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Traduccions: –––

Premis: –––

Estructura formal
Vint-i-un capítols numerats i intitulats: 1.- Buskery. 2.- Lou Rizo. 3.- Juress. 4.- Garret. 5.-
Amy. 6.- A callar! 7.- Palmer. 8.- La sentència. 9.- Sharanta. 10.- Ramon. 11.- Contreras. 12.-
El Patrón. 13.- Edelio. 14.- El rastre. 15.- Joe Pardos. 16.- El saquet. 17.- Cartes. 18.- La
decisió. 19.- Retrobament. 20.- Perills. 21.- Cara a cara.

Observacions
–––

BBBoootttóóó   dddeee   mmmooossstttrrraaa
«Hauria de tornar a Buskery, no hi havia altre remei. Si persistia en la condició
d'escàpol, corria el risc que tot el que després digués fos considerat mentida o
invenció. Ara com ara, es repetia, ell havia estat vist fugint en companyia dels
assaltants del banc, emprenent el mateix camí. Havia d'explicar la veritat ben de
pressa. I necessitava creure que algú se'l prendria seriosament, que reconeixeria en
ell aquell que diu la veritat. La veritat, aquesta germana que duem dintre de
nosaltres.
Va caminar, doncs, pel costat del cingle fins que les formacions rocoses cediren
terreny a un paisatge obert, tanmateix poc atractiu. Escassos arbres, roques tabulars,
i el cel gris amb amenaça de pluja renovada, la qual, sortosament, no va
materialitzar-se.»

(pàg. 20, cap. 2 “Lou Rizo”)
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Tema: L'honor i la veritat per sobre de tot.

Subtemes: L'agraïment. L'amistat. L'amor. Els buscadors d'or. Els caçadors de
recompenses. La corrupció. L'inconformisme. Els indis americans. La justícia.
La llei del més fort. El periodisme. El record. La venjança.

Gènere: Novel·la

Subgènere: Aventures. Western.

Edat dels lectors: A partir de 12 anys.

EEEssstttuuudddiii    dddeeelll   lllllliiibbbrrreee
Argument
Robby Litton és assaltat, dins el banc de Buskery, just quan anava a ingressar un saquet
d'or. Instintivament, persegueix els atracadors que, per uns moments, l'han utilitzat com a
còmplice. La mala sort no l'abandona fins que, després d'haver estat jutjat a Buskery com a
assaltant, és tancat al penitenciari de Sharanta on el tracten bé (tant l'alcaid com els
reclusos) pel fet que passa com a bandoler a sou del patrón Isidoro Cruz. Robby sempre
manté que és innocent i, mentre és a Buskery, només una periodista, Amy, se'l creu. Malgrat
que li vagi bastant bé a la presó, no vol mantenir més la situació de "fals heroi" i demana un
trasllat. Camí cap a San Pablo, els guàrdies el deixen marxar; ell en malpensa però els
homes d'Isidoro Cruz l'estan esperant. El patró i la seva germana li proposen un pacte:
deixar-lo en llibertat a canvi que els dugui notícies de Joe Pardos que és qui s'ha endut tot el
botí de l'atracament. Ell accepta però, quan ha descobert Joe Pardos i ha recuperat el seu or,
s'estableix a San Francisco on intenta refer la seva vida mantenint-se en contacte amb l'Amy
i sense abandonar mai una idea: tornar a Buskery amb la veritat pel davant per recuperar el
seu honor perdut.

Ambientació

Espai: L'autor ambienta l’obra als Estats Units i, barrejant realitat i ficció, crea espais
imaginaris. Així l’acció transcorre a l’Oest americà, de primer a Califòrnia, a la ciutat de
Buskery, a la penitenciaria de Sharanta i camí de San Pablo, prop de la frontera amb Mèxic.
Després es trasllada a l’altra banda de la frontera, concretament a la ciutat de Thoreca i les
seves rodalies, i al ranxo Carruthers. Posteriorment, a les ciutats de San Francisco i de
Hamsand. Finalment l’acció retorna a Buskery.

Temps: Està ambientada a començaments del segle XX.
L’acció dura aproximadament un any.

Narrador
Omniscient, en tercera persona. Hi ha cops que el narrador avança premonitòriament el
desenvolupament de la història.
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Estil i llenguatge
El temps verbal narratiu és sempre l'imperfet d'indicatiu, excepte en els comentaris o
advertències que fa el narrador al lector; aleshores empra el condicional o bé el present.
Empra un vocabulari ric i variat, amb gran riquesa de sinònims en determinats grups
semàntics. Els noms propis dels personatges tenen regust anglès o bé hispà, pel fet que hi
ha alguns personatges que són californians i altres mexicans. Hi ha bastants mots i
expressions en castellà, de nivell estàndard, col·loquial i alguna de vulgar, especialment a
partir de la segona part del llibre.

Estructura interna
Presenta la següent estructura: 1a part (del cap. 1 al 8): des que Robby Litton arriba a
Buskery, i viu l'atracament, fins que no en surt després del judici; 2a part: mentre és privat de
llibertat, es pot dividir en dos apartats més: a) la seva estada al penitenciari de Sharanta (cap.
9 i 10) i b) la seva llibertat condicionada (cap. 11 i 12); 3a part (del cap. 13 al 16): la recerca
de l'or; i 4a part (del cap. 17 al 21): el retrobament amb la llibertat i amb la veritat.

Anècdotes al marge
Novel·la escrita a l’Espluga de Francolí entre maig i octubre de 1993.
Inclosa a El vent de l’aventura II, editorial La Galera, 1998, col·lecció “Biblioteca Vallverdú”,
volum 8.
Els indis natxuc, que apareixen en aquesta novel·la, tornen a sortir a Lladres de cavalls
(1992), del mateix autor.

PPPeeerrrsssooonnnaaatttgggeeesss
Amy
Morton

És filla del propietari del “Buskery Clarion”, on també escriu. És la primera de
creure en la innocència de l'acusat. Mentre ell és a la ciutat, defensa la seva
paraula, fins testimonia al seu favor en el judici. Mentre ell viu a Sant
Francisco, es carteja amb Robby amb qui decideix anar-se’n una vegada
restablerta la veritat.

Brolin És un manyà de grosses mans i front estret que testimonia contra Robby al
judici.

Carl Mata, amb el seu company Morris, l'Edelio per robar-li el wihsky.

Clem És el vell soci de Robby que mor abans d'arribar a Buskery. Tracta el jove
Robby com si fos un fill, li ofereix el seu or i li recomana que el dipositi a
Buskery perquè hi és escàs.

Contreras És el capatàs de Don Isidoro. Recull Robby, amb quatre o cinc mexicans
més, quan els homes del xèrif de San Pablo el deixen abans d'arribar a la
frontera de Mèxic.

Edelio Robby creu que és un emissari de Joe Pardos perquè li diuen que un viatger el
va fer anar a comprar una caixa d'ampolles de whisky. Viu al barranc del sud.
És un mort de gana i de set; sempre s'empilloca. El maten dos tipus per
robar-li el licor.
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Garret És el xèrif de Buskery, un home flac de cara picada de verola i de veu fatigada.
Envia a buscar un jutge que decidirà la culpabilitat o innocència de Litton.
Mentre Robby és al calabós, el protegeix. Quan, al cap d'un any, aquest
retorna a la ciutat, Garret fa uns mesos que l'ha abandonada.

Gaspar És un dels guàrdies del penitenciari, inexpressiu. Té el mateix aspecte que
qualsevol penat.

Isidoro
Cruz

És anomenat també "patrón" o bé "don Isidoro". Facilita que Robby defugi els
homes del jutge de San Pablo. El fa buscar amb la intenció d'esbrinar si hi ha
mines d'or per la zona. Després perd l'interès per l'apreciat metall, perquè el
riu Yarno del Nord, on el jove Robby i el vell Clen trobaren or, és ocupat pels
indis natxuc. Aleshores proposa a Robby de cercar el traïdor Joe Pardos.

Joe Pardos És qui assalta el banc i se n'emporta els bitllets i l'or de Litton. Home d'alçària
mitjana; cabell negre, abundant; botes altes i camisa fosca. Havia treballat per
a Don Isidoro, però va atracar el banc de Buskery sense que ell en sabés res.
Robby el troba prop de Thoreca, al ranxo Carruthers. En voler escapar, cau en
un parany de ferro, amb ballesta, per a bèsties grosses.

Juress És el president de la comunitat de Buskery. Comanda un dels dos grups que
han sortit de la ciutat a l'encalç dels atracadors. Al final de la història, facilita a
en Robby i l'Amy la sortida de Buskery.

L'alcaid Té una figura desagradable, la pell oliosa, una cicatriu sota l'ull esquerre mig
cluc. Baixet i ample, amb la veu greu i vellutada. Primer tracta Robby amb
duresa, però després creu que hi sortirà guanyant, si el té en consideració i
sospesa la possibilitat de traslladar-lo quan ho sol·licita.

Lou Rizo És un xicot jove, bocamoll i fatxenda, de mare índia. Aspira a ajudant del xèrif
de Buskery. Localitza primer que ningú en Robby i l'acondueix lligat a la ciutat
on el xèrif el recompensa amb l'estrella d'ajudant. Un any més tard, ell serà el
xèrif de Buskery.

Lupita És la germana de Don Isidoro, d'innegable bellesa, però d'expressió cruel. No
confia en Robby, el troba covard, i demana al seu germà que el faci afusellar.
Si Robby decideix acceptar el pacte del patrón és, en part, per ella.

Monty És l'ajudant del xèrif.

Morris Mata, amb el seu company Carl, l'Edelio per robar-li el whisky.

Palmer És el jutge del comtat que, després d'escoltar Robby i els altres testimonis,
decideix condemnar-lo a sis mesos de presó.

Ramon És un reclús del penitenciari de Sharanta. N'era el "cacic" abans que arribés
Robby, a qui després cedeix el lloc. Sembla complir l'encàrrec de procurar que
Litton es trobi dins el penal en qualitat de pres distingit. Quan Robby ha de
marxar, li demana que parli bé d'ell al patrón.

Reefy És un vigilant del penitenciari.

Robby
Litton

És el protagonista de la història. Va a Buskery a dipositar la pols d'or que han
trobat ell i el seu soci Clem. Es veu embolicat en l'atracament del banc i lluita
desesperadament, fins al final, per recobrar el seu or i l'honor perdut a la ciutat
on tothom el considera un bandoler.

Teobaldo És probablement un indi que treballa per al patrón. Esbrina que el govern
ianqui ha donat la part alta de la conca del riu Yarno del Nord als indis natxuc.
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Anglès Situació de la llengua en zones frontereres. L'anglès a Mèxic.

Castellà Estudi del vocabulari. Els registres col·loquial i vulgar. Traducció al
català.

Ciències de la
Naturalesa

La vegetació californiana. Els cavalls. El coiot. L'orientació solar. Els
saurís.

Ètica El procés judicial. La presumpció d'innocència. Els fugitius de la
justícia. L'individu i la massa. La veritat. El sentiment de venjança.
L'incomformisme. L'agraïment.

Geografia Estudi del mapa dels estats de Califòrnia i Mèxic. Localització de les
ciutats reals.

Història La febre de l'or. Els germans James. Els tractats del govern ianqui
amb els indis. La ciutat de San Francisco. Els indis americans.

Història de l'Art Cinema: el western: "Raices profundas" (Shane, 1953) de George
Stevens, "El hombre del oeste" (Man of the West, 1958) d'Anthony
Mann, "El árbol del ahorcado" (The hanging tree, 1959) de Delmer
Daves.

Literatura Els tòpics del western: els indis, els ranxos, els robatoris... Els
personatges prototipus: el xèrif, el jugador, l'alcaid, el bandoler, el
buscador d'or, el caçador de recompenses... El tractament dels
personatges femenins.

Llengua Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics
emprats per l'autor: a) les plantes; b) els objectes d'espart o palma; c)
les armes; d) el pas del cavall; e) les jerarquies militars; f) els oficis.
Estudi dels sinònims: altres maneres d'anomenar "cavall", "nen",
"assaltant", "serp", "mentida", "xèrif".
Recull i estudi del significat dels modismes i frases fetes.

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona. La
descripció de personatges i de paisatges. El diàleg en estil directe i
indirecte . El gènere epistolar.

Tipologia textual: La carta.

Variació lingüística: Les expressions en registre vulgar.

Plàstica Recreació d'un poble i d'un ranxo de l'Oest.


