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Mercè Anguera. La història d’en
Robert. Col·lecció Grumets. LA

GALERA. Barcelona, 2005. A
partir 12 anys.

A
mb aquesta novel·la,
guanyadora del pre-
mi Folch i Torres,
Mercè Anguera (Bar-
celona, 1961) fa el salt

dels contes curts per a primers
lectors al relat llarg per a lec-
tors preadolescents. L’autora
havia publicat fins ara diversos
treballs entre els quals hi ha els
guanyadors del premi Comte
Kurt (La Galera) i del premi
Hospital de Sant Joan de Déu
(Cercle de Lectors / La Galera).

La novel·la és el resultat
d’una convocatòria del premi
Folch i Torres singular –i con-
trovertida a la vegada–, en què
l’autora va poder comptar en
el procés d’escriptura amb l’as-
sessorament d’un autor veterà,
en aquest cas Josep Vallverdú
–cosa que, per cert, no consta
en cap lloc de la publicació– i
va poder, així, seguir un procés
que cal considerar positiu per
al conjunt narratiu.

REBOBINAR LA HISTÒRIA
La novel·la té dos plans: temps
de guerra (la Guerra Civil) i
temps actual. Els protagonistes
dels dos plans són dos perso-
natges: l’avi i el nét. L’inici amb
la mort de l’avi porta al recurs
de rebobinar la història, amb
un estil efectiu i una trama
convincent, que no fa tòpica
una història tan explicada com
la de la Guerra Civil.

Aquest recurs, sempre peri-
llós si no és que s’estableixen
molt clarament les coordena-
des, fa que l’autora Mercè An-
gera tingui la precaució d’en-
capçalar cada capítol amb la
data corresponent. És d’aques-
ta manera que el relat s’es-
tructura en vuit períodes dife-
rents que van del 1936 al 1939,
i del 2000 al 2003. El gruix de
la trama del temps passat es de-
dica a situar el lector d’avui en
les vicissituds de la guerra
d’ahir en un espai rural que se
situa, indefinidament, en un
petit poble entre el Baix Camp,
l’Alt Camp i la Conca de Bar-
berà, amb referències precises
sobre l’Espluga de Francolí (¿in-
fluència de Josep Vallverdú, as-
sessor del procés d’escriptura i
ara resident a l’Espluga, o sig-
natura velada del seu assesso-
rament?).

L’estil de Mercè Anguera, fet
el salt del conte curt a la
novel·la, tendeix a teixir des-
criptivament la història i anar-
hi deixant petites trampes que
cridin l’interès del lector
(l’amic de l’avi, la visita al ce-
mentiri, la baldufa...).

Unes trampes que, en la ma-
joria de casos, es queden sus-

peses en l’aire, sense que se’n
sàpiga gaire cosa més, segura-
ment perquè la novel·la no es
vol desviar de l’objectiu que li
dóna títol: explicar la història
d’en Robert, que és la història
de l’avi protagonista.

HISTÒRIA DE LA LIZAJ
Arribats aquí, però, crec que
val la pena remarcar que l’au-
tora deixa un valuós argu-
ment complementari per ex-
plotar, que per mi és
l’autèntica novel·la de fons
que conté la novel·la tal com
s’ha publicat. Em refereixo a
la història de la jove inferme-
ra txeca (Lizaj) que les Briga-
des Internacionals deixen ma-
lalta, refugiada en retirada, a
la masia de l’avi encara prea-
dolescent. Una història que
evoca els últims dies dels vo-
luntaris internacionals que
van oferir la vida per la Re-
pública. Aquest és un perso-
natge femení que podria
donar molt per ell mateix, i
en canvi l’autora es limita a
presentar-lo com l’inevitable
enamorament del preadoles-
cent, la fugida a l’exili i la la-
cònica clatellada de la notícia
de la mort de la noia de Praga,
de família de metges, en un
camp d’extermini nazi.

És gràcies a aquest personat-
ge, doncs, que l’últim capítol de
La història d’en Robert es reforça
literàriament i deixa el lector
amb les ganes de tornar a co-
mençar, però d’una altra ma-
nera, tot allò que l’autora ha ex-
plicat en els set capítols
anteriors. Potser ja no s’hi és a
temps, o potser és arriscat, ara
que ja se sap el desenllaç fatídic
de la jove infermera txeca, el
mateix desenllaç que van seguir
milers de víctimes del nazisme.

Però, malgrat tot, crec que
valdria la pena intentar-ho. I
per això m’atreviria a dir que
aquesta primera novel·la de
Mercè Anguera permet una se-
gona novel·la –o una segona
visió, no pas versió– de La his-
tòria d’en Robert. I posats a fer,
tampoc no m’estic de sugge-
rir-li títol i tot: La història de la
Lizaj.

Michael Morpurgo. L’espasa
adormida. Traducció de Jordi

Soldevila. Il·lustracions de
Michael Foreman. EDICIONS LA

MAGRANA - RBA. Barcelona,
2005. A partir de 12 anys.

El jove protagonista de l’Es-
pasa adormida de Morpur-
go, que viu en una illa,

perd la vista en un accident i
durant la seva recuperació en-
sopega i cau en una tomba sub-
terrània que amaga un escut i
una espasa antics amb poders
increïbles, que li canvien la
vida per sempre.

La televisió
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E
l dèficit de difusió
musical a través dels
canals públics de co-
municació –des de la
Coorporació Catala-

na- de Radio i Televisió fins a
Ràdio Nacional d’Espanya-
Ràdio 4 o la COM Ràdio– és de
jutjat de guàrdia. De moment,
la plataforma per a la creació
d’una emissora pública i musi-
cal a Catalunya sembla que no
prospera, no avança o està per-
duda pels despatxos a l’espera
que algú li faci cas o la dester-
ri definitivament. Com que de-
manar no costa res, també
convé afegir en el carro de les
demandes una emissora de
ràdio dedicada exclusivament
a la música de jazz. No tan sols
per compensar el greuge amb
la ja existent Catalunya Músi-
ca, dedicada al cent per cent a
l’anomenada música clàssica,
sinó perquè en el cas del jazz el
nombre d’autors fets a casa
amb una qualitat i una projec-
ció més que sobrades en com-
paració amb d’altres gèneres i
estils és una realitat aclapara-
dora. Però mentre esperem que
del cel ploguin bitllets d’euro i
constatem la sensibilitat de Te-
levisió de Catalunya envers la
música del país quan seleccio-
na la cançó d’un grup anglosa-
xó per promocionar els seus
serveis informatius, potser es-
taria bé advertir que aquest
estiu la Xarxa de Televisions Lo-
cals ha obert tímidament una
finestra a la música, i més con-
cretament al jazz, del nostre en-
torn més immediat.

Miguel Larrea. Les aventures de
Kip Parvati. Traducció de Pau
Joan Hernàndez. EDITORIAL LA

GALERA. Barcelona, 2005. A
partir de 12 anys.

Debut de l’autor madri-
leny amb una novel·la re-
butjada per una dotzena

d’editorials i editada primer en
castellà per La Galera. Kip Par-
vati, sense pare, deixa l’escola
i es dedica a pescar amb el seu
oncle per portar diners a casa.
La troballa d’una misteriosa
perla el porta a viure un seguit
d’aventures.

Pere Tobaruela i Joan Tort. La
Torre dels Moros. Col·lecció

L’Odissea. Editorial EMPÚRIES -
GRUP 62. Barcelona, 2005.

A partir de 14 anys.

La Torre dels Moros de Pere
Tobaruela i Joan Tort és
un vell castell situat en els

paratges solitaris i feréstecs de
la capçalera del riu Negre.

Quatre amics s’embarquen
en l’aventura d’investigar quin
misteri s’amaga darrere un lloc
com aquest. Els autors han tre-
ballat plegats en títols com Les
aventures de Floquet de Neu.

Ho ha tornat a fer a través de
la productora Elsabeth, la ma-
teixa que durant la temporada
regular ha estat responsable de
la sèrie de monogràfics Carre-
tera i mantra, en la qual ha
ofert dos documentals esplèn-
dids dedicats als músics Jordi
Rossy i Gorka Benítez, i que
aquest estiu està servint uns es-
pais setmanals de mitja hora
de durada íntegrament musi-
cals. Uns espais que s’emeten
com a mínim un cop per set-
mana durant els mesos de ju-
liol, agost i setembre a traves
de la Xarxa de Televisions Lo-
cals de Catalunya.

Entre els programes enre-
gistrats, una de les petites
joies que convé no perdre’s
són les tres sessions en què
s’ha dividit la memorable
sèrie de concerts que va tenir

lloc la nit de l’1 de
maig al Café-Teatre
Llantiol del Raval
de Barcelona. Entre
els protagonistes,
una àmplia repre-
sentació del millor
jazz que es cuina
sota els nostres
peus amb les for-
macions de David
Xirgu, Gorka Bení-
tez, Carme Canela,
Sergi Sirvent, Ray-
nald Colom i
Jaume Matas. Una
veritable reunió de
primeres figures
per fer encara més
palès que només el
que és arrelat a l’es-
perit local té la ca-
pacitat d’esdevenir
universal.

UN ENCERT
Davant la sordesa

mediàtica no hi ha
dubte que l’educa-

ció és un dels valors
més sòlids perquè en

un futur les coses puguin can-
viar. Per això són de vital im-
portància iniciatives com la
del Taller de Música de Banyo-
les, amb la publicació del CD
pedagògic Tots els nens tenim
ritme, que és una manera molt
interessant i engrescadora
d’introduir en els més petits el
gust per gaudir de la música
popular a través del coneixe-
ment del blues, el bebop, el
swing, la rumba i el reggae,
entre altre estils. Un disc del
qual la conselleria d’Ensenya-
ment hauria de prendre bona
nota per promocionar-lo a
totes les escoles del país.

L’estil de Mercè
Anguera tendeix
a teixir
descriptivament
la història
i anar-hi deixant
petites trampes
que cridin
l’interès
del lector

El saxofonista basc Gorka Benítez
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