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Amb la muntanya de
Montjuïc de fons
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L’Eva és
una noia que
encara no ha
fet 16 anys,
però que es
comporta amb
la maduresa
dels 18

Isabel Olesti, La muntanya dels
secrets. Col·lecció Columna Jove

XXL. Columna. Barcelona,
2005. A partir de 16 anys.

Manuel Valls, Eva, què fas
aquesta nit? Col·lecció Columna

Jove. Columna. Barcelona,
2005. A partir de 14 anys.

L
es èpoques en les
quals s’ambienten les
dues novel·les són di-
ferents. Anys 60 del
segle passat i primeri-

es d’aquest segle. Però la mun-
tanya de Montjuïc hi és de fons
en totes dues. En la d’Isabel
Olesti, com a territori gairebé
protagonista, al costat de l’he-
roi. En la de Manuel Valls, com
a referent màgic dels seus per-
sonatges, amb poders sobrena-
turals. Dues novel·les, a més,
amb una forta arrel a la Bar-
celona en creixement de la
primera gran immigració i a la
Barcelona tradicional de Grà-
cia, respectivament.

Isabel Olesti (Reus, 1957) ha
fet un retrat de la Barcelona
de les barraques, centrat a
Montjuïc, a partir d’un perso-
natge jove que hauria pogut
ser un més dels que apareixen
a la pel·lícula Los chicos del coro.
L’autora diu que la informació
de la trama de la novel·la la
deu a les converses mantin-
gudes amb un cap de cuina
d’una pizzeria. El cas és que la
impressió de La muntanya dels
secrets és més la d’un docu-
ment que no pas d’una no-
vel·la, tot i que segurament
–tornem al cinema– costa
actualment de diferenciar
entre ficció i realitat. Olesti
ha estructurat la novel·la en
cinc parts, de les quals només
la quarta abusa d’un ritme
truculent amb aventures de
risc al volant, i ha respectat
un recorregut personal del
seu protagonista que retrata
un substrat urbà rescatat de
l’oblit.

Descobrir coves i passadis-
sos a la roca de Montjuïc –una
aventura amb espelmes que
s’apaguen recorda Les aventures
de Tom Sawyer– i entrar en els
col·legis religiosos de l’època
–més orfenats d’acollida que
no pas escoles– posa el testi-
moni dels anys 50 i 60 d’aquí
al costat de testimonis simi-
lars d’autors francesos o ir-
landesos que han han tractat
també el tema amb cruesa.

PASSATGES HISTÒRICS
Dins de La muntanya dels secrets
no hi falten referències geo-
gràfiques o d’institucions, i
passatges històrics: l’Asil Du-
ran, per exemple –un terror
de l’època–, el barri del Po-
ble-sec, sota Montjuïc, i el

barri del Carmel dels inicis. I
tampoc hi falten unes pinze-
llades de sentiments entre
germans i pares del que ara
anomenaríem una família
desestructurada. I, com a refi-
ló, un alè poètic, amb una
troballa d’un llibreter de vell
que lliga amb la infància del
protagonista i la propietat
d’un llibre rescatat de l’abo-
cador i que és el que canvia la
seva atzarosa vida. Parlar de
circumstàncies de misèria és
sempre un recurs literari de
bon resultat. I el cas de La
muntanya dels secrets no n’és
una excepció.

Manuel Valls (Barcelona,
1952) s’ha dedicat, després
d’una trajectòria dins el món
del cinema i la televisió, a la
literatura per a joves amb una
sèrie, la d’Eva, de la qual ja
porta quatre novel·les: Eva,
busca un bon psicòleg, Eva, ja tens
quinze anys i..., Eva, no vagis a
Berlín amb limousine i, aquesta,
Eva, què fas aquesta nit?, gua-
nyadora del premi Ramon
Muntaner. El personatge, com
s’intueix, és una noia que no

n’ha fet encara setze, però que
es comporta amb la maduresa
de la majoria d’edat. Veïna de
Gràcia, on l’autor ambienta
l’acció, el personatge passa
com pot la maroma de l’edat i
el dia a dia d’uns pares sepa-
rats i dos germans petits.

Novel·la amb tendència a
l’aventura urbana adolescent,
té una guspira d’originalitat
–que l’autor explota poc–,
amb l’aparició d’un movi-
ment cívic –o incívic, depèn
de com es miri– que es dedica
a buidar els jardins dels nans
de pedra de decoració per
tornar-los al seu hàbitat, que
és el bosc.

Cada novel·la té un final
tancat, però les relacions per-
sonals que s’hi van establint es
mantenen dins la sèrie. L’Eva
és un personatge que fa el ca-
mí d’altres, com és ara en Fla-
nagan, hereus d’una tradició
literària que es va refermant a
mesura que els lectors agafen
confiança amb el seu o, en
aquest cas, la seva heroïna.

EDICIONS DE PONENT

Miralls de l’horror

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Diversos autors, 11-M: Once
miradas. Edicions de Ponent.

Alacant, 2005.

H
i ha certes manifes-
tacions de l’horror,
l’atemptat de
l’11-M n’és una, que
com el sol en els

eclipsis no es poden, no podem
mirar-les directament sense
córrer el perill de quedar cecs o
ser arrossegats pel vertigen de
la barbàrie. Potser per això les
onze mirades del subtítol d’a-
quest llibre són en realitat on-
ze conjunts d’imatges que so-
les –la portada d’Ana Juan– o
per la relació establerta pels
guions es converteixen en on-
ze miralls, o en onze trossos
del mirall que aquella sèrie

d’explosions va trencar, que
reflecteixen impressions parci-
als del terror.

Felipe Hernández Cava, gui-
onista de la majoria de les his-
torietes, coordina i ordena els
treballs gràfics d’autors tan di-
versos com ara Bartolomé Se-
guí, Enrique Flores, Keko, Lau-
ra, Micharmut, Raúl, Santiago
Sequeiros, Silvestre i Victoria
Martos, als quals s’afegeix la
recuperació d’El Cubri, equip
format per Felipe Hernández
Cava i el dibuixant Pedro Ar-
jona, que va tenir un gran
protagonisme amb les seves
historietes crítiques en la his-
tòria cultural de la Transició.

CAUSES DE LA TRAGÈDIA
L’intent d’alliberar la cerca de
la responsabilitat de l’acte
d’interpretacions esbiaixades
pel partidisme o per la confu-
sió obra una sèrie de narraci-

ons que volen, i aconsegueixen,
representar gran part de les
causes i les conseqüències d’a-
quella tragèdia. La descripció
del marc global de la infàmia
conviu amb l’aproximació més
intimista a les figures dels bot-
xins i de les víctimes, als motius
d’uns i a la innocència d’altres.
La referència filosòfica o de
context polític va acompanya-
da i es complementa amb el
retrat costumista de la vida
quotidiana, amb el tall dels
minuts precedents a la mort i
que no tenen sentit si no estan
precedits i seguits per la vida. I
l’absència d’aquest després ens
colpeja en el punt feble de la
incertesa i ens pertorba no no-
més per l’amenaça de la nostra
probable i sobtada caducitat,
sinó especialment per la preca-
rietat dels valors sobre els quals
hem establert l’equilibri de la
nostra convivència.

David Melling, La biblioteca
fantasma. Adaptació i

traducció d’Antoni Cossimo.
Il·lustracions de l’autor.

Beascoa -Random House

Mondadori. Barcelona,
2005. A partir de 6 anys.

H istòria de l’amistat en-
tre la protagonista i
una sèrie de fantasmes

d’allò més sociables i amants
de la lectura que es veuen
obligats a agafar en préstec els
llibres dels infants. L’àlbum,
amb pàgines desplegables, re-
cull una aventura estrambòti-
ca i original en un món sense
llibres i sense contes.

Jules Verne, La volta al món en
80 dies. Versió de Miquel
Desclot. Il·lustracions de
Javier Andrada. Col·lecció

Petits Universals.
La Galera. Barcelona, 2005.

A partir de 7 anys.

U na nova introducció a
un dels clàssics d’aven-
tures, aquesta vegada en

versió reduïda esquemàtica-
ment a escenes o preses de
pel·lícula, que configuren una
completa sinopsi del recorre-
gut de Phileas Fogg per gua-
nyar la seva aposta. Una làmi-
na a color acompanya cada
breu capítol.

Lin Sutherland, Terratrèmols i
volcans. Traducció de Josep
Escarré. Il·lustracions de
Richard Bonson, Chris

Forsey, Ray Grinaway, James
McKinnon, Stuart McVicar i
John Richards. Col·lecció Els

Exploradors de National
Geographic. La Magrana -

RBA. Barcelona, 2005.
A partir de 10 anys.

S èrie de coneixements
amb llibres de format
gran que contenen textos

divulgatius, experiments, voca-
bulari tècnic, fets sorprenents i
enllaços. Altres títols: L’espai,
Roques i minerals, El cos humà...


