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El narrador Antoni Garcia Llorca

L I T E R A T U R A I N F A N T I L I J U V E N I L

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

Antoni Garcia Llorca, Xerra
que xerra a Torretorta.

Il·lustracions de German
Menino. Col·lecció Grumets.

La Galera. Barcelona, 2000.
A partir de 12 anys.

P
rimer va ser Ulls d’ocell
(premi Folch i Torres
1995 i premi Serra
d’Or 1997); després va
continuar Tiny de llum

de lluna (premi Guillem Cifre
de Colonya, 1997); i encara Es-
pasa de constel·lació (premi Joa-
quim Ruyra, 1998). Amb
aquesta quarta novel·la, Xerra
que xerra a Torretorta, l’autor,
Antoni Garcia Llorca (Barcelo-
na, 1971), es presenta als seus
lectors sense haver passat pel
filtre d’un premi. I tot això amb
menys de 30 anys –és a dir, un
autor jove– i en un període de
cinc anys de creació. El cas
d’Antoni Garcia Llorca és,
doncs, un dels més evidents de
la cua de segle i la seva obra es
manté inalterable i coherent,
fidel a una mena de cicle –no
sé si volgudament o esponta-
ni– que té com a eixos princi-
pals: el paisatge, el medi am-
bient, la història i la fantasia,
filtrats per la tradició literària
clàssica.

La narrativa d’Antoni Garcia
Llorca està molt lluny d’allò
que sembla que sigui una
constant en els costums i usos
editorials per a joves. És, doncs,
un recorregut al marge de..., co-
sa que no he deixat mai de sa-
ludar des d’aquestes pàgines
sense advertir que la seva opció
està barallada amb el que
s’entén com a mercat editorial.

Algú pot objectar de l’última
novel·la de l’autor que els ar-
guments que utilitza, els per-
sonatges i els paratges, beuen
massa de les fonts clàssiques i
que recreen allò que la litera-
tura universal ha escampat als
quatre vents sense introduir,
com en les novel·les anteriors,
un retaule original del tot.
Doncs bé, que li ho objectin.
Més que millor. Aquesta conti-
nuïtat literària, que no s’ha
d’entendre com a fotocòpia, és
habitual en les millors litera-
tures i seria una mancança que
no existís en la catalana.

De tota manera, Xerra que
xerra a Torretorta té uns ingre-
dients prou vàlids per valo-
rar-la en conjunt com una
renovada reflexió sobre lami-
sèria humana en la veu del
bestiari casolà i fantàstic.
Faula narrativa, doncs, amb
un recull amagat de contes
que funcionarien per si sols i
que es relliguen gràcies al
Serpent que habita la torre
del títol.

DESCRIPCIONS LÍRIQUES
I com en tota faula, la mora-
litat, la reflexió, la ironia i la
mirada crítica no hi falten.
Fins i tot quan Garcia Llorca
es deixa anar pel costat de la
lírica (una constant en les se-
ves novel·les), no permet que
un romanticisme caduc el
traeixi i la descripció, tot i
que allunyada del paisatge
contemporani, domina la vi-
sió idíl·lica com les notes d’un
compositor.

Ell mateix ho diu: “Cada
paisatge té la seva melodia:
un bosc de pins, un camp de
cols, el cim d’una muntanya,
un mar tempestuós, fins i tot
un desert de sorra o un de-
sert de gel té la seva pròpia
melodia. I aquesta melodia
canvia segons si és de dia o és
de nit, si és hivern o és estiu,
si bufa tramuntana o si bufa
mestral. I els pins i els es-
quirols, les cols i els cargols,
les àligues i els escaladors,
les onades i els taurons, les
dunes de sorra i les esquer-
des al gel són les seves notes.
En tinc prou de contemplar
un paisatge amb els ulls i
amb el cor, i després comen-
çar a bufar la meva gaita. I
era ben veritat això que deia.
Quan en Pep Bufa passejava
pel camp tocant el seu ins-
trument, la brisa s’oblidava
de bufar, les merles s’oblida-
ven de cantar, els lliris s’o-
blidaven de florir, la guineu
s’oblidava de caçar i el mus-
sol s’oblidava de dormir”.

Atenció, doncs, cal avisar:
no hi ha aventura, en el sentit
tòpic, en aquesta novel·la. és
mateix. Hi ha literatura, per
descomptat. Sense això no
tindria sentit haver-la publi-
cada.

RAMÓN CILLA

Il·lustració de Ramón Cilla del 1894

L’encís dels orígens
C Ò M I C J O S E P G Á L V E Z

Antonio Martín, Los inventores
del comic español 1873/1900.

Planeta DeAgostini.

Barcelona, 2000.

A
quest primer volum,
de la que s’anuncia
com una sèrie sobre
els pioners de la
historieta, és signifi-

catiu tant per la seva excep-

cionalitat a casa nostra com
per la sintonia que té amb
d’altres estudis i treballs his-
tòrics que es realitzen a d’al-
tres països d’Europa. Les no-
ves dades, les anàlisis i les
historietes que les acompa-
nyen contribueixen a datar i
contextualitzar el naixement
del mitjà a casa nostra i allu-
nyar-lo de tòpics i interpreta-
cions reductives. El treball

d’investigació que ha desen-
volupat Antonio Martín ens
permet descobrir i disfrutar
de l’encís dels primers passos
d’un mitjà, la seva ingenuïtat,
l’emancipació gràfica de la
seva dependència de la il·lus-
tració i les seves primeres
troballes lingüístiques. D’al-
tra banda, apareix amb clare-
dat, ja en aquestes primeres
historietes, la seva relació

amb la realitat social des
de la vessant popular, ja
que acudits, vells contes,
refranys i retrats costu-
mistes són la font majo-
ritària d’inspiració ar-
gumental. Lògicament,
en aquests inicis, molt
poc coneguts fins ara, el
seu discurs encara era
limitat i la seva capacitat
de reproduir la vida par-
cial i superficial com se-
ria també la del cinema
als seus inicis. Ara bé,
aquestes pàgines testi-
monien que en el seu
naixement la historieta
es dirigia cap a un públic
adult, i que per tant el
seu confinament poste-
rior en l’espai infantil no
es deriva de la seva iden-
titat sinó d’altres cir-
cumstàncies més lligades
a criteris industrials, a la
nostra peculiar evolució
de la cultura popular i a
la major autonomia in-
dustrial i més alta rendi-
bilitat del cinema.

Xavier Bertran, L’assassinat de
la Xènia. Col·lecció La Maleïda.
La Galera. Barcelona, 2000.

A partir de 14 anys.

P remi Ciutat d’Olot 2000.
L’inspector Masferrer in-
vestiga un assassinat

amb proves massa clares que
apunten a set solucions irre-
futables. Però la Xènia diu que
no la sorprendrà que l’inspec-
tor li truqui perquè: “Quan
mates un amic, ja suposes que
la policia investigarà el crim, i
jo ho esperaré amb tota la
calma”.

M. Carme Roca i Costa, Foc al
cor. Col·lecció Punt de Trobada.

Edicions Cadí.

Barcelona, 2000.
A partir de 14 anys.

C rònica d’una amistat i de
la recerca d’un acosta-
ment entre dos nois, que

viuen a la mateixa ciutat, però
en dos mons diferents. L’un té
massa comoditats, l’altre ne-
teja els parabrises dels cotxes
al carrer. La història s’explica
a partir de la mirada –sorpre-
sa i apassionada– del noi de
família benestant.

Josep M. Morreres, Pell bruna.
Col·lecció El Corsari.

La Galera. Barcelona, 2000.
A partir de 14 anys.

D esprés d’una nit de
gresca, el protagonista
no pot imaginar que

després d’ensopegar amb una
certa noia, es veurà arrosse-
gat per un remolí que no po-
drà controlar, es trobarà im-
mers en una història on es
barrejaran la rivalitat, l’amor,
la rancúnia, la gelosia, el sexe
i on ningú no serà innocent
del tot.


