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Pere Martí i Bertran, Les
tortugues de l’àvia.

Il·lustracions de Francesc
Salvà. Col·lecció El Vaixell de
Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 9 anys.

Núria Pradas, L’intrús.
Il·lustracions de Daniel

Jiménez. Col·lecció El Vaixell
de Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

L
es novel·les ambienta-
des en medis domès-
tics, familiars, quoti-
dians, conformen un
gruix literari per a

joves considerable. Els estudi-
osos tenen aquí un pou ines-
gotable per analitzar l’interès
dels autors de l’últim quart de
segle. Hàbits, vocabulari, mo-
des, marques, menjars, uten-
silis, relacions pares i fills, avis
i néts i tot un memoràndum
respectable.

D’aquest grup de contes,
relats i novel·les en diuen rea-
listes, tot i que en algunes
ocasions tenen subetiquetes
d’aventura, humor o intriga. I
en aquests moments de crisi
de valors i d’ideologies, sem-
bla que sobrevisquin expec-
tants i espantades de la bomba
Potter, que amenaça amb el
cinquè lliurament i amb la
segona pel·lícula, passat l’es-
tiu, i que deu ser l’únic feno-
men que ha resistit la síndro-
me de l’11 de setembre, una
justificació habitual en els ba-
lanços dels àmbits que patei-
xen retrocés o estancament.

FETS DOMÈSTICS
Les tortugues de l’àvia i L’intrús
són dues novel·les que neixen
a partir de fets domèstics, fa-
miliars i quotidians. Bé, di-
reu, com Madame Bovary o
com Camí de sirga i centenars
de títols més, al cap i a la fi. Sí,
però amb la diferència que els
protagonistes són infants o
adolescents, com els seus po-
tencials lectors, i que el que
els passa no acostuma a sortir
del que consideraríem cor-
rent i normal, sinó que re-
flecteix allò que els pot també
passar als mateixos lectors. És
una literatura realista, doncs,
però que persegueix un ob-
jectiu: la recreació del propi
món del lector. És a dir: cos-
tumisme, que no ha estat mai
ni mal vist ni ben vist. Sim-
plement ha estat. No vol dir
això que Pere Martí i Bertran
i Núria Pradas, autors respec-
tivament de Les tortugues de
l’àvia i L’intrús, practiquin el
costumisme, tal com potser el
tenim entès, ni que, pel rea-
lisme que reflecteixen, desca-

valquin d’una literatura més
ambiciosa. Si alguna cosa ha
passat a partir de l’11 de se-
tembre és que caldrà anar
amb compte durant un bon
temps amb el realisme màgic,
el lirisme, el surrealisme, el
kafkianisme i algun altre is-
me –aparcats fa temps– per-
què la societat actual viu amb
una resposta pendent que ni
la televisió li ha sabut donar,
rendida als peus d’un esfon-
drament a Manhattan o a la
repressió del poderós contra
el feble de fang al desert,
sense poder-hi fer res sinó
contemplar-ho.

TORTUGUES I FILLA ÚNICA
I enmig d’aquest clima, Pere
Martí i Bertran advoca en la
seva novel·la per la protecció
dels animals, que centra en
les tortugues; i Núria Pradas,
en el malestar passatger d’u-
na filla única que sap que
tindrà una altra germana als
catorze anys. Perquè, passi el
que passi al món, hi ha peti-
tes coses en el nucli familiar
que són les úniques que aca-
ben preocupant de debò totes
les generacions. Equilibri bi-
ològic: un hàbitat que se’ns
escapa, una germana petita
per donar continuïtat a la
gran.

Dues novel·les de tracta-
ments oposats: Pere Martí re-
corre a referències literàries
quan parla dels animals: Pere
Calders (L’Arca de Noè), Roald
Dahl (Agu Trot), Maria Àngels
Anglada (paisatge). I Núria
Pradas es deixa emportar per
les inquietuds adolescents de
la germana que preveu l’arri-
bada de l’element intrús. Pere
Martí Bertran té interès a
deixar constància de la pro-
tecció de les tortugues. Núria
Pradas, a aprofundir en la
psicologia dels adolescents a
través del seu personatge.

El dia que vaig acabar de
llegir les dues novel·les, vaig
enllaçar amb algunes notíci-
es: a les Illes feien un treball
de protecció i cria de la tor-
tuga mediterrània, en una
autovia del País Valencià ha-
vien trobat un cotxe acciden-
tat amb un lot important de
pastilles d’èxtasi; la Xina no
cedia prou infants en adopció
i s’obria un camí nou cap a
l’Àfrica; l’assassí de l’ajunta-
ment de Nanterre s’havia su-
ïcidat llançant-se daltabaix
d’un quart pis de la gendar-
meria de París i l’exèrcit d’Is-
rael feia dissabte per la casa
palestina d’Arafat buscant-lo
en el búnquer des d’on tele-
fonava tots els seus presump-
tes amics del món. La litera-
tura realista contribueix a
preparar els primers –i se-
gons lectors– a entendre el
bo i el dolent que ens espera.

FRANCESC MELCION

Carles Capdevila analitza tot l’entorn de la fama
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Carles Capdevila, Jo vull ser
famós. La Campana.

Barcelona, 2002.

A
lbert Pla cantava al
seu pare que volia
ser torero. En una
tessitura diferent,
Concha Velasco deia

a la seva mare que volia ser
artista. Amb aquesta intenció,
més la de ser artista que no
pas torero, molta gent es pre-
senta a concursos per poder
mostrar els seus dots, per
exemple, de cantant, i estic
pensant en aquell programa
matinal dels diumenges que
es deia Gente joven, amb cate-
gories, entre d’altres, com ara
Canción lírica, Canción ligera
(maco el nom) i Variedades, en
què es podia aparèixer expli-
cant acudits, adormint galli-
nes o fent equilibris amb un
ou i una cullera. Sí, ara, en
l’època de la comunicació, te-
nim Operación Triunfo i abans
hi van haver El semáforo, ¿Qué
apostamos? i altres concursos
aixoplugats sota l’enunciat:
“Vostè què sap fer?”. Però el
moll de l’os del tema, el con-
flicte (si és que n’hi ha cap) el
trobem més aviat en progra-
mes de grans hermanos i simi-
lars. Per què? Perquè, si més
no, en els altres la gent hi
anava (o hi va) fent alguna co-
sa, en molts casos malament
(amb un poc sentit del ridícul
que resultava pornogràfic),
però no esperaven que l’èxit,
els diners i la fama els cai-
guessin del cel.

Carles Capdevila, autor de
Nova York a la catalana (1996) i de
l’èxit de vendes (15.000 exem-
plars) Criatura i companyia(premi
Pere Quart d’humor i sàtira
1999), repeteix perfum satíric
en el seu últim llibre:
Jo vull ser famós (La Campana).
Dividit en pròleg, epíleg i vuit
blocs formats cadascun per en-
tre tres i dotze articles curts,
Capdevila ens ofereix un mos-
trari exhaustiu dels personat-
ges que busquen la fama a
qualsevol preu. Aquest reperto-
ri, no només de personatges,
sinó també de situacions i psi-
copaties que es desenvolupen al
voltant del concepte fama, estan
descrits a cavall entre l’assaig i
la narrativa, entre la seriositat i
l’humor, entre el rigor i l’ac-

cessibilitat, entre la reflexió i
l’entreteniment, unes armes,
totes, que Carles Capdevila de-
mostra que domina. A més,
quan cal, es documenta: “Un
famós és una persona que, si no
li parles d’ella, ni t’escolta”
(Marlon Brando dixit).

En el pròleg, una anècdota
en primera persona posa fil a
l’agulla. Carles Capdevila di-
nant en un restaurant amb
tres companys famosos. Una
senyora que s’acosta i, amb la
familiaritat que atorga veu-
re’ls per la tele, saluda a un,
dos (“carai!, encara n’hi ha un
altre!”) i tres famosos. Quan
arriba a Capdevila, li clava:
“Tu no ets ningú”.

Sortir o no sortir a la tele:
aquesta és la qüestió.

Anne Gutman, Els gelos d’en
Gaspar. Traducció de Teresa
Farran i Élodie Bourgeois.
Col·lecció Els petits desastres

d’en Gaspar i la Lola. Editorial

Joventut. Barcelona, 2001.
A partir de 5 anys.

L a gosseta Lola celebra
l’aniversari i li regalen
uns patins. El seu amic

Gaspar està gelós de la sort de
la Lola, li roba els patins i els
va a provar. Quan la Lola ho
sap, s’enfada i no vol parlar
amb Gaspar. Finalment la so-
lució arriba, però.

Claudia Bielinsky. ...i per què?
Traducció de Lluís Cortés.

Col·lecció La vida d’Uki.
Editorial La Galera.

Barcelona, 2001.
A partir de 3 anys.

A lgunes de les preguntes
que mereixen ser res-
postes al petit Uki: ¿Per

què m’he de posar gorra quan
fa sol? ¿Per què no puc estri-
par el diari? ¿Per què...? Uki,
un cadell de gos, troba res-
postes serioses amb molt
d’enginy. Tothom les pot fer
seves...

Tareixa Alonso (adaptació),
El gall Quiquiriquic. Traducció

d’Anna Gasol i Teresa
Blanch. Kalandraka

Edicions. Barcelona, 2001.
A partir de 5 anys.

E l Gall Quiquiriquic va de
casament i es troba una
bestiola que li demana si

el pot acompanyar. En comp-
tes d’emportar-se’l, el gall se’l
menja, però s’embruta el bec.
¿Què ha de fer per no presen-
tar-se brut a la festa del casori?
Text concebut per ser llegit
amb veu alta. Àlbum il·lustrat.


