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Sobre la velocitat
de la llum

Albert Calls i Xart, Sèrie B.
Relats de gènere. Col·lecció

Lletra Llarga. Bròsquil

Edicions. València, 2001.
A partir de 15 anys.

J
ust quan havia acabat
de llegir aquest recull,
va saltar una d’aque-
lles notícies que tren-
quen la rutina: uns ci-

entífics australians havien
descobert que la velocitat de la
llum potser era més lenta quan
l’univers es va iniciar. Resulta
que, segons els científics, la
velocitat de la llum, conside-
rada des de sempre una cons-
tant universal, es podria haver
accelerat en el que portem dels
últims sis mil milions d’anys.
És a dir, que allò que la veloci-
tat de la llum –299.792.458

metres per segon és inaltera-
ble–, podria canviar, amb el
temps, algunes afirmacions te-
òriques dels llibres de text ac-
tuals.

Vet aquí l’avantatge de la
ficció. Al marge dels descobri-
ments científics, els escriptors
que de tant en tant s’acosten al
gènere no corren cap perill
d’errar-la, siguin quins siguin
els seus raonaments imagina-
tius. Resulta també que, si els
científics tinguessin raó, en els
sis mil anys de coll, l’esmenta-
da velocitat hauria pogut pas-
sar de 0’00728 a 0’00729. El cas
és que, vist així, causa menys
impressió que el canvi de l’eu-
ro, però es veu que si la cosa
hagués anat a més, l’estructura
atòmica del carboni hauria fet
l’orni i l’ésser humà potser no
hauria existit mai!

Tinc la impressió que Albert
Calls i Xart (Cabrera de Mar,
1966), en el seu recull, s’avança
al rerefons d’aquestes hipòte-
sis científiques amb el risc i el
divertiment que proporciona
el conreu de la literatura de
gènere i amb un tret comú:

l’Apocalipsi que amenaça
sempre qualsevol generació.
L’autor podia haver optat per
un recull de tipus romàntic
–tal com manen els bons cos-
tums del moment–, un recull
de reflexions per a erudits
–que també queda bé–, una
narració curta de gènere poli-
cíac –per anar tirant–, una de
gènere negre –perquè no di-
guin més que agonitza– o una
de terror –per demostrar que
el temps i el cinema no passen
en va–. En canvi, ofereix una
mesurada diversitat de gèneres
dins el gènere que beuen de les
fonts més clàssiques del ram i
que reben els batzacs d’una
cultura bíblica –autèntic estí-
mul del misteri i de les claus de
la literatura de gènere–, defi-
nició que, n’estic segur, qual-
sevol lector sense encartrona-

ment entendrà què
vol dir.

A Sèrie B. Relats de
gènere, les baixades
als inferns es barre-
gen amb les imat-
ges bucòliques d’un
antic obrador de
ferrer; la tercera
guerra mundial no
és sinó una excusa
realista de les guer-
res que fa temps
que es lliuren frag-
mentades sota la
capa del sol; l’heca-
tombe nuclear; la
cursa astronàutica;
la ciutat tintada de
mecanoscrit pedro-
lià; la història-ficció;
la recerca del calze
del Sant Sopar; el
debut de Llucifer a
la CNN; Jonàs i Val-
quíria –un Romeu i

Julieta en versió de pàrquing
d’ultratomba–; els cavallers de
la llum i el salpebre d’una mica
més enllà del 2000. Tot plegat
transcorre entre el domini de
cadascun dels gèneres emprats
i l’assentament en el medi més
pròxim: Barcelona, Santa Colo-
ma de Gramenet, Premià de
Mar, Mataró, Cabrera de Mar, el
castell de Burriac...

Aquest és un recull que de-
fuig l’angoixa que proporciona
a vegades la ciència-ficció per-
què Albert Calls l’amoroseix,
tot i la dosi de ràbia que tras-
pua de fons en cadascuna de
les històries.

INTERÈS CIENTÍFIC
La velocitat de la llum potser
s’ha accelerat en els últims sis
mil milions d’anys, i entenc
que interessi els científics, pe-
rò la línia de l’autor d’aquesta
Sèrie B. Relats de gènere hauria
d’interessar també els científics
de les lletres catalanes, abans
que l’hecatombe cultural del
segle XXI no ens permeti ja
descobrir tot allò que ha donat
l’últim quart de segle XX.
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Josep M. Beà, En un lugar de la
mente. Editorial Glénat.

Barcelona, 2001.

G
lénat continua en la
seva línia de recupe-
rar la continuïtat
històrica de la nos-
tra historieta amb la

reedició d’obres i autors clau
dels anys vuitanta, en aquest
cas, Josep Maria Beà i En un lu-
gar de la mente. Beà, que és un
dels nostres historietistes més
singulars i alhora més versà-

tils, va tenir una trajectòria
creativa molt representativa de
l’evolució del còmic en aquells
anys. Els seus inicis van ser
com a professional d’agència
(Los profesionales, de Carlos Gi-
ménez), activitat que es va
convertir en un parany de la
mediocritat per a molts autors.
Ell, però, va saber superar els
límits dels gèneres de moda, el
terror i la ciència-ficció per re-
alitzar obres personals força
innovadores.

Finalment, quan la indústria
començava a evidenciar les se-
ves limitacions, va intentar
l’aventura de la independèn-
cia, i va fracassar, amb l’auto-
gestionada revista Rambla, on
va multiplicar els seus estils.
Dins d’aquest ascens marxià

del no-res a la misèria, En un
lugar de la mente és un recull
d’onze historietes publicades
originàriament a la revista
1984 que ocupa entre Historias
de la Taberna Galáctica i La esfera
cúbica el lloc central d’una tri-
logia ambientada, només am-
bientada, en la ciència-ficció.

La introducció natural de
l’absurd dins de la quotidiani-
tat, la distorsió imaginativa de
la realitat, la intuïció de noves
dimensions, el joc amb la
mentida de les aparences jun-
tament amb una iconografia
variada fins al barroquisme
defineixen l’encís específic de
les historietes d’aquest àlbum
que configuren un univers
narratiu únic, inquietant i al-
hora irresistiblement seductor.
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Mercè Arànega, La Lola vol
anar a la Lluna. Col·lecció La

Granota Lola. Baula.

Barcelona, 2001.
A partir de 5 anys.

L a Granota Lola somia
que va a la lluna agafada
a un globus i que quan

hi arriba veu moltes coses,
però s’adona que des d’allà
dalt no pot distingir la Berta
i el Lluc, els seus millors
amics. Per tant, quan es des-
perta, decideix que és millor
quedar-se a la Terra amb els
que estima. Les il·lustracions
mostren la imaginativa gra-
nota molt enfeinada en
aquesta nova aventura.

Richard Platt, El barco pirata.
Diario del grumete Jake

Carpenter. Traducció de Martí
Mas. Il·lustracions de Chris

Riddell. Parramon.

Barcelona, 2001.
A partir de 9 anys.

À lbum il·lustrat d’edició
esplèndida. L’any 1716 un
noi de deu anys s’anava a

incorporar a la tripulació d’un
vaixell, en companyia d’un on-
cle. Però l’aventura comença
amb mal peu, ja que el mercant
ha salpat abans que no estava
previst i es veuen obligats a
embarcar-se en un altre vaixell
on, ja en alta mar, descobreixen
que és un vaixell de pirates.

El gran llibre dels clàssics.
Il·lustracions de Tony Wolf.

Editorial Molino.

Barcelona, 2001.
A partir de 9 anys.

A quest àlbum de mida
considerable agrupa sis
versions d’obres clàssi-

ques amb els personatges il-
lustrats amb animals perso-
nificats que es mouen en els
ambients de l’època corres-
ponent: gossos, conills, porcs
senglars, gats. Les obres de
referència són: La volta al món
en 80 dies, Donetes, L’illa del tre-
sor, Robin Hood, Merlí i els cava-
llers de la taula rodona i Els tres
mosqueters.


