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Advertència:
cap de les tres
és una novel·la
‘educativa’.
Totes tres són
literatura

Niccolò Ammaniti, Jo no tinc
por. Traducció de Nèlida

Falcó. Col·lecció Narrativa.
Editorial Empúries.

Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

Dave Pelzer, Si això és un nen.
Traducció de Rosa M.

Calonge. Col·lecció Narrativa.
Editorial Empúries.

Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

Nicholson Baker, La història
interminable de la Nory.

Traducció de Lluïsa Moreno.
Col·lecció Narrativa.

Editorial Empúries.

Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

H
i ha una novel·la de
l’escriptor Loup
Durand, Daddy, que
va ser publicada en
català el 1992, per

l’editorial Columna, i que està
ambientada al 1942, quan el
protagonista del relat com-
pleix 11 anys. És aquell dia
que descobreix que els nazis
localitzen on s’amagava, en
una població petita del sud de
França. El petit protagonista
és perseguit, però sap sor-
tir-se’n amb perspicàcia, amb
sang freda i, si cal, arriscant la
vida. La novel·la és una crònica
de la Segona Guerra Mundial
vista des de l’òptica de l’ado-
lescent i és també la història
d’una persecució implacable
sobre els més febles.

Quan en vaig parlar aquí,
em va semblar que era un títol
adient per ser promogut entre
lectors adolescents. I no no-
més perquè ja entrava en ca-
talà avalat per l’èxit mundial,
sinó per la seva temàtica i el
seu tractament. Al llarg d’a-
quests últims anys, hi ha ha-
gut altres novel·les que reu-
neixen aquestes característi-
ques. Però l’excessiva marca
comercial de llibres per a joves
els deixa aparcats i, en la ma-
joria de casos, no traspassen la
frontera de la curiositat i la
descoberta. Els últims mesos
han aparegut tres títols, pu-
blicats a la sèrie Narrativa
d’Empúries, que s’afegeixen a
la llista inexistent de lectures
per a joves sense etiqueta.

De les tres, la que té tots els
trumfos per ser llegida per
adolescents, si se’ls donés a
conèixer, és Jo no tinc por, del
jove escriptor Niccolò Amma-
niti (Roma, 1966). I és la que
m’ha recordat Daddy, de Loup
Durand. Es tracta d’una aven-
tura d’estiu que reuneix tots
els ingredients de la novel·la
d’aventures clàssica, però
adaptada al segle XX.

El segrest d’un infant del
nord per un grup mal orga-
nitzat del sud (“el sud és po-
bre”, diu la novel·la) és el mo-
tiu central del relat. I la des-
coberta, des dels ulls de l’in-
fant protagonista, des de la
placidesa de la vida casolana,
d’un ambient de segrestadors
en plena família, fa entrar en
joc la intriga, el xantatge, les
relacions de poder i trenca la
ingenuïtat, sense oblidar els
elements propis de la nostàl-
gia: olors, paisatge, i cançons
populars.

Sobre la segona novel·la, Si
això és un nen, el seu caràcter
literari és més discret. El seu
autor, Dave Pelzer, relata una
experiència viscuda de mal-
tractaments i el relat és més
una descripció dels pitjors
anys de l’autor en mans de la
seva família, californiana i de
classe benestant, que no pas
una recreació novel·lada. Tot i
així, l’interès del tema en
mans de lectors adolescents és

indubtable. No diré que sigui
un llibre d’autoajuda, però sí
d’impulsar l’autoreflexió. Els
maltractaments als infants
són una altra de les realitats
de la societat actual. Mentre
llegia aquest llibre, una notí-
cia deia que una nena de 8
anys es va presentar en una
caserna de la policia munici-
pal per denunciar els seus pa-
res. L’autor de Si això és un nen
explica la seva infància 25
anys després, convençut que
d’aquesta manera ajudarà al-
tres víctimes a sobreviure amb
enginy com va fer ell.

Finalment, el tercer llibre,
del nord-americà Nicholson
Baker, fa senzillament el que
aquí entenem per novel·la ju-
venil. La protagonista és una
nena nord-americana de 9
anys que, com el seu autor,
passa una temporada a An-
glaterra. El llibre té un joc
lingüístic que segurament ha
donat força maldecaps a la
traductora, però que és un
dels ingredients que el fan
interessant. Estructurada en
56 capítols molt breus, és un
llibre realista carregat de
fantasia en la imaginació de
la protagonista. Només una
advertencia: cap de les tres és
una novel·la educativa. Totes
tres són literatura.

RUBÉN PELLEJERO

Cruïlla d’històries

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Denis Lapiere i Rubén
Pellejero, Un poco de humo
azul... Glènat Edicions.

Barcelona, 2002.

U
n poco de humo azul...
és la primera histo-
rieta llarga que el
dibuixant badaloní
Rubén Pellejero rea-

litza per al mercat francès sense
la seva parella creativa habitual
Jorge Zentner. Denis Lapiere,
guionista en aquesta ocasió, té
15 anys d’experiència, múlti-

ples col·laboracions amb dife-
rents dibuixants i obres desta-
cades com Le Bar du vieux fran-
çais, i les sèries Charly, Clara...

El producte d’aquesta col·la-
boració es una narració com-
plexa i coherent, que conjumi-
na referències i realitat, i que
s’estructura sobre l’esquelet
d’uns personatges sòlids i plens
de carn emotiva, especialment
els femenins: Olga, la propietà-
ria del bar, i Laura, la seva i filla.

Es tracta d’una història que,
com el bar on transcorre una
part de l’àlbum, és una mena
de cruïlla vital on coincideixen
tot de sentiments i en què pas-
sat i present s’alternaran nar-

rativament. El bar, situat en un
àmbit rural aïllat d’un país no
identificat de l’est de l’Europa,
és també un símbol d’una me-
na de resignació solidària da-
vant del fracàs vital, individual
i col·lectiu. Un aixopluc en què
la companyia dels altres és el
succedani de la il·lusió pel
canvi, un parany del qual Lau-
ra fuig per viure una història
de lluita i d’amor. Aquesta
narració densa ens arriba amb
tota la seva intensitat mitjan-
çant un grafisme que sedueix
amb la seva complexitat dis-
fressada de senzillesa i que
equilibra sensibilitat i efectivi-
tat comunicativa.

Philip Pullman, El llargavistes
d’ambre. Traducció d’Albert
Torrescasana. Col·lecció El

Cercle Màgic. Editorial

Empúries. Barcelona, 2002.
A partir de 12 anys.

E n una cova apartada, la
Lyra dorm i somia sota
els efectes d’una poció.

En Will, que acaba de presen-
ciar la mort del seu pare, s’ar-
ma de valor i es compromet a
lliurar la daga de la Torre dels
Àngels a Lord Asriel. Tercer
llibre de la sèrie fantàstica La
matèria obscura. Aquesta no-
vel·la va ser finalista del Broo-
ker Prize i guanyadora del
premi Whitebread.

Teresa Colomer (ed.), La
literatura infantil i juvenil

catalana: un segle de canvis.
Sèrie Societat i Educació. ICE

Universitat Barcelona.

Barcelona, 2002.

A ssaig que aplega articles
d’especialistes de les uni-
versitats de Catalunya, el

País Valencià i les Illes. La pri-
mera part mostra l’evolució
d’aquest àmbit. La segona part
tracta quatre aspectes: els va-
lors pedagògics i els llibres per
a primers lectors; les biliote-
ques per a infants; les traduc-
cions i adaptacions; els mitjans
de comunicació i les noves tec-
nologies; i els estudis i la crítica.

El llibre de les endevinalles.
Selecció de Carme Alcoverro.

Il·lustracions de Carmen
Queralt. Editorial

Barcanova. Barcelona, 2002.
A partir de 9 anys.

À lbum il·lustrat per tal que
el lector de les endevina-
lles descobreixi, per mitjà

de les il·lustracions, les soluci-
ons de cadascun dels secrets
que amaguen els enigmes. N’hi
ha de conegudes de tota la vida
i d’altres de noves. N’hi ha de
signades pels seus autors i n’hi
ha d’anònimes. L’autora de la
selecció ja havia elaborat ante-
riorment el recull Coll de cara-
bassa, boca de serpent...


