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Un autor tan bo
com ignorat

¿Per què
Garcia Llorca
no és conegut
fora dels
cercles?

Novel·les com
aquesta són
una bufetada
al sistema
educatiu

Antoni Garcia Llorca, Ulisses,
el corb. Il·lustracions de Jordi
Vila. Col·lecció El Vaixell de
Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

A
quests últims mesos
s’ha parlat molt de
la conveniència o no
de les lectures ano-
menades obligatòries.

Com que tinc la impressió
que tothom té una idea clara
de la qüestió, no cal entrete-
nir-s’hi gaire més. Però la
qüestió em torna a la memò-
ria arran d’aquest nou llibre
del jove Antoni Garcia Llorca
(Barcelona, 1971). Dic jove
perquè crec que continua
sent l’autor més jove amb
més obra publicada en
aquests moments. Aquesta
novel·la, Ulisses, el corb, va ob-
tenir el premi El Vaixell de Va-
por. Però l’autor ha obtingut
anteriorment els premis
Folch i Torres, el Serra d’Or, el
Guillem Cifre de Colonya, el
Joaquim Ruyra i el Cavall
Fort. Tot i així, tinc la sensa-
ció que continua sent un
desconegut en els àmbits li-
teraris i que segurament no
figura en cap llista de les que
han motivat sang i fetge, suor
i lletres.

A veure si trobem l’entre-
llat: ¿Per què Antoni Garcia
Llorca és –al marge dels cer-
cles restringits– un descone-
gut? Probablement perquè no
es mou entre grups i grupets
d’influència ni mediàtica ni
literària. Potser perquè la se-
va trajectòria ha estat fulmi-
nant, i, des de molt jove, sen-
se avisar, vaja. Potser perquè
té molt clar què vol escriure i
com ho vol escriure. Potser
perquè les seves novel·les in-
clouen aquells elements nor-
mals en una literatura sense

trencaments, és a dir, els re-
ferents de la història, els re-
ferents llegendaris, els refe-
rents del paisatge més prò-
xim i els referents de la lite-
ratura pròpia, tant la dels
seus avantpassats com la dels
seus antecessors més con-
temporanis. Una barreja així
és massa compacta i no dóna
opció a la classificació. ¿Es
pot dir que Antoni Garcia

Llorca sigui un autor d’aven-
tures? ¿Es pot dir que Antoni
Garcia Llorca sigui un autor
de novel·la històrica? ¿Es pot
dir que Antoni Garcia Llorca
sigui un autor de fantasia?
No. I, és clar, ho posa ben di-
fícil als qui n’han de garbellar
el contingut i fer-ne, com a
mínim, una fitxa de ressenya.
He llegit tos els llibres d’An-
toni Garcia Llorca, a vegades

amb una dosi de deixar-me
anar, sense trobar-hi tampoc
exactament l’aventura, la
història, la fantasia..., i sem-
pre hi ha hagut un recurs
clau que no m’ha fet deixar
els seus textos: el llenguatge i
l’estil. ¿No haurien de ser du-
es eines bàsiques de qualsevol
escriptor? (Pregunto, eh, és
només una pregunta inno-
cent.)

A Ulisses, el corb, Antoni
Garcia Llorca encara ho posa
més difícil que en els altres
casos. Aquesta vegada es
llança de cap als clàssics (ja
sabeu, Ulisses, Ítaca, Troia, el
paratge Mediterrani que ja no
existeix dels grecs...). Hi ha
hagut pocs autors que s’hagin
atrevit a fer-ho en novel·les
que, volgudament, són per a
lectors adolescents (recordem
Maria Àngels Anglada, pel
coneixement que tenia dels
clàssics, i més recentment
Jordi Coca, pel seu coneixe-
ment del teatre). Antoni Gar-
cia Llorca hi aporta la frescor
de la ironia i aquell engrapar
els clàssics amb la picardia
espriuana, però fent-los servir
de personatges accessibles i
gairebé de guió de sèrie de
dibuixos animats (¿a algú se li
ha ocorregut una sèrie ani-
mada sobre corbs i els parat-
ges de la Grècia clàssica?)

El cas és que Ulisses, el corb
no és en cap llista de lectura.
Com altres centenars de tí-
tols, és clar. Però, si hi fos,
posaria sobre la taula dels
educadors un autèntic dile-
ma: ¿quin tant per cent de
joves adolescents pot trobar
les claus dels clàssics en una
novel·la contemporània? No-
vel·les com les de Garcia Llor-
ca són una bufetada al siste-
ma educatiu. Potser per això
han de ser llegides fora de
l’aula, gairebé en clandesti-
nitat literària.

Les víctimes innocents

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Joe Sacco,
Gorazde Zona protegida.
Planeta DeAgostini.

Barcelona, 2001.

L’
obra de Joe Sacco
és una demostra-
ció empírica de
l’eficàcia de la his-
torieta com a mit-

jà de comunicació directe i in-
dependent. Les seves historie-
tes s’inscriuen en un gènere
molt poc sovintejat: el còmic
reportatge. Ja havien ofert un
exemple de la seva capacitat
descriptiva, profunda i hones-

ta, d’una realitat conflictiva, a
Palestine, treball no publicat
aquí. En aquell còmic, així com
en aquest posterior de Gorazde,
Sacco se submergeix en la rea-
litat que retrata i converteix els
seus reportatges en petites
narracions, de manera que les
seves vinyetes s’apropen al re-
refons emotiu dels fets rela-
tats. Gorazde va ser l’únic en-
clavament fidel al govern bos-
ni dins del territori dominat
pels serbis, declarat zona pro-
tegida per l’ONU, que va resis-
tir fins al final de la Guerra de
Bòsnia (1992-1995). Aquest cò-
mic s’ha creat essencialment a
partir del material informatiu
aconseguit en els quatre viat-
ges de Joe Sacco a la ciutat en-

tre finals del 1995 i comença-
ments del 1996.

Alternant el present narra-
tiu amb la reconstrucció del
setge patit per la ciutat i la seva
zona, l’autor aconsegueix
transmetre el trasbalsament
que li va provocar un conflicte
tan cruel com és l’enfronta-
ment amb els que havien estat
els seus veïns i, fins i tot, els
seus amics. Sense maniqueis-
mes, tot i que implicat en el
rebuig als horrors de la guerra
i solidari davant el dolor de les
seves víctimes, Sacco ens fa
conèixer l’angoixa de sentir-se
assetjat, els patiments quotidi-
ans de la supervivència i la
presència contínua de la por i
de la seva companya: la mort.
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Maria Enrich, La Tona, la Tina
i jo. Il·lustracions de Ramon

Enrich. Col·lecció Infantil.
Alfaguara - Grup

Promotor. Barcelona, 2001.
A partir de 8 anys.

E ls fets quotidians de la
família de la Tana són
narrats per ella mateixa.

Parla d’uns amics dels pares
que volen adoptar un fill, però
el seu interès se centra sobre-
tot en les seves germanes més
petites, la Tona i la Tina. Es-
bossos de traç ràpid acompa-
nyen el text.

Rodolfo del Hoyo, El secret del
planeta Moix. Il·lustracions de

Ricard Aranda. Col·lecció
Sopa de Llibres. Editorial

Barcanova. Barcelona, 2001.
A partir de 10 anys.

L a protagonista viatja al
planeta Moix, on posarà
en pràctica els coneixe-

ments sobre el mite d’Ariadna
i el Minotaure i ajudarà els
habitants del planeta que va
ser expulsat del seu sistema
solar i ara vaga per l’univers
cercant el camí de la llum. Les
il·lustracions són agosarades.

Bernat i Daniel Romaní,
Desconcert. Col·lecció Gran

Angular. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

D esprés d’una història
d’humor telefònic,
molt ben acollida pel

públic jove, aquests dos ger-
mans –un enginyer de teleco-
municacions i l’altre periodis-
ta– que escriuen a quatre
mans, han escrit una novel·la
que se centra en la fascinació
per una música que el prota-
gonista sent al carrer.


