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La moda dels 
‘escape rooms’ 
arriba a les 
biblioteques
Tot i l’èxit creixent i sostingut que es-
tan tenint les biblioteques de casa 
nostra, la veritat és que encara hi ha 
amplis sectors de la població que no 
en trepitgen mai ni una, ni per casu-
alitat. La biblioteca, tot i que avui en 
dia és un calaix de sastre cultural on 
cap de tot, conserva el nom perquè 
bàsicament es dedica al llibre. Com 
ho podem fer perquè hi vagi encara 
més gent? La solució, ben barata, la 
trobem publicitada aquests dies: 
Room escape: Misión biblioteca (sí, la 
majoria silenciosa de llengua catala-
na no hi arriba, amb independència 
o sense). Us direu: els llibres per fi 
han arribat a l’entreteniment de mo-
da! Perquè cal reconèixer que l’ofer-
ta dels escape rooms ja s’ha implantat 
com una de les nostres propostes 
d’oci habituals. El ventall de possi-
bles clients és amplíssim. Tens una 
hora per resoldre un enigma plante-
jat en un espai tancat. Però atenció: 
Misión biblioteca? El quarter general 
dels bons es troba en perill. Una 
agència enemiga ha tancat a la bibli-
oteca un grup d’agents i amenaça de 
destruir-la si abans d’una hora no els 
és lliurat el document amb el nom 
dels esmentats agents, que es troba 
arxivat en un lloc secret de l’edifici. 

Afany destructiu 
Gairebé regalimem llàgrimes de fe-
licitat. Un, home de poca fe, pensa-
va: i a qui recoi li importa que des-
trueixin una biblioteca? Doncs sí: 
algú, en el món de l’entreteniment, 
opina que el temple dels llibres té 
prou importància com per plantejar 
que, si guanyen els dolents, la des-
truiran! És entendridor. No sé què 
passaria si es fes una enquesta en un 
institut públic d’ensenyament i es 
preguntés als adolescents, així, a bo-
ca de canó: quanta pena et faria que 
es destruís una biblioteca? De tota 
manera, els mateixos organitzadors 
del joc demostren que no s’han tor-
nat bojos. A veure, sí, una bibliote-
ca, però atenció: no es parla de lli-
bres, que fins aquí podríem arribar. 
Hi ha un document que algú ha 
amagat en una biblioteca, segura-
ment per despistar, perquè seria 
l’últim lloc del món on els dolents 
l’anirien a buscar. Mireu, sabeu què 
us dic? Tant és. Molt bé, nois: si ai-
xí fem que més gent descobreixi una 
biblioteca, endavant les atxes!✒
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Joan Coromines ha 
sigut un dels lin-

güistes més coneguts i 
controvertits de la se-
gona meitat del segle 
XX a Catalunya. Llen-
gua i pàtria recull dis-
cursos, manifestos, ar-
ticles –entre els quals hi 
ha les respostes al qües-
tionari Proust– i una 
extensa selecció de la 
seva correspondència.
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L’Eva és una noia 
molt intel·ligent: 
s’empesca enig-
mes que poca 
gent sap desxi-
frar, i aquesta ha-
bilitat l’aprofiten 

molt bé els seus amics íntims, en 
Pim i en Laurens, per enredar les 
noies més maques del poble i obli-
gar-les a despullar-se davant seu si 
no endevinen la solució del misteri 
que els proposa l’Eva. És l’estiu de 
2002 i la pubertat explota per ca-
dascun dels porus de la pell dels 
Tres Mosqueters, els tres únics nois 
nascuts el 1988 en un poblet de ma-
la mort de Flandes. Fa pocs mesos 
que el germà d’un dels tres va mo-
rir en circumstàncies estranyes i, 
encara que no ho vulguin reconèi-
xer, és aquesta mort la que plana so-
bre les actituds i aficions dels nanos 
durant el que hauria de ser només 
un altre estiu llarg i avorrit. Les fe-
rides internes que patiran mentre 
s’amaguen dins de tendes de cam-

Un estiu glaçat

panya per jugar a ser adults els mar-
caran de per vida, però això no ho 
saben, encara. 

Llibres sobre la crueltat adoles-
cent n’hi ha hagut sempre i sempre 
n’hi haurà. L’adolescència és un 
moment de canvi, de construcció 
de la personalitat, ple d’incerteses i 
de preses de decisió que per força 
resulten un material apte per a 
l’elaboració literària: res no és 
blanc ni negre, tot es qüestiona, 
ningú no és del tot bo ni del tot do-
lent. Els adolescents descobreixen 
i proven d’entendre un món, el dels 
adults, ple de secrets inconfessa-
bles i de comportaments si més no 
equívocs. De manera cíclica, apa-
reix un llibre que escandalitza la co-
munitat sobre la qual escriu: El des-
gel no és gaire diferent d’un llibre 
que va escandalitzar la Itàlia dels 
noranta, escrit per Simona Vinci i 
que portava per títol Dei bambini 
non si sà niente, en què els jocs sexu-
als pujats de to entre adolescents 
també eren el desllorigador d’una 

trama que l’autora construïa de 
manera volgudament misterio-
sa. A El desgel la debutant Lize 
Spit situa tres trames en tres mo-
ments històrics diferents (2015, 
2002 i records d’anys variats) i 
les explica de manera alterna, se-
guint un patró ferri que li treu es-
pontaneïtat a la història, que a 
vegades s’allargassa una mica. 
Tampoc no li caldrien alguns 
trucs fàcils per escandalitzar el 
lector, com una escena molt ten-
denciosa entre pare i filla ja a la 
pàgina quinze o la culminació de 
la venjança final. Però les con-
cessions són això, concessions, i 
el llibre ha venut gairebé 
200.000 còpies a Flandes, la Bèl-
gica que llegeix en neerlandès, 
cosa que també vol dir que ha ac-
tivat algun mecanisme impor-
tant: encara que només sigui la 
preocupació lògica sobre quina 
educació estem donant als nos-
tres fills, és just que un escriptor 
ho vulgui qüestionar i normal 
que molts lectors s’hi interessin. 

Cruenta i desassossegant  
La novel·la brilla quan fa més pu-
dor: el que fa de meravella Spit és 
aconseguir transmetre’ns la flai-
re que fa la merda de vaca, la sang 
d’un vedell acabat d’escorxar o la 
d’un trau a la cella provocat per 
un cop de pala. Contagiar-nos del 
desassossec que deu suposar 
créixer en una família de pares al-
cohòlics i amb una germana que 
té un trastorn obsessiu-compul-
siu. O descriure amb precisió qui-
rúrgica les primeres masturbaci-
ons adolescents, matusseres i ig-
norants. Ens explica que la vida 
de poble en ple segle XXI no és 
gens diferent de la vida de poble 
de sempre, que continua basada 
en la por a les maledicències i que 
és regida per uns mecanismes de 
control que s’ocupen que qualse-
vol desviació de la norma es tapi 
per no causar un escàndol. Que 
continuem vivint en comunitats 
on, de sobte, com després d’una 
nevada inesperada, es glacen les 
relacions humanes i ningú sem-
bla capaç de construir alguna co-
sa més bonica o més fructífera 
que la pròpia individualitat. Una 
novel·la cruenta i no apta per a 
pessimistes.✒
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L’editorial Gregal va 
descobrir als lectors 

catalans l’autor quebe-
quès Larry Tremblay 
amb El camp de taron-
gers, i ara en publica El 
Crist obès, que explica la 
relació entre l’Edgar, un 
home de 30 anys, i la víc-
tima d’una agressió en 
un cementiri. A qui vol 
salvar, el protagonista, al 
ferit o a ell mateix?

El Crist obès 
LARRY TREMBLAY 
Tr. Ricard Ripoll 
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Rodrigo Fresán va de-
butar el 1991 amb 

Historia argentina, una 
novel·la que el va col·lo-
car al capdavant de la no-
va novel·la argentina. Li-
teratura Random House 
recupera ara aquesta his-
tòria “d’estètica pop, es-
til sincopat i melodiós i 
sincretisme sentimen-
tal”, en paraules del crí-
tic Ignacio Echevarría.
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