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arles Batlle, dramaturg amb un pas-
sat amb trajectòria i projecció, fa de
Kàrvadan. La llegenda de l’impostor

l’obertura d’una trilogia que té com a escena-
ri els paisatges d’una Garrotxa que viu en pri-
mera persona des de fa una desena d’anys.

El projecte és ambiciós –ni que sigui per la
llargada que assolirà un cop estigui enllestit i
publicat– i encaixa en el fenomen general
que va desfermar, al seu moment, la resur-
recció cinematogràfica de l’obra magna de
J.R.R. Tolkien, El senyor dels anells, i que in-
clou productes destinats al gran consum
com ara la saga Joc de trons.

El recurs al potencial dels temps foscos
–una època indeterminada tenyida de me-
dievalisme– és del tot lícit i ha produït obres
de qualitat, com ara la injustament soterrada
Olvidado Rey Gudú, de la barcelonina Ana
María Matute. Malgrat l’aparent comoditat
de sotmetre-s’hi i fruir-ne còmodament els
avantatges, l’autor de Kàrvadan. La llegenda
de l’impostor opta per embolicar la troca –en
el sentit lúdic i positiu de l’expressió– i afe-
geix a la seva proposta literària el potencial
dels viatges en el temps, que, en la primera
part de la trilogia, situa el jove indignat Pol
Bàrsac –protagonista de la novel·la– i el seu
company de peripècies antisistema Jan en el
regne de Carr-Mor.

El viatger del temps, un cop a lloc, no es veu
immediatament immers en una trama de la
qual desconeix els detalls però en la qual està
cridat a tenir un paper destacat. Fruit d’això
hi ha les coneixences que fa en el, per ell ma-
teix, nou món, i les peripècies en què es veu
obligat a prendre part. Aquest component de
la novel·la, el de les peripècies, no és impor-
tant només com a fonament de la trama: té
pes, també, perquè obeeix a una de les volun-
tats que l’autor vol fer constar en aquest pro-
jecte: fer dels paisatges de l’Alta Garrotxa un
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element amb protagonisme.
L’objectiu l’aconsegueix de ma-
nera parcial perquè el propòsit
trontolla a causa dels mateixos
mals que provoquen uns certs
grinyols en el conjunt de la
novel·la.

La construcció d’un món fan-
tàstic i una història que hi tingui
lloc han d’obeir a una lògica nar-
rativa que no només ha de seduir
qui la llegeix, també l’ha d’acom-
panyar en la descoberta de tot allò
que se li està posant a les mans i
davant dels ulls.

Si no es compta amb la compli-
citat del receptor, la potència del
missatge juga en contra de l’emis-
sor, a qui es pot retreure que igno-

ri que qui llança pedres al cel cor-
re el risc que li caiguin al cap.
    El plantejament general de Kàr-
vadan. La llegenda de l’impostor és
correcte, i esperem que la segona i
la tercera part de la trilogia duguin
a bon port les naus que acaben de
salpar. Perquè això passi, cal que
els nous textos evitin les circum-
volucions estèrils i els episodis que
pequen d’onanisme literari –els
requeriments d’una novel·la no
són els del teatre–, i que cada inter-
venció dels protagonistes –el text
de Batlle es crea a partir d’una con-
catenació de dos monòlegs– sigui
una aportació real al progrés de la
història. No és una missió impos-
sible: ni tan sols a Carr-Mor. ❋
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Carles Batlle
és un amant de la
geografia de l’Alta

Garrotxa des de petit
i la coneix amb tota

mena de detalls
EL PUNT AVUI

L’apunt
Nascut a Barcelona
el 1963, Carles
Batlle ara fa uns
deu anys que viu a
l’Alta Garrotxa, on
ja hi anava de petit
perquè els pares hi
tenien una casa. El
seu currículum
inclou set premis,
quinze obres de
teatre i tres assajos
sobre temes
teatrals.

CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

La tendresa de l’Univers explicada als néts
avenç de la ciència és un diàleg in-
terminable: amb el món que els
científics observen i experimenten,

al qual interroguen pacientment i exhausti-
va per esbrinar-ne els misteris; amb un ma-
teix a través de la reflexió que susciten les
observacions i els resultats dels experiments;
amb els col·legues amb qui es conversa, i
amb tothom amb qui es comparteix el goig
de les descobertes. Això fa que, quan es di-
fon el coneixement científic, la utilització de
diàlegs no resulti aliena. Plató i Galileu, pro-
bablement el primer divulgador modern,
van escriure bona part de les seves obres en
aquest format. Com explicaria, doncs, els
misteris de l’Univers a la seva néta un dels
més prestigiosos astrofísics del segle XX?

L’ Una petita història per enten-
dre l’Univers, de l’astrofísic i
ecologista canadenc Hubert
Reeves, és el resultat de les con-
verses que durant les nits d’estiu
va tenir amb una de les seves né-
tes. Reeves va ser conseller de la
NASA i director del Centre Na-
cional d’Investigació Científica
de París.

De què estan fetes les estrelles?
A quina distància es troben? 
Quina és l’edat del Sol i de
l’Univers? Què és el Big Bang?
Què és un forat negre, i n’hi ha
cap a prop de la Terra? Totes
aquestes preguntes i moltes al-

tres, algunes de les quals solen
aparèixer de forma gairebé es-
pontània en aixecar la vista cap
a la volta celeste i la resta són
conseqüència de les explica-
cions inicials, troben resposta
en aquest llibre, un diàleg escrit
de forma planera perquè tot-
hom pugui entendre els misteris
de l’Univers, des de joves de ca-
torze anys, com la néta de l’au-
tor, fins a adults de qualsevol
edat. Un llibre sobre l’Univers
que, en paraules de l’autor, “no
exclou la poesia”, la de la tendre-
sa amb què conversa amb la seva
néta. ❋
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