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Entre la memòria
i la imaginació
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Tres novel·les
breus per a
lectors madurs
i per als que,
encara lectors
adolescents,
vulguin
experimentar
la densitat de
la literatura

Patxi Zubizarreta, L’estiu del
1948. Traducció de Jordi

Vidal. Col·lecció Joves Adults.
Proa / La Galera. Barcelona,
2004. A partir de 14 anys.

Miquel Rayó, Dama blanca,
merla negra. Col·lecció Joves
Adults. Proa / La Galera.

Barcelona, 2004.
A partir de 14 anys.

Miquel Rayó, On són lliures els
estels. Col·lecció La Llum del

Far. Baula. Barcelona, 2004.
A partir de 14 anys.

L
es característiques
d’aquestes tres no-
vel·les és que basen la
seva força més en
l’estil i la llengua que

no pas en l’anècdota que els
serveix per desenvolupar la
trama. Les tres són breus,
d’un to intimista, tendeixen a
la memòria, reculen en el
temps, però també s’inserei-
xen en les vicissituds del pre-
sent perquè hi ha circums-
tàncies que són intemporals. I
encara tenen un altre tret co-
mú pel que fa al registre: els
narradors de les tres s’adre-
cen a un interlocutor, present
o absent, i ho fan, un mitjan-
çant el dietari, l’altre mitjan-
çant un plec de cartes, i l’altre
de tu a tu.

Amb aquesta definició,
doncs, és fàcil deduir que ens
trobem davant de tres pro-
postes que, malgrat que s’han
publicat en col·leccions per a
adolescents, no segueixen
l’esquema preestablert que
aparentment hauria d’inte-
ressar els seus presumptes
lectors. En les tres, no hi bus-
queu acció, ni escenes trepi-
dants, ni grans aventures, ni
heroïcitats de colles, ni res-
postes pròpies de joves su-
perdotats i carregats d’expe-
riència.

En les tres, és la veu de l’a-
dult qui s’adreça als adoles-
cents. Per això les tres s’acos-
ten, amb tota la distància que
calgui, a alguns dels relats
breus que Tahar Ben Jelloun
ha escrit recentment adreçats
a joves, explicant-los, en una
mena de contalla de secret,
allò que pensa sobre certs as-
pectes de la societat d’avui en
dia i de les seves actituds.

Patxi Zubizarreta (Ordizia,
1964) a L’estiu de 1948 fa que el
jove del seu relat descobreixi
un dietari del seu pare i res-
segueixi així, amb les seves
paraules, com va viure més de
cinquanta anys enrere la des-
coberta de l’amor i alguns
moments del País Basc a la
postguerra. El relat, doncs,
conté en bona part els textos

del dietari del pare que l’au-
tor enllaça de dia a dia amb
breus afegits o impressions
del jove lector, que, volent
fumar d’amagat i mirant
d’esgarrapar un parell de ci-
garrets del calaix del seu pa-
re, hi troba un dels seus se-
crets amagats.

Miquel Rayó (Palma, 1952)
fa una cosa similar a Dama
blanca, merla negra, però no pas
a través d’un dietari, si no
amb l’explicació oral del re-
cord. El retorn a la memòria
de Miquel Rayó el porta a re-
cuperar paisatges, olors, per-
sonatges, situacions que reco-
bren vida en un ambient allu-
nyat, inevitablement desapa-
regut, per l’embat dels canvis
d’ús de la societat que viu a
cavall de finals del segle XX i
de principis del segle XXI.

On sí que recorre a l’estil
epistolar és a On són lliures els
estels, en què un escrivent de
cartes, en un indret de l’Ori-
ent que s’endevina però no

s’esmenta, escriu a la seva fi-
lla per parlar-li de la brutali-
tat que el jou del dictador ha
infligit en la població i en la
terra on ell va néixer i créixer.
No es poden fer festes públi-
ques, no es pot escoltar mú-
sica, no es poden fer volar es-
tels...

Aquí, més que estirar del
record del paisatge d’infància,
Miquel Rayó estira de la ima-
ginació per posar-se a la pell
d’una altra cultura i, per tant,
de les tres novel·les, és la que
adquireix més el to intimista,
sobretot perquè l’escrivent de
les cartes de tanta gent que
passa pel seu escambell es
troba en la necessitat de par-
lar, ell també, a la mare i la
seva filla, en un lloc incert.

Tres novel·les breus per a
lectors madurs i per als que,
encara lectors adolescents,
vulguin experimentar la den-
sitat de la literatura quan
aquesta connecta amb els
sentiments que han mogut els
seus autors a escriure.

EMMANUEL GUIBERT / PONENT MÓN

La guerra als divuit anys
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Enmanuel Guibert, La guerra
de Alan 1 y 2. Ponent Món.

Rasquera, 2004.

E
mmanuel Guibert és
un autor francès de
40 anys responsable,
amb Sfar, Blutch,
Blain, David B., etcè-

tera, d’un moviment de reno-
vació de la historieta francesa
que més enllà de la diversitat
gràfica es cohesiona al voltant
de la conjuminació d’ambició i
plaer narratiu. La hija del profe-
sor, amb guió de Sfar, obra amb
què es va donar a conèixer el
1997 a França i la primera
apareguda al nostre mercat,
editada per Astiberri, ens ofe-
reix una mostra de la seva
planificació neta i d’un traç
elegant, càlid i imaginatiu
amb què dóna credibilitat vi-
sual a una proposta narrativa
divertidament fantàstica.

És molt diferent el tarannà
de La guerra de Alan, feta, com
indica el subtítol, “segons els
records d’Alan Ingram Cope”,
és a dir, es tracta de l’adaptació
d’unes memòries verbals sobre
l’experiència d’Alan a la Segona
Guerra Mundial. La narració
complementa la transcripció
dels records del protagonista
amb les imatges de Guibert,
que aconsegueix un estil natu-
ral i alhora distanciat, com si
tingués la sinceritat d’un diari i
l’objectivitat d’un reportatge.
Un to que s’escau a una peri-

pècia vital que voreja contínu-
ament el drama però que s’a-
llunya voluntàriament de qual-
sevol contaminació èpica.

És el recull de les experiènci-
es d’un noi de 18 anys que és
incorporat a l’exèrcit dels EUA
quan aquest país entra en
combat. La gens heroica inicia-
ció guerrera de l’adolescent es-
tà descrita mitjançant un se-

guit d’anècdotes significatives
de l’ambient que l’envolta, així
com de les seves reaccions in-
teriors. Situat en una dinàmica,
que defuig moltes vegades la
racionalitat, Alan viu les neces-
sitats de la seva edat, amics,
afirmació personal i descoberta
del sexe en una situació distor-
sionada per la extraordinària
incertesa d’aquell present.

Violeta Denou, Una aventura
al bosc. Traducció de Dolors

Senserrich. Col·lecció La Colla
d’en Teo. Timun Mas.

Barcelona, 2004.
A partir de 5 anys.

E n Teo s’ha replantejat la
vida, la literària, esclar.
En aquest àlbum, després

de passar un dia al bosc, ell, els
seus cosins i uns amics es po-
sen entre els arbres, però es
congria una forta tempesta, el
telèfon mòbil no funciona, un
d’ells es posa malalt i una serp
i un senglar els volen atacar.

Dennis Haseley, L’ós que
estimava els llibres. Traducció
d’Aida Garcia. Il·lustracions
de Jim LaMarche. Joventut.

Barcelona, 2004.
A partir de 5 anys.

M entre passeja pel bosc,
un ós troba un tros de
paper escrit. Tot i que

no el pot llegir, a causa del
magnetisme i la curiositat que
té, se’n va a escoltar les histò-
ries que una jove llegeix cada
dia asseguda al costat de la
seva cabana. Àlbum amb là-
mines de to clàssic.

M.G. Newgrange, La veritable
història de Dani Ferrer i el roc
que feia immortal. Col·lecció

Papers on Demand.
Edicions a Petició. Girona,
2004. A partir de 10 anys.

P pseudònim d’una autora
catalana de caràcter inde-
pendent que ha fet una

reeixida paròdia de Harry Pot-
ter, amb la intenció de donar
una visió alternativa als lectors
de la sèrie de J.K. Rowling. Dar-
rere hi ha una aptitud narrativa
que seria bo que també sortís a
la llum amb una veu pròpia.


