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Joan Manuel Gisbert, El Palau
dels Tres Ulls. Il·lustracions de
Chata Lucini. Col·lecció Ala

Delta. Baula. Barcelona,
2003. A partir de 8 anys.

Erik L’Homme, El Llibre de les
Estrelles. El senyor Sha.

Traducció de Lluïsa Moreno.
Il·lustracions de Jaume

Bosch. Col·lecció El Vaixell de
Vapor. Cruïlla. Barcelona,
2004. A partir de 12 anys.

Lluís Falp, Uroc, el guerrer.
Col·lecció Vermella.
Alfaguara - Grup

Promotor. Barcelona, 2004.
A partir de 14 anys.

A
la tardor es comme-
morarà el 75è ani-
versari del naixe-
ment de Michael En-
de. S’han complert

30 anys de la publicació de
Momo. Fa 25 anys de La història
interminable. I també es com-
memora aquest 2004 el cente-
nari de la publicació de Peter
Pan, de J.M. Barrie. Són efemè-
rides que, per les obres dels
seus autors, no passaran desa-
percebudes. Michael Ende es
recordarà a la Fira de Frank-
furt, potser perquè, als germà-
nics, sempre els ha quedat el
rau-rau que els va deixar l’au-
tor quan, incomprès, se’n va
anar a Itàlia, on va fer el salt
literari al món. Tant ell com
J.M. Barrie tenen ara un lloc
assegurat a la cartellera cine-
matogràfica.

Si bé el gènere fantàstic és
una dèria tan vella com la
mateixa literatura, sí que ha
tingut alts i baixos al llarg del
temps. Els alts més recents els
va marcar precisament Micha-

el Ende anant a contracorrent
del realisme social. Els baixos
els va experimentar la dècada
dels 80 i s’ha encarregat de
tancar la crisi l’aparició, als 90,
de Harry Potter.

Possiblement sense la tossu-
deria de J.K. Rowling –¿per què
molts dels grans èxits interna-
cionals s’han passejat tant per
les editorials abans de veure la
llum?– no s’hauria produït
l’esclat a tots els nivells del gè-
nere fantàstic, sigui qui sigui el
seu autor, sigui quin sigui el
món que reinventa, sigui quin
sigui l’ideal pel qual l’ésser
maligne o el bon jan s’enfron-
ten a una cursa de perills que
només l’heroisme èpic –i el
teclat de l’ordinador dels au-
tors del gènere– saben vèncer.

La florida actual del gènere
fantàstic té, a més, ambició de
conquerir lectors perquè es
converteixin en lectors empe-

dreïts, mantenint-los
en estat de suspens. Per
això, moltes de les sèri-
es actuals són trilogies,
recurs que segueixen
molts dels autors d’al-
tres llengües com al-
guns dels que s’esmen-
ten en aquest article
(Marianne Curley, Gar-
th Nix, Mary Hoffman,
Erik L’Homme) i que
trenquen, amb més
prudència, els autors
pròxims, tant el veterà
del gènere, Joan Manu-
el Gisbert, com el de-
butant Lluís Falp.

Totes aquestes no-
vel·les tenen en comú la
invenció d’un món
imaginari que els per-
met fer-hi moure els
personatges a la recerca
d’accions extraordinà-
ries. Erik L’Homme, jo-
ve autor francès (Gre-

noble, 1967), parla del Món
Incert. També el jove autor ca-
talà, Lluís Falp (Barcelona,
1965) se situa a la Jungla dels
Homes Vidre o al Bosc de l’O-
blit. I Joan Manuel Gisbert es
belluga per la Vall del Silenci.
En trobaríem d’altres: el món
de Tàlia, que utilitza Mary
Hofmann, i el Vell Regne, al
qual recorre Garth Nix.

En literatura hi poden haver
més mons que llangonisses.
Les claus del gènere són: un
espai on tot és possible, uns
personatges que es mouen en-
tre el bé i el mal, i un pou d’a-
ventures que provoquen la
guspira de la imaginació. I els
finals mantenen sempre una
escletxa per si la cosa funciona
i tant autors com editors veuen
l’oportunitat de continuar
amb l’invent del seu món. Tan
fantàstic, vaja, com el gènere
mateix.

DANIEL TORRES

Gairebé humans
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Daniel Torres, El juego de los
dioses. Norma Editorial.

Barcelona, 2004.

E
l temps passa també
en el futur fictici de
Roco Vargas, es nota
en el blanc que el
nostre personatge

llueix, amb el seu especial toc
d’elegància, als cabells i en
l’evolució de les trames a les
quals s’enfronta en un futur
sempre molt proper al nostre
present. En aquesta aventura
els robots són l’element nar-
ratiu que conjumina el pre-
sent i el futur, amb les con-
tradiccions socials que pot
generar la seva humanitat
artificial i la nostra natural
inhumanitat.

Fa molt temps, o més ben
dit, moltes vinyetes que Da-
niel Torres va introduir a l’u-
nivers varguià l’aproximació

de la màquina al món de les
persones mitjançant Cosmos,
un simpàtic robot que des-
prés va aconseguir una sèrie

pròpia a la revista Dibus. Ara
bé, la seva funció sempre ha-
via estat complementària, de
divertit company que havia

assimilat alguns comporta-
ments humans i amb la seva
codificació els caricaturitza-
va. D’altra banda, la seva

subordinació venia garantida
pel fet que la seva evolució no
transcendia de l’estat infan-
til-juvenil.

EXPANSIÓ DELS ROBOTS
A El juego de los dioses, l’autor
planteja la possible i probable
situació d’una forta expansió
dels robots dins d’una societat
futura, tot i que limitats a fei-
nes auxiliars, i els problemes
que es poden crear amb la
manipulació humana d’a-
quest fet, de la por al que ens
és estrany i de la temptació de
jugar amb el poder sobre la
vida. I una vegada més, Daniel
Torres demostra el seu domini
de la narrativa i exhibeix l’ele-
gància de la saviesa gràfica, de
manera que en llegir aquestes
pàgines se sent la comoditat i
satisfacció que produeix tre-
pitjar camins coneguts i alhora
diferents. La pena és que
aquestes sendes van amb mas-
sa presa cap a un final efectista
i només ens deixen intuir
molts paisatges obviats.

Marianne Curley, La foscor.
Traducció de Joan Soler.

Il·lustració de Javier
Martínez. Salamandra.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

S egona part de la trilogia
de l’autora iniciada amb
Els escollits. Història d’in-

triga i suspens, en què els
Guardians del Temps es posen
en perill. Després de la mort
de Marduke, la Deessa del Ca-
os executa el seu terrible pla
de venjança que obliga els
protagonistes a preservar el
curs de la història.

Garth Nix, Sabriel. Traducció
d’Anna Turró Armengol.

Il·lustracions de Leo
i Diane Dillon. Col·lecció
Samarkanda. La Magrana -

RBA. Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

D es de petita, la Sabriel
ha viscut a l’exterior de
la muralla del Vell Reg-

ne, però el seu pare, el mag
Abhorsen, ha desaparegut i
Sabriel s’ha d’aventurar al
territori desconegut de l’altra
banda de la muralla que en-
volta el Vell Regne. Primera
novel·la de la trilogia Abhorsen.

Mary Hoffman, Stravaganza,
la ciutat de les màscares.

Traducció de Rosa Borràs.
Il·lustracions de Peter Bailey.

Col·lecció Samarkanda. La

Magrana - RBA. Barcelona,
2004. A partir de 12 anys.

E l protagonista, Lucien, és
traslladat al món de Be-
llezza, un món ple d’in-

trigues i enganys, velluts ele-
gantíssims, màscares enlluer-
nadores. Quan s’adona que és
un stravagante, sap que amb
l’ajut d’un talismà es pot
traslladar a través del temps i
de l’espai. Primera novel·la so-
bre el món de Tàlia.


