
. ...................................................................... .....................................................................

◆ C U L T U R A ◆ XVII
A V U I

dijous

17 de juny del 2004

XAVIER SUREDA

Pau Joan Hernàndez va guanyar l’últim premi Edebé amb ‘La tripulació del pànic’

L I T E R A T U R A I N F A N T I L I J U V E N I L

Amb carnet professional
de pirata

A N D R E U S O T O R R A
www.andreusotorra.com

Pau Joan Hernàndez,
La tripulació del pànic.

Il·lustracions de Pedro
Espinosa. Col·lecció Periscopi.

Editorial Edebé.

Barcelona, 2004.
A partir de 14 anys.

E
l polític Francesc
Cambó va anomenar
“pirata del Mediter-
rani” el financer Jo-
an March, fill d’un

mercader de Santa Margalida
(Mallorca), convertit en el
personatge més ric del món
després de la Segona Guerra
Mundial, festejador amb el
franquisme des dels inicis,
quan va finançar el vol del
Dragon Rapide des de les Ca-
nàries a Tetuan, i festejador,
per la llei dels negocis, amb el
nazisme. El polític Francesc
Cambó es devia referir a una
metàfora del pirata modern.

¿N’eixisteixen avui, de pi-
rates? ¿Es podrien anomenar
pirates els traficants de car-
regaments de droga que han
pres la costa Mediterrània per
la seva Mercabarna particu-
lar, des del Garraf als Alfacs,
sense respectar ni el llegat del
Maricel de Rusiñol ni la inge-
nuïtat colonialista de Port
Aventura?

L’escriptor Pau Joan Her-
nàndez, guanyador de l’últim
premi Edebé, ha brindat a la
literatura l’oportunitat de re-
cuperar la pirateria i de fer-ho
amb pirates d’ara mateix,
adolescents lliures de tota in-
tenció de pirateria, amb un
únic tret comú: ser descen-
dents, des de generacions en-
çà, d’alguns dels pirates més
famosos de segles enrere.

I no és estrany que, final-
ment, se n’hagi sortit, amb
aquesta dèria literària. Pau
Joan Hernàndez va beure en
la seva infantesa de quaderns

de navegació del seu avi, di-
uen que pilot de la marina
mercant, que li parlava de
terres i de mars exòtiques,
d’anècdotes viscudes o senti-
des, i li explicava històries
fabuloses de pirates i naufra-
gis. Que no estranyi a ningú,
doncs, ni li sembli postissa, la
incursió que ara fa l’autor en
el gènere fosc de la mar.

La novel·la barreja amb
aparent naturalitat elements
de la pirateria clàssica amb
elements de la pirateria in-
formàtica. És evident que la
pirateria de l’ull tapat i la ca-
lavera de bandera negra
–maltractada per la utilitza-
ció que n’ha fet la novel·la
ensucrada i que el mateix
autor rebutja– ho té mala-
ment davant la pirateria
d’Internet. La Tripulació del Pà-
nic es mou entre els records
històrics dels salvatges del
sabre i els boicots dels salvat-
ges del club dels hackers.

DOCUMENTACIÓ EXTENSA
La novel·la té mèrits sufici-
ents, que es poden resumir,
primer, en una extensa docu-
mentació prèvia sobre la na-
vegació i la pirateria (Her-
nàndez certifica que els fets
referits als pirates amb noms
i cognoms corresponen a les
gestes o malifetes de filibus-
ters autèntics del Carib), i
també sobre costums i ritus
ancestrals que han fet forat
en algunes cultures actuals, i
segon, en un tractament ri-
gorós del llenguatge, no no-
més literari, sinó pel que fa
als termes de navegació, cosa
que, en alguns capítols o
fragments, converteix el relat
gairebé en un vocabulari es-
pecífic de l’art de navegar.

L’atractiu definitiu, però, el
més literari, és el clima d’in-
triga que es va creant des del
moment que un dels joves

descendents d’un famós pira-
ta és cridat misteriosament
per tenir sou i feina a càrrec
d’una poderosa multinacio-
nal. La troballa amb altres jo-
ves descendents de pirates
com ell els acaba embolicant
a tots en una aventura marí-
tima de corrupció i joc brut,
pel simple plaer del diverti-
ment dels més poderosos, en
una situació al límit dels pe-
rills que amaga la comunica-
ció anònima davant d’un te-
clat i una pantalla.

Les il·lustracions de Pedro
Espinosa són coherents amb
el gènere clàssic i alternen les
làmines pròpies d’una novel-
la de pirates de tots els temps
amb alguna imatge que insi-
nua l’època actual.

Brigitte Labbé i Michel
Puech, Ser i aparentar / La

meva llibertat i la dels altres /
Riure i plorar / Bonic o lleig.
Traducció d’Enric Tudó.
Il·lustracions de Jacques
Azam. Col·lecció Pensa-hi.

Cruïlla.

Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

N ous títols de la sèrie que
pretén fer accessible el
món de les idees als pe-

tits lectors. Un dels seus au-
tors és especialista en comu-
nicació i l’altre professor de
filosofia a París.

Maria Àngels Juanmiquel,
La cançó del bosc cremat.

Il·lustracions de Maria Rosa
Aragó Gassiot. Col·lecció Sopa

de Llibres. Barcanova.

Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

L a família de la protago-
nista viu en un mas vol-
tat de boscos d’alzines i

pins i de camps de sembrats.
Un foc d’estiu els obliga a sal-
var el bestiar i la casa. Després
de la desgràcia, la tristesa i la
voluntat de tornar a començar
de nou es fonen en una sola
acció.

Mariano Casas, L’escola secreta.
Col·lecció Espurna.

Bromera.

Alzira, 2004.
A partir de 14 anys.

E l protagonista es veu
embolicat en una trama
fosca plena de gent si-

nistra des del moment que
ingressa en una prestigiosa
escola i s’adona de la conducta
estranya del seu company
d’habitació. Hi llegirem algu-
nes de les pàgines més terri-
bles de la història d’Europa en
aquesta novel·la finalista del
premi Bancaixa.


