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Jostein Gaarder, La noia de les
taronges. Traducció del

noruec de Carolina Moreno.
Col·lecció Narrativa.

Empúries. Barcelona, 2004.
A partir de 15 anys.

L’
autor noruec Jos-
tein Gaarder (Os-
lo, 1952) ha sabut
situar-se i mante-
nir-se en la fron-

tera sense edat, reservada no-
més per a alguns dels molts
llibres que es publiquen en
col·leccions per a infants i
adults i per a alguns dels au-
tors que s’hi dediquen.

Un criteri radical podria fer
dir que Jostein Gaarder no és
un autor que sigui accessible
als lectors joves. ¿Comparem,
per exemple, alguna de les se-
ves novel·les amb algun Harry
Potter o alguna de les novel·les

d’inspiració harrypottiana
que han aparegut al seu dar-
rere?

Per descomptat, mirat així,
Gaarder, que sap conrear l’e-
nigma i el misteri i fins i tot la
màgia, no hi té res a veure. Tot
i que cal admetre que no totes
les novel·les de l’autor del ce-
lebrat (i també rebutjat per
segons qui) El llibre de Sofia te-
nen l’atractiu que un lector
jove busca, presumiblement,
en la lectura.

PASSIÓ PER LA DESCOBERTA
Jostein Gaarder no és un autor
d’aventures, ni d’històries vis-
cerals, ni tan sols de relats que
s’identifiquin a la primera
amb els joves del segle XXI.
Jostein Gaarder aplica en la
seva literatura la veta que li va
obrir la filosofia a través d’El
món de Sofia, i és a partir d’a-
questa línia en què basa la
majoria dels seus arguments
posteriors, amb protagonistes
joves que li confereixen una
dosi d’ingenuïtat i de passió
per la descoberta (El misteri del
solitari, L’enigma i el mirall, El

misteri de Nadal, El palau de les
granotes...), tots publicats en
català, entre altres, a la ma-
teixa editorial de La noia de les
taronges.

En aquesta última novel·la,
el personatge principal és un
adolescent de 15 anys que viu
amb la seva mare, el seu pa-
drastre i la seva germana de
divuit mesos. ¿Veieu com fins
aquí podria semblar una no-
vel·la tipus de factura realista
pensada i escrita només per a
joves? El cas és que Jostein
Gaarder fuig de seguida del
camí senyalitzat i prefereix,
com el vell excursionista, aga-
far corriols i camins per des-
brossar.

LA LLARGA CARTA DEL PARE
En aquest cas, el camí per
desbrossar és una llarga car-
ta que el seu pare li va deixar
escrita abans de morir, quan

ell només tenia 4 anys. És,
doncs, la lectura d’aquesta
carta el que serveix a l’autor
per anar configurant una
història paral·lela de conei-
xença del pare, de qui no té
pràcticament altres imatges
que les dels vídeos que ha
pogut veure.

La carta, de fet, autèntica
protagonista de la novel·la,
porta a l’adolescent de 15 anys
petits records de la seva in-
fància, moments fugaços, i
omple un buit que durant més
de deu anys no havia sabut
com omplir. El que en altres
novel·les ha estat sovint un fil
conductor, la recerca del pare,
a La noia de les taronges es
transforma en la reconeixença
del pare.

Una novel·la que només té
sentit després de ser llegida. I,
probablement, després de
quina sigui la circumstància
personal de segons qui la lle-
geixi. Però que, a uns i altres,
no els deixa sense la possibili-
tat de la reflexió, del retroba-
ment, en definitiva, amb un
mateix.

TIM SALE

‘Billy99’ és una de les primeres obres llargues de Tim Sale

Justiciera social
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Sarah E. Byam i Tim Sale,
Billy99. Norma Editorial.

Barcelona, 2004.

B
illy99 no és una obra
rodona però sí molt
destacable dins de
l’ampli ventall de les
obres d’aventures

que es publiquen a casa nostra,
especialment de les provinents
dels Estats Units. En primer lloc
hi ha l’interès de conèixer una

de les primeres obres llargues
de Tim Sale, un dels dibuixants
més destacats en aquests mo-
ments de la historieta ianqui. El
seu traç lleuger i elegant, l’ús
dramàtic dels grisos i la plani-
ficació dinàmica donen força a
un relat suggeridor però irre-
gular, i sobretot aporten credi-
bilitat amb la seva atmosfera a
una proposta original però
molt forçada.

L’escenari és una ciutat nar-
rativament endogàmica com la
Gotham de Batman, la ciutat
món que representa una part
majoritària de la societat

nord-americana i que barreja
en la seva definició els trets del
gènere negre amb matisos de
gòtic i d’aventura. I és que Billy,
la protagonista, exerceix de
justiciera que defensa els febles
d’aquesta metròpoli moderna i
que utilitza l’espasa –l’espasa
de Toledo–, recuperant la tra-
dició d’El Zorro.

Al protagonisme femení s’hi
ha d’afegir un altre element
diferenciador, el tractament del
delicte al qual s’enfronta. Sarah
E. Byam s’allunya de la carac-
terització més estesa dins del
gènere dels delinqüents, vulne-

radors violents de la
llei, i els relaciona
amb el poder, l’eco-
nòmic i l’individual.
D’aquesta manera,
Billy actua com una
justiciera social que
representa la neces-
sitat popular d’e-
quilibrar la força
dels poderosos, d’e-
vitar els seus abusos
o de castigar-los. En
aquesta barreja
anacrònica de gè-
neres, d’ambients i
de referències, els
dolents clàssics s’a-
lien amb empresa-
ris neoliberals,
mentre que en el
camp de les vícti-
mes els exclosos so-
cials s’alternen amb
els obrers industri-
als.

Rodolfo del Hoyo, La colla del
fantasma Barruf. Il·lustracions

de Roger Ballabrera.
Col·lecció Sopa de Llibres.

Barcanova. Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

E l fantasma Barruf està
decidit a anar-se’n de
vancances a les illes

Montlluny amb una colla d’es-
tranys amics que tenen poders
màgics. El trajecte a l’aeroport
és força accidentat. Gràcies a
l’ajuda d’uns follets de ciutat
aconsegueixen trobar l’aero-
port i arribar finalment a lloc.

Elena O’Callaghan Duch,
De l’embolic, treu-ne profit!
Il·lustracions de Cristina

Losantos. Col·lecció Ala Delta.
Baula. Barcelona, 2004.

A partir de 10 anys.

R eedició del relat que re-
cupera refranys i dites
populars. En una mateixa

nit desapareixen sense deixar
rastre un pastor, un gos i un
ramat de cent cabres. Segrest,
robatori o fenomen paranor-
mal? El misteri s’aclareix en un
bosc misteriós convertit en un
laberint d’intrigues.

Anna Cabeza, Entre bastidors.
Il·lustracions de Carlos

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

L a jove protagonista no
accepta que els seus pa-
res, que tenen professi-

ons relacionades amb el món
de l’espectacle, passin tempo-
rades fora de casa per culpa de
la feina. La por que té davant
les coses de la vida, els com-
panys, el teatre, els profes-
sors..., fan que evolucioni i
canviï tot a poc a poc.


