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En Leo Mills és un noi de 13 anys que viu amb el seu avi, en un
ranxo vora Socorro (Nou Mèxic). El seu pare va morir, víctima d’un
bandit, quan ell tenia 4 anys, i la seva mare va fugir davant la pers-
pectiva d’haver-se de fer càrrec d’un vell, un nen i una granja per sem-
pre més. L’avi, que ja és gran, té dificultats per tirar endavant la feina
agrícola i ramadera que exigeix el ranxo i de tant en tant lloga mos-
sos perquè l’ajudin, però tots acaben tocant el dos pel mal caràcter
que gasta. Mai no ha exigit al seu nét que treballi i en Leo no s’ha es-
forçat mai per ajudar-lo. Fins que un bon dia un home s’atura davant
de casa demanant pel camí de Socorro. És en Sam Hoppins, que arri-
ba en el millor moment, just quan comença l’època en què cal mar-
car tots els vedells dispersos pels camps i recollir l’herba perquè les
pluges no la malmetin. L’avi, sense demanar-li-ho directament, el con-
venç perquè es quedi primer a passar la nit, ja que l’endemà ha de
ploure; després un altre dia (perquè plou), un tercer (perquè els ca-
mins estan enfangats) i així successivament. En Sam no accepta co-
brar altra cosa que no sigui un plat a taula i un lloc per dormir, tot i que
la seva ajuda és inestimable: fa la feina de tres mossos i, a més, es-
pavila en Leo, fent-li entendre que a la vida tot s’ha de guanyar tre-
ballant. Amb en Sam, en Leo aprendrà moltes coses noves, com tocar
l’harmònica i, sobretot, a mirar-se el món des d’una altra perspectiva.
L’avi, nét d’uns pioners irlandesos, ha inculcat a en Leo una mentali-
tat que es basa en la llei del més fort i inclou l’odi a mort als indis, as-
sassins de gairebé tota la seva família; de manera que el noi només
viu amb l’esperança de venjar un dia la mort del seu pare. Cada nit
llegeixen un fragment de la Bíblia i el comenten, però l’arribada d’en
Sam aportarà nous arguments: ell defensa els drets dels pellroges a
viure fora de les reserves on l’home blanc els ha entaforat, gràcies a
l’avantatge de les armes de foc, i és partidari de fer complir sempre
la llei. 

En Leo va adonant-se de la raó dels arguments d’en Sam i se n’a-
cabarà de convèncer el dia que una serp corall se li planta al davant,
amenaçadora. En Sam s’hi llança a sobre amb el matxet i la mata, pe-
rò la serp el mossega i en Leo, espantat, no sap reaccionar. Llavors,
de no se sap on, apareix el navaho de qui fa dies han vist rastres pels
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En Leònides Mills té 13 anys, es va quedar orfe quan en tenia 4,
i ha viscut sempre amb el seu avi, que li ha ensenyat a llegir i a es-
criure amb l’ajut de la Bíblia. Només té un pensament al cap: tro-
bar l’assassí del seu pare i venjar-se’n. L’arribada d’en Sam Hoppins
obre tot un nou món per al noi: vol que el foraster li expliqui totes
les seves aventures, però en canvi en traurà una lliçó de vida: apren-
drà el valor del treball i una ideologia basada en la justícia i la fra-
ternitat entre tots els homes –tinguin el color de pell que tinguin–,
que no s’assembla gaire al que li ha inculcat el seu avi.

L’avi d’en Leo, el vell Mills, és un home marcat per la tragèdia. Fill
d’uns pioners irlandesos que van instal·lar-se a Nou Mèxic, li va to-
car passar gana els primers anys de vida al ranxo i ha vist com els
indis li han matat tota la família: pares, dona i fill. Va perdre la guer-
ra de Secessió com a soldat sudista i ha hagut de treballar sol per
tirar endavant el ranxo. Tot plegat li ha agreujat el caràcter i l’ha con-
vertit en un defensor de la llei del més fort. 

En Sam Hoppins no és el dolent de la pel·lícula, però representa
els valors contraris als del protagonista, a qui influirà positivament.
Ha estat explorador de l’exèrcit, xèrif i ha procurat defensar sem-
pre els dèbils, perquè és partidari de fer complir la llei i de fer jus-
tícia tal com marquen els codis. És dels que pensen que l’home
blanc ha comès crims imperdonables contra els indis, amb els quals
ha conviscut força temps. Les seves idees llibertàries, però, han
topat sovint amb la mentalitat tradicional de l’oest americà, com
passarà amb l’avi al principi. És per això que va renunciar (i hi tor-
narà, al final) a portar l’estrella al pit. Home valent, en una ocasió
salva la vida d’en Leo i això està a punt de costar-li la seva. Gran
treballador, valent i hàbil conversador, aconseguirà obrir la menta-
litat d’en Leo i fins i tot la de l’avi. El seu somni és arribar a conèi-
xer les grans ciutats de l’est: Nova York, Filadèlfia, Boston…
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voltants, i cura la ferida (xucla el verí i hi aplica un punyal roent). En
Sam perd el coneixement i, malgrat els recels de l’avi, l’indi el cuida
al ranxo uns quants dies, amb herbes i un beuratge (peiot) que el fa
delirar. Quan es desperta, descobrim que ell i en Llop Solitari –l’indi–
són amics de fa temps i l’avi acaba acceptant la presència del pellro-
ja quan descobreix que ell també va perdre la família, per culpa de 
l’home blanc, i resulta ser treballador, un metge excel·lent (cura el do-
lor de genolls de l’avi) i un gran domador de cavalls salvatges, com té
ocasió de demostrar. A les lectures del vespre, hi aporta llegendes ín-
dies que, sovint, tenen el mateix ensenyament moral que els capítols
bíblics.

Un dia en Leo i en Sam van a Socorro a vendre vedells i troben el
poble desert. Aviat descobreixen que tots els habitants són presoners
d’uns bandits que han assaltat el poble mitjançant un pla molt astut,
aconseguint que tothom sortís de casa i buidant-ho tot, banc inclòs.
Havien obligat tothom a sortir del poble per facilitar-se la fugida. Els
nostres protagonistes ajuden els vilatans a tornar i s’adonen que han
perdut tots els seus estalvis. Fins que un bon dia apareix un investi-
gador de l’Agència Pinkerton, que treballa en el cas de l’atracament
per compte de l’asseguradora del banc i els fa entendre que aquesta
empresa ha reposat els diners, a la vegada que demana a en Sam que
l’acompanyi a Socorro per declarar. Quan són fora, el ranxo rep una
altra visita: tres agents de la llei busquen en Sam. L’avi, pensant que
té un passat fosc, menteix dient que no en saben res, però quan tor-
nen al vespre es desfà el malentès: el busquen per fer-lo xèrif de Fort
Summer. En Sam refusa l’oferta: ja va ser xèrif en una ocasió i no va
poder evitar el linxament d’un home innocent. L’epíleg se situa un pa-
rell d’anys després: Llop Solitari ha ajudat l’investigador a trobar els
bandits, al ranxo hi viu un negre, en Bafoulos, i en Sam anuncia que
se’n va a correr món, però que un dia tornarà.



5. Què era un fort?

Un poble governat per un xèrif.

Un destacament militar en una zona no colonitzada.

Una vall conquerida.

6. Quin d’aquests actors és més popular com a protagonista de
pel·lícules de l’oest?

John Wayne    Kevin Costner    John Turturro

Respostes: 

Assenyala en la graella anterior les teves respostes i compta

en quina fila n’has anotat més (I, II o III). Després llegeix el

diagnòstic que et correspongui:

Predomini I: Per a tu l’oest americà no té secrets; t’has fet un fart
de veure pel·lícules on indis i vaquers es perseguien, s’esbatus-
saven o feien les paus (amb el John Wayne de protagonista, és
clar!) perquè t’encanta aquest món i t’agradaria haver nascut mo-
hicà o ser fill d’un xèrif. Xalaràs com ningú amb la novel·la d’en
Joaquim Carbó.

Predomini II: No et desagraden els westerns, però tampoc no són
el teu gènere preferit, de manera que hi ha noms que et sonen,
perquè has vist pel·lícules, però mai no hi has entrat a fons. Ara
tens una ocasió que ni pintada, perquè a la novel·la d’en Joaquim
Carbó hi descobriràs mil detalls per entendre un món apassionant.

Predomini III: Entre l’oest americà i la Segona Guerra Mundial per
a tu no hi ha diferències; t’és igual un indi que un cowboy perquè
probablement no sabries qui és qui: tots són igual de dolents, an-
tiquats i bruts. Necessites llegir L’home que es va aturar davant
de casa per descobrir un món exòtic ple d’aventures.

CBA

C

B

A

1 2 3 4 5 6

I A C B C B A

II B B A B A B

III C A C A C C
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Observa la portada del llibre sense llegir la informació de la

contraportada i respon:

• Què et suggereixen la foto i el títol? Per què?

Encercla, d’entre la llista següent, els noms que facin refe-

rència a tribus índies d’Amèrica del Nord:

xeiennes     apatxes     mackewens navahos     sioux
inques     australopitecs     islamites     pawnees

tomahawks comanxes    squatters chiricahues mohicans

Respon el test següent per saber com estàs de cultura de

l’oest americà:

1. Amb quin nom es coneix el gènere cinematogràfic sobre pel·lí-
cules de l’oest americà?

Western Pel·lis d’indis i vaquers    Cowboys

2. Porten sempre plomes al cap, els indis?

Sí, sempre.    Depèn de les tribus: els sioux, mai.

Depèn de les tribus: els apatxes, mai.

3. A qui va enfrontar la guerra de Secessió?

Als indis contra el Setè de Cavalleria.

Als americans del nord contra els del sud.

Als espanyols contra els asteques.

4. Digues uns quants estats de l’oest americà:

Pennsilvània, Carolina del Nord, Indiana i Kentucky.

Iowa, Texas, Colorado i Dakota del Sud.

Califòrnia, Arizona, Nevada i Utah.C

B

A

C

B

A

C

BA

CBA
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Reescriu correctament aquestes frases:

“Nom d’home medicina quin és? (…)”

“Tu parlar bé. Jo entendre llengua teva, però parlar bé no… Nom
home medicina ser Llop Solitari.” (pàg. 103)

“Necessitar herbes. Anar bosc, jo. Si desperta, donar aigua del
pot.” (pàg. 100)

Busca en el llibre situacions que consideris pròpies de l’è-

poca en què transcorre la història i que avui no tindrien

sentit:

L’exemple: L’expectació que aixeca l’arribada imminent del ferro-
carril.

3

2

Contesta les preguntes següents:

• Per què en Leo Mills viu sol amb el seu avi?

• Com s’ho fa l’avi per retenir en Sam Hoppins al ranxo?

• Què pensa en Sam sobre els indis i l’actuació dels homes

blancs?

• Per què en Llop Solitari sap curar la picada de serp a en Sam?

Com s’ho fa?

• A la pàgina 127, es parla d’un “tracte revolucionari” que l’avi

ofereix a en Sam i en Llop Solitari. Què té de revolucionari?

• Per què és un cop tan astut el dels bandits que atraquen

Socorro?

• Qui és en John Landis?

1
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Busca en una enciclopèdia informació sobre la serp corall i

completa la fitxa següent:

Pensa i escriu quins actors podrien interpretar aquests per-

sonatges:

Leo Mills: 

Sam Hoppins: 

L’avi: 

Llop Solitari: 

John Landis: 

El jutge Dickinson: 

4

3

Nom:

Nom científic:

Grup animal:  vertebrat    invertebrat

peix    au    rèptil     mamífer    amfibi

Descripció física: 

Hàbitat:

Alimentació:

Sobre el seu verí:

Llegeix aquest fragment:

“–I de què els servia, si són uns salvatges que viuen de qualsevol ma-
nera i no saben construir una casa de debò ni treure fruit de la ter-
ra? Van viure igual durant més de mil anys sense progressar ni avançar
una sola passa. Som els blancs els que hem estat capaços d’aixecar
ciutats, aquí, de convertir els ermots en camps perquè hi creixi el
blat; de foradar la terra per treure’n carbó, ferro i or. Que potser
han estat ells, els inventors de la impremta, la màquina de vapor, les
armes de foc, el ferrocarril i el telègraf?” (pàg. 35)

Contesta el seguit d’interrogants que planteja l’avi exposant

la teva opinió sobre el dret a la terra dels indis i dels homes

blancs:

Explica el concepte de justícia que tenien a l’oest americà,

on regnava la llei del més fort i busca’n un exemple en el

llibre:

2

1
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L’home blanc i els indis

En Sam Hoppins i l’avi representen dues maneres ben diferents
d’entendre la relació amb els indis, tot i que malauradament la del
segon era la més estesa. Una bona pel·lícula per aprofundir en
aquest tema i aconseguir que els alumnes se’n formin una opinió
és Ballant amb els llops, de Kevin Costner. Cal fer-los notar les sem-
blances ideològiques entre el protagonista de la novel·la i el de la
pel·lícula, i fer veure que l’experiència del tinent John Dunbar cor-
respon a un capítol del passat d’en Sam Hoppins. A més, es pot
muntar un debat sobre la destrucció de la cultura índia, a què es fa
referència a la pàgina 37 i que les dues escenes de matança de bi-
sons retraten molt bé. 

La conquesta de l’oest 

En diferents moments de la novel·la, a través del protagonista o de
Sam Hoppins, el lector s’informa del llarg procés de colonització de
l’oest americà: des de l’arribada de l’exèrcit i els colons, fins al des-
envolupament que suposa el ferrocarril. A partir d’aquestes dades
es pot construir un eix cronològic sobre l’arribada de l’home blanc
a l’oest americà. Pot complementar-se amb dades que aportin els
alumnes tretes d’enciclopèdies o de la visió d’altres films.

La saviesa de la Bíblia i les males interpretacions

Al llarg del llibre se citen diferents fragments de la Bíblia, que l’avi,
en Leo i en Sam comenten amb diferents criteris. Un possible tre-
ball és que els alumnes triïn un d’aquests fragments de la Bíblia i
es preparin diferents interpretacions per exposar-les a classe. A
partir d’aquí, caldrà posar èmfasi especial en el sentit comú o la sa-
viesa que amaguen, extraient-ne el significat religiós. Pareu espe-
cial atenció en la sentència bíblica que es posa en relació amb el
conte de la cigala i la formiga (pàg. 67-70), que es pot comparar
amb la reflexió sobre el treball que en Leo fa a la pàg. 129. 

RECURSOS
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