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La importància de 
la memòria històrica 
La memòria història és una qües-
tió central en les novel·les de Víc-
tor del Árbol. A Abans de gairebé 
tot explora el cas argentí a través 
del personatge de Mauricio Luján, 
en una subtrama que arriba a Bar-
celona. “Vaig néixer el 1968, i sóc 
de la generació del silen-
ci. A casa meva no es va 
parlar de política fins al 
23-F”, recorda. Segons 
Del Árbol, aquest silenci 
sociològic contrasta amb 
el que s’ha fet a l’Argen-
tina, “on la memòria és 
un tema molt més im-
portant que aquí, i l’han 
tractat d’una manera 
molt més convincent 
que nosaltres”. “A Es-
panya no podem jutjar 
els nostres assassins”, 
diu Del Árbol.

Harold Pinter  
a la festa  

dels botxins
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Lamb (ovella) és submís i 
simple. Només fa un any 
que treballa en aquesta 
institució que es fa dir 
casa de repòs però que 

ben bé podria ser un camp de con-
centració i que per moments sem-
bla un sanatori psiquiàtric que ha-
gi estat controlat pels malalts 
mentals. Una clínica dirigida per 
un coronel alcohòlic. Espai dels 
botxins. Els que siguin. Espai de la 
impunitat. Lamb és l’única vícti-
ma presencial d’aquesta farsa en-
tre l’humor i el terror que Harold 
Pinter va escriure el 1958 però que 
no es va estrenar fins 40 anys més 
tard dirigida per ell mateix. 

Invernadero és, doncs, una obra 
de joventut en què emergeixen amb 
claredat característiques del seu te-
atre com l’opressió del sistema, la 
immoralitat del poder i l’humor. Un 
humor que en obres posteriors es 
refinaria cap a la ironia però que 
aquí utilitza el sarcasme, explora el 
grotesc fins a la pallassada i fa de 
l’absurd una gran festa. Clowns per-
versos que provoquen esgarrifances 
i rialles al mateix temps. Pinter pre-
senta una esmena a la totalitat del 
sistema a partir de la ridiculització 
dels buròcrates que el serveixen. 
Una sàtira en tota regla. I, per si no 
quedava prou clar l’objectiu, tanca 
l’obra amb una imatge de la tortu-
ra de Lamb sota la majestuositat del 
God save the Queen. 

Mario Gas ha dirigit l’estrena de 
l’obra a Espanya deixant córrer el 
vessant humorístic per sobre del re-
refons d’horror que s’amaga dintre 
del que podria semblar un vodevil. 
És una elecció lícita i potser grati-
ficant per al gran públic, però que 
rebaixa l’agror de la mala llet. Bona 
feina d’un repartiment compromès 
amb el director amb destacables in-
terpretacions de Gonzalo de Castro, 
Tristán Ulloa i Javivi Gil Valle.e
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“Estimo profundament el que 
som, però tenim l’ànima malalta”

suma als guardons que va rebre a 
França la novel·la anterior, Un mi-
llón de gotas (2014): el Gran Premi 
de la Literatura Policíaca i el de Mi-
llor Novel·la Policial Estrangera de 
la revista Lire. Tanmateix, i malgrat 
que un dels protagonistes d’Abans 
de gairebé tot és un policia, Del Ár-
bol es desmarca del gènere. “No he 
escrit mai una novel·la policíaca. I si 
la cosa va de color, més que negra és 
mestissa, tot i que existencialista em 

sembla millor que negra. M’agra-
daria que, si mai ens trobem al 
més enllà, Albert Camus em di-
gués que no ho he fet malament”, 
afirma un home que assegura que 
“viure és un ofici fotut, però que 
paga la pena”. 

L’objectiu de Del Árbol, “un 
optimista informat”, és “entrete-
nir el lector, però que més enllà 
d’això quedi una reflexió sobre el 
que som”. Ho fa explorant “els lí-
mits de la condició humana” a 
través de la història d’uns perso-
natges que viuen una mena d’exi-
li interior al “paisatge de la fi del 
món” de la Costa da Morte.  

El policia Germinal Ibarra, 
que arrossega ferides profundes, 
i una dona misteriosa que vol fu-
gir de la persona en què s’ha con-
vertit a causa d’una tragèdia són 
els eixos d’un relat que Del Árbol 
considera molt “fílmic”. “Mentre 
escrivia pensava molt en la sèrie 
True detective, en el seu ritme i 
en el tempo narratiu. També en 
l’atmosfera de La isla mínima, 
una bona pel·lícula però amb un 
final mal resolt. I en l’evolució 
dels personatges, pensava molt 
en Breaking bad, en com un per-
sonatge anodí pot esdevenir un 
fill de puta”, diu aquest admira-
dor de Dostoievski, Unamuno i 
Baroja que es reconeix com a 
“poeta frustrat” i que llança al cel 
gris de Muxía sentències com 
aquesta: “Estimo profundament 
el que som, però tenim l’ànima 
malalta”.e

L’escriptor barceloní Víctor del Árbol a la Costa da Morte gallega, el lloc on situa la novel·la Abans de gairebé tot. MARCOS BUDIÑO

Víctor del Árbol publica la novel·la ‘Abans de gairebé tot’, premi Nadal 2016
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“La Costa da Morte és una terra que 
no fa concessions”, recorda l’escrip-
tor Víctor del Árbol (Barcelona, 
1968). Ho diu a Muxía, el poble ga-
llec on conflueixen bona part dels 
conflictes existencials de la novel·la 
guanyadora de l’últim premi Nadal:  
La víspera de casi todo (Destino), es-
crita en castellà i publicada també 
en català per Columna amb el títol 
Abans de gairebé tot. Del Árbol, se-
guint els passos de García Márquez 
i Faulkner, emmascara Muxía sota 
el nom de Punta Caliente en un thri-
ller psicològic protagonitzat pel do-
lor i les cicatrius del passat. “El do-
lor és un condicionant molt impor-
tant a la meva vida, i m’interessa no 
com a depressió, sinó com a motor 
de vida. Per això, més que un escrip-
tor fosc, em considero un escriptor 
de contrastos”, diu.  

“La novel·la té brutalitat”, reco-
neix Del Árbol mentre la humitat de 
la costa convida una quinzena de pe-
riodistes a aixoplugar-se per conti-
nuar escoltant les explicacions d’un 
escriptor que va ser mosso d’esqua-
dra fins al 2012. “Porto temps llui-
tant contra l’estigma de ser el poli-
cia que escriu. Ara sóc l’escriptor 
que va ser policia. La literatura és la 
meva vida, i la meva vida s’explica 
mitjançant el que jo escric”, diu en 
un restaurant del port de Muxía. El 
Nadal és un reconeixement que se 
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