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d’anada i tornada
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L’autora
respira en una
atmosfera en
blanc i negre,
polsosa,
de derrota

La memòria
es recupera
sempre des
de l’òptica
de qui la vol
recuperar

Gemma Pasqual i Escrivà,
L’últim vaixell.

Editorial Voramar /

Alfaguara. Picanya, 2004.
A partir de 14 anys.

L’
autora Gemma
Pasqual (Almoi-
nes, la Safor,
1967) s’ha carac-
teritzat en les se-

ves novel·les pel tractament
realista, marcat per una forta
sensibilitat per qüestions so-
cials i per un desig de justícia.
Amb L’últim vaixell, corre el
risc de recular en el temps
fins a la Guerra Civil, al País
Valencià. I dic que corre el
risc perquè la proximitat his-
tòrica ha traït sovint els au-
tors que ho han intentat i el
document els ha privat d’en-
riquir la ficció.

Aquí, afortunadament, no
és així. La novel·la es mou en-
tre l’aventura personal dels
protagonistes –la part més
important i atractiva– i les
llambregades d’imprescindi-
bles referències històriques
que no són un llast per a la
lectura, com tampoc no ho
són les citacions que intro-
dueix en cada capítol, princi-
palment perles extretes de
discursos de bans, pronunci-
ades per vencedors del bàndol
franquista i addictes al règim,
que donen una visió de la
imbecil·litat dels vencedors i
de com, si fem comparacions,
aquesta imbecil·litat es repe-
teix cíclicament.

Els personatges de la novel-
la creixen a mesura que avan-

ça la trama i les penúries per-
sonals no tenen el to d’aven-
tura heroica en plena guerra
sinó de supervivència enmig
d’una catàstrofe individual i
col·lectiva. És una de les no-
vel·les sobre la Guerra Civil
pensada per a lectors joves
–un tema tan reclamat aquí
per a ells– que es poden posar
al costat de novel·les que ens
han arribat traduïdes d’autors
testimonis, sobretot, de la Se-
gona Guerra Mundial.

Gemma Pasqual, per gene-
ració, parla des de la docu-
mentació, esclar, però no par-
teix d’una documentació lli-
bresca sinó de veus en prime-
ra persona, qui sap si prota-

gonistes, com els seus
personatges o, si més no, tes-
timonis de situacions com les
que l’autora recrea.

Una troballa destacable és
la que té lloc amb la parella
d’adolescents que, a partir

d’un moment, conduiran la
trama fins al final: per cir-
cumstàncies de la por i la
desconfiança de la postguerra
més crua es coneixen (Marcel,
ell, i Lliber, ella) convençuts
que tots dos són homes, situ-
ació que es manté fins al mo-
ment d’esclat que no decebrà
cap lector.

Fixem-nos també que
aquest joc fresc de ser o no ser,
present ja en autors clàssics,
permet a l’autora respirar en-
mig d’una atmosfera en blanc
i negre, polsosa, de derrota, i
també de resistència, d’espe-
rança en el fet que la reacció
internacional, que no arribarà
mai, aturi la dictadura.

La novel·la és vista des del
bàndol dels perdedors. L’auto-
ra s’identifica, a més, amb ells.
O almenys s’hi identifica a
través dels seus personatges.
No és, doncs, una novel·la que
pretengui ensucrar els fets ni
estendre la mà. És la història
dels seus protagonistes que,
en certa manera, representen
veus anònimes que no han
tingut l’oportunitat d’expli-
car-se. Cal dir-ho perquè la
memòria es recupera sempre
des de l’òptica de qui la vol
recuperar. La fredor de l’ob-
jectivitat és per als historia-
dors. La visió apassionada és
per als escriptors de ficció.

Només el final es deixa en-
dur més del compte per
aquesta ficció. La trobada,
passats quaranta anys, en un
punt de València, dels dos
protagonistes, fidels a una
promesa d’adolescents, s’esca-
pa d’allò que és creïble. Tota la
cruesa dels fets queda retoca-
da per aquest the end de pel·lí-
cula que, malgrat tot, no goso
retreure a l’autora perquè no
m’estranyaria que ella matei-
xa acabés confirmant-nos que
fins i tot aquest final és, com
diuen al cinema, basat en fets
reals. El que compta, doncs, és
el que s’explica i com s’expli-
ca, l’estil literari i la seva efi-
I L’últim vaixell se’n surt per la
banda del llistó alt.

JEFF POURQUIÉ

Vinyeta de ‘Que mal tebeo’

Pop a la gala

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Jean-Luc Cochet i Jeff
Pourquié, Que mal tebeo. Bang

Ediciones. Barcelona, 2004.

Cyprien Luraghi i Stephanie
Perger, Desde el día que yo nazi.

Bang Ediciones.

Barcelona, 2004.

Pascal Dessant, Marc
Pichelin i Guillaume Guerse,
La piel de oso. Bang Ediciones.

Barcelona, 2004.

L’
actual revifada,
aparent o no, de la
historieta a casa
nostra s’evidencia
per la intensitat i

la diversitat en la publicació
de productes provinents del
mercat francès. En aquest cas,
a més a més, es tracta de l’in-
tent de publicar tota una col-
lecció de gènere negre que
tradueix a la historieta una
versió literària consolidada
per l’èxit a l’Estat veí. Aquesta
sèrie s’articula al voltant del
mateix protagonista: el Pulpo,
nom que en la versió original
es una referència explícita a
les publicacions pulp, tot i que
cada obra està escrita i dibui-
xada per autors diferents. El
resultat és un ventall de pro-
ductes diversos per la seva te-
màtica i tractament gràfic,
homogenis en el recurs de la
ironia, crítica social i esperit

lúdic, i desiguals en la quali-
tat, tot i que sempre interes-
sants pels aficionats al gènere
negre i a la historieta.

LES CONTRADICCIONS
Cada obra conté una descrip-
ció del context del segment
social en què es desenvolupa
alhora que s’incideix en les

contradiccions, in-
dividuals i col·lecti-
ves, dels personat-
ges; són les que im-
pulsen la investiga-
ció i les autèntiques
protagonistes d’a-
questa col·lecció
coral en què el per-
sonatge principal
no és la concreció
del fil narratiu ne-
cessari.

El grafisme, en
blanc i negre, varia
des de l’abstracció
expressionista de
Perger fins a la cari-
catura mes humo-
rística de Guerse,
tot passant per la
polivalència de Pou-
quié. Tots tres supe-
ren el repte, gens
fàcil, de mantenir el
ritme i la intensitat
que demanen els
codis de gènere pre-
sents a les obres li-
teràries d’on surten.
Codis que s’utilit-
zen per muntar i
desmuntar trames
d’intriga en escena-
ris ben diferenciats:
la pervivència de

grups nazis a Desde el día que ya
nazi (premi a la traducció gro-
llera de títols), l’ambient rural
muntanyenc a La piel de oso i el
mateix món de la historieta
francesa a Que mal tebeo, en el
qual, per cert, s’evidencia la
manca de documentació del
dibuixant sobre Sitges, esce-
nari final del llibre.

Eduard Costa, Circus.
Il·lustracions d’Alberto

Botella. Col·lecció Micalet
Teatre. Bromera. Alzira,
2004. A partir de 9 anys.

O bra teatral concebuda
com a espectacle musi-
cal que té d’argument

una trama que barreja el mis-
teri, l’aventura i l’humor. L’au-
tor, que ha fet altres obres per
a la companyia Anem Anant, va
obtenir amb aquest text el pre-
mi de teatre infantil Xaro Vidal
Ciutat de Carcaixent del 2003.

Joana Raspall, Concert de
poesia. Il·lustracions de Marta

Balaguer. Col·lecció Els
Flautats. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2004.
A partir de 9 anys.

L a veterana autora proposa
amb aquest nou recull
provocar l’emoció poètica

en els lectors primerencs. L’es-
tructura del recull dóna sentit
al títol perquè es presenta divi-
dit en Scherzo, Allegro, Mode-
rato, Adagio, Andante i Vivace.

Lola Casas,
Poemes de cada dia.

Il·lustracions de Tàssies.
Col·lecció Ala Delta.

Baula. Barcelona, 2004.
A partir de 9 anys.

E ls hàbits quotidians són
els temes escollits per
aquesta altra autora de

reculls poètics per als infants.
L’il·lustrador s’ha deixat en-
dur també per uns traços que
fugen de la realitat i que
aporten un to d’alt contingut
poètic.


