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Josep Vallverdú ha recreat la figura de Divendres
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Molt més enllà de
Robinson Crusoe
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Josep Vallverdú, Les raons de
Divendres. Col·lecció Joves
Adults. Proa i La Galera.

Barcelona, 2003.
A partir de 15 anys.

M’
atreviria a dir
que, a aquells
que no hagin
llegit mai el
Robinson Crusoe

de Daniel Defoe, l’autèntic,
passar abans els ulls per l’últi-
ma novel·la publicada per Jo-
sep Vallverdú els pot represen-
tar un estímul per conèixer
què hi va haver abans d’aquest
Divendres, un dels personatges
del clàssic de Defoe, que l’autor
ens recrea i humanitza ara al
màxim, fent-li rebentar les en-
tranyes, tant les de l’animal
venjatiu com les de l’individu
primitiu de bon cor que porta
dins, transformant-lo en un
personatge igualment de no-
vel·la d’aventures de fa
tres-cents anys, però identifi-
cant-lo amb un personatge
desconcertat, decebut, fora de
lloc, com molts dels que ron-
den perduts per porxades i
carrerons de qualsevol urbs ci-
vilitzada del nostre segle.

UNA NOVEL·LA DENSA
Josep Vallverdú escriu Les raons
de Divendres entre el 2000 i el
2002. És una novel·la densa,
però amena, plena d’imatges,
de paisatge exòtic, d’illes ver-
ges, de mars sense fi, de sen-
tors, de sentiments, de llen-
guatge fort com el ferro, travat
i contundent, en definitiva,
vallverdunià. La va publicar
just ara fa un any. I amb un pèl
de paciència, i també de mala
fe, he esperat que algun crític
oficial dels que gosen atorgar
premis anuals des de la trona
la descobrís abans que un ser-
vidor en parlés aquí –falsa es-
perança!–, si més no perquè la
col·lecció on s’ha publicat pas-
sa la maroma de la frontera
tan difícil d’establir entre joves
i adults i que l’editorial faria bé
de resituar sense ambigüitats.

Les raons de Divendres és, al
costat de La pell freda, d’Albert
Sánchez Piñol, l’altra novel·la

catalana que qualsevol litera-
tura normalitzada –¿o haurí-
em de dir honesta amb ella
mateixa?– no hauria dubtat
gens a posar al costat de la que,
també per mèrits propis, ha
estat la novel·la dels últims dos
anys traduïda a més llengües,
gairebé d’un sol cop. I, per cert,
sense premi de la crítica en el
seu moment, tampoc.

COINCIDÈNCIA CREADORA
Recordo La pell freda perquè Les
raons de Divendres té elements
que aparellen les dues històries
i, atenció, perquè La pell freda,
de Sánchez Piñol, es publica el
2002, just quan Josep Vallverdú
tanca l’escriptura de Les raons de
Divendres. Per tant, no havent-hi
cap possibilitat de connexió
lectora ni d’influència mediàti-
ca externa, es produeix, en un
mateix moment, l’adopció d’un
gènere literari i d’una ambien-
tació i una temàtica que, tot i
les distàncies i les diferències
que es vulgui, es toquen.

Les raons de Divendres dispara
la imaginació de Josep Vallver-
dú i fa que s’empesqui una
continuació als avatars del
personatge de Divendres, el
nadiu sotmès per Robinson
Crusoe, i que, saltant-se les lleis
de Defoe, li atorgui un esdeve-
nidor al seu gust, però incidint
en les lleis de la natura, del
dominador i del dominat, del
joc de traïcions, de l’amistat
tensa, del cultiu de l’odi, de
l’idealisme per retrobar l’illa
dels avantpassats i del desen-
cant en descobrir que l’home
blanc ha convertit els de la se-
va tribu en esclaus conformis-
tes del mateix jou contra el
qual Divendres s’havia rebel-
lat, fins a matar, si calia.

Per això deia que Les raons de
Divendres, una de les novel·les
més rellevants de l’extensa
obra de Josep Vallverdú –i es-
crita als 80 anys–, dóna als
nous lectors l’empenta que fe-
ia falta per redescobrir com
devien anar de debò –és una
manera de dir– les peripècies a
la ficció del nadiu Divendres
amb el nàufrag Robinson, tal
com el món, des que és món
lector, les coneix.

MICHAEL LARK / NORMA EDITORIAL

Una de les il·lustracions de ‘Gotham Central’

Foscors
C Ò M I C

J O S E P G À L V E Z

Ed Brubaker, Grez Rucka i
Michael Lark, Gotham Central.

Norma Editorial.

Barcelona, 2004.

M
algrat la que
sembla irreversi-
ble decadència
de l’univers edi-
torial nord-ame-

ricà especialitzat en els su-
perherois, encara hi ha vida
narrativa dins d’aquell uni-
vers, com ho demostra una
part important de la produc-
ció de l’editorial DC Comics,
en què van néixer Superman
i Batman. I això té una in-
dubtable relació amb la tria
de guionistes, com és el cas
del prolífic Brian Azzarello,
gran generador de
bones idees narra-
tives que perden
gran part del seu
interès en el des-
envolupament, i
Peter Milligan, que
amb el dibuix de
l’espanyol Javier
Pulido ens ha ofert
recentment la in-
teressant Blanco hu-
mano. Montaje final.
Però potser és Ed
Brubaker el crea-
dor que reuneix
més obres destaca-
des al nostre mer-
cat: Catwoman, Ma-
las calles, Dead En-
ders i Gotham Cen-
tral, totes publica-
des per Norma
Editorial. Les dues
primeres estan re-
lacionades amb el
món de Batman,
en una recreació
que introdueix
força realisme en
un univers acostu-

mat a èpiques simples. La di-
ferenciació entre justícia i
venjança, el rebuig de la ca-
racterització maniquea dels
delinqüents i l’acceptació de
la seva homosexualitat per
una de les protagonistes es
produeix en un ambient so-
cial descrit amb tons ombrí-
vols.

CONTEXTUALITZACIÓ SOCIAL
La sèrie de Gotham Central, en
què comparteix guió amb
Greg Rucka, el dibuix de Mi-
chael Lark accentua encara
més la sensació de foscor en

l’atmosfera descrita. La pla-
nificació narrativa manté la
cohesió de la investigació
quotidiana davant del veïnat
del món fantàstic dels super-
herois, tot i la incorporació
del cantó íntim dels protago-
nistes i la contextualització
social. De la mateixa manera,
a Dead Enders aconsegueix re-
presentar la fragilitat del jo-
vent en un marc futurista que
recupera l’estètica mod, però
molt proper al de la societat
actual, amb un to de realisme
fosc que il·luminen petites
llums de resistència.

Kes Gray, Tant, però tant...
amigues. Adaptació de Jordi

Pujol. Il·lustracions de Sarah
Nayer. Editorial Serres.

Barcelona, 2004.
A partir de 5 anys.

L’ arribada d’una germa-
na petita a casa crea
una sèrie de situacions,

més o menys conflictives, que
les autores perfilen amb poc
text i sobretot unes il·lustraci-
ons de to esperpèntic, en pri-
mers plans, engrandint els
personatges i remarcant els
seus trets.

John Norris Wood, Oceans;
Rius i llacs; Selves; Boscos.

Traducció de Núria Sales.
Il·lustracions de Mark

Harrison. Col·lecció Observant
la Natura. Símbol Editors.

Barcelona, 2004.
A partir de 7 anys.

V olums en cartoné, de là-
mines desplegables, que
permeten el joc de la

descoberta i l’observació de
cadascun dels medis que trac-
ta cada volum: la fauna dels
oceans, la dels rius i llacs, la de
la selva i la dels boscos.

Aurelio M. Espinosa (pare i
fill), Mariacastanya. Tots els seus
contes. Adaptació de Concha

Cardoso. Traducció de
Dolors Senserrich.

Il·lustracions de María Fe
Quesada. Timun Mas.

Barcelona, 2004.
A partir de 9 anys.

R ecull de contes populars
que en aquesta edició en
àlbum il·lustrat té la

particularitat de presentar
una adaptació rigorosa, actu-
alitzada, i una traducció ajus-
tada a l’original.


