
◆ C U L T U R A ◆ XVII
A V U I

dijous

22 de març del 2001

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

La satisfacció de
llegir literatura

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

La novel·la de
Sandra Glover
té un ritme
que no s’atura
i que només
fa avançar en
la lectura

Sandra Glover,
A contracorrent. Traducció

d’Anna Soler Horta.
Il·lustracions de Pablo
Prestifilippo. Col·lecció
Columna Xip. Columna

Edicions. Barcelona, 2000.
A partir de 14 anys.

É
s molt difícil trobar
una novel·la que
continuï pouant en
la realitat social i
que mantingui la

dosi equilibrada de bona li-
teratura i de denúncia a la
vegada. Aquesta n’és una.
I tant se val que se la qualifi-
qui de juvenil perquè no en té
res, en el sentit tòpic del ter-
me. O, almenys, no pretén
enlluernar el lector jove sinó
posar-li a l’abast una senzilla
història que, a les tres pri-
meres pàgines, té la capacitat
de captar l’interès de qualse-
vol lector.

El tema és terriblement

actual: les residències d’avis.
El tractament: intel·ligent,
sensible, però amb gens de
concessió com es podria es-
perar d’un argument com
aquest. ¿Algú recorda la pel-
lícula Tomàquets verds fregits?
Suposo que el títol no li va fer
cap bé, però en canvi ama-
gava una extraordinària his-
tòria que arrencava en una
residència d’avis i que creixia
progressivament.

Sandra Glover no fa ben bé
el mateix amb A contracorrent,
però en alguns moments s’hi
acosta. La novel·la té tres o
quatre eixos essencials que
fan que no decaigui en cap
moment. L’ofici domina la
literatura i la literatura en
surt beneficiada. Una noia
d’ensenyament secundari, a
la ratlla dels 14 anys –de qui,
per utilitzar un terme peda-
gògic, direm que és una noia
amb dificultats–, ha de fer uns
dies de pràctiques en una re-
sidència privada d’avis. L’es-
tada en el centre no només

servirà perquè millori la seva
maduresa sinó perquè des-
cabdelli d’una tirada tres ar-
guments que la novel·la
amaga: l’estafa que es pro-
dueix en alguns d’aquests
centres, l’alternativa a l’a-
bandó dels avis solitaris i l’e-
tern conflicte de la recerca
dels pares biològics en un
encadenament triangular
que és –encara se’n troba al-
guna– una agradable i ines-
perada sorpresa literària.

GUIÓ CINEMATOGRÀFIC
Darrere d’ A contracorrent, de
Sandra Glover, hi ha una sò-
lida base per a un guió au-
diovisual. Amb això voldria
dir que la novel·la té un ritme
que no s’atura i que només fa
avançar en la lectura. I també
que necessitaria molts pocs
retocs i adaptacions per con-
vertir-la en imatges. Potser ja
s’ha fet. En tot cas ho ignoro
perquè la informació edito-
rial sobre l’autora és més que
discreta.

L’edició s’acompanya amb
unes il·lustracions que no
amoïnen gens la força que ja
té per si sol el text. Ben al
contrari, tant la de la coberta
com les de l’interior aporten
un alè de misteri que, només
després de la lectura, el lec-
tor acabarà d’entendre: A
contracorrent tracta de perso-
natges que viuen des del pri-
mer moment a contracorrent
del que els envolta: els joves
adolescents, els educadors,
els treballadors de la resi-
dència, els mateixos avis in-
ternats... El to de bogeria és
un afegit que l’autora del
text no dirà mai però que
l’autor de la il·lustració re-
marca encertadament.

De Sandra Glover, la ma-
teixa editorial, però a la col-
lecció Jove, ja havia publicat
un any enrere Qui és ell? (The
nowhere boy), en traducció de
Mireia Porta, la història d’u-
na família que acull adoles-
cents difícils i que relata la
relació entre una adolescent
i J’hon, un noi amb un talent
extraordinari que no se sap
d’on ve i que no parla.

Ara, amb A contracorrent
(Breaking the Rules), l’autora
referma les bones expectati-
ves d’aquella que havia estat
la seva primera novel·la. Par-
lem d’una autora que ha
exercit de cap de Departa-
ment d’Història a l’ensenya-
ment secundari i que després
s’ha passat al parvulari. I a
més escriu. I ho fa bé. Poca
broma, que la bona literatu-
ra va cara.

E R U D I T S D ’ A Q U Í

J.M. Porta,
de Montblanc

A L B E R T M A N E N T

J.M. Porta és
director de
l’arxiu històric
comarcal de
Montblanc, des
d’on fa una
tasca d’ajut a
investigadors

N
at a la vila ducal el
1956, aquest erudit
es llicencià en geo-
grafia i història a la
Universitat de Tar-

ragona. El 1983 treballà a
l’arxiu de Salamanca en la
classificació i ordenació dels
fons republicans de Catalu-
nya per a l’Arxiu Nacional de
Catalunya. Aquell mateix
any fou nomenat director de
l’arxiu històric comarcal de
Montblanc, des d’on fa una
tasca d’ajut a investigadors i
de divulgació, sobretot de la
història de la seva vila i de la
Conca de Barberà. Cal recor-
dar que el 1981 presentà la
tesi amb el títol de La Vila de
Montblanc: agricultura, urba-
nisme i societat segons el cadas-
tre del 1731.

Com a professor ha expli-
cat el Coneixement de Catalunya
en cursos de reciclatge per a
mestres de preescolar. Tam-
bé ha donat l’assignatura
d’història de Catalunya, de la
Conca de Barberà i de
Montblanc per a guies turís-
tics, que ha organitzat du-
rant alguns anys l’ajunta-
ment de Montblanc.

Les seves col·laboracions,

erudites o de divulgació,
s’han centrat molt en la vila
natal i en la comarca. Hom
en trobarà a Aplec de Treballs,
del Centre d’Estudis de la
Conca de Barberà, L’Espitllera,
Revista d’Història Moderna
(Barcelona), El Baluard (Sar-
ral), Pedralbes (Barcelona), Nou
Diari i també a Catalunya Ro-
mànica i Gran Geografia Co-
marcal de Catalunya. Els temes
que Josep Maria Porta i Bala-
nyà ha tractat són ben diver-
sos: els alcaldes de Mont-
blanc i els de Solivella, les
Corts Catalanes a Montblanc,

les ordinacions municipals
de la seva vila, la població de
Vilaverd, les fires, la meto-
dologia dels arxius històrics,
Sant Jordi a Montblanc i les
festes populars que hi tenen
lloc, Sant Gallard i la Sala,
llogarets que depenien de
Santes Creus...

Porta ha publicat La Vila de
Montblanc en el segon quart del
segle XVIII. Economia, urbanisme
i societat segons la documentació
cadastral (1986), Arxiu Històric
Comarcal de Montblanc (1988),
estudi dins la guia d’arxius
històrics de Catalunya; junt
amb G. Serra i Cendrós tam-
bé ha escrit Història de la Con-
gregació i Germandat de la Sang
de Montblanc (Montblanc,
1992), després Els Torraires de
Montblanc (1994), El Casal
Montblanquí. Cinquanta anys
d’una societat cultural, recreati-
va i esportiva (1947-1997)
(Montblanc, 1997) i Imatges i
records. Montblanc (1998),
aplec de fotografies amb un
breu comentari. Té en prem-
sa un llibre de síntesi sobre la
seva vila i Catàleg de Protocols
de l’antic districte notarial de
Montblanc, que editarà la
Fundació Noguera.

Jaume Copons, H. Bas. Un
passat ocult. Col·lecció La llum

del far. Baula. Barcelona,
2000. A partir de 14 anys.

L a novel·la se situa en l’è-
poca actual –amb un
únic flash back al passat–,

quan un noi, per casualitat,
entra en contacte amb el ter-
ror del Tercer Reich alemany.
L’ambientació, el sentit de l’a-
mistat i una curiosa relació
amorosa són els ingredients
afegits a la dosi de misteri que
fa reflexionar sobre el nazis-
me i les seves repercussions en
la història recent d’Europa.

Anna Maria Fité, Estrella
Delta. Música de Jordi Fité.

Col·lecció Tramoia. La Galera.

Barcelona, 2000.
A partir de 9 anys.

S egon volum d’aquesta
col·lecció de teatre per
ser llegit i representat

per joves actors. Estrella Delta
és una història còmica i ten-
dra, amb dues protagonistes
molt eixerides. A més del text
teatral, i diverses cançons, l’e-
dició compta amb suggeri-
ments per a la preparació de
l’obra i per al treball en grup
que és el teatre.

Gabriel Janer Manila, Samba
per a un ‘menino da rua’.

Col·lecció Nòmades. Edebé.

Barcelona, 2000.
A partir de 12 anys.

G rups d’extermini actuen
de nit. Als meninos da rua
(nens del carrer) els ma-

ten a trets; però a vegades els
atropella un cotxe. Als que
agafen vius els porten a la co-
missaria i els torturen. Només
sobreviuen els més forts. No-
vel·la que, amb una mirada
horroritzada, ens parla sobre
els nens que sobreviuen en els
carrers de les ciutats del Brasil.


