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Classicisme
i fragilitat

A N D R E U S O T O R R A

Maria Àngels Bogunyà,
Temporal a l’illot Negre.

Il·lustracions de Manuel
Ortega. Col·lecció El Vaixell de

Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2000.
A partir de 9 anys.

S
i alguna característi-
ca té la novel·la de
Maria Àngels Bogu-
nyà, Temporal a l’illot
Negre (premi Vaixell

de Vapor, 1999) és que trenca
amb l’esquema del que ente-
nem com a aventura. Ni les pis-
tes de temporal ni les del mateix
illot Negre han de fer pensar que
el relat conduirà els lectors per
un tobogan d’animades peri-
pècies. En realitat, la
història que explica
l’autora podria ser
molt ben bé que es
desenvolupés en un
desert, en una cade-
na de muntanyes o
en un laberint urbà,
canviant-ne els ele-
ments, esclar, per-
què l’aventura au-
tèntica està en l’in-
terior del que pen-
sen i fan o deixen de
fer els personatges.

La situació al
mar, doncs, és tan
convencional –amb
totes les distàncies
que admet aquesta
apreciació– que fa
que la novel·la
aguanti el desenvo-
lupament de la tra-
ma pel seu propi
pes. No cauré en la
trampa de dir si un
argument i un fil
narratiu extremada-
ment literari és allò “més o
menys adequat per a lectors
d’una determinada franja d’e-
dat”. Prou voltes hi deu donar
l’editor quan es troba amb una
novel·la com aquesta a les
mans, premiada per un jurat
garantidament objectiu, i sense
saber ben bé quina consigna ha
de passar als venedors perquè
la cadena de distribució no es
trenqui –la contracoberta ho
detecta: “Qui sap què se n’ha fet
d’en Tom i la barca? Quin sentit
tenen el quadre, les monedes..?
Hi ha realment un galió enfon-
sat al fons del penya-segat...?”–.
I està bé que, enmig de tanta
unidireccionalitat editorial,
regni també el desconcert, és a
dir, l’obra feta a consciència (o
potser inconscientment, sense
pensar en els lectors als quals es
destinarà).

Els elements estan traçats
des del principi: temporal, illot,
barca i navegant perduts, un
quadre, unes monedes, una
heroïna, i un galió enfonsat,
que tant pot ser real com de
llegenda. Però tot plegat barre-

jat en un ambient quotidià on
el més important de la història
bascula entre la tragèdia i l’a-
fany de superació personal.

L’autora agafa l’argument de
Temporal a l’illot Negre amb pin-
ces, com si li fes por que se li
pogués trencar a les mans. I ho
fa estirant el llenguatge entre
les imatges líriques, situades
mesuradament dins del text, i
els cops de misteri que deixen
amb l’alè suspès el lector. Això
fa que la lectura hagi de ser
atenta perquè no tot queda ex-
plicat.

Com que no hi ha novel·la
sense sorpresa, la de Temporal a
l’illot Negre és tan essencial que
es mantingui en la incògnita
fins que el lector no la trobi que

ni una ressenya ni aquest co-
mentari en poden parlar massa
obertament. En tot cas, es pot
afegir que els personatges
principals de la novel·la de Ma-
ria Àngels Bogunyà desprenen
la força d’alguns dels millors
personatges clàssics i la fragili-
tat d’alguns dels personatges
contemporanis més apreciats
pels lectors.

Les il·lustracions d’aquesta
edició vigilen també de no des-
velar més de l’imprescindible i
inciten a la investigació lectora.
L’autor de les imatges s’ha pro-
tegit de les imatges difumina-
des, simples traços que insinu-
en els personatges i el paisatge
de Temporal a l’illot Negre. La co-
berta i la contracoberta sembla
que situïn la trama en una
costa aturada en l’espai del
temps. Si bé els noms dels per-
sonatges i alguns elements at-
mosfèrics són molt clars, l’ar-
gument no té gaires dificultats
per travessar altres referències
culturals. Com els bons tempo-
rals, el d’aquesta novel·la es fa
apreciar quan ha passat del tot.

LANGER

Il·lustració de Langer de l’últim ‘Nosotros somos los muertos’

El cant del cigne

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Autors diversos, Nosotros
somos los muertos 6/7.
Ediciones Veleta.

Granada, 2000.

H i havia una vegada un
mercat que només po-
tenciava historietes

mediocres, un mercat fill d’u-
na indústria que no tenia cap
més ambició que perllongar la
seva inevitable agonia. Llavors
va ser quan dos autors, Max i
Pere Joan, arrossegats pel seu
desig, gairebé necessitat, de
fer un còmic viu van crear un
petit monstre. Era tan diferent
als altres tebeos que no podia
ser altra cosa que un monstre,
al qual van anomenar, amb
clara voluntat de provocació,
Nosotros somos los muertos.

Ara, cinc anys, sis números
i moltes historietes més tard,
aquell còmic ens diu adéu
amb un cant del cigne de du-
es-centes pàgines de la millor
qualitat que exemplifiquen la
paradoxa de la vitalitat del
mitjà i la fragilitat de la seva
indústria. Pàgines riques en
imatges que narren, que ex-
pressen, que suggereixen des
de la més àmplia varietat es-
tilística i temàtica. Pluralitat
representativa de la significa-
tiva heterogeneïtat de la his-

torieta alternativa, i que re-
cull, a més d’una interessant
presència internacional, des
de la recuperació de la mor-
bositat de Martí, la incorpora-
ció de la lleugeresa d’Agreda,
la subtilesa de Manel Fontde-
vila, la distorsió d’Olivares...

fins a la sorprenent síntesi
d’imaginació i ingenuïtat que
són les pàgines de Vida en otros
planetas, de Dario Adanti. Un
catàleg de petites meravelles i
de potencialitats que busca un
continuarà que substitueixi
aquest final.

Xavier Nicolau Bargalló,
Història d’una orella.

Il·lustracions de Marie Nigot.
Col·lecció El Vaixell de Vapor.

Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2000.
A partir de 6 anys.

E n aquell poble remot
entre mar i muntanya
només hi vivien els so-

rolls i n’era l’alcaldessa una
orella. Però un dia va deixar
de sentir-hi i aleshores es van
començar a complicar les co-
ses. Unes il·lustracions delica-
des i de to amable fixen a tot
color la imatge del municipi i
dels seus personatges.

Toni Villalobos, El foc de la nit.
Il·lustracions de Marta
Balaguer. Barcanova.

Barcelona, 2000.
A partir de 6 anys.

E l Tim és una cadernera
que viu en un castanyer
i no s’hauria imaginat

mai que aquella cuca petita i
lletja tenia la solució per en-
frontar-se d’una vegada per
totes als ratpenats gegants
que li produeixen tants pro-
blemes. La il·lustradora ha fet
per a aquesta edició uns ge-
nerosos retrats dels protago-
nistes en estat de forta ex-
pressivitat.

Armand Matias Guiu, Es deia
Vanessa. On és ara?

Il·lustracions Mercè Canals.
Col·lecció Sopa de Llibres.

Barcanova. Barcelona, 2000.
A partir de 12 anys.

A rran d’unes colònies
prop del llac de Mont-
cortès, al Pallars Sobirà,

el grup d’amics descobrirà
què amaga la seva nova com-
panya Vanessa. Plegats des-
emmascaren una banda de
lladres i recuperen joies i di-
ners de diversos robatoris.
Uns dibuixos en miniatura
posen l’accent poètic a l’acció
trepidant.


