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Proveu de fer l’exercici: tor-
neu a agafar el Mecanoscrit
del segon origen. A veure si

us passa com a mi. Enganxa. Al
mateix Pedrolo el molestava que
fos la seva novel·la més llegida –és
el gran long seller de la narrativa
catalana– i tanmateix és inevita-
ble: és un llibre que t’atrapa, un
text que avança ràpid i precís, i re-
re el qual s’endevina un escriptor
de raça, d’ofici, algú amb una gran
capacitat per imaginar i per nar-
rar. Quin ritme! Cada escena (nu-
merades) ocupa un o dos parà-
grafs, no més. És una obra amb
una estructura com taquigràfica,
com d’impressions captades en di-
recte, feta de petites píndoles amb
dosis paritàries d’acció i senti-
ment, i tot emmarcat en l’èpica
d’un gran principi: al capdavall,
l’Alba i el Dídac recomencen ni
més ni menys que la història de la
humanitat.

A ningú li pot estranyar, doncs,
l’èxit d’aquesta obra ja clàssica de
la ciència-ficció en el seu vessant
més filosòfic, és a dir, la ciència-
ficció que reflexiona sobre el futur
de la raça humana. Rere l’obsessió
de l’Alba per conservar el saber
acumulat en llibres i la bellesa de
l’art hi batega el Pedrolo compro-
mès –fins i tot obsedit– amb l’es-
criptura i la cultura, igual com
darrere la concepció de la vida que
té la mateixa Alba –el seu refús de
la religió o la seva manera de viure
el propi cos– hi batega un cant a la
llibertat.

ELS LLIBRES
I LES COSES

IGNASI
ARAGAY

Al costat de tot això, el Meca-
noscrit és un llibre extraordinàri-
ament senzill, apte per a tots els
públics, ideal per iniciar nous lec-
tors, que et desplega davant els
ulls, com qui no vol la cosa, un nou
món, mai més ben dit. També és
una bella història d’amor. I una
gran aventura adolescent. I és, al-
hora, una història d’esperança.
Per al lector català, a més, el llibre

té l’avantatge dels escenaris cone-
guts. Això sí, el pas del temps farà
que els més joves descobreixin
que quan Pedrolo el va escriure, al
metro de Barcelona i havia taqui-
lles amb venedores o que no exis-
tien els telèfons mòbils. Però això
no restarà versemblança a aques-
ta història universal.

Crec que els que la vau llegir de
joves tornareu a gaudir de la no-
vel·la i els que ara són adolescents,
si gosen tastar-la, no la podran
deixar i ben segur que d’alguna
manera els marcarà. Per tot això
és un dels dos títols que inaugura
demà la col·lecció de l’ARA i Edici-
ons 62 de clàssics de la literatura
juvenil: tot un món.✒

‘MECANOSCRIT DEL
SEGON ORIGEN’ ÉS UN
CANT A LA HUMANITAT
I A LA LLIBERTAT, I
UNA HISTÒRIA D’AMOR
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Adolescents que juguen
a salvar el món

La combinació d’adolescència i
superpoders és explosiva i ens
ha deixat a la memòria obres

memorables com els iconoclastes
New Avengers, de Chris Claremont
i Bill Sienkiewicz; els clàssics The
New Teen Titans, de George Pérez;
i el Zot!, de Scott McCloud. Jóvenes
Vengadores recupera l’esperit
d’aquelles aventures de cadells re-
bels i desemparats, però el seu em-
bat va més enllà gràcies a una in-
ventiva gràfica que converteix cada
número en una sorpresa. El treball
de l’equip creatiu format pel guio-
nista Kieron Gillen i el dibuixant
Jaime McKelvie demostra que no
tot està inventat en el món dels cò-
mics de superherois i que qualitat
artística i entreteniment no són an-
tònims. La sèrie és tan original i
outsider que sembla més el produc-

te d’un segell independent que el
d’una gran editorial (generalment
al mainstream no li agrada assumir
riscos que posin en perill les ven-
des). No és habitual, per exemple,
que en un còmic de superherois els
personatges s’escapin de les vinye-
tes i les deixin en blanc per passejar
pels marges mentre fan reflexions
existencials. Ni tampoc que dos
dels seus protagonistes siguin una
parella d’homosexuals que es peto-
negen després de la batalla per ce-
lebrar la victòria. Si Gillen i McKel-
vie mantenen el nivell, Jóvenes
Vengadores acabarà convertint-se
en una sèrie de culte. ✒
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FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Cançons d’amor i de...
SERGI PÀMIES
Quaderns Crema
180 pàgines i 12 € 1/5

[ 2 ] Wonder
R.J. PALACIO
La Campana
420 pàgines i 14 € 2/53

[ 3 ] Victus
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
La Campana
608 pàgines i 22 € 3/22

[ 4 ] I el ressò de les...
KHALED HOSSEINI
Edicions 62
340 pàgines i 20 € 5/4

[ 5 ] La veritat sobre el...
JOËL DICKER
La Campana
688 pàgines i 22 € 4/16

[ 1 ] Ser o no ser catalans
TONI ALBÀ
Columna
176 pàgines i 17,90 € 10/4

[ 2 ] Sense por
TERESA FORCADES / ESTHER VIVAS
Icaria
120 pàgines i 9 € 4/3

[ 3 ] Com Àustria o...
M. GUINJOAN / X. CUADRAS / M. PUIG
Pòrtic
192 pàgines i 18 € 1/4

[ 4 ] Addendum
ALBERT PONT
Viena
220 pàgines i 19,50 € 3/4

[ 5 ] El secret més ben...
MARC ESTÉVEZ
Ara Llibres
160 pàgines i 19,90 € 7/5

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Mi hermana Elba...
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS
Tusquets
202 pàgines i 12 € 1/58

[ 2 ] Dispara, yo ya estoy...
JULIA NAVARRO
Plaza & Janés
908 pàgines i 22,50 € 2/5

[ 3 ] Victus
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
La Campana
602 pàgines i 22 € 5/20

[ 4 ] El héroe discreto
MARIO VARGAS LLOSA
Alfaguara
392 pàgines i 19,50 € 3/3

[ 5 ] La verdad sobre el...
JOËL DICKER
Alfaguara
672 pàgines i 22 € 4/15

[ 1 ] Diario del crash
SANTIAGO NIÑO BECERRA
Los Libros del Lince
352 pàgines i 21 € 1/2

[ 2 ] El sueño de Alicia
EDUARDO PUNSET
Destino
360 pàgines i 20,50 € 3/2

[ 3 ] El método ‘entulinea’
DIVERSOS AUTORS
Planeta
320 pàgines i 15,90 € 2/3

[ 4] La enzima prodigiosa
HIROMI SHINYA
Aguilar
352 pàgines i 18 € 5/28

[ 5 ] La venganza de la...
ROBERT KAPLAN
RBA
440 pàgines i 23,99 € 4/3


