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Josep Sampere, El mar de la
Tranquil·litat. Il·lustracions de
María Alcobre. Col·lecció El

Vaixell de Vapor. Cruïlla.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

E
ls que han llegit al-
gun dels dos llibres
de la sèrie Molly Mo-
on poden trobar ara,
com a autor debu-

tant, el qui n’ha estat el tra-
ductor al català, Josep Sampe-
re (Igualada, 1963), que publi-
ca El mar de la Tranquil·litat,
l’últim premi Vaixell de Va-
por. La seva primera novel·la
porta a pensar en Luigi Piran-
dello i l’obra Sis personatges en
cerca d’autor. Si hi ha obres de
teatre a les quals l’espectador
s’ha d’enfrontar sabent que hi
trobarà allò i només allò que li
dóna l’autor, també hi ha no-
vel·les a les quals el lector s’ha
d’enfrontar sabent que hi tro-
barà allò i només allò que li
dóna l’autor. És a dir, que el
receptor té molt poc marge de
maniobra per imaginar què hi
ha més enllà. És el risc del te-
atre dins el teatre i de la lite-
ratura dins la literatura.

Sovint, a l’altra banda del
mirall, hi ha un miratge d’allò
que voldríem trobar-hi. El mi-
rall literari d’El mar de la Tran-
quil·litat és la boira. Molta boi-
ra. Massa boira. Dos joves ca-
minen dins d’una boira es-
pessa, que és “blanca com el
tros en blanc que hi ha al
capdamunt d’aquesta pàgi-
na”, diu l’autor –ai, quin si-
dral adjectival si Josep Pla ai-
xequés el cap!–. La incògnita
dels dos personatges, i la del
lector també, és saber per què
hi són, qui són i qui els ha
convertit en qui són. Són,
doncs, com els sis pirandelli-
ans, dos personatges en busca
del seu autor. És clar que,
sense misteri, no anirien en-
lloc. El misteri del relat vol
tenir intriga detectivesca i
amor per la literatura. Però la
intriga és feble; les pesquises
detectivesques, poc estimu-
lants, i la defensa de l’escrip-
tura, una qüestió sense resol-
dre: ¿l’escriptor neix o es fa?

BANY TEBI DE CULTISME
El mar de la Tranquil·litat –to-
pònim llunàtic– es deixa en-
golir per un bany tebi de cul-
tisme i els arbres hi tapen el
bosc, o la boira hi tapa la cla-
ror. Fa referència, per exem-
ple, citant títol i autor, a L’oceà
dels rius dels contes, del poeta
Somadeva (1035-1085), un
conservador del folklore antic
de l’Índia, el recull del qual és
similar al dels contes de fades
medievals d’Occident. La me-
tàfora de la lectura que en fa
la mare de l’autor de ficció i el

part natural al qual se sotmet
amb el naixement del seu fill
és un recurs de difícil assimi-
lació.

El mar de la Tranquil·litat té
serioses dificultats per con-
nectar amb els lectors als
quals, inicialment, l’adreça
l’editorial. Qualsevol lectura
–Déu me’n guard de dir que
ha de ser fàcil, perquè no ho
ha de ser, però sí neta, clara i
tan transparent com sigui
possible– només avança si hi
ha una guspira que fa saltar el
lector de línia en línia, sense
que tingui la sensació que no
hi veu tres dalt d’un burro.

Em sembla que el mateix
autor, l’autor material del re-
lat, vull dir –perquè a dins
n’hi ha, repeteixo, un de fic-
ció–, s’adona de la feixuguesa
o, com a mínim, del tempo

lent que fa servir i el cercle
concèntric en què es mou.
Perquè és ell mateix qui, entre
les pàgines 69 i 78, fa dir als
dos personatges perduts, pri-
mer en la boira i després en la
sorra, coses com aquestes:
“Hem fet avançar la trama o
no?”, “Estàvem cansats, no te-
níem ni gana ni set ja que el
nostre autor no ens havia do-
nat prou vida”, “No tenir ne-
cessitats humanes potser és
molt còmode [...] però també
t’avorreixes mortalment”,
“Torno a tenir la sensació que
no avancem, que no ens mo-
vem de lloc. Estic molt cansat
i avorrit”.

I és que El mar de la Tran-
quil·litat té plantejament, nus i
desenllaç a les últimes sis pà-
gines. No n’explico l’anècdota
perquè podria semblar la si-
nopsi d’una tenebrosa novel·la
de gènere realista (ecs, realis-
ta!). I no ho és. És una tene-
brosa novel·la mig de gènere
fantàstic, entre l’absurd i el
surrealisme, que corre el pe-
rill de ser abandonada pel
lector quan, a la pàgina 109,
llegeix: “M’agafa son. M’agra-
daria aclucar els ulls i fer una
llarga migdiada. [...] Que agra-
dable que seria seguir flotant
fins que ens adormíssim, i se-
guir flotant ben adormits, tot
somiant que flotem”. Doncs
això, tu: bona nit i tapa’t.

DEBBIE DRECHSLER

Els altres ogres
C Ò M I C S

J O S E P G Á L V E Z

Debbie Drechsler,
La muñequita de papá.

La Cúpula. Barcelona, 2004.

C
om en el conte més
terrorífic, a la prota-
gonista d’aquests re-
lats, la mateixa au-
tora quan era petita,

de nit la perseguia un ogre, un
monstre horrorós que no
menjava carn però que li de-

vorava la innocència i li enve-
rinava els somnis. I és que les
historietes de Debbie Drechs-
ler podrien ser relats de terror
si no fossin records autobio-
gràfics de la seva infantesa i
adolescència. Èpoques vitals
marcades per l’agressió sexual
del seu pare i per la necessitat
de sobreviure a la recerca d’u-
na normalitat afectiva, encara
que sigui dins de l’aixopluc de
la imaginació.

Poques vegades una narra-
ció ha reflectit amb tanta cru-
esa i alhora tendresa la fragi-

litat dels infants i com els
adults podem arribar a condi-
cionar la seva evolució. Poques
vegades s’ha descrit amb tanta
honestedat i nuesa el dolor i
l’angoixa de la indefensió dels
més petits, i dels que no ho
són tant, quan els més grans
actuen amb ells com a mise-
rables depredadors.

Més enllà de l’opció estilís-
tica, amb un grafisme que re-
corda l’estètica del gravat, el
fet que les vinyetes no respi-
rin, que el blanc sigui gairebé
absent i que els fons s’atape-

eixin de signes ex-
pressa una atmosfera
densa que pressiona
de manera contínua i
aclaparadora la prota-
gonista. Així mateix,
les pàgines, sense gai-
rebé espai entre les
vinyetes, conformen
espais de representa-
ció opressius que
apropen la visió de la
realitat a la fantasia
dels malsons.

Dins d’aquesta
densitat icònica, les
imatges humanes que
Debbie Drechsler di-
buixa, amb una cari-
catura suau i alhora
turmentada, comuni-
quen amb força les
emocions i tota la
carrega dramàtica
que poden tenir una
sèrie de vivències
quotidianes.

Maria Carme Roca,
Les formigues s’han refredat.

Il·lustracions d’Isaac Bosch.
Col·lecció Pròxima Parada.

Alfaguara - Grup

Promotor. Barcelona, 2004.
A partir de 6 anys.

L a terra fa dies que tre-
mola perquè les formi-
gues s’han refredat, se-

gons l’àvia. Però ningú no en
fa cas. Cal aclarir què tenen a
veure les formigues amb els
terratrèmols. L’autora té a la
mateixa col·lecció Sis contes re-
voltats i Amb ulls de guácharo.

Emili Teixidor, La formiga
Piga lliga. Il·lustracions de
Gabriela Rubio. Cruïlla.

Barcelona, 2004.
A partir de 7 anys.

N ou lliurament de la sèrie
de la formiga Piga. En
aquesta ocasió l’autor

aprofita el personatge i el
medi en què es mou per parlar
de la pau, l’amor i l’amistat.
Amb l’arribada de la primave-
ra es faciliten les coneixences
i l’estimació, es cuiden les
amistats i no cal viure només
per treballar.

Joan de Déu Prats, Els casos de
l’inspector Formiga.

Il·lustracions de Dani
Giménez. Col·lecció Grumets.
La Galera. Barcelona, 2004.

A partir de 10 anys.

L’ inspector Formiga ha
de resoldre un grapat
de casos d’un grapat de

bèsties minúscules, insectes,
abelles, centpeus, formigues,
polls i xinxes, tots criminals
posats en evidència pel prota-
gonista, l’implacable inspec-
tor Formiga, que farà tot el
possible per resoldre els casos.


