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CRISTINA CALDERER

El narrador Rafael Vallbona

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

Històries crítiques,
històries socials

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

Rafael Vallbona, Una història
de carrer. Col·lecció Gran

Angular. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2000.
A partir de 14 anys.

H
istòria de bons i do-
lents. Història de
barri. Història ge-
neracional. Història
de corrupció. Histò-

ria de medi biogràfic. Història
d’amistat. Història de trenca-
ment. Història de denúncia. És
a dir: Una història de carrer.

Tot això i una mica més és
aquesta novel·la de Rafael Vall-
bona que manté una estruc-
tura narrativa a dues veus, la
dels dos protago-
nistes –els dos
amics de tota la
vida–, per recór-
rer al temps
d’infància, pas-
sar per l’adoles-
cència i arribar a
la maduresa.
Tres parts que es
mantenen en
l’estructura for-
mal que ha se-
guit l’autor:
planteig, nus i
desenllaç (amb
les limitacions
que aquesta
franja divisòria
aporta sempre).

D’aquestes tres
parts –podrien
ser tres novel·les
perquè la histò-
ria ja se sap que
s’allarga com es
vol–, la primera
és la que intenta
reflectir un am-
bient més nostàl-
gic –jugar a fut-
bol al carrer, el joc de les bales,
formar part d’un grup per
conveniència...–, i per tant és
també la que parla al lector
d’un temps perdut, i si el lec-
tor és jove –la col·lecció ho
propicia– l’ambient li pot re-
sultar una mica allunyat de
les seves referències.

A un lector adult, en canvi,
aquesta és la part que pot
sentir més pròxima. I malgrat
això, aquesta mateixa proxi-
mitat es veu reduïda a una
relació de formació d’amistat
entre els dos amics, que més
aviat vol ser un preàmbul o
una introducció al que real-
ment es troba en les dues
parts següents. Una història de
carrer creix en ritme a partir
de la segona part. I això em fa
concloure que les trenta pri-
meres pàgines poden repre-
sentar per al lector una opinió
equivocada del conjunt de la
novel·la. L’autor s’hi ha entre-
tingut massa i, insisteixo, no
hi ha aprofundit, segurament
que conscient de la poca refe-

rència que en posseeixen els
lectors als quals principal-
ment s’adreça.

I fora d’això, la denúncia
que fa de la vida de barri de
classe treballadora, l’evolució
de creixement desmesurat
d’una població petita en po-
blació mitjana, el fantasma de
l’atur, el clima que crea a
partir de la segona part i el
paisatge que es reflecteix en el
relat, troben una connexió
més directa amb qualsevol
generació –per jove que si-
gui– perquè l’aprofitament
del poderós sobre el feble és
un hàbit que seria ingenu
pensar que ha deixat d’existir
a cops de civilització.

Com que es tracta d’Una his-
tòria de carrer –l’autor no en-
ganya ni amb el títol–, també
cal advertir que el lector ha
d’estar disposat a trobar-hi al-
gunes de les escenes habituals
en novel·les amb protagonis-
tes adolescents. I, en aquest
cas, alguns moments durs
propis d’una novel·la realista.

Fa uns anys, Una història de
carrer seria qualificada de rea-
lisme crític. Suposo que era una
manera de disfressar els pri-
mers intents de denúncia d’u-
na societat que no es volia
sentir criticada. Ara, simple-
ment cal parlar de realisme. El
criteri de crític rau més aviat
en la impressió que en treu
cada lector, segons la seva ex-
periència de la realitat. Assis-
tir a un suïcidi per atur, a un
assassinat per trafic de nego-
cis i a un canvi de vida per
posició social, ha superat l’es-
tadi de cap mena de crítica i
s’ha convertit en un fet habi-
tual, és a dir, en Una història de
carrer.

EDITORIAL GLÉNAT

Memòries de la
cultura popular

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Antonio Martín, Apuntes para
una historia de los Tebeos.

Editorial Glénat.

Barcelona, 2000.

L
a necessària i opor-
tuna recuperació,
corregida i amplia-
da, d’Apuntes para una
historia de los Tebeos,

treball publicat per Antonio
Martín originàriament a la Re-
vista de Educación els anys
1967-1968, ens permet apro-
par-nos a una part molt impor-
tant de la història de la nostra
cultura popular. Una part que
sovint mantenim reclosa entre
les parets, bé del record nostàl-
gic, bé de l’oblit vergonyant o
menyspreador. En tot cas, sem-
pre allunyada del present i de la
seva conformació. Aquests
apunts configuren una primera
i documentada anàlisi del nai-
xement, creixement i gairebé
desaparició d’un format parti-
cular de la historieta: el tebeo.
Una evolució que va patir les
interferències de la brutal in-
volució dretana de la dictadura,
però que va aconseguir el seu
moment mes daurat quan es va
convertir en el camí més acces-
sible per a l’evasió o per a la
visió crítica de la quotidianitat.

De totes les maneres la manca
de llibertat, i per tant la re-
ducció del component popu-
lar a una funció de consumi-

dor, en va afavorir finalment
la crisi quan la majoria dels
seus continguts van ser incor-
porats a un mitjà d’accés més
directe: la televisió. Les res-
triccions polítiques i la inèrcia
de la indústria es van conju-
minar per impedir una evolu-
ció temàtica i formal; evolució
possible com va demostrar el
revifament de les revistes
d’historietes de finals dels se-
tanta. Però aquesta ja és part
d’una altra història que enca-
ra s’ha d’escriure.

Justin Denzel, El retorn de Tao.
Traducció de Lluïsa Moreno.

Il·lustracions de Tha.
Col·lecció El Vaixell de Vapor.
Cruïlla. Barcelona, 2000.

A partir de 12 anys.

S egona part de les aventu-
res prehistòriques del jo-
ve pintor Tao. Han passat

dos anys de la mort de Barba-
grisa, el vell fetiller i Tao és ara
el pintor de les cavernes sagra-
des. Tothom l’admira i respecta
menys Zugor, un bruixot boig
que maltracta i amenaça els
que no són del seu clan.

Guillem Rosselló, L’estranya
presència. Col·lecció La LLum
del Far. Baula. Barcelona,

2000. A partir de 12 anys.

U na història del segle
XVII, convertida en lle-
genda, serà la clau per

interpretar les estranyes cir-
cumstàncies que giren al
voltant de la parella prota-
gonista de l’època actual. La
tragèdia i l’esperança, l’amor
i l’odi coincidiran en la lle-
genda i en la seva projecció a
través dels segles fins al pre-
sent.

Joan de Déu Prats, Un
missatge dins l’ampolla.

Col·lecció El Vaixell de Vapor.
Cruïlla. Barcelona, 2000.

A partir de 7 anys.

E n Guiu voldria ser ex-
plorador, viatger nave-
gant..., però de moment

s’acontenta llançant ampolles
al mar amb missatges, perquè
arribin a terres llunyanes. Fi-
nalment, un dia rep una res-
posta que el cita al far aban-
donat. L’hi esperen moltes
aventures i un acompanyant
inesperat.


