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Estructura formal
Dotze capítols numerats i quatre apartats: «a», «b», «c» (inserits entre els capítols 3 i 4) i
«d» (entre el 4 i el 5).

Observacions
La novel·la s'encapçala amb un fragment de l'” Olímpica XII” , de Píndar.

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Han passat un grapat de dies durant els quals he anat introduint fragments nous en
aquest escrit, que vull deixar com a testimoni futur.
A l'hotel potser s'estranyen de les llargues estones que passo tancat a la cambra. Les
hi passo escrivint. No sé si enviar aquestes pàgines a Pozia per tal que, si moro o em
passa res, les faci arribar a Larina i Stravos. A més, penso deixar testimoni de fins a
quin punt he comprès el tarannà de Stravos.
En tot cas, jo puc fer-me un gran bé, i fer-lo als altres, preparant-me per al desenllaç,
si aquest es presentava. I preparant-m'hi bé.
No puc evitar de pensar, a estones, que tot això ho faig per alliberar-me de la
feixuguesa de la culpa. No anem pel món, sempre, tots, desempallegant-nos de
crostes d'aquest pes de culpa?
És tot un caràcter, Stravos. Juga amb mi al dòmino o a cartes com si jo fos un seu
germà, i de vegades em diu que flaquejo de la vista, que no estic al cas… I jo ric de
gust, perquè és així com han de tractar-se els germans entre ells o els fills adults als
pares.
Si en comptes de ser un verd, un ardent idealista, el xicot hagués tocat la realitat, jo
estava disposat a posar diners en el negoci i transformar la taverna en el millor
restaurant de l'illa. No parpellejaria a l'hora de costejar el pressupost total. D'això en
sé, conec el negoci, des dels fogons fins a la tasca d'un bon sommelier.»

(pàg. 64-65, cap. 4)
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CCClllaaassssssiii fffiiicccaaaccciiióóó

Tema: La descoberta de la identitat d'un home.

Subtemes: L'ambició. L'assassinat. El canvi d'identitat. Els conflictes generacionals. El crim
organitzat. La culpa. El culte al diner. L'ecologia. L'enamorament. L'extorsió. La
immigració. La malaltia. El matrimoni. El penediment. El perill. La por. El
remordiment. La sospita. El testament. El turisme.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Policíac

Edat dels lectors: A partir de 16 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
Un foraster, Fílias Margas, és trobat mort d'un tret al clatell en l'illa de Nítion. Un sergent local
i un tinent de l'illa de Piranos inicien la investigació del cas, alhora que es conta,
retrospectivament, l'estranya i atzarosa vida de Margas. D'adolescent, després de treballar a
Atenes com a forner i d'haver-se enamorat follament de Nana, decideix abandonar la xicota i
la feina i anar-se'n tot sol als Estats Units a provar fortuna, obsedit pel somni americà. Canvia
d'identitat i de seguida hi triomfa muntant una cadena de restaurants. La seva relació, però,
amb una organització de comerç il·legal, el posa en una situació límit. Llavors fuig cap a
Europa: primer, a Holanda i després, a Grècia. Només arribar a Nition, comença a freqüentar
la taverna de Larina i del jove Stavros, amb els quals manté una relació molt particular i
misteriosa, especialment amb el noi. Margas intenta insistentment convèncer Stavros de la
necessitat d'ampliar el negoci de la taverna i convertir-la en un dels millors restaurants de
l'illa, però el jove pensa altrament. Abans que Stavros sàpiga la veritable història que s'amaga
sota la personalitat de l'enigmàtic Margas, aquest és abatut per un parell de professionals del
crim.

Ambientació

Espai: L'acció es desenvolupa en una ciutat portuària de l'illa de Nítion, illa imaginada per
l'autor i situada probablement en el mar Egeu (en concret, a la taverna de la Larina, al Gran
Hotel, al moll nord del port i a la muntanya de la Misericòrdia), però es desplaça també a l'illa
de Piranos, a Atenes i al poblet de Zoki, en la regió de la Magnisía. De tota manera, en ser-
nos narrada la vida de Margas, apareixen altres indrets: Nova York i el seu barri grec,
Nebraska i Holanda.

Temps: L'època en què passa la història és indeterminada, però es pot situar en la dècada
dels noranta del segle XX.

Dura uns dos mesos aproximadament, des de finals de primavera fins a ple estiu.
Hi ha diversos salts en el temps, el més important dels quals es produeix quan Margas conta
la seva vida des que tenia quinze anys.
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Narrador
Omniscient, en tercera persona, tret de la confessió de Margas (apartats «a», «b», «c» i
«d») i la declaració de Larina (cap. 7), on predomina el narrador en primera persona.

Estil i llenguatge
La novel·la alterna la narració amb el diàleg. La narració és fluida i plàstica; el diàleg, viu, amb
frases curtes, tallants, i de vegades telegràfiques o inacabades. La descripció, tot i el seu
esquematisme, mostra el gust pel detall i el realisme. S'empren elements com la intriga, el
misteri, el seguiment de pistes, la lògica… d'acord amb la tècnica de la novel·la policíaca.
Sovint se suggereix més que no pas es mostra, amb alguns moments d'un alt contingut
poètic, i s'utilitza el to confessional o el reflexiu i crític, mitjançant frases sentencioses i
d'opinió.
El llenguatge és ric i precís. Es fa ús del llenguatge especialitzat, de mots grecs, i de l'argot
policíac i de la delinqüència. No hi manquen tampoc mots i expressions col·loquials,
onomatopeies, eufemismes, modismes de comparació i alguna expressió llatina.

Estructura interna
Segueix l'estructura clàssica de plantejament (del cap. 1 al 3); nus (del cap. 4 al 9); i
desenllaç (del cap. 10 al 12). Els apartats «a», «b», «c» i «d» són la transcripció del
manuscrit on el mateix Fílias Margas explica la història de la seva vida.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a l'Espluga de Francolí el desembre de 1997.
El llibre de Josep Vallverdú La llum dels herois. Retalls de Grècia (2000) porta un pròleg
signat per Foros Mesiti i datat a Piranos. Aquest prologuista, que no és altre que el
personatge de ficció que correspon al tinent de policia fill de l'illa de Piranos que apareix a
Estimat Stavros, explica l'inici de la seva relació amb Vallverdú i la passió d'aquest autor per
la Grècia antiga i la moderna:
«La meva relació amb l'autor d'aquest llibre és bastant recent. Ens vam conèixer a l'illa de
Nítion, on jo havia enllestit una investigació, els fets determinants de la qual ell va voler
novel·lar.
De les converses sostingudes amb ell, vaig treure'n la impressió d'un tipus apassionat per
conèixer coses de Grècia, com si ho volgués abastar tot d'una sola glopada, diríem.
Preguntava infatigablement sobre demografia, immigracions, flora i fauna, mitologia, geologia,
història, desenvolupament industrial. Barrejant la Grècia antiga amb la moderna, amb un
interès ben palès per l'Hèl·lade dels nostres dies. A la conversa retreia sovint el tema de la
mediterraneitat, segons ell, riquesa espiritual i línia motriu dels pobles del sud d'Europa, les
virtuts de la qual cal no només posar de relleu, sinó evitar que esdevinguin únicament fàcil
curiositat per a turistes de latituds allunyades.»
Mesiti també diu que Estimat Stavros sorgí de la investigació que ell portava a Nítion i que en
aquesta novel·la torna a aparèixer «la constant geogràfica de Piranos».
Vallverdú hi recupera, doncs, el topònim imaginari de Piranos, aparegut ja a Trampa sota les
aigües (1965), aleshores amb "y" (Pyranos) i a Els fugitius de Troia (1998), i el fa reaparèixer
al pròleg de l’assaig La llum dels herois. Retalls de Grècia (2000). Sembla que Josep
Vallverdú ha realitzat, aquests darrers anys, una sèrie de visites breus a Grècia i l'Egeu: una
d'aquestes, entre el 25 de maig i l'1 de juny de 1992, acompanyat de M. Àngels Anglada i
d'altres membres de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
D’altra banda el nom Stavros coincideix amb un dels personatges que apareix en la pel·lícula
America, America (1962), d’Elia Kazan i amb el nom d’una ciutat grega.
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PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Alexis Trofili És el marit de Larina Torga. Bona persona. Ha criat, juntament amb la seva

dona, el jove Stavros.

Christos
Pozias

És un advocat d'Atenes. Xicot compacte, no gaire alt, vestit amb roba bona,
però poc presumit. Té quatre fills. Sol utilitzar l'adjectiu "homèric" com a
sinònim de "magnífic", "excel·lent".

Cleo És la xicota de Stavros. Té el cabell negre, curt, el coll llarg, la passa ferma.
Filla de comerciants, treballa en una sabateria i ajuda Stavros en l'escola de
natura. Vol ser escriptora.

El director de
l'hotel

És un home que vesteix americana i calça unes sabates de golf de dos
colors. No du corbata ni mitjons.

El sergent És un policia de l'illa de Nítion. Intuïtiu, perspicaç, bon observador i amb un
gran sentit del treball. Té fills petits.

Els assassins
a sou

L'un és un tipus sec i alt. L'altra és una noia de veu prima, un xic tallant i
amb ulleres. Tots dos parlen anglès.

Epistinos És un comissari atenenc important, nascut a Corint i amic de Mesiti, amb
qui ha estudiat. Té la respiració pesada.

Evàngelos
Manópulos

És el veritable nom de Fílias Margas. Té els cabells grisos i les celles
gruixudes. A Atenes fa de forner i s'enamora de Nana Torga.

Fílias Margas És el personatge principal de la novel·la. És un home d'una seixantena
d'anys, sense relleu, afable, tranquil, discret, modest, correcte, d'una
educació exquisida. Té una calba vermellosa, les celles primes, la boca
torçuda a causa d'una cicatriu en un dels costats, les mans absolutament
depilades i els dits rojos. Sol adreçar una mirada complaguda i amorosa a
Stavros. Porta gavardina curta i boina; parla grec i anglès correctament.
D'origen grec, és un ric rendista que ha viscut a Holanda.

Iandros És l'oncle d'Evàngelos Manópulos. El seu nom complet és Coriandros
Manópulos. Emigrat a Atenes, regenta un forn de pa. Casat diverses
vegades, amb el temps es va tornant mandrós, amb el comboloi als dits i
un puret macedoni a la boca. Mor d'un cop de sang.

La dona de
Mesiti

És infermera a l'hospital central de Piranos. Té una filla adolescent.

La filla de
Mesiti

És una adolescent que estudia Econòmiques a Atenes.

Larina Torga És la mestressa d'una taverna de Nítion. Filla d'Odisseus Torga, viuda
d'Alexis Trofili, germana de Nana i tia de Stavros, a qui ha criat, és oriünda
del poblet de Zoki, a la regió de la Magnisía. Ha portat sempre una vida
recta, però sent una gran devoció pels diners.

Lydia Mac Iain És la promesa de Màximos Délima. Americana i filla de comerciants
d'instruments de música, la seva família té orígens irlandesos.
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Màximos
Délima

És la identitat que adopta Fílias Margas a Amèrica. Comença carregant i
descarregant vagonetes de pa i acaba muntant una cadena de restaurants
típics -els Max Deli- en el barri grec de Nova York. Es fa molt ric.

Mesiti És el tinent de la unitat d'investigació de l'illa de Piranos, la seva illa natal.
Ben plantat, cabell abundós, grisejant i un front solcat d'arrugues movibles,
té un posat enèrgic, però no autoritari. És eficaç, diligent i sap ensumar els
esdeveniments. Casat i amb una filla adolescent.

Nana Torga És la mare de Stavros, filla d'Odisseus Torga i germana de Larina.
Originària del poblet de Zoki, a la regió de la Magnisía, ha viscut sempre a
Atenes. Treballa en una empresa d'exportació del Pireu. Bojament
enamorada d'Evàngelos Manópulos. Mor d'una infecció intestinal aguda,
quan Stavros té només quatre mesos.

Norton És el subdirector dels transports Lester & Burny, amb una impressionant
flota de camionetes i vehicles que es dediquen a transportar de tot com a
tapadora del tràfic d'armes.

Odisseus
Torga

És un bon patriarca. Amb avantpassats procedents d'Albània i emigrats a
Grècia a mitjan o final de segle passat, és pare de dues filles: Larina i Nana.

Stavros És fill de Nana i nebot de Larina, per qui ha estat criat des de molt petit. Té
19 anys i és corpulent. Fa d'electricista i professor de medi ambient en una
escola de natura. Molt amic de Fílias Margas i enamorat de Cleo. De
caràcter obert i alegre, és un ecologista convençut, un ardent idealista,
honest, generós, compromès i íntegre.

Stern És l'advocat de Tersinakis. Porta el negoci de distribució comercial mentre
Tersinakis és a la presó. El troben mort, flotanten el riu Hudson.

Tassos És amic de joventut i conseller d'Evàngelos Manópulos. Un poc més gran
que Evàngelos, intel·ligent i cínic, és un habitual dels bars i es dedica a la
compravenda de qualsevol fotesa.

Tersinakis És un distribuïdor comercial de productes relacionats amb la restauració.
D'origen grec, viu als EUA. Es fa amic i col·laborador de Màximos Délima.
Possiblement es dedica a negocis poc transparents. Empresonat per
suborn, és enverinat dins la presó i entra en coma en un hospital
penitenciari.

CCCooonnnnnneeexxxiiióóó   aaammmbbb   dddiii fffeeerrreeennntttsss   mmmaaatttèèèrrriiieeesss
Anglès Origen dels anglicismes de la novel·la. Aspectes culturals dels EUA.

Mètodes de l'aprenentatge d'idiomes: els clubs de conversa.

Ciències de la
Naturalesa

L'ecologia. Les escoles de natura. La dieta alimentària vegetariana. La
fauna i flora de la zona mediterrània: Grècia. L'observació de les
característiques físiques i funcionals de diferents aus. Les infeccions
intestinals.

Educació Física El bàsquet: història del Panadinaikos.
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Ètica Els models americans en la societat europea. La falsa amistat.
L'assassinat i el crim organitzat. La conservació del medi. La defensa
dels animals. Les organitzacions ecologistes: Greenpeace. Les ONG.
Els processos judicials. La relació pares-fills.

Geografia Localització en un mapa i estudi de Grècia, en especial les illes del
mar Egeu. Itinerari turístic per Atenes i rodalies. La demografia
moderna. La ciutat de Nova York.

Grec El vocabulari grec modern en la novel·la. Mitologia i literatura.

Història Les transformacions socioeconòmiques i polítiques de la Grècia
contemporània. Aspectes culturals de Grècia. L'eliminació de
fronteres en la Unió Europea. La immigració irlandesa i grega en els
EUA. Els barris novaiorquesos d'immigrants. Aspectes
socioeconòmics dels EUA. La història oral. La sociologia. La guerra
del Vietnam.

Història de l'Art Els temples de la Grècia antiga. Els museus grecs. La fotografia. El
cinema: els films i les sèries televisives policíaques: "América,
América" (America, America, 1962) d'Elia Kazan.

Literatura La novel·la policíaca: la tècnica del gènere i la tradició catalana (Rafael
Tasis, Manuel de Pedrolo, Jaume Fuster, Maria Antònia Oliver, Ferran
Torrent, Jaume Ribera, Andreu Martín…). La novel·la d'aprenentatge.
El mite de la infantesa.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps lèxics següents:
a) els oficis; b) els tipus d'embarcacions; c) els tipus d'avions; d) les
aus marines; e) les armes de foc; f) la gastronomia.
Els estrangerismes i manlleus del grec i de l'anglès, el llenguatge
especialitzat. Les locucions i les frases fetes. Les onomatopeies. Els
eufemismes. Les expressions llatines.

Recursos literaris: La sinècdoque. Els elements premonitoris. El
llenguatge poètic. La narració en tercera i primera persona. La
descripció esquemàtica i realista. Els modismes de comparació.

Tipologia textual: El text memorialístic. La declaració policíaca. La
conversa telefònica. Característiques del text argumentatiu lògic. El
guió cinematogràfic o de sèrie televisiva.

Variació lingüísitica: L'argot policíac. El llenguatge vulgar i el
col·loquial.

Religió La confessió ortodoxa. La noció de pecat.

Tecnologia Els nous mitjans de comunicació: el fax, el correu electrònic, el telèfon
mòbil. Les energies alternatives: les plaques solars.


