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Jordi Sedó
ÀNIMA DE SAL
Una novel·la sobre la devastadora influència
de l’atzar en el destí de cada individu
en el marc de l’exili sud-americà durant
la Segona Guerra Mundial

Jord i S e dó
(Barcelona, 1954)
Va començar a treballar als tretze anys en una agència de viatges,
on va arribar a exercir, molt jove encara, com a guia turístic, cosa
que li va permetre viatjar i aprendre idiomes. Va estudiar Magisteri
i Filologia Catalana i, paral·lelament, va començar a treballar en
la docència. Finalment, va obtenir plaça com a professor a l’escola pública, on també va exercir diversos càrrecs directius. Durant
una etapa, va interrompre la docència per ocupar un càrrec al
Departament d’Ensenyament, però després va tornar a les aules,
que és on més a gust s’ha sentit sempre.
Ha guanyat diversos premis literaris i ha publicat més de mil
articles a la premsa i setze llibres. Aquest és el dissetè. La majoria són assajos sobre lingüística, sociolingüística i educació. Pel
que fa a ficció, ha publicat un llibre de relats, una novel·la i una
novel·la juvenil.
Actualment, ja jubilat, exerceix com a jutge de pau i viu a
l’Ametlla del Vallès, la seva vila d’adopció, amb la seva esposa,
el més jove dels seus dos fills i un border collie que es diu Bruc.

Amb el rerefons de la Segona Guerra Mundial, el protagonista
d’aquesta novel·la, marcat per un passat dramàtic, es veu
impel·lit a marxar de la seva França natal i abandonar el que
queda de la seva família. El destí el porta al continent sud-
americà, on, de mica en mica, anirà canviant sota la influència
de les seves noves coneixences: la Carmen, amb qui viurà una
apassionant història d’amor; el Diego, un home més gran
i experimentat a qui confiarà els seus dubtes; una adorable
gossa que l’ajudarà a suportar l’aclaparadora soledat, i don
Guillermo, que l’acull i li dona feina en una propietat vitivinícola. I més enllà de tots ells, la torre d’un far, un edifici que sembla tenir ànima pròpia i que s’alça majestuosament davant del
Pacífic.
Ànima de sal és un relat que col·loca l’ésser humà davant
del món com una peça fràgil i insignificant, completament a
mercè dels esdeveniments, i alhora demostra la insòlita capa
citat d’adaptació de cada individu, que es posa de manifest,
sobretot, amb les dificultats.
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