverdú, «devia ser molt minsa: el paper pobre, la
impressió de la portada, tot fa pensar, vist avui, en una edició feta a Albània o en algun país
miserable. Llavors em semblava el cúmul de la felicitat, i avui me'l miro orgullosament i
entranyable, tot i l'abundor i la perfecció de les edicions d'ara i les desenes i desenes de
llibres meus que li fan companyia als prestatges. Era el meu primer llibre narratiu que
publicava en català, dins una línia que, sense saber-ho amb certesa, semblava que m'havia
de ser favorable.» [Josep Vallverdú, Garbinada i ponent. Els meus anys cinquanta.
Barcelona: Col·lecció Memòria, 4. Edicions Proa 1998, pàg. 226-230]. En un altre lloc,
Vallverdú diu, referint-se al gest de Miquel Arimany: «Si ell no hagués donat forma al meu
primer text, jo no hauria tingut senzillament aquell capital de constància, aquella inèrcia per a
la qual Arimany em donà la primera empenta.» [Cit. Josep Maria Aloy, Camins i paraules.
Josep Vallverdú, l'escriptor i l'home (1998), pàg. 155].
La traducció al castellà, Cita en la Cala Negra, està transcrita en el sistema Braille.
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El pare del
Tomàs

És el propietari d'un bon tros de muntanya i dels camins que menen fins al
mar. Sempre s'ha resistit a vendre terrenys a les immobiliàries.

El segrestador És un pinxo i una persona mediocre. Grassó, massís, va afaitat, amb
mànigues de camisa i un barret clar tirat enrere, cap al clatell. Sempre
rosega algun escuradents, és violent i acostuma a renegar. Pertany a una
organització dotada de moltes embarcacions. Va amb una dona
estrangera rossa i jove.

El venedor de
peixos

És un homenet enigmàtic, d'uns seixanta anys. El seu veritable nom és
Salvador Planas Giménez, però és conegut amb el sobrenom "el Ganya".
Porta un jersei de cotó, unes calces blaves de mecànic i una boina al cap.
De tarannà pacífic, viu sol en una casa molt malmesa de la part alta de
Barcelona i es dedica a la venda ambulant de peixos de colors. Ha estat
un temps a Mallorca.

Eugeni Llonch És un agent de la policia que es fa passar per barber o jugador
professional de cartes. Ha estat un temps a Mallorca. Es mostra molt
amable, discret, valent, intel·ligent i intuïtiu. Condueix un magnífic
automòbil esportiu de color vermell.

La Donya És el nom que rep la governanta o criada de la família del Tomàs. Té 50
anys, és forta com un roure, d'arrel pagesa, però amb un tirat senyorívol i
uns ulls que semblen perdonar la vida. Apareix com una dona autoritària,
llesta, vivaç i molt humana, malgrat la seva aparent sequedat de tracte.

La
segrestadora

És una dona estrangera rossa, jove, esvelta i de pell blanca. Du un vestit
amb botons grossos, fuma cigarretes i condueix de pressa. Pertany a una
organització dotada de moltes embarcacions. Ha estat a Mallorca. Va amb
un pinxo massís i renegaire.

Mr. Burst És el pare del Patrick, amb qui es mostra molt comprensiu. Actua amb
llestesa, rapidesa i eficàcia. També se l'anomena Burst senior.

Patrick Burst És el coprotagonista de la novel·la i el millor amic del Tomàs. En la
història apareix també amb el nom de Burst junior. Aquest californià d'ulls
grisos, amant de la intriga i de l'aventura, és el complement perfecte del
Tomàs. Observador agut, intrèpid, intuïtiu, té un esperit més detectivesc i
és més violent en l'acció i més escèptic en les apreciacions que no pas el
seu amic Tomàs. Condueix un velomotor.

Tomàs És el coprotagonista de la novel·la i amic de Patrick. Vesteix pantalons
curts i camisa blava amb ratlles blanques. Li agrada la intriga i l'aventura;
és valent, nadador expert, bon observador, intuïtiu i lògic. Condueix un
velomotor.
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Anglès Origen dels anglicismes de la novel·la.

Ciències de la
Naturalesa

Fauna (especialment els peixos de colors) i flora del paisatge
mediterrani. Estudi del litoral rocós i de la zona de platja. El fons marí.

Educació Física Els esports nàutics. La natació. Les tècniques d'immersió.
L’orientació amb brúixola. Itinerari a peu o amb bicicleta per la costa.
La gimcana.

Ètica La funció social dels cossos de seguretat: policia, guàrdia urbana,
vigilants de costa. La ludopatia. El segrest. La responsabilitat dels
pares i mares davant dels fills i filles. La relació adults-joves.

Geografia Estudi del litoral català. Les illes Balears. La ciutat de Barcelona. La
meteorologia. L’orientació amb brúixola.

Història El boom turístic català de finals dels cinquanta. L'època dels
tecnòcrates del règim franquista.

Història de l'Art La fotografia. Cinema: el cinema policíac: "El halcón maltés" (The
maltesse falcon, 1941) de John Huston.

Literatura Relació amb les novel·les detectivesques contemporànies.
Caracterització del personatge-detectiu. El guió cinematogràfic.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps lèxics següents:
a) les armes de foc i les armes blanques; b) les aus marines i els
peixos; c) els tipus d'embarcacions; d) les parts d'una llanxa; e) els
esports nàutics; f) els ormejos de pesca; g) els oficis; h) les parts
d'una casa de planta baixa; i) l'equip d'immersió subaquàtica.
El llenguatge especialitzat. Les locucions i les frases fetes. Els mots
compostos. La sinonímia i la polisèmia. Les onomotapeies. Les
interjeccions.

Recursos literaris: La simbologia. L'antítesi. L'ambigüitat del
llenguatge. La frase sentenciosa. La narració en tercera persona. Els
diàlegs curts. Els modismes de comparació.

Tipologia textual: La descripció d'ambients i de personatges. El text
argumentatiu lògic. L'avís o nota. El telegrama. La conversa
telefònica. La comunicació per ràdio en alta mar.

Variació lingüísitica: L'argot policíac. El llenguatge col·loquial. Els mots
del català nord-occidental.

Plàstica La caricatura. El retrat robot.


