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La crueltat que
envolta un geni

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

L’obra té
de rerefons
les fonts de
la inspiració
en la creació
artística

És patent la
incomprensió
de l’adolescent
davant dels
fets que
l’envolten

Irène Némirovsky, Un infant
prodigi. Traducció de Maria

Bohigas. Columna.

Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

I
smael Baruch havia
nascut, un dia de març
que nevava molt fort,
en una gran ciutat ma-
rina i marxant del sud

de Rússia, a les ribes del mar
Negre”.

Així comença aquesta no-
vel·la breu que, a jutjar pel
títol, podria semblar una no-
vel·la realista, rabiosament
contemporània i de les que
s’escriuen per arribar a lec-
tors que s’hi identifiquin.

No és així. Irène Némirovs-
ky és una novel·lista francesa
d’origen rus, nascuda el 1903
a Kíev, que va morir el 1942 al
camp d’extermini d’Ausch-
witz. Filla d’un banquer jueu,
la seva família es va haver
d’exiliar després de la Revo-
lució bolxevic del 1917. París
va ser la destinació final.

Un infant prodigi té de rere-
fons les fonts de la inspiració
en la creació artística. De fi-
nal tràgic, inesperat, la no-
vel·la no necessita gaire espai
de temps per cridar l’atenció
del lector. Possiblement per
la senzillesa de llenguatge,
però també per la riquesa de
contingut, el lector adoles-
cent –sense descartar l’adult
perquè de segur que en va ser
al seu dia el primer destina-
tari– hi trobarà l’estímul just
per reposar de les lectures es-
tàndard i trobar-hi un dels
sentits de caure en el parany

de la lectura. El relat té dos
plans: un de descriptiu, que
sosté l’edifici de l’argument, i
un altre de reflexiu, que
manté que l’estructura no
trontolli.

Ismael Baruch, el protago-
nista, és el fill petit d’una fa-
mília jueva de la Rússia impe-
rial té un do especial: fa versos
i cançons amb una gran faci-
litat i intuïció. Això li permet
guanyar uns quants diners a
les tavernes del port per tal de
treure la seva família de la

pobresa fins que una dama
noble l’adopta per educar-lo i
aprofitar-se també del seu art.
Entrar en un món de luxes i
regles significa, per a Ismael,
la pèrdua de la llibertat i la
innocència. L’arribada de l’a-
dolescència li provoca una
crisi que aboca al desenllaç
dramàtic de la novel·la.

Darrere d’aquesta trama,
s’amaga una intensa història
d’amor que no admet com-
plaences d’adolescents ni tò-
pics de pipiolis.

Per tant, la frustració sen-
timental pren un aire tràgic,
en una velada metàfora de la
frustració de la creació apas-
sionada. En el cas d’Ismael
Baruch, els seus dots inusu-
als l’aboquen a una creació
artística espontània, en es-
pectador de les mediocritats
dels altres que es consideren
els déus de l’art.

“Wunderkind... vet aquí què
s’havien empescat per fer-li
mal... Infant prodigi... Oh, la
ironia d’aquell nom! No el
maltractaven ni el renyaven,
se’l miraven simplement
amb ulls murris i durs, i en-
tre els seus llavis premuts
xiulaven en un alemany bar-
roer mestissat de yiddsh:
Wunderkind. El pare, la mare,
l’avi i tota la rastellera de
jueus que s’havien enorgullit
d’aquell geni nascut miracu-
losament entre ells, tots re-
petien amb menyspreu i cò-
lera: Vés, Wunderkind, vés,
fins que Ismael, dolç com era
i incapaç de dolenteria, se
sentia un formigueig a la
punta dels dits, unes ganes
roents de matar-los a tots.
Que potser era culpa seva?
Era massa monstruosament
injust, exigir que tingués ge-
ni! Treballa, llegeix, li repe-
tien tots aquells ignorants,
aquells imbècils”.

La incomprensió de l’ado-
lescent davant dels fets que
l’envolten és patent en
aquest relat breu que mereix
ser llegit no només per la
història sinó també pel seu
llenguatge i per la traducció
que Maria Bohigas ha fet del
francès.

JAIME MARTÍN

El desig i la culpa

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Jaime Martín, La memoria
oscura. Editorial La Cúpula.

Barcelona, 2001.

L
a memoria oscura és
una obra basada, na-
turalment, en els re-
cords i, especialment,
en la reconstrucció

d’un temps vital molt sovinte-
jat per la cultura popular: el
del descobriment
del sexe. Jaime
Martín, autor de la
colpidora recreació
de l’adolescència
suburbial Sangre de
barrio, situa tempo-
ralment l’escenari
del seu relat al final
dels anys setanta.
Una època de canvi
que encara no ha
afectat els mètodes
pedagògics del col-
legi de l’Opus Dei
on assisteix Abel, el
protagonista de la
narració.

Amb un estil
narratiu que recor-
da Carlos Giménez,
per la seva fluïdesa,
l’aprofitament de
les anècdotes, la
definició dels per-
sonatges i l’equili-

brada síntesi entre càrrega
emotiva i objectivitat, Martín
basteix un interessant relat
iniciàtic.

FONAMENTALISME RELIGIÓS
L’autoritarisme i la visió reli-
giosa fonamentalista del món
de les relacions afectives dels
seus educadors han confor-
mat, sobre la base de la inge-
nuïtat preadolescent, una acti-
tud carregada de pors i procliu
a la culpa davant de la mani-
festació del desig carnal. Amb

aquesta càrrega de la confusió
interna, provocada pel conflic-
te entre influències i informa-
cions contradictòries i poc cla-
rificadores de l’ambient col·le-
gial, Abel se’n va de vacances a
un petit poble de muntanya. I
en aquest nou escenari, amb
nous amics i sota l’impacte de
nous estímuls, el nostre prota-
gonista no aprendrà els secrets
del sexe, però guanyarà una
batalla important en la confi-
guració de la seva autonomia
com a persona.

Tony Ross, No vull anar a
l’hospital. Traducció d’Ainara
Munt. Col·lecció Els pirates.
Cruïlla. Barcelona, 2001.

A partir de 5 anys.

A la princesa li han de
treure un bony del nas i
l’han d’arrossegar sius-

plau per força a l’hospital,
però un cop hi és la tracten
tan bé que de seguida es troba
bé, i la seva mare, la reina, li
mana rentar-se les dents, o
que s’endreci l’habitació. Per
això, la princesa s’inventa
mals per quedar-se a l’hospital
més dies. Allà, diu, la tracten
com una princesa...

Anthony Masters, La Torre
Negra. Traducció d’Elisabet

Ràfols. Il·lustracions de
Nicolas A. Forster. Col·lecció
El vaixell de vapor. Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

L a Jo, una noia malaltissa
i amb pocs amics, se sent
atreta per la Torre Negra

–un edifici antic embolcallat
d’heura situat en un parc
ombrívol– i pels ocells que hi
viuen, que segons diu la cri-
den i li volen dir alguna cosa.
Dos companys de classe inte-
ressats per fenòmens para-
normals volen ajudar la Jo.

Hazel Townson, Tabola a la
teulada. Traducció de

Meritxell Pujol. Il·lustracions
de David McKee. Col·lecció
Sopa de LLibres. Barcanova.

Barcelona, 2001.
A partir de 10 anys.

E l senyor Bunch vol con-
vertir el seu fill en un
heroi i intenta que faci

més exercici i que canviï de
dieta. El noi, però, és vegetarià
i només s’apassiona per la fo-
tografia. Ara bé, sense propo-
sar-s’ho, el jove i desnerit
Harry es convertirà en el pro-
tagonista d’una missió arris-
cada.


