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CULTU A

Em sembla que és impen-
sable que per a aquest
projecte editorial, arriscat
i ambiciós en relació amb

projectes similars en altres cultures,
no hi hagi hagut un treball conjunt
entre l’autora de la novel·la, Gemma
Lienas (Barcelona, 1951), mare del
personatge de ficció conegut amb
el nom de Carlota, i l’il·lustrador,
Jokin Michelena (Sant Sebastià,
1962), que, des de fa anys, combina
la residència entre Neuwied (Alema-
nya) i el sud de França.

Aquest és el primer volum d’una
sèrie que sembla que en tindrà tres,
com a mínim, i que s’ha batejat amb
el nom de La Tribu de Camelot. El lli-
bre, com ja ha anat succeint última-
ment en altres edicions tipus sèrie
–Geronimo Stilton–, té pàgines que
desprenen olors, si es rasquen, i, se-
gons diuen, missatges ocults sota la
tinta tèrmica, que es fa visible
també si la rasques.

L’argument, que protagonitza la
Carlota, és només una excusa per
fer una novel·la detectivesca a la re-
cerca de Papageno, un canari de la
veïna. Però el relat, a més, pot ser
agafat com un llibre de coneixe-
ments, de curiositats per aprendre,
llegint o jugant.

La tribu de Camelot
Juvenil❚ Andreu Sotorra

■ Àngel Duarte

El caràcter modèlic de la
transició espanyola a la de-

mocràcia, imatge confortable,
ha estat objecte en els darrers
temps de crítiques i revisions.
Ferran Gallego, en la seva dar-
rera obra, en denuncia el mite.
Ho fa perquè entén que els re-
sultats han estat pobres o, si
més no, molt més limitats dels
que haurien pogut ser. Ens tro-
bem, creu Gallego, en una de-
mocràcia dèbil i viciada per raó
del seu origen.

En síntesi, la Transició, i la de-
mocràcia que avui tenim, seria el
resultat d’un pacte entre el bloc
social de poder franquista –ex-
pressió que
feia temps
que no llegia–,
mogut per
l’afany de
mantenir els
seus privile-
gis, i una es-
querra espan-
tadissa, trepa
i inconsistent
que hauria re-
nunciat a la
seva identitat
i a la tasca his-
tòrica, gosaria
dir que secu-
lar, de cons-
truir, a Espa-
nya, una ge-
nuïna societat
democràtica.

Ens haurí-
em, sosté Ga-
llego, quedat a mitges; hauríem
arribat a una democràcia imper-
fecta, més imperfecta del que
seria habitual. Bona part de la
responsabilitat de les mancances
recauria en el rei i en la persona
d’Adolfo Suárez. Per bé que
també reben uns socialistes que
rebutgen sumar-se als esforços
del principal actor de l’oposició al
règim, el PCE-PSUC, i els matei-
xos comunistes, al cap i a la fi tra-
ïdors en convertir un mitjà –tenir
presència a les institucions– en
una finalitat en si mateixa.

Estem, doncs, davant una his-
tòria alternativa de la Transició,
una història que es vol crítica,
construïda sobre la consulta de
fonts hemerogràfiques –en par-
ticular, d’extrema dreta– i sobre
la lectura de les memòries dels
principals actors del procés.

Un llibre dens i compacte que
hauria guanyat lectors amb una
escriptura més àgil.❋

Història❚

La Transició,
mite i realitat

El pitjor de Loriga sempre ha
estat la bijuteria Loriga. Ja

sabeu. El tatuatge, la núvia rockera,
l’apartament a Nova York, el cigar-
ret als llavis... I especialment, els pe-
riodistes fascinats per aquesta biju-
teria. Amb la promo de Ya sólo
habla de amor continua la mateixa
cantarella. El tatuatge, l’exnúvia roc-
kera, l’exapartament, etc. I Loriga,
paio llest, s’aprofita d’això perquè es
parli dels seus llibres. Però cal no
oblidar que, més enllà del soroll,
estem parlant d’un escriptor amb
talent i sentit del risc, cosa molt
d’agrair.

Ya sólo habla de amor és l’obses-
sió del seu personatge, Sebastián.
Una obsessió per la pèrdua d’una
emoció. Una ruptura amorosa el
lliga a si mateix, a la no-acció. Un
dolor en què ell es recrea i també
mira d’amortir amb dues estratègi-
es, fallides totes dues. Una, l’existèn-
cia d’un alter ego desitjat. O bé,
l’imaginari jugador de polo argentí,

Novel·la❚ Carlos Zanón

Loriga immòbil

Ya sólo habla
de amor

Ray Loriga
Alfaguara
Barcelona, 2008
Preu: 18 euros
Pàgines: 192

1 2 3 4 5

El mito de la
Transición:
la crisis del
franquismo
y los
orígenes
de la
democracia:
1973-1977

Ferran Gallego
Crítica
Barcelona, 2008
Preu: 35 euros
Pàgines: 848
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La Carlota
i el misteri
del canari robat

Gemma Lienas
Empúries
Barcelona, 2008
Preu: 19,95 euros
Pàgines: 412

L’edició no és només
en cartoné sinó que
tot el seu interior és
de pàgines semicuixé,
il·lustrades en color, i
amb un disseny i una
composició que deuen
ser l’alegria de
l’autora del text
i que donen un relleu
especial a
l’il·lustrador, ni que
aquest només figuri
discretament en els
crèdits
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Hi ha una fusió entre els perso-
natges de la colla i els de la literatu-
ra clàssica. Per exemple, Carlota és
la fada Morgana; Mireia és la reina
Ginebra; Miquel és Lancelot, el bus-
cador del Grial perdut; Saïd és el ca-
valler Tristany, nebot del rei Marc de
Cornualla; Berta és Viviana, la Dama
del Llac; Eli és Celinda, filla del rei de
Babilònia; i el gat negre és Merlí,
aquell senyor de la barba capaç de
fer-la petar amb el bestiar i que
tants descendents ha tingut.

Avantatges d’un projecte editori-

al com aquest: que crea l’hàbit
d’una col·lecció. Desavantatges: que
el contingut literari corre el perill de
quedar diluït per l’embolcall i abans
un no es decideix a fer-ne la lectu-
ra, s’entreté primer a passar els ulls
per les pàgines, rascar per olorar, fer
una ullada als quadres de coneixe-
ments, observar les làmines il·lus-
trades i gaudir del plaer de tenir
entre mans un dels últims llibres de
l’era del paper que encara es pot
permetre el privilegi de presentar-
se com una edició de luxe.❋

Ramón Ayala. O bé, Christian, un
jove, ric i vital prototip que vol pis-
par-li la segona de les estratègies,
Mónica. Una dona de la qual Sebas-
tián vol enamorar-se sí o sí.

Valentia i independència
El 2000 Ray Loriga va deixar l’auto-
pista d’una literatura de cops secs,
títols de cançons, mítica i entranya-
ble. Es va internar en un altre terri-
tori amb l’imprescindible Trífero. I
en va sortir reforçat i més lliure per
encarar projectes com El hombre
que inventó Manhattan, per exem-
ple. Ara torna a donar mostres
d’aquesta valentia i independència.
S’arrisca a escriure esmussant algu-
nes de les seves millors armes nar-
ratives. La prosa és castigada a estar
al servei de la història. Res de gols de
xilena. Sobrietat. Vernís de literatu-
ra centreeuropea, Robert Walser vía
Vila-Matas. Bye bye, doncs, a la Ruta
66. La narració en to de faula des de
bon principi intenta avaluar la me-

tàstasi de la malaltia de Sebastián.
En el text gairebé no hi ha accions.
La ment del protagonista llegida pel
narrador ens du aquí i allà: els seus
retrets, nimietats, les seves derrotes.

En aquesta ocasió la recepta Lori-
ga no funciona. L’inici promet grans
coses. Però arribats a un punt, la re-
iteració i la construcció psicològica
del personatge fereixen de mort el
lector. L’autor i el protagonistes estan
obsessionats. Perfecte. Però el lector
no acceptarà aquesta obsessió si la
lucidesa o la bogeria no el duen a cap
banda. L’il·lumina d’alguna manera.
Interior no és immòbil. Lent no és re-
petitiu. El personatge pot sentir-se
paralitzat. Pot optar per no actuar.
Perfecte, també. Però la narració no
es pot quedar en via morta com a Ya
sólo habla de amor. És possible que
aquest perill fes a l’autor dissenyar el
personatge de Christian. De fet, la
seva aparició en la novel·la gairebé li
salva els mobles. Però com la poli, ar-
riba massa tard.❋

Gemma Lienas ha
publicat un llibre
detectivesc
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