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Víctor i els vampirs. Víctor i els romans

Maite  C arranza  és  un dels  c racs  de  la  nos tra  literatura. A mb un domini

extraordinari  de  l’ofic i, seguida  pels  lec tors  i  respec tada  per  la  c rítica,

premiada…  A ra,  inic ia  una  col·lecc ió  amb  ànim  de  permanènc ia  i

accep-tac ió  basada  en  les  peripèc ies  d’un  nen,  en  V íc tor,  els  seus

familiars  i dels  amics . A  cada volum, pel que sembla, en V íc tor tindrà un

rerefons  més  ampli, poblat de personatges  que han tingut un paper en la

his tòria  o  en  la  fic c ió. A  tall  d’exemple, els  primers  volums  tenen  els

vampirs  i els  romans  com a escenari.

No  són  «llibres  de  coneixements», s inó  his tòries  divertides , molt  àgils

—fins  i  tot  en  la  compaginac ió:  abundants  il·lus trac ions  de  caire

caricaturesc , còmic , ús  de diverses  tipografies , etc .— i  adequades  per a

lec tors  d’un  c ic le  mitjà.  A ixò  s í:  barrejades  amb  les  aventures  hi

apareixen dades  que ens  permeten acos tar-nos  als  personatges  his tòric s

com qui no vol la cosa. En V íc tor és  el narrador, i  C arranza ha emprat la

llengua  col·loquial  dels  nens  d’aques ta  edat.  En  llegir,  però,  tens  la

sensac ió  que  es tàs  sentint  tots  els  nens  en general  i  cap en particular.

No dubtem que en V íc tor anirà cons truint un discurs  més  personal, que el

fac i des tacar i tenir una veu única entre els  seus  contemporanis , s iguin o

no els  seus  lec tors .
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