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Quan el gènere
esclavitza els
manuscrits
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Montserrat Galícia, El darrer
manuscrit. Col·lecció El Corsari.

La Galera. Barcelona, 2005.
A partir de 14 anys.

Jordi Folck, El manuscrit de les
bèsties. Col·lecció Antaviana Jove.

Barcanova. Barcelona, 2005.
A partir de 14 anys.

E
l gènere, sigui quin
sigui, té avantatges i
riscos. Els avantatges
consisteixen en el fet
que, a l’autor, li per-

met utilitzar fórmules conegu-
des i també sobrepassar tots els
límits perquè no hi ha límits.
Els riscos, que l’autor d’un gè-
nere determinat acabi escrivint
pensant en els fans d’aquell gè-
nere i ignori tots els altres. Fór-
mula i fans és una combinació
que acostuma a funcionar.
Però, la resta de lectors que ar-
riben al llibre i s’hi troben ofe-
gats com si s’haguessin llançat
a una piscina sense saber nedar,
què fan?

Aquesta és la sensació que li
pot quedar a qui aconsegueixi
superar les dues-centes pàgines
de la novel·la El darrer manuscrit,

premi Joaquim Ruyra. L’auto-
ra, Montserrat Galícia, amb un
bon nombre d’obres per a lec-
tors joves, i encasellada com a
autora de ciència-ficció, des-
envolupa una trama que, se-
gurament que espigolada, seria
tan senzilla com eficaç, però
que, entrampada com està en
la fórmula del gènere, l’ha re-
solt pel cantó espès i confiant
en excés en la benevolència
dels fans.

El protagonista de la novel·la
és l’escrivent d’un manuscrit.
Hi ha enganys, traïcions, assas-
sinat i perplexitat sobre com
funciona el món, ni que sigui
en una altra dimensió. La ma-
teixa perplexitat que pot en-
fonsar el lector corrent.

Fa la impressió que la novel·la
té un bon argument, fins i tot
uns personatges explotables i
un paisatge més terrenal que

no pas d’un altre món. Però l’es-
forç o l’esclavitud del gènere
porta l’autora a inventar topò-
nims i un remolí d’acció que
tan sols fan més espessa la
troca, si no estava ja prou em-
bolicada. Tenint en compte que
la novel·la és fruit d’un premi,
per tant no de la decisió d’un
editor, costa encara més d’en-
tendre que cinc membres d’un
jurat se saltin les bases del
premi que demana un màxim
de cent vint folis, quan la
novel·la arriba als dos-cents. El
lector, doncs, està avisat.

En canvi, El manuscrit de les bès-
ties, de Jordi Folck, en aquest cas
premi Barcanova, és, de tots els
premis de l’àmbit juvenil pu-
blicats de l’última temporada,
el que té més mèrits per no pas-
sar desapercebut. És hora de dir
que la seva novel·la, inscrita en
el gènere del terror, beu, per la
temàtica i l’estil, de les fonts
clàssiques del segle XIX, sobre-
tot de la literatura anglosaxo-
na. Ambientada a l’Anglaterra
de mitjan segle passat –no és la
primera vegada que Folck es
trasllada literàriament a Lon-
dres per situar els seus argu-
ments, recordem La guerra dels
xiclets–, el relat és d’aquells que,
llegits en una nit de llamps i
trons, pot acabar fent posar els
pèls de punta.

UN DIRECTOR DIABÒLIC
Dos adolescents orfes, acollits
en un orfenat religiós a canvi
de cedir el fons de la seva he-
rència, descobreixen que el di-
rector del centre és un diabòlic
personatge que converteix en
gossos de la pitjor ferotgia
aquells que al seu voltant li fan
nosa. Folck no fa només una
novel·la de terror sinó també
una profunda reflexió sobre la
intel·ligència posada al servei
de la maldat. Però amb això sol
no n’hi hauria prou. La histò-
ria es justifica en un manuscrit
que li arriba d’una autora des-
coneguda, la mateixa protago-
nista i testimoni dels terrorífics
fets que s’hi conten.

En aquest cas, Folck és esclau
absolut del manuscrit de ficció,
fins al punt que a l’epíleg, que
podria semblar sobrer, després
de també dues-centes denses
pàgines, però que és la cirere-
ta que arrodoneix el pastís,
guarda una de les sorpreses ter-
rorífiques que, malgrat el ter-
ror, et fa exhalar un somriure
satisfet de saber que et trobes
davant d’una de les novel·les
que, en un stablishment literari
normal, ja hauria saltat a les
llistes d’honor i hauria tras-
passat fronteres tant d’edat lec-
tora com culturals. El lector,
doncs, també està avisat.

David Paloma, Petons de
formatge. Il·lustracions d’Emma
Schmid. Col·lecció Els Flautats.
Publicacions de l’Abadia de

Montserrat. Barcelona, 2005.
A partir de 8 anys.

Recull d’una selecció de
contes amb gustos molt
diferents, com els for-

matges. Intensos, forts, rics i
cremosos. Al final de cada
conte, unes propostes lúdiques
fan que el llibre es convertei-
xi en una joguina comple-
mentària a la lectura.

Berlín abans de la reacció
J O S E P G Á L V E Z

C Ò M I C

Jason Luthes, Berlín: Ciudad de
Piedras. Astiberri. Bilbao, 2005.

Ángel de la Calle, Modotti.
Volumen II. Editorial Sins

Entido. Madrid, 2005.

E
l Berlín d’entre-
guerres és un escena-
ri històric que sembla
atractiu per a la re-
creació narrativa;

potser perquè era una societat
molt viva alhora que sotmesa
a tensions polítiques massa for-
tes per assumir-les equilibra-
dament. La compulsió vitalista
i la reivindicació igualitària hi
convivien amb l’enyorança
d’un ordre radical que hauria
d’eliminar el caos. Per això, el
fluir de les expectatives indi-
viduals, ric en experiències de

llibertat artística i sexual, es
veu constret per les reivindi-
cacions i alternatives col·lecti-
ves, de classe, en el cas dels co-
munistes, i nacional / ètniques,
en el dels nazis.

SELECCIÓ DE PERSONATGES
Aquest és el marc que descriu
l’autor nord-americà Jason
Luthes a Berlin: ciudad de pie-
dras, del qual Astiberri ha edi-
tat el seu primer volum. Tot i
la condició d’inici, el llibre ofe-
reix una sòlida selecció i des-
cripció de personatges mit-
jançant les trajectòries vitals
representatives, que per ara es
mantenen separades però que
hauran de creuar-se en qual-
sevol moment de manera que
els cicles individuals acabin
formant un entrellat amb vo-
luntat de representar com es
va generar l’ou de la serp. Ara
bé, l’estil gràfic de Luthes, una
variant de la línia clara, té

molta capacitat descriptiva
però no aconsegueix transme-
tre les emocions dels rostres
amb la intensitat que demana
la narració.

Si l’acció d’aquest primer lli-
bre de Berlín es deté el primer
de maig del 1929, Tina Modotti
va arribar a la ciutat a l’abril
del 1930 i amb la seva estada
s’inicia el segon i darrer volum
de la seva biografia, feta per
Ángel de la Calle i publicada
per Sins Entido. Les vinyetes re-
f lecteixen una darrera etapa
vital de la fotògrafa ítalo-me-
xicana marcada per una bar-
reja de desarrelament i soli-
daritat, de fragilitat i militàn-
cia, de generositat i
manipulació. Combinació que
defineix en gran part el sentit
d’aquells anys i la tragèdia
d’un personatge obert i entra-
nyable que com molts altres va
intentar assaltar el cel sense
sortir de l’infern.

Una de les vinyetes de ‘Modotti’, d’Ángel de la Calle

ÁNGEL DE LA CALLE / SINS ENTIDO

Joan Manuel Gisbert,
Fabulosa Nit de Sant Joan.

Il·lustracions de Tesa González.
Col·lecció Ala Delta. Edicions

Baula. Barcelona, 2005.
A partir de 8 anys.

Alguna cosa inesperada es
prepara als boscos per a
la nit de Sant Joan. Hi ha

contínues anades i vingudes
d’animals per tot arreu. Alguns
vénen fugint d’altres indrets. A
la muntanya pelada un bruixot
espera. El guardabosc encara
no s’ha adonat del que es cou.

Juli Alandes, Ultramar.
Col·lecció Antaviana Jove.

Barcanova. Barcelona, 2005.
A partir de 14 anys.

La distància física que se-
para un pare de la seva
filla els obliga a escriure’s

un seguit de cartes que posen
en evidència sentiments, dub-
tes i preocupacions i establei-
xen un fort lligam entre tots
dos. Un engany, però, demostra
que a vegades cal pagar un
preu molt alt per la defensa
d’uns ideals.

Montserrat Galícia
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