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...i al principi va ser el blog 
 
 Efectivament, El Biblionauta, abans que una revista, va ser un blog. D’això ja fa gairebé tres 
anys... i són moltes les coses que han canviat al llarg d’aquest temps. Per un costat, el que va 
començar com un projecte personalíssim i sense un rumb gaire concret, s’ha acabat convertint 
en una experiència col·lectiva amb la ciència-ficció, la fantasia i el terror com a eixos 
vertebradors.  Per una altra, darrerament el blog també ha encarat la tasca d’esdevenir font 
informativa de referència dels esdeveniments més rellevants en aquests àmbits a la província 
de Girona: festivals, xerrades, concursos, etc. 

No hi és tot, però només amb el que hem consignat ja es pot veure la dèria que tenim els 
gironins pels gèneres fantàstics. Ara bé, resulta que tota aquesta passió no estava 
convenientment canalitzada ni existia enlloc cap mitjà que li prestés atenció preferent. Aquest 
almanac neix, doncs, per omplir aquest buit i amb la voluntat de reciclar sumàriament en una 
sola publicació (anual, digital i gratuïta) totes les notícies d’aquest caire relatives a les 
comarques gironines, i que han anat apareixent l’any en curs en el blog.  

A més, també he volgut comptar en aquesta revista amb una secció fixa dedicada a la creació 
literària (titulada Ficcions), amb la intenció que cada any passin per aquí mitja dotzena de 
plomes nostrades i il·lustradors (gironins de naixement o d’adopció). Alguns seran noms 
coneguts i d’altres tot just debutaran, però tots comparteixen l’afecte a aquesta terra i al gènere 
fantàstic. Si la proposta us sembla prou engrescadora feu-nos confiança i llegiu-nos. A manca 
d’altres estímuls, l’interès dels lectors serà el que marqui la vida o la mort d’aquesta revista. 

Daniel Genís 
el còmit de la nau  

 

WWW.ELBIBLIONAUTA.COM 

 

El Biblionauta va néixer el 29 de desembre de 
2012, amb dos objectius molt clars: Per un 
costat la voluntat d’aplegar les diverses 
ressenyes que havia anat realitzant sobre 
temàtiques ben diverses al llarg dels anys. Per 
un altre, també em va semblar que tenir per 
costum confegir una ressenya de cada llibre 
que llegís, en una mena de diari personal de 
lectures, seria una bona manera d’imposar-me 
una certa disciplina lectora, alhora que fer 
públiques les meves reflexions per a què qui 
volgués les pogués llegir m’obligaria a posar 
ordre en totes aquelles idees que em bullien 
dins el cap cada vegada que acabava de llegir 
un llibre, i que tot sovint acabaven en no res. 

El que en un principi (2013) se cenyia a la 
literatura en general, es va anar centrant cada 
cop més en la temàtica de la ciència ficció, la 
fantasia i el terror. La vastitud d’aquest univers 
és tal, però, que em vaig veure obligat a fer una 
selecció. Així doncs, el primer que he atacat 
amb profusió han estat els clàssics, en 
detriment dels autors més actuals. Tot i això, 
també han anat apareixent les novetats dels 
autors de gènere més destacats. 

A més, des de l’any passat El Biblionauta 
presenta la particularitat de ser un blog bilingüe, 
en català i castellà, i d’ésser coral. L’Enric 
Bassegoda, en Jordi Casals, en Joan Manuel 
Soldevilla, l’Oriol Ribas i els fitxatges més 
recents de la Meri Motos i en Josep Sancho, 
han permès engrandir les mires del blog i oferir 
ressenyes en altres àmbits aliens al de la 
ciència ficció (com ara la novel·la negra, el 
còmic, la novel·la històrica, etc.). A més, la 
voluntat d’esdevenir referent informatiu 
d’aquelles activitats relacionades amb el gènere 
fantàstic a la província de Girona ha estat el 
canemàs a patir del qual s‘ha construït la 
iniciativa d’aquesta revista que ara teniu a les 
mans. 

 

Per a més informació sobre la vida del blog, 
llegiu el Quadern de bitàcola 

 

 

http://elbiblionauta.com/ca/quadern-de-bitacola/


 

 

PREMIS 

Imperdibles 2014 
Al llarg d'un any, al blog, anem ressenyant molts llibres i, des d'un punt de vista 
personal, valorant-los amb estrelles de l'1 al 5. Gairebé mai resulta senzilla aquesta 
tasca (ni grata, val a dir), però ens sembla que és útil i necessària per a la persona que 
s'atansa a aquest espai i llegeix la nostra opinió (ressalto aquest terme, "opinió"). No 
cal que hi estigui d'acord (ja saben què diuen de les opinions i els culs), però fins i tot 
així aquesta valoració subjectiva crec que pot servir-li de guia per preveure què pot 
esperar de cada llibre a partir de la nostra ressenya. 

En alguns casos, pocs, les estrelles no són suficients per destacar algun llibre que, per 
un o altre motiu, quan l'hem ressenyat ens ha semblat mereixedor de pertànyer a una 
categoria especial. Canyella fina. Quan això ocorre, hem ideat aquesta classificació 
"extra bonus" que almenys apaivaga els nostres dimonis. Així doncs, hem decidit que 

cada matí de reis escollirem els nostres 5 (+1) imperdibles, els llibres (cinc de literatura universal més un de catalana, si s'escau) que nosaltres 
considerem els millors d'entre els millors que hem llegit l'any anterior. 

Són els nostres escollits. Els afortunats que, arribat el moment, haurem de salvar i pujar a la nau de El Biblionauta. Els que no podem deixar 
que es perdin. Els nostres Imperdibles.  

Per al passat any 2014 la nostra tria és la següent: 

 

@DanielGenis 06/01/2015 

 

2001: UNA ODISSEA DE L’ESPAI (1968) – Arthur C. 
Clarke 

Autor: Arthur C. Clarke Títol: 2001: Una odissea de l’espai 
(A Space Odyssey) Editorial: Edicions 62 Any: 2011 (1968) 
Pàgines: 304 ISBN: 9788492672196 Valoració: ★★★★ 
D’ençà el naixement del primer home, ara fa tants... 

Llegeix la ressenya sencera aquí 

 

LA GUERRA DE LES SALAMANDRES (1936) – Karel 
Capek 

Autor: Karel Capek Títol: La guerra de las 
salamandras (Válka s mloky) Editorial: Gigamesh Any: 
2009 (1936) Pàgines: 236 ISBN: 9788496208797 
Valoració: ★★★★★   L’escriptor txec Karel 
Capek (1890-1938) ha donat dues grans obres a... 

Llegeix la ressenya sencera aquí 

 

NOSALTRES (1921) – Ievgueni Zamiatin 

Autor: Ievgueni Zamiatin Títol: Nosaltres (Mbl) 
Editorial: Males Herbes Any: 2015 (1921) Pàgines: 280 
ISBN: 9788494310850 Valoració: ★★★★★   Malgrat 
ser una obra fonamental de la ciència ficció, Nosaltres, del 
rus Ievgueni Zamiatin (1884-1937), ha passat relativament 
desapercebuda. La... 

Llegeix la ressenya sencera aquí 

 

JO, ROBOT (1950) – Isaac Asimov 

Autor: Isaac Asimov Títol: Jo, robot (I, robot) Editorial: 
Proa Any: 2001 (1950) Pàgines: 288 ISBN: 
9788484372417 Valoració: ★★★★★   El poeta 
llatí Ovidi va deixar dit en les seves 
Metamorfosis que l’home va ser dotat d’uns... 

Llegeix la ressenya sencera aquí 

 

FAHRENHEIT 451 (1953) – Ray Bradbury 

Autor: Ray Bradbury Títol: Fahrenheit 451 (Fahrenheit 
451) Editorial: LaButxaca Any: 2010 (1953) Pàgines: 208 
ISBN: 9788499301860 Valoració: ★★★★★  
“Fahrenheit 451: la temperatura a la qual el paper dels 
llibres s’inflama i crema”. Així... 

Llegeix la ressenya sencera aquí. 

 

MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN (1974) – 
Manuel de Pedrolo 

Autor: Manuel de Pedrolo Títol: Mecanoscrit del segon 
origen Editorial: Edicions 62 Any: 2009 (1974) 
Pàgines: 255     ISBN: 9788429760262    Valoració: 
★★★★★  Si bé és cert que les últimes dècades el 
panorama ha canviat força, tradicionalment... 

Llegeix la ressenya sencera aquí  

http://elbiblionauta.com/ca/2014/11/15/2001-una-odissea-de-lespai/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/11/15/2001-una-odissea-de-lespai/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/11/15/2001-una-odissea-de-lespai/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/04/05/la-guerra-de-les-salamandres/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/04/05/la-guerra-de-les-salamandres/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/04/05/la-guerra-de-les-salamandres/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/10/07/nosaltres-1921-ievgueni-zamiatin/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/10/07/nosaltres-1921-ievgueni-zamiatin/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/05/15/jo-robot/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/05/15/jo-robot/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/04/15/fahrenheit-451/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/04/15/fahrenheit-451/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/01/15/el-mecanoscrit-del-segon-origen/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/01/15/el-mecanoscrit-del-segon-origen/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/01/15/el-mecanoscrit-del-segon-origen/
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CRÒNICA 

I Concurs de microrelats fantàstics  
“La masmorra de l’androide”. El dia de l’orgull friqui  
a la Llibreria Low Cost Figueres 

 

Llibres Low Cost. 20:00 
hora Zulú. 

El passat dilluns 25 
de maig, a les 20h, 
coincidint amb el 
trenta-vuitè aniver-
sari de l’estrena 
d’Star Wars, es va 
celebrar a la 
llibreria Low Cost 
de Figueres el “dia 
de l’orgull friqui”. Un 
any més. I ja en 
són uns quants. 

Aquesta vegada, 
l’Ester i l’Abel van 
voler dedicar l’acte 

a l’eterna rivalitat entre trekkies i warsies, o el que és el mateix, 
entre fans d’Star Trek i d’Star Wars. Per això van convidar una 
parella de cada bàndol. Al racó dels trekkies hi havia l’Ignasi 
Arbat i en Sergi Toboso; al d’Star Wars en Sebastià Roig i 
la Sílvia Cortada. 

 

El camp de batalla i els contrincants galàctics. 

I com que la cosa no es preveia prou moguda, van tenir la bona 
pensada de col·locar com a (des)moderador del combat el 
polivalent David “Callahan” Ruiz. Això, és clar, sense mencionar el 
particular quiz show que va organitzar entre els oponents 
l’hilarant Jacint Casademont! El resultat, com era de preveure, va 
ser un èxit de públic, que va omplir fins al sostre la petita llibreria i 
que va passar una estona d’allò més entretinguda. 
 

L’Ester, assenyalant el culpable de desmoderar-ho tot. Foto: Josep M. Dacosta. 

Després de la xerrada, com estava anunciat, es va procedir al 
lliurament de premis del I Concurs de microrelats fantàstics “La 
masmorra de l’androide”, organitzat per la pròpia llibreria i aquest 
bloc. També la participació al concurs va tenir una gran acceptació 
(es van rebre més de vuitanta relats, que es poden llegir aquí). 

Entre tots aquests participants s’havia fet prèviament el sorteig de 5 
codis del 25% de descompte en l’ebook de l’antologia Catalunya 
mítica, que l’editorial Orciny Press s’ha encarregat de fer arribar als 
guanyadors, i de 3 camisetes del Festival de cinema fantàstic i de 
terror de Girona Acocollona’t, que en David Ruiz, en qualitat de 
codirector, va donar als guanyadors. 

En Gior Sabir va ser un dels afortunats que es va endur una camiseta de 
l’Acocollona’t. En David va ser l’encarregat de prendre-li les mides. 

L’última part de la vetllada va ser el lliurament dels tres premis 
principals. El Premi al millor microrelat de l’INS Ramon Muntaner, 
que aquest any celebra el seu 175è aniversari, va ser per a 
la Cristina Mitrica (@crmitrica). El premi consistia en un exemplar 
de l’antologia guanyadora enguany del premi Mercè 
Rodoreda, Gent que tu coneixes, de la M. Mercè Cuartiella 
(donació de Low Cost), un abonament anual del CineClub Diòptria, 
un obsequi del Museu de la tècnica i un joc de cartes friquis de la 
botiga La Musaranya. 

https://www.facebook.com/LlibresLowCost
https://www.facebook.com/LlibresLowCost
https://www.facebook.com/events/1641814472714423/
https://www.facebook.com/events/1641814472714423/
https://www.facebook.com/events/1469263476698114/
https://www.facebook.com/events/1469263476698114/
http://elbiblionauta.com/ca/convocatoria-2015/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/05/08/catalunya-mitica-2015-diversos-autors/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/05/08/catalunya-mitica-2015-diversos-autors/
http://www.orcinypress.com/
http://acocollonat.wix.com/acocollonat
http://acocollonat.wix.com/acocollonat
http://elbiblionauta.com/ca/2015/04/06/gent-que-tu-coneixes-2015-maria-merce-cuartiella/
http://www.cineclubdioptria.org/
http://www.mte.cat/
http://lamusaranya.blogspot.com.es/


 

 
 

 

La Cristina recollint el seu premi al millor microrelat del l’INS Ramon Muntaner. No, el 
premi no és en David… 

El segon premi, el Premi al microrelat més popular (amb un total de 
17 vots populars) va ser per a Xavier Jacomet (@jako_kun). El 
premi consistia en un exemplar de El crit de les ultracoses, menció 
a l’últim premi de ciència ficció de la UPC, de David Callahan Ruiz 
(donatiu de Low Cost), un llibre catàleg i 2 entrades pel Museu del 
Joguet, un abonament per a 10 sessions al CineClub Diòptria, un 
obsequi del Museu de la tècnica i un joc de cartes friquis de la 
botiga La Musaranya. 

El botí d’en Jako, 
el nostre 
guanyador al 
Microrelat més 
popular. 

Finalment, el 
primer premi, 
el Premi al 
millor micro-
relat, atorgat 
per un jurat 

format per Maria Mercè Cuartiella, David Callahan Ruiz i Iván 
Teruel, va anar a parar a mans de Zaida Zaro (@la_Zetas). El 
guardó consistia en un exemplar de Catalunya Mítica (gentilesa de 
l’editorial Orciny Press), un exemplar de Punts de fuga. 26 relats de 
viatges en el temps (gentilesa de l’editorial Males Herbes), un 
exemplar de El oscuro relieve del tiempo, d’Iván Teruel (donatiu de 
Low Cost), un obsequi del Museu de la tècnica i un joc de cartes 
friquis de la botiga La Musaranya. 

 

La nostra grossa particular va ser per a la Zoraida Zaro, guanyadora del Millor 
microrelat 2015.  

Al final, cap allà a les 22h, els trekkies i warsies que encara 
quedàvem per allà vam brindar en germanor amb una rossa 
escumosa per la bona salut de la ciència ficció i el friquisme a casa 
nostra. 

Moltes gràcies als assistents a l’acte, als patrocinadors, al jurat i als 
amics que han donat un cop de mà desinteressadament. I felicitats, 
és clar, a tots els guanyadors. 

L’any que ve, més (si la força ens acompanya…). 

@ElBiblionauta 01/06/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://elbiblionauta.com/ca/2015/04/17/el-crit-de-les-ultracoses-2015-david-ruiz/
http://www.mjc.cat/
http://www.mjc.cat/
http://wp.me/p5gpck-2xc
http://wp.me/p5gpck-2xc
http://editorialmalesherbes.com/


 

 

CRÒNICA 

Se’n va l’alegria; arriba l’hivern. Acaba el rodatge  
de #JocdeTrons a la ciutat de Girona 
Déu meu! Adéu, poesia! Adéu, visió d’un instant! Aneu enllà, mentres 
jo’m quedo encastat aquí a la prosa! Am vostres cançons amargues i 
rialleres me deixeu una recança, el buid al cor, d’un trocet de joventut 

que corre darrere vostre! Son l’alegria que passa. 

L’alegria que passa, de Santiago Rusiñol 

Avui, dimecres 16 de setembre, està previst que s’acabi el rodatge 
de la sisena temporada de Joc de trons a la ciutat de Girona-
Braavos. Però no a terres catalanes: ara és el torn de Canet de 
Mar, que acollirà les càmeres fins el dia 21 per fer del castell de 
Santa Florentina una fortalesa dels Tarly. En qualsevol cas, però, 
sembla que el gruix del rodatge ja ha tingut lloc i que l’elenc de 
protagonistes ja ha començat a desfilar. Jaime Lannister (Nicolaj 
Coster-Waldau), Margaery Tyrell (Natalie Dormer), la seva àvia 
Olenna (Diana Rigg) i, és clar, la jove Arya Stark (Maisie 
Williams), entre d’altres, han dit adéu a les nostres terres i ens han 
deixat de nou sumits en la prosa quotidiana. 

Al llarg d’aquests dies, els mitjans catalans (sobretot els digitals) 
s’han bolcat en la cobertura de l’esdeveniment. 
A FantàstiK en Carles Gironès va ser dels primers a publicar un 
reportatge fotogràfic de l’inici del rodatge (al seu blog personal en 
castellà); al Punt-Avui n’han fet un acurat seguiment, gairebé diari; 
al blog de Els Bastards fins i tot hem après què té a veure Joc de 
trons amb el 27-S; en Raül Maigí a Les rades grises (emulant la 
pròpia saga de George R.R. Martin) ens ha parlat de la vida dels 

protagonistes i dels extres i, fins i tot, en Fèlix Rabassa a 
Cròniques de Neopàtria ha discutit sobre topònims mal traduïts. 
Sembla que ja n’ha parlat tothom i que ja està tot dit. Doncs bé, és 
ara que nosaltres hem decidit publicar la nostra crònica. Perquè sí, 
perquè som així de xulos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els preparatius del rodatge.     Girona, ciutat assetjada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Emblemes Lannister.   Les primeres imatges. 
 

http://fantastik.qdony.net/?p=1525
http://girotix.blogspot.com.es/2015/09/un-paseo-por-bravoos-el-rodaje-de-juego.html
http://www.elsbastards.cat/2015/09/10/critiques-cinema-pel%C2%B7licules-cinesa-cines-mejortorrent-pelis-films-series-els-bastards-politica-eleccions-27s-game-of-thrones-girona-hbo-joc-de-trons/
http://www.elsbastards.cat/2015/09/10/critiques-cinema-pel%C2%B7licules-cinesa-cines-mejortorrent-pelis-films-series-els-bastards-politica-eleccions-27s-game-of-thrones-girona-hbo-joc-de-trons/
http://lesradesgrises.com/
http://croniquesdeneopatria.blogspot.com.es/2015/09/joc-de-trons-als-paisos-catalans.html
http://elbiblionauta.com/ca/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0021.jpg
http://elbiblionauta.com/ca/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0139.jpg
http://elbiblionauta.com/ca/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0037.jpg
http://elbiblionauta.com/ca/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0050.jpg


 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Els banys àrabs, Braavos.           El “mercadillo” 

Girona va ser escollida per diversos motius. En primer lloc hi ha la 
bona experiència dels creadors de la sèrie durant el rodatge de la 
temporada passada a Sevilla, on es van filmar escenes de Dorne. 
Van quedar encantats i van voler ampliar escenaris. Un altre dels 
motius, els avantatges fiscals que ofereix Espanya en rodatges 
audiovisuals i que no tenen altres països de la Unió Europea.  

També es va saber, a finals d’agost, que la productora HBO havia 
trencat relacions amb Croàcia (país on s’havien filmat moltes 
escenes de Port Reial des de la primera temporada) i que ja no es 
rodaria més en aquest país. Pel que es veu les autoritats de 
Dubrovnik no van permetre, a última hora, que el personatge de 
Cersei Lannister sortís nuu des d’una de les esglésies durant el seu 
famós passeig de la penitència. A més a més, les qualitats que 
ofereix el patrimoni històric de la ciutat de Girona és únic i 
incomparable. 

Pel que sembla, a més de Girona també s’ha escollit el castell de 

Santa Florentina de Canet de Mar com a escenari per acollir la 
casa de la família Tarly, Turó de la Banya. Altres espais on sembla 
que es rodarà són: Peníscola, Tossa de Mar i el castell de Torroella 
de Montgrí, tot i que algun d’aquests últims està per confirmar i se 
n’hi poden afegir d’altres a l’últim moment. 

Quan es va saber que Girona era una de les ciutats escollides per 
rodar escenes de la sisena temporada van sorgir un munt de 
comentaris i rumors a les xarxes socials i tothom volia saber-ne els 
detalls: quina ciutat del món de George R. R. Martin representaria 
Girona, quins actors vindrien, a quins llocs de la ciutat es rodaria… 
Aviat es van poder veure imatges de dracs sobrevolant la catedral i 
la majoria desitjava que Daenerys Targaryen trepitgés la ciutat. 

Braavos va ser la primera ciutat que va sonar amb força com 
escollida per rodar a Girona. De seguida es va confirmar i vam 
poder veure fugaçment l’actriu Maisie Williams (Arya Stark) 
saltironejant amb un punyal sanguinolent per les escales de la 
pujada de Sant Domènec. Més tard, es va saber, com a 
conseqüència del trencament de relacions amb Croàcia, que també 
es rodarien escenes de Port Reial. De fet, hem pogut veure els 
estendards dels Lannister i dels Baratheon a la plaça de Jurats. 
També sembla ser que Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) ha 
filmat la que pot ser l’escena més espectacular de Girona, pujant a 
cavall amb els reis, Tommen i Margaery, les escales de la catedral 
en el que podria ser la pujada al gran septe de Baelor. També hi 
havia rumors que apuntaven que podria haver vingut Lena 
Headey (Cersei Lannister), però al final no ha estat així. Aquests 
darrers dies també s’ha deixat veure a la plaça de la Independència 

L’escalinata de la catedral de Santa Maria amb el famós croma verd als peus. 
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l’actor que interpreta Samwell Tarly i això ha fet sospitar que Girona 
també serà l’escenari de la Ciutadella d’Antiga. Tot sembla indicar 
però, molt a pesar dels fans, que no veurem a la Khalessi ni a cap 
dels seus dracs per terres gironines, una llàstima. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uns quants “pardals”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extres gironins. 

 

 

 

 

 

 

 

Més extres. 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns dels 200 soldats Tyrell. 

Molts ciutadans i turistes s’han amuntegat darrere les localitzacions 
del rodatge per treure alguna fotografia de l’escenificació d’algunes 
de les localitzacions (els Banys Àrabs es van convertir durant uns 
dies en un mercat medieval), i amb una mica de sort, algun dels 
extres i algun actor conegut. Sabem que no va ser gaire difícil 
veure els creadors de la sèrie, en David Benioff i en D. B. 
Weiss amb altres membres del rodatge sopant al restaurant 
Llevataps, que només serveix vi de la DO Empordà, i a l’argentí, El 
Carrito. 

S’ha parlat molt dels inconvenients pels veïns i botiguers que 
suposa el fet de tancar alguns carrers del Barri Vell. Però pel que 
sembla les indemnitzacions de la productora són força generoses i 
al final tothom ha quedat content. A més, tots els petits comerços 
sortiran beneficiats ja que, com ja ha passat a Croàcia i Sevilla, 
augmentarà el turisme. No tardarem gaire a veure la ruta de Joc de 
Trons de Girona. 

 

 

 

 

 

Un mapa per no perdre’s   L’aparador de Moby Disc. 

 

 
 

 

Els Set Regnes desplegables a la 22 Una copeta braavosi? 
 

“Me lo quitan de 
las manos” El 
gelat dels Roca. 

Ens haurem 
d’ esperar 
fins a l’abril 
de l’any vi-
nent per 

gaudir de la nova temporada i comprovar el resultat final de tot el 
que s’ha rodat i reconèixer els escenaris de Girona un cop tot hagi 
passat per postproducció. 

Potser, llavors, ja haurà sortit la sisena entrega de la saga Cançó 
de gel i foc, l’esperat Vents d’hivern. Fem una aposta? 

Se’n va l’alegria; arriba l’hivern… 

@JosepSancho (text) i @MeriMotos (fotos) 16/09/2015  
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CRÒNICA 

Una setmana de cinema fantàstic i de terror a Girona.  
Resum de L’Acocollona’t 2015 

Des del divendres 30 d’octubre fins el dissabte 7 de novembre ha 
tingut lloc la 5a. edició de l’Acocollona’t, el festival de cinema 
fantàstic i de terror de Girona que, any rere any, tot i tenir un públic 
molt fidel, va guanyant adeptes. A més, enguany també s’ha 
doblat el nombre d’obres presentades a l’Acocoexprés i la qualitat 
dels curts presentats a concurs ha sigut en general molt alta. Vaja, 
que el festival progressa adequadament. 

El divendres 30 d’octubre es va fer la inauguració als Cinemes 
Albèniz Plaça. Els actors Marta Prieto i David Estany van 
presentar amb molt d’humor tot el programa del festival i el públic 
(la sala estava força plena) va xalar d’allò més. Acte seguit es va 
entregar a la Jordina Ribas l’abonament per a 2 persones que 
havia guanyat en el sorteig que va organitzar el blog El 
Biblionauta a través de la seva pàgina de Facebook. Tot seguit, 
en David Ruiz, director de l’Acocollona’t i realitzador del 
curtmetratge Del interior (basat en la seva novel·la El crit de les 
ultracoses), i Miquel Casals, director de Vostok i membre del jurat 
de l’Acocoexprés de l’any passat, van presentar diversos 
curtmetratges, tots fora de concurs,  que van servir d’aperitiu per a 
una setmana que venia carregada de bon cinema. Cal destacar 
d’aquest tastet, a part dels propis films dels dos directors 
catalans, Oscar desafinado, de Mikel Alvariño, per la barreja 
d’elements sobrenaturals i sentit de l’humor. De fet, va ser el curt 
que va rebre més aplaudiments. 

El dissabte 31 a les 19h, coincidint amb la nit de Halloween, es va 
celebrar la 4a. Zombie walk, amb un gran èxit de públic i 
participació. Els carrers del barri vell de Girona es van omplir de 
zombies, dràcules, pallassos assassins… Grans i petits van poder 

gaudir empaitant tot ésser vivent que s’hi apropés. I fins i tot vam 
poder veure en Kung Fury! 
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Del dilluns 2 de novembre al divendres 6 es van projectar una 
cinquantena de curts dels 400 rebuts al concurs oficial (la majoria 
de l’estat espanyol però amb més representació internacional que 
mai), a més de dos llargs. 

La setmana, però, no va començar del tot bé pels organitzadors: 
en primer lloc a causa del mal temps (dilluns va ploure), després 
per la coincidència a última hora amb la setmana del cinema i, 
finalment, per l’emissió dels partits de futbol de la Lliga de 
Campions. Però per sort, el públic de l’Acocollona’t és fidel i tots 
els dies la sala dels Cinemes Albeniz Plaça es va gairebé 
emplenar. 

Cal destacar del que s’hi va veure la qualitat tècnica i artística de 
la majoria dels curts, així com les noves tendències, on ja no es 
veuen homes llop ni vampirs, ni tanta sang i fetge, i ara abunden 
més els discursos morals i els viatges en el temps. 

 
El director Javier Pueyo presentant el seu llibre sobre Lucio Fulci. 

Abans de l’última sessió de curts a concurs, va tenir lloc una de les 
novetats d’enguany: a la Llibreria 22 es va fer la presentació del 
llibre Lucio Fulci. Autopsia de un cineasta, sobre la vida del 
director italià, un dels grans mestres del terror europeus. L’acte va 
comptar amb la presència de l’autor, el també director Javier 
Pueyo (que just després presentava al festival el seu curt Diario 
íntimo de una actriz) i Callahan Ruiz, reconegut devot del mestre 
de l’spaghetti zombi. 

I parlant de novetats: El dissabte 7 de novembre al matí va tenir 
lloc també una xerrada de cinema fantàstic i literatura al Museu del 
cinema, organitzada a mitges entre l’Acocollona’t i les Ter-Cat (les 
Tertúlies de ciència ficció i fantasia de Catalunya). Una taula 
rodona formada per Sebastià Roig, Jacint Casademont (doneu 
un cop d’ull al diari del festival en el seu fantàstic web si voleu tenir 
més detalls de tots aquests esdeveniments), David Ruiz i Ignasi 
Arbat va discutir a propòsit de diverses adaptacions literàries al 
cinema, des dels inicis i fins als casos més recents de El 
marcià i Segon origen. Un públic nombrós i entusiasta va aprendre 
i gaudir a parts iguals de les opinions dels quatre experts. 
Esperem que fos el principi d’una gran amistat… 

 
Els participants a la taula rodona sobre cinema fantàstic i literatura. 

El mateix dia, a les 19h, va tenir lloc la clausura del festival a 
l’auditori de la Mercè. A la primera part de l’acte, presentat pel 
doble d’en Kung Fury (el mateix que vam poder veure a la Zombie 
walk), es van projectar els 15 curts (el doble que l’any passat) que 
es van presentar a la segona edició del concurs Acocoexprés i 
llavors es van lliurar els premis. L’edició d’enguany consistia a 
idear, guionitzar, rodar, editar i entregar un curtmetratge en només 
24 hores, en el qual era obligatori que aparegués una cervesa 
Moska i la frase “No em toquis els mapatxes”. Els vencedors en 
aquesta disciplina van ser Sola, d’Ivan Mulero, i La caseta de la 
Martina, de Xevi Bras i Marc Batllori. El jurat de la secció el van 
formar Ester Bertrán, coneguda periodista i curtmetratgista 
gironina de TV3, i Jep Soler, membre destacat del col·lectiu de 
crítics Els Bastards. El premi estava dotat amb 300€ pel primer i 
100€ pel segon. El curt Little fun, de l’Eric Castaño, va rebre una 
menció al millor curt jove. 

 
Els directors del Festival acomiadant aquesta edició. 

A la segona part de l’acte es van lliurar els premis Acocollona’t i es 
van tornar a projectar els curts guanyadors. El primer premi va ser 
per Aún hay tiempo, d’Albert Pintó, una extraordinària paràbola 
nadalenca sobre viatges en el temps, i el segon per a They will all 
die in space, de Javier Chillón, una crua epopeia galàctica. 
Tanmateix, el jurat, format enguany per Ignasi Arbat i Marta Sanz, 
membres del programa de ràdio sobre cinema, còmics i 
televisió Ningú no és perfecte, van decidir atorgar també unes 
mencions al film francès l’Ours noir, de Xavier Seron i Méryl 
Fortunat‐Rossi, un film que combina gore, natura i comicitat, i al 
noruec Polaroid, de Lars Klevbeerg, amb una treball de tensa 
atmosfera exquisit. Pel que fa al premi del públic, el vencedor va 
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ser el curt nord‐americà Dead Hearts, de Stephen W. Martin, una 
tendra i inesperada història d’amor després de la mort. Els 
guanyadors es van repartir uns premis de 600€ i 400€ 
respectivament. El premi del públic estava dotat amb 300€ de 
material de la Llibreria 22. 

Al blog hem gaudit d’allò més seguint totes les activitats que es 
feien al llarg d’aquests vuit dies de Festival i ens enorgulleix 

declarar que ja som uns autèntics acocomaníacs. L’any que ve 
més. 

That’s all folks!  

@JosepSancho (text) i @MeriMotos (fotos) 11/11/2015  

Els guanyadors d’aquesta 5a edició. Foto: Acocollona’t 
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CRÒNICA 

La XXXVIII Ter-Cat.  
Les tertúlies de #CiFiCat tornen a Girona 
Després d’una temporada sense celebrar-se-n’hi cap, el passat 
dissabte 7 de novembre va tenir lloc a Girona la 38a edició de les 
Ter-Cat. Pels que no ho sapigueu, les Ter-Cat són les Tertúlies 
Catalanes de Ciència Ficció, Fantasia i Terror, i pretenen ser un 
lloc de trobada itinerant (cada cop s’organitzen a llocs diferents) 
per parlar i debatre sobre el gènere, de manera que tothom pugui 
assistir-hi pel fet de tenir-les a prop en algun moment de l’any. 

L’acte va començar al matí al Museu del 
cinema, amb una taula rodona al voltant 
de cinema i literatura. Com que les 
dates van coincidir amb la 
cloenda del festival de 
cinema fantàstic 
Acocollona’t, i que un 
dels organitzadors de la 
Ter-Cat gironina era en 
David Callahan Ruiz 
(juntament amb en 
Carles Gironès, admi-
nistrador de Un Blog de 
ciencia ficción en busca de un 
nombre i en Daniel Genís, de El 
Biblionauta), també codirector del festival, es va creure 
oportú aquest maridatge. Ignasi Arbat, presentador del programa 
de ràdio Ningú no és perfecte, Jacint Casademont, bloguer i 
professor d’escriptura creativa, el ja esmentat David Callahan 
Ruiz, escriptor i realitzador de curts, i Sebastià Roig, periodista i 
escriptor, van ser els tertulians. 

L’acte va començar amb una discussió sobre la innecessària 
divisió en diverses pel·lícules d’una única obra (com per exemple 
el que es va fer amb El Hobbit). També es va parlar de Star Wars i 
de les seves versions, així com del fenomen fanfic. Després, es 
van comparar algunes sèries i pel·lícules amb la seva obra original 
escrita. Per exemple, es va parlar de la divergència entre la 
sèrie The Walking Dead i el seu respectiu còmic, i com ambdós 
han aconseguit tenir públics diferents. També es va parlar de la 
pel·lícula Marte (The Martian) com a una bona translació del mitjà 
escrit al visual. Com a exemples negatius es van citar totes les 
adaptacions (televisives i cinematogràfiques) que es van fer 
de Dune, de Frank Herbert, i la nefasta versió de Tim 
Burton de El planeta dels simis. A continuació es van mencionar 
alguns dels llibres que són candidats ideals per fer la seva 
adaptació cinematogràfica: Ullals, de Sebastià Roig i Salvador 
Macip, de la qual es van vendre els drets i es va arribar a fer un 
tràiler, però d’aquí no va passar; La teoria de l’imbècil, de Pep 
Prieto i, finalment, la sèrie de còmics Els invisibles, de Grant 
Morrison. 

També es va parlar de les obres d’assaig de ciència-ficció. Sembla 
que a Espanya no interessa gaire la seva publicació, a diferència 
dels Estats Units, on la tradició de publicar obres d’aquest gènere 
està molt arrelada. I com no, va arribar el torn dels superherois. 
Els tertulians van coincidir en què totes les adaptacions de Els 4 
fantàstics no han mantingut l’essència original dels còmics i que és 
una llàstima, ja que per a les noves generacions seran l’únic 

referent que quedi. En canvi, Guardianes de la 
galàxia es va postular com a exemple 

contrari. Es va realitzar una bona 
adaptació cinematogràfica 

d’un còmic que no era gaire 
conegut pel gran públic. El 
moment amarg va arribar 
quan es va comentar com 
tracten les llibreries el tema 
del fantàstic i la ciència-

ficció. En general hi ha 
poques llibreries que tinguin 

diversitat fantàstica. A més, les 
novetats només hi són un parell o tres 

de setmanes i després desapareixen. 
També es va parlar de la pirateria i del poc 

respecte que els lectors tenen cap als autors, un tema que 
sembla que tingui difícil solució. 

Per no acabar amb mal gust a la boca, l’acte es va cloure parlant 
de la bona representació que hi ha del gènere a les sèries de 
televisió. Van citar un exemple, El ministerio del tiempo, de TVE, 
que recentment ha guanyat el premi Ondas. També es van citar 
mítiques sèries dels inicis de TV3 com ara Oliana Molls, de Joan 
Guitart, Kiu i els seus amics, de Bigas Luna i El mecanoscrit del 
segon origen. I es va reivindicar que TV3 torni a apostar per 
aquest gènere. 

Un cop finalitzada la tertúlia, una trentena de persones vam anar a 
dinar al cafè Le Bistrot. 

 
Alguns membres del blog El Biblionauta assistents a la vetllada. 
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El restaurant està ubicat en un lloc privilegiat, les escales de la 
pujada a Sant Domènec, i recentment va ser escenari del rodatge 
de la sèrie Joc de Trons. El dinar va ser molt distès i va permetre 
allargar el debat i parlar d’allò que tant ens agrada, la ciència-
ficció, així com conèixer a gent que comparteix la mateixa passió. 
En acabar el dinar, l’Eloi “Kraken” Puig, el flamant nou president 
de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia i pare 
espiritual de les Ter-Cat (ultra ser també l’impulsor dels Premis 
Ictineu i l’administrador del blog de referència en la ciència-ficció 
del nostre país La biblioteca del Kraken), va dir unes paraules a 
mode d’introducció. 

 
L’excel·lentíssim Kraken introduint les presentacions. 

Tot seguit, es van presentar diversos llibres, la majoria d’autors de 
la província de Girona. El primer a fer-ho va ser Sebastià Roig, 
amb dos llibres: per un costat la novel·la de fantasia juvenil El 
secret de la banya embruixada (amb Salvador Macip) i per un altre 
el còmic paranormal Les extraordinàries aventures de Francesc 
Pujols (amb Toni Benages); el va seguir David Sandó amb 
l’ambiciosa epopeia espacial La fortaleza de las mil mentes (2), 
que podeu trobar en format digital a Amazon; després va ser el 
torn de David Callahan Ruiz, que va presentar la seva novel·la 
apocalíptica El crit de les ultracoses i, finalment, l’editor d’Orciny 
Press Hugo Camacho, i alhora també traductor del llibre, ens va 
parlar de Fantasma, un dels primers títols del gènere bizarro que 
es publica a Espanya. 

 
Sebastià Roig, autor de El secret de la banya embruixada i Les extraordinàries 

aventures de Francesc Pujols 

 
David Ruiz, autor de El crit de les ultracoses 

 
David Sandó, autor de La fortaleza de las mil mentes 

 
Hugo Camacho, editor de Fantasma. 

Per acabar, només resta comentar que ens ho vam passar de cine 
i ens hem quedat amb moltes ganes de repetir. Ja frisem perquè 
es torni a organitzar una Ter-Cat a les comarques gironines i que 
ens puguem retrobar aviat. Va ser tot un plaer. 

Moltes gràcies nois! 

@JosepSancho (text) i @girotix (fotos) 18/11/2015  

 

 (1) Podeu complementar aquesta crònica amb la que Carles Gironès va escriure 
per al blog FantàstiK. Una versió en castellà de la mateixa crònica també es pot 
consultar al seu blog personal, Un bog de ciencia ficción en busca de un nombre. 

(2) És molt recomanable la ressenya d’aquest llibre que es pot llegir al blog Dreams 
of Elvex. 

http://elbiblionauta.com/ca/2015/09/16/cronica-sen-va-lalegria-arriba-lhivern-acaba-el-rodatge-de-joc-de-trons-a-la-ciutat-de-girona-got/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/09/16/cronica-sen-va-lalegria-arriba-lhivern-acaba-el-rodatge-de-joc-de-trons-a-la-ciutat-de-girona-got/
http://www.elkraken.com/principal.html
http://elbiblionauta.com/ca/2015/10/09/el-secret-de-la-banya-embruixada-2015-salvador-macip-i-sebastia-roig/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/10/09/el-secret-de-la-banya-embruixada-2015-salvador-macip-i-sebastia-roig/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/11/06/les-extraordinaries-aventures-de-francesc-pujols-2015-sebastia-roig-i-toni-benages/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/11/06/les-extraordinaries-aventures-de-francesc-pujols-2015-sebastia-roig-i-toni-benages/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/10/07/entrevista-a-david-sando-la-ciencia-ficcio-ha-estat-sempre-el-meu-primer-amor/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/04/17/el-crit-de-les-ultracoses-2015-david-ruiz/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/09/30/fantasma-2015-laura-lee-bahr/
http://fantastik.qdony.net/?p=1842
http://girotix.blogspot.com.es/2015/11/celebracion-de-la-xxxviii-ter-cat-en.html
http://dreamsofelvex.blogspot.com.es/2015/09/la-fortaleza-de-las-mil-mentes-david.html
http://dreamsofelvex.blogspot.com.es/2015/09/la-fortaleza-de-las-mil-mentes-david.html
http://elbiblionauta.com/ca/wp-content/uploads/2015/11/DSC_0019.jpg
http://elbiblionauta.com/ca/wp-content/uploads/2015/11/DSC_0029.jpg
http://elbiblionauta.com/ca/wp-content/uploads/2015/11/DSC_0038.jpg
http://elbiblionauta.com/ca/wp-content/uploads/2015/11/DSC_0044.jpg
http://elbiblionauta.com/ca/wp-content/uploads/2015/11/DSC_0046.jpg


 

 

 



 

 
 

CRÒNICA 

Un setmana a les estrelles.  
Resum de les I Jornades #Star Wars a Figueres 

Finalment, tots els secrets han estat revelats. Els milions de fans a 
tot el món que han estat comptant els segons que faltaven per a 
l’estrena de l’esperadíssima seqüela de El retorn del Jedi ja han 
passat per caixa i han convertit El despertar de la Força en un 
fenomen de masses digne d’estudi. 

Tots? Bé, potser no tots, encara. Precisament per això, no patiu, 
que no us oferirem spoilers de la pel·lícula en aquesta crònica, 
sinó que únicament farem un repàs als actes amb què, al llarg de 
tota una setmana, els nois d’OciFicció ens han fet més suportable 
aquesta espera a la ciutat de Figueres. 

Això és: Figueres galàctica. Les I Jornades Star Wars. 

 

Tot va començar no fa gaire, en una ciutat no tan 
llunyana… 

El tret de sortida d’aquesta setmana galàctica va venir marcat pel 
Taller infantil de dibuix de còmic a càrrec de Dani Zarzuelo, que el 
divendres 11 es va inaugurar a la Biblioteca Fages de 
Climent (que val a dir que des de feia dies havia reservat un espai 
expressament als llibres i marxandatge de la saga). El mateix 
Zarzuelo va ser l’autor de la col·lecció de còmics que, amb el títol 
“Star Wars Toons” es va inaugurar a les 20.30h a El Bar de La 
Cate, i que els aficionats han pogut gaudir al llarg de tots els dies 
que han durat els actes. 

L’endemà, les activitats van començar d’hora: a les 10h a la botiga 
Dystopian Hobbies van engegar les demostracions i partides de 
jocs de taula d’Star Wars amb una concurrència prou animada i, al 
mateix escenari, a les 19h, va tenir lloc la xerrada “Els videojocs 
d’Star Wars”. 

 

El dilluns 14, a les 20.15h, va tenir lloc en una llibreria Low 
Cost plena com un ou, la xerrada “L’Alçament d’un imperi – 
Passat, present i futur de la saga Star Wars”. En Jacint 
Casademont, el creador i executor d’aquestes jornades, després 
d’informar als assistents sobre els diversos actes programats i 
publicitar el marxandatge disponible, va presentar els oradors de la 
xerrada, en Jordi Casals i en Daniel Genís (El Biblionauta). 

La primera part es va centrar en els referents que van 
ajudar George Lucas a idear la saga de Star Wars. Els oradors, 
tirant de diapositives, van arrencar comparant la saga amb 
diversos referents històrics i mitològics. Començant per la 
pròpia Bíblia (amb la profecia del Messies que portaria l’equilibri al 
món, una clara similitud amb el personatge d’Anakin Skywalker, o 
amb Moisès, l’esclau que alliberà el seu poble) i seguint 
per l’Imperi Romà (es van comparar fotogrames de la 
saga amb Ben-Hur i la cursa de beines de l’Episodi I o el circ amb 
animals de l’Episodi II), en Jordi i en Daniel van conduir el públic 
per un periple de més de 2.000 anys d’influències: el western 
americà (la indumentària de Han Solo, per exemple, molt semblant 
als cowboys, o el desert de Tatooine, tan semblant als paisatges 
d’aquestes pel·lícules), els samurais (és sabut que Lucas era un 
gran admirador del cinema d’Akira Kurosawa), la cultura més pop 
i el món dels còmics (l’analogia del Doctor Doom amb Darth Vader 
feta amb vehemència per en Jordi va fer assentir el propi Sebastià 

http://www.ocificcio.com/
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https://www.facebook.com/LlibresLowCost/?fref=ts
https://www.facebook.com/LlibresLowCost/?fref=ts


 

 

Roig, un dels warsies més doctes en la Força d’entre el públic), 
els templers medievals (que havien de complir uns estrictes vots 
de pobresa, obediència i castedat, igual que els Jedi) i, finalment, 
la II Guerra Mundial. 

La segona part de la xerrada, més breu, es va centrar en 
enumerar la influència de Star Wars en altres pel·lícules posteriors 
i sèries contemporànies. Va ser llavors quan es van projectar un 
sèrie de vídeos molt divertits on es veia aquesta influència: la 
famosa escena de llit d’Una cana al aire de Blake Edwards, 
l’episodi del biquini daurat de Leia a la sèrie Friends, el tanc de 
bacta on es recuperen tant Luke com Son Goku, l’Skywalker 
Ranch en un episodi recent de The big bang Theory… si fins i tot 
vam descobrir que James Bond beu de La guerra de les galàxies!  

Com a comiat, els tertulians van llançar una pregunta a l’aire sobre 
la nova entrega, El despertar de la força: Haurà caigut Luke 
Skywalker al costat fosc? Nosaltres ja ho sabem, perquè ja l’hem 
vista, però no podem dir res. Aneu a veure-la i descobriu-ho per 
vosaltres mateixos… 

Dimarts 15 al vespre, a les 20.30h, tots aquells que van voler 
provar els seus coneixements es van poder apropar de nou a El 
Bar de La Cate i participar al joc “Despertem la Força”. Els 
figuerencs van respondre amb força entusiasme, i es van poder fer 
fins a set equips diferents, que van xalar d’allò més amb 
el quiz dirigit per en Jacint Casademont i els seus. Al final, als 
participants i guanyadors se’ls va obsequiar amb diverses mostres 
de marxandatge però el premi, aquest cop més que mai, va ser 
gaudir participant.  

Dimecres 16 va ser el torn per a una nova xerrada. A les 20.15h, 
novament a la llibreria Low Cost, una significativa 
munió d’aficionats (alguns convenientment vestits), van compartir 
amb el públic assistent les seves fílies i fòbies de la saga. Voleu 
saber com s’organitzen els fans d’Star Wars a Catalunya? En 
quins actes participen? Quan val construir-se un vestit 
d’stormtrooper? Doncs haguéssiu vingut! 

Va ser una conversa distesa on tots, convidats, públic i 
organitzadors, van narrar les seves experiències, frustracions i, és 
clar, esperances per a la nova saga. 

Dijous a les 20,30h va ser el moment per a demostrar el domini de 
la Força en els diversos jocs de rol sobre l’univers d’Star Wars a El 
Bar de La Cate. Una desena de valents amb l’entrada cremant a 
les mans per a la imminent projecció avançada a les 00.05 d’aquell 
mateix vespre s’hi van apropar. 

Divendres era el dia “d” i les 22h l’hora “h”. El moment que els 
organitzadors de les Jornades havien previst per a la celebració de 
l’estrena cinematogràfica als CatCinemes. Diversos fans de la 
saga, vestits amb els seus uniformes reglamentaris (de soldat 
imperial, de pilot de la resistència, de princesa Leia, de Darth 
Vader, etc.) van fer-se fotos amb els assistents al llarg dels minuts 
precedents a l’estrena, entregats amb cos i ànima a l’èxtasi 
galàctic del moment. 

 

Estrelles i estrellats 

Per acabar, dissabte l’organització havia previst que fos el dia 
“gran” de les Jornades Star Wars. El matí va començar amb el plat 
fort de la gravació en directe des de La Cate, amb públic, del 
programa de ràdio Ningú no és perfecte. Durant poc més de dues 
hores es van fer dos programes consecutius sobre l’univers Star 
Wars. 

En el primer, l’equip del programa que dirigeix i presenta Ignasi 
Arbat, va comptar amb els col·laboradors habituals: Aram 
Bonmatí, Bernat Costa,Alfons Gumbau i Marta Sanz, als que es 
va afegir un dels organitzadors de Figueres Galàctica, Sergi 
Toboso. Durant una hora sencera es van debatre i analitzar les 
coses positives i negatives del setè episodi de la saga, El 
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despertar de la força, així com sobre els nous actors i 
personatges. Un debat amb spoilers a dojo i només apte per als 
que l’havien vist, que va servir de catarsi davant l’impacte que va 
deixar la pel·lícula. 

El segon programa va analitzar diferents aspectes de la saga i 
vàrem descobrir d’on surten els nous actors: l’espectacular Daisy 
Ridley, John Boyega i Adam Driver entre d’altres. 
Pels gamers es va parlar dels millors jocs de taula, rol i videojocs 
d’Star Wars i pels lectors, de tots els còmics que publica Marvel 
actualment als Estats Units. El programa va acabar amb una teoria 
sobre la possibilitat que E.T. fos un Jedi i un concurs d’imitacions 
de personatges d’Star Wars. 

Val a dir que l’assistència de públic va punxar en aquest acte i que 
pocs figuerencs s’hi van deixar caure. Una llàstima, ja que valia 
molt la pena l’experiència. És per això que si vau ser dels molts 
que no hi vau anar us recomanem que l’escolteu en diferit. El 
primer programa estarà disponible en el canal de podcast el 
dimecres 23 de desembre i el segon el 30 de desembre (1). 

Al llarg de tot el dia els actes a La Cate van continuar: venta de 
marxandatge als stands, manualitats i fitxes per als més petits amb 
els tallers de robòtica organitzats per Edukbits (on van 
poder conduir el robot BB-8 i naus espacials per un circuit ple 
d’obstacles), el passi de diversos curts de gènere fantàstic, etc. 
però la gent s’hi va mostrar reticent. La presentació del 
llibre Generación Goonies. Los años dorados de la productora 
Amblin, tot i comptar amb la presència de l’autor, tampoc va acollir 
gaire públic al Bar de La Cate. Una llàstima, perquè el llibre val 
molt la pena i la presentació va ser molt entretinguda. 

Francisco Javier Millán va exposar l’origen del seu llibre (publicat 
en tapa dura i un munt d’imatges a color a Diábolo Ediciones) a la 
vintena d’assistents a partir d’un viatge des dels inicis de la 

productora (lligada a Steven Spielberg i George Lucas), fins a 
mitjans dels ’90, vaja, els seus millors anys: El diablo sobre 
ruedas, E.T., En busca del arca perdida, Willow,Gremlins, El 
secreto de la pirámide, Regreso al Futuro, Jurassic Park… i, és 
clar, Els Goonies que donen nom al títol del llibre van anar 
desfilant per les diapositives amb què Millán acompanyava les 
seves explicacions. L’acte va ser amè i entretingut, i al final l’autor 
va signar exemplars a tots aquells que en van voler comprar un. 

 

Figueres ha estat galàctica… per uns dies 

En termes generals, cal felicitar els organitzadors d’aquestes 
Jornades Star Wars (només ells saben el que han patit!), per bé 
que potser el fi de festa va ser un pèl deslluït. Per a properes 
ocasions caldria reservar alguna traca més contundent per a l’últim 
acte i que els organitzadors es poguessin acomiadar amb un xic 
més de cerimonial, amb l’aplaudiment que mereixen. Però és el 
que tenen les primeres vegades, i des d’aquest blog valorem 
enormement l’ambició demostrada pels nois d’OciFicció i el 
privilegi de poder comptar en una ciutat poc avesada a participar 
en actes d’aquesta mena (la participació ha estat desigual) amb 
una iniciativa que ja voldrien haver gaudit capitals més grans. 

A més, estem convençuts que per a properes ocasions els 
desajustaments que hi ha hagut seran corregits, perquè hi ha 
talent i ganes de més. La creació d’OciFicció és la constatació d’un 
fet que des d’aquest blog ja venim notant de fa temps: alguna cosa 
es mou a Figueres en particular i a la província de Girona en 
general, almenys amb el tema del fantàstic. Concursos de 
microrelats, Festival de cinema, escriptors de gènere, setmanes 
temàtiques, etc. I d’aquí dos dies, l’almanac de ciència-ficció 
gironina que llançarem a la catosfera des d’aquesta pàgina! 

Tan de bo aquest 2015 hagi estat únicament la llavor d’alguna 
cosa més gran. De moment, en el futur ja comencen a sonar actes 
per al dia de l’orgull friqui, el dia del còmic, el 50è aniversari d’Star 
Trek, etc. En la mesura de les nostres possibilitats mirarem de fer-
nos-en ressò i apropar-vos-els. Però l’última paraula sempre la té 
el públic (o els lectors, segons el mitjà de què es tracti). Si la 
resposta és positiva, aquest any s’ha demostrat que ganes i talent 
n’hi ha per fer d’aquestes contrades un lloc… fantàstic. 

Esperem, doncs, que ens seguiu allà on us volem portar. 

@ElBiblionauta 21/12/2015  

 

(1) Canals de podcast: Ivoox – http://www.ivoox.com/podcast-podcast-ningu-no-es-
perfecte_sq_f112928_1.html Itunes – https://itunes.apple.com/es/podcast/podcast-
ningu-no-es-perfecte/id593093128?l=en. 

(*) Hem de donar les gràcies a Jacint Casademont, d’OciFicció, i Ignasi Arbat, del 
podcast Ningú no és perfecte, per les informacions dels diversos actes, les dades 
sobre participació i el material visual que ens ha passat per confeccionar aquesta 
crònica. Precisament, diverses fotos i vídeos han estat preses de la pàgina 
de Facebook d’OciFicció. 
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ARTICLE 

El senyor de l’anell 

Els còmics dels anys vuitanta van ser un territori molt fructífer per 
a la ciència-ficció. Quan revisem el boom del còmic espanyol 
desenvolupat els primer anys d’aquella dècada, descobrim que 
molts autors van considerar aquest gènere un territori privilegiat 
per desenvolupar tota la seva capacitat creativa. No només era 
habitual trobar històries en qualsevol publicació sinó que hi havia 
revistes com Metal Hurlant i molt especialment 1984 que, 
pràcticament, només eren de ciència-ficció. Sèries com Cuentos 
de un futuro imperfecto –Alfons Font-, L’Incal –Jodorowsky i 
Moebius-, Den –Richard Corben-, Historias de la taberna 
galàctica –Josep Maria Beà-, Adolphus Claar –Yves Chaland-
, Zora y los hibernautas –Fernando Fernández-, El último 
recreo –Carlos Trillo i Horacio Altuna- o Ciudad –Ricardo 
Barreiro i Juan Giménez-, per buscar exemples molt diferenciats 
per origen i estètiques, ens parlen d’una veritable passió per 
aquest gènere. 

1984 va ser el buc insígnia de Toutain Editor, la més important 
editorial d’aquells anys. Sorgida amb aquest orwellià títol l’any 
1978, l’èxit va sorprendre tothom, fins el punt que l’any del Gran 
Germà la revista va haver de canviar de títol i passar a dir-se Zona 
84 per evitar quedar obsoleta. Inicialment es nodria de material de 
l’editor nord-americà Warren qui, per la seva banda, havia fitxat 
per a les seves publicacions un estol de dibuixants hispànics a 
través de l’agència Selecciones Ilustradas que dirigia Josep 
Toutain. Poc a poc, la revista va anar deixant de traduir el material 
Warren i va començar a encarregar projectes als dibuixants del 
país que, potser per primera vegada, tenien oportunitat de treballar 

en unes condicions –de llibertat creativa, de projecció de la seva 
feina i de remuneracions-  desconegudes al país. 

Emmarcada en aquesta voluntat de promocionar el talent local, 
l’editor va idear un concurs de còmics de ciència-ficció adreçat als 
autors no professionals, una iniciativa admirable que tenia com a 
premi no només una dotació econòmica més que digna sinó també 
la publicació del treball guanyador en un número especial. Però 
encara hi havia molt més; no només era un concurs de dibuix sinó 
que també hi havia quelcom mai vist: un concurs de guions, amb 
dotació econòmica i il·lustració del guió a càrrec d’un dibuixant 
professional. I a més, publicació dins la revista 1984, no pas en 
cap número extra. Per a un jove de 19 anys com jo que no en 
sabia res, de dibuixar, i que era un lector compulsiu de tot el que 
se li posava al davant, era una oportunitat única de publicar i 
entrar en el món del còmic per la porta gran. 

Mai m’havia interessat especialment la ciència-ficció, però 
qualsevol lector de còmics d’aquells anys havia fet una immersió 
considerable en el gènere i se’n podia considerar un lector 
avançat; és cert que també havia llegit Verne, Wells o Bradbury, i 
alguna cosa de Lem, que havia vist Blade Runner, Terminator o 
2001 una odissea de l’espai, però no era pas un gran coneixedor 
d’aquesta manera de mirar la realitat. Ara bé, era jove, la qual 
cosa vol dir agosarat, i en conseqüència em vaig llençar a redactar 
sense tenir ni idea de com s’escrivia un guió de còmic. No hi havia, 
llavors, manuals, ni cursos, ni bibliografia al voltant d’això, però la 
inconsciència em va dominar i vaig decidir posar-me a treballar. 

El treball portava per títol Anillo carcelario i va resultar ser, davant 
de la meva sorpresa, un guió d’alt contingut polític. Suposo que 
veient que no podia aprofundir en el món de  l’anticipació científica 
per manca de bagatge i formació, vaig decidir -l’ombra d’Orwell és 
allargada- crear una distòpia que em permetia fer una reflexió 
sobre la violència com a motor de transformació social. O potser, 
més que una reflexió, una apologia. Déu n’hi do. El vaig passar a 
màquina –ai, velles noies Underwood-, el vaig enviar i me’n vaig 
oblidar. 

Passats uns mesos, i sense previ avís, vaig rebre a casa un carta 
de Toutain Editor; al seu interior hi vaig trobar un taló de 30.000 
ptes -180 euros l’any 1984, que  no eren quatre quartos-. 
Immediatament vaig trucar a l’editorial i em van confirmar que no 
només havia guanyat sinó que el guió ja estava dibuixat 
per Brocal Remohi i que em passés per la seu –Diagonal 
cantonada Passeig de Sant Joan, a quatre cantonades de la casa 
dels pares-, que em volien fer una entrevista per publicar-la el mes 
següent amb la història guanyadora. 

Jaume Brocal Remohí (1936-2002) era en aquells anys un veterà 
dibuixant que s’havia format en el ric panorama de la historieta 
valenciana dels anys cinquanta i que havia desenvolupat el gruix 
de la seva obra per al mercat estranger, tant per als Estats Units 
com per al mercat europeu; no només això, més endavant 
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publicaria també al món àrab i fins i tot al Japó, sent un dels primer 
autors europeus de fer-ho amb èxit. Especialitzat en la fantasia 
heroica i en les aventures de bàrbars hereus de Conan, no 
semblava el dibuixant més apropiat per 
al meu guió. El cert, però, és que quan 
vaig veure les planxes dibuixades per 
Brocal vaig trobar que havia fet una 
feina magnífica i que havia captat amb 
precisió i contundència el que volia 
explicar; en realitat jo havia escrit el 
guió sense tenir in mente una estètica 
gràfica definida i l’aposta visual de 
Brocal –fosca, gairebé tenebrosa, 
figurativa i amb trets expressionistes- 
em va semblar absolutament pertinent. 

Em van entrevistar i vaig quedar com 
un pedant –parlava del Quijote i 
de Joyce com de les meves lectures 
preferides- i poques setmanes després 
sortia al mercat el número 63 
de 1984 on es publicava el meu guió. 
Vaig comprar una dotzena d’exemplars 
que vaig repartir a dojo entre parents i 
amics; sí, era guionista de còmics a la 
revista clau del país. No vaig poder contactar amb Brocal Remohí 
per agrair-li la feina feta –ho vaig intentar, però no va haver-hi 
manera-; Toutain no va voler saber res dels meus futurs guions, i 
la revista es va tancar al número següent per renéixer com Zona 

84. Allà es va acabar la meva carrera, però va sortir publicat el 
meu guió, dibuixat de manera esplèndida per Brocal. Tenia 19 
anys i vaig ser molt, molt feliç. 

Per increïble que pugui semblar, anys 
després m’he trobat gent que recordava 
haver llegit Anillo carcelario, especialment 
la seva violència i algunes imatges 
torbadores, i fins i tot en alguns fòrums 
d’internet he trobat com es feien preguntes 
al voltant de l’enigmàtic guionista, a qui li 
havien perdut la pista. 

No he estat mai, ja ho he dit abans, un gran 
aficionat a la ciència-ficció, encara que he 
seguit llegint coses de manera dispersa i 
desordenada, de Scott Car a Philip K. 
Dick passant per Lucius Sheppard, 
Gorodischer o  G. H. White. La passió del 
còmic pel gènere es va diluir als vuitanta, i 
de cinema he vist quatre coses més mal 
comptades. I malgrat això, no puc més que 
estar agraït a aquest camp expressiu que 
em va permetre fer realitat un somni de 
lector voraç i compulsiu com era esdevenir 

guionista de tebeos, ni que fos per una vegada. I convertir-me en 
el veritable senyor de l’anell; de l’anell presidiari. 

J.M. Soldevilla 09/12/2015 
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ENTREVISTA 

David Sandó, autor de La Fortaleza de las mil mentes:  
“La ciència-ficció ha estat sempre el meu primer amor” 
El Biblionauta: La fortaleza de las mil mentes és la teva 
segona novel·la, però la primera de ciència-ficció. Abans de 
parlar-ne, explica’ns breument de què anava Mordiendo el 
paso a la distància. 

David Sandó: La meva primera novel·la publicada és 
una història molt personal. Tracta sobre una persona 
que perd a la seva parella i de com això canvia per 
sempre la seva vida. És una novel·la que tracta sobre 
l’amistat, la pèrdua i l’amor. 

EB: El canvi entre la primera i la segona novel·la 
ha estat brusc. D’una obra de tipus intimista has 
passat a escriure una space opera amb 
superherois i tocs de novel·la policíaca. Digues, 
què t’ha portat a la ciència-ficció? 

DS: Podríem dir que la ciència-ficció ha estat sempre 
el meu primer amor. La primera història que vaig 
escriure, amb només 19 anys, ja pertanyia a aquest 
gènere, i crec que no l’he abandonat mai. He crescut 
amb els còmics de la Marvel; amb pel·lícules 
com Star Wars, Blade Runner, Alien oAtmósfera 
Cero; i entre alguns dels meus autors favorits es 
troben Asimov,  Scott Card, Herbert, King o Koontz, 
tot i que aquests dos últims treballen més el gènere 
del thriller sobrenatural. Així que podríem dir que l’he 
“mamat” des de ben petit. De fet, crec que ha estat a 
la inversa: després d’escriure molta ciència-ficció em 
venia de gust fer una història més centrada en la 
psicologia dels personatges que en la complexitat de 
la trama, i això és el que em va portar a 
escriure Mordiendo el paso a la distancia. 

EB: Aquesta novel·la és moltes coses, però no és 
curta. Et veus en cor de resumir breument de què 
va? 

DS: Buf! Ho intentaré… “En un futur on les 
corporacions tenen cada com més poder, dos 
‘Quimeres’, éssers dotats d’habilitats sobrehumanes, 
es veuran embolicats en una trama d’assassinats, 
mentides i espionatge industrial, que acabarà traient a la llum una 
conspiració que canviarà per sempre el destí de les colònies i dels 
mons no alineats.” 

EB: No està malament! Si una cosa, personalment, m’agrada 
de la ciència-ficció és la seva capacitat per parlar de 
problemes actuals de manera més desapassionada. Amb més 
distància. Ha estat el cas també de la teva novel·la? Quins 
temes actuals pot entreveure el lector atent, enmig tota la 
ficció? 

DS: N’hi ha uns quants. El primer, i crec que el més evident, és la 
forma en què les corporacions controlen el destí de la humanitat, 
influint inclús en la política. Aquí, el “Sínode Comercial” representa 
el poder econòmic que governa des de l’ombra, i em sembla que 

és un tema prou proper a la realitat. Un altre 
problema que aborda, tot i que de forma 
subjacent, però que serà més evident en els 
propers llibres, és el de les desigualtats. Els 
“Quimeres” són tractats de forma diferent pel 
que són i pel que representen, com molts 
grups ho són avui en dia o ho han estat fins no 
fa gaire. L’acceptació i la lluita per a la igualtat 
serà un tema recorrent al llarg de tota la 
saga. També és important per a mi el concepte 
de família i tot el que comporta: el sacrifici i les 
coses que es poden arribar a fer per amor. A 
la novel·la hi ha prou exemples sobre 
això. Una altra cosa que també he volgut 
reflectir és el canvi de dogma que sembla que 
s’està produint, tot i que de forma progressiva; 
de la influència que les religions han tingut en 
el desenvolupament de la cultura i en els tabús 
de la sexualitat. Avui en dia el món no s’entén 
com fa vint anys i crec que, possiblement, 
durant les properes dècades es veuran encara 
més canvis; i aquesta és una de les coses que 
he volgut reflectir. 

EB: Al llarg de la teva novel·la parles de 
moltes coses, però un dels temes a què 
atorgues més importància és als poders 
paranormals que tenen els quimera, una 
raça de mutants. Podem relacionar aquest 
interès amb la teva professió? 

DS: No. De fet, la meva professió no ha tingut 
gaire a veure. He treballat tota la meva vida al 
sector turístic, tot i que vaig estudiar 
psicologia. Sí que m’interessa, però, explorar 
com afecten aquests “poders” a les persones 
que els posseeixen. A la novel·la, per 

exemple, es donen dos casos molt clars i que es troben en pols 
oposats: els dos protagonistes són telèpates, però tenen formes 
molt diferents d’afrontar les seves habilitats. M’agrada aprofundir 
en el que porta a una persona a comportar-se d’una forma o d’una 
altra, i com posseir aquestes habilitats pot canviar el seu caràcter; i 
és quelcom que pretenc seguir explorant en el futur. 

EB: Potser m’estic passant, però el primer en què he pensat 
quan he llegit “telèpates” és en Philip K. Dick. No sé si alguns 
dels seus relats sobre precognició, telepatia, etc. t’han influït 

DAVID SANDÓ 

 

Girona, 1972. Viu al mateix poblet 
turístic de la Costa Brava en què va 
créixer i potser per això va acabar 
treballant al sector de l’hostaleria. Amb 
vint-i-un anys va començar els seus 
estudis de psicologia, però els va 
abandonar poc després, quan es va 
adonar de que això seu no tenia 
remei. Va començar a escriure amb 
dinou anys, però fins ara només ho feia 
per a ell mateix. Amant de la ciència-
ficció i el thriller sobrenatural, la majoria 
de les seves obres pertanyen a aquest 
gènere, tot i que darrerament també ha 
començat a treballar en projectes més 
intimistes. 

El seu primer relat publicat va ser 
seleccionat per aparèixer al recull de 
ciència-ficció “Primer Premio ‘Ovelles 
Elèctriques’”, i això el va animar a 
intentar donar a conèixer alguna de les 
seves obres. Amb La Fortaleza de las 
mil mentes, la seva primera novel·la de 
ciència-ficció publicada (en podeu llegir 
una ressenya al blog Dreams of Elvex), 
obre una saga que té previst continuar 
amb, almenys, cinc llibres més; però 
aquest no és l’únic projecte d’aquestes 
característiques en què està treballant… 

http://ovelleselectriques.blogspot.com.es/search/label/premi%20ovelles%20electriques
http://ovelleselectriques.blogspot.com.es/search/label/premi%20ovelles%20electriques
http://dreamsofelvex.blogspot.com.es/2015/09/la-fortaleza-de-las-mil-mentes-david.html


 

 
 

d’alguna manera. Quins serien els teus referents dins el 
gènere? 

DS: No puc dir que Dick hagi estat una influència important. De fet, 
si vaig arribar a les seves històries va ser precisament perquè 
m’interessava molt el tema, però originalment la meva influència 
es pot trobar sobretot a les meves lectures de la infància i 
l’adolescència: els còmics. El concepte del “superheroi” o del 
“mutant” té més origen en les històries d’en Chris Claremont a la 
sèrie dels X-Men que en lectures més “serioses” a les quals vaig 
accedir després. 

EB: La Fortaleza de las mil mentes té més de 600 pàgines. 
Déu ni do per ser una segona novel·la, no?! 

DS: En realitat, La Fortaleza no és pas la meva segona novel·la; 
només ho és en l’ordre en què s’han publicat. Aquesta és, potser, 
la història que més temps he tardat en gestar, ja que fa prop de set 
anys que vaig començar a escriure-la, però l’havia anat deixant de 
banda perquè cap de les versions anteriors m’acabava de 
convèncer. I sí, suposo que se me n’ha anat una mica la mà quant 
a la extensió… i això que he eliminat dues de les subtrames que hi 
havia originalment! Crec que el problema resideix en què he creat 
un univers molt complex, i no volia deixar fora res que em semblés 
important per al desenvolupament de la història. Espero que, un 
cop establert aquest “univers”, les properes entregues no seran 
tan extenses. Però, és clar, això va dir també George R. R. Martin, 
i tots sabem què va passar… 

EB: A més, no és sinó la primera part d’una trilogia, que has 
titulatCrónica de las guerras coloniales… Creus que potser 
has pecat d’excessivament ambiciós i que alguna editorial 
s’ha fet enrere a causa d’això? 

DS: De fet, no és pas una trilogia: actualment tinc idees per a 
quatre llibres més, i encara hi ha molt per explicar fins arribar al 
final que tinc previst. Sí, sóc com la J. K. Rowling: ja sé com 
acabarà la saga… La història tal i com ha estat publicada, però, no 
ha arribat a cap editorial. En vaig enviar alguna de les versions 
anteriors, però cap d’elles va mostrar el seu interès. I no, en cap 
moment vaig mencionar que es tractés de la primera d’una saga. 
Ignoro si les coses haurien estat diferents si els hagués mencionat 
que pretenia fer quelcom a l’estil d’en Miles Vorkosigan o deDune; 
però no crec que hi hagués influït. 

EB: Deixem estar el món editorial. Pel que fa a l’acollida de la 
gent, com està anant? Estàs content de com estàs 
aconseguint arribar al teu públic potencial? 

DS: Home, un sempre espera arribar al major nombre possible de 
lectors, però donat que fa tot just un parell de mesos que es troba 
a la venda, estic prou content. Les reaccions que estic obtenint 
són molt millors del que m’havia esperat. No negaré que hauria 
preferit rebre només crítiques positives, però son precisament 
aquests detalls els que m’ajudaran, en el futur, a evitar alguns dels 
meus “vicis” a l’hora d’escriure. M’agrada molt ficar-me al cap dels 
meus personatges i veure com pensen i reaccionen, però reconec 
que això pot, en ocasions, alentir una mica la trama. 

EB: Suposo que una part important de la feina d’autoedició 
deu venir després precisament d’editar el llibre: la promoció. 
Tens molta activitat a les xarxes socials? Com aconsegueixes 
fer-te conèixer? 

DS: Facebook i Twitter són de molta ajuda quan es tracta de 
promocionar, i a Goodreads he descobert una plataforma molt 
interessant i útil. També ajuda que els lectors publiquin les seves 
opinions a Amazon, on es poden aconseguir els meus dos treballs. 
En el cas de llibres impresos, les presentacions i les sessions de 
signatures també ajuden; però donat que La Fortaleza només es 
troba (de moment) en format digital, m’haig de centrar en les 
xarxes socials per fer-ne promoció. És una feina dura que no 
s’acaba mai, però si vols resultats, hi has d’invertir temps. 

EB: Tu ets nascut a Girona, malgrat que has escrit els teus 
dos llibres en castellà. Això és a causa que és la teva llengua 
d’expressió habitual o bé al fet que vas preveure que et seria 
més fàcil de trobar-li sortida editorial al llibre si el feies en 
aquesta llengua? 

DS: Jo crec que és més a causa de la primera. Sóc bilingüe, però 
a casa sempre s’ha parlat en castellà, i em desenvolupo millor 
escrivint en aquesta llengua. Però és cert que l’idioma limita una 
mica el mercat, especialment tenint en compte que la meitat dels 
exemplars que porto venuts fins ara en format electrònic han estat 
adquirits a través de la pàgina americana d’Amazon. 

http://elbiblionauta.com/ca/wp-content/uploads/2015/09/Fortaleza.jpg
https://www.facebook.com/davidsandoautor?fref=ts
https://twitter.com/DavidSandoAutor
https://www.goodreads.com/author/show/13842187.David_Sand_
http://www.amazon.es/Fortaleza-Mentes-Cr%C3%B3nica-Guerras-Coloniales-ebook/dp/B013YXZAWM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1443892259&sr=8-1&keywords=david+sand%C3%B3


 

 

EB: Preveus escriure alguna obra en català en el futur? 

DS: Potser no escriure-les directament, perquè tinc molt més 
vocabulari i facilitat d’expressió en castellà; però ja havia pensat 
en traduir-ne alguna d’elles, com va fer l’Albert Sánchez Piñol 
amb La pell freda. El problema és que ara mateix tinc massa feina 
amb els meus nous projectes per dedicar-hi temps. Potser en un 
futur… 

EB: He llegit que, a part de llegir i escriure, la teva altra gran 
passió és la música. De fet, en la teva primera novel·la el títol 
de cada capítol era el títol d’una cançó. Digues, si a La 
Fortaleza de las mil mentes li haguessis de posar una banda 
sonora, quina seria? 

DS: Definitivament començaria amb una obertura típica de John 
Williams; després hi inclouria, potser, alguna cosa de Yann 
Tiersen o de Michael Nyman, a les escenes més intimistes; una 
més èpica, a l’estil de Danny Elfman o Hans Zimmer, a les 
escenes d’intriga, i potser alguna cosa de Murray Gold o 
d’Alexander Desplat a les d’acció. Com pots veure, quan escric, 
bàsicament escolto bandes sonores de pel·lícules. 

EB: Què ens pots dir dels projectes en què estàs treballant 
actualment? 

DS: Ara mateix en tinc començats dos de diferents. El primer és 
una novel·la de ciència-ficció que porta el títol provisional 
de Machina ex Deo, i es tracta d’una distòpia que presenta una 
realitat no molt diferent a l’actual, un futur no gaire llunyà on les 
classes socials es troben molt marcades i on la tecnologia ens ha 
portat a llocs insospitats. Es tracta també d’un thriller, i espero 
tenir-la llesta i a la venda per Nadal. La segona és una novel·la 
escrita a quatre mans amb un amic guionista, i en aquest cas es 
tracta d’una obra de fantasia que es desenvolupa en una realitat 
alternativa on la màgia ha reemplaçat a la ciència. En tenim la 
sortida programada per Sant Jordi de l’any vinent. 

EB: Déu n’hi do… Per acabar, que deus tenir feina: què ens 
pots avançar de la segona part de la saga? Tens previst 
aprofundir en altres aspectes de les mutacions que no siguin 
només les que generen poders mentals? Estendràs l’escenari 
a altres planetes, o només es quedarà a Spica? 

DS: I tant. La meva intenció ha estat, des del principi, fer participar 
diferents personatges al llibres; a alguns ja els hem conegut, i 
altres aniran apareixent a mesura que la història vagi avançant. 
Això em permetrà centrar-me en altres habilitats i explorar noves 
mutacions. De la mateixa manera, la saga comença a Spica, però 
aviat podrem conèixer també altres mons, com les colònies 
alineades de Wezen o Betelgeuse, o la colònia independent de 
Zhonghua shìjiè, on es desenvoluparà part de l’acció de la tercera 
novel·la. Pel que fa a la continuació de La Fortaleza, de moment 
us puc confirmar que durà com a títol Hijos de Minerva, que 
transcorre un parell d’anys després dels esdeveniments del primer 
llibre i que seguirà a tres personatges diferents. Per un costat, 
veurem com en Jedd es veu obligat a tractar amb els 
representants d’una delegació de l’Alt Consell, que han vingut a 
Spica per reclamar una compensació econòmica per la sortida de 
la colònia de l’Aliança. Aquesta visita coincidirà amb un incident 
que acabarà amb la vida de més de quinze mil persones, i que 
podrem seguir des del punt de vista de la Lía, que ara col·labora 
en l’aforestació del planeta. I, per últim, descobrirem per què el 
doctor Amasu es troba a Wezen, treballant per Minerva, ajudant-
los en la creació de mutants artificials. Com veureu, no tots els 
protagonistes de la primera hi apareixen, en aquesta. Caldrà 
esperar a la tercera per saber què passa amb ells. De moment, us 
puc avançar que el tercer llibre de la saga es titularà Neogénesis, i 
que estarà centrat, en part, en la creació de la “Milicia 
Quimera”. Espero que, cap a finals de l’any vinent, almenys una de 
les dues es trobi ja al mercat. 

@ElBiblionauta 07/10/2015   
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JOAN MANUEL SOLDEVILLA  
Barcelona, 1964. Des de fa més de vint-i-cinc anys viu a Figueres, on és catedràtic de llengua i literatura castellana a 
l’INS Ramon Muntaner. És un apassionat de la literatura i dels mitjans de comunicació de massa. És autor, entre d’altres 
assajos, de Som i serem (tintinaires) (Acontravent, 2013). Acaba de publicar Pedro Víctor Debrigode, el escritor de los 
prodigios (El Boletín.cc, 2014) i Àngel Puigmiquel. Una aventura gràfica (Diminuta, 2015). Dintre de poc apareixerà la 
seva primera novel·la, L’amic de Praga (Columna). 

 

 JORDI CASALS  
Barcelona, 1976. Des del 2001 viu a Figueres. De xinorris es va enganxar als dotze números de les Secret Wars (Marvel 
comics, 1984-85) i, llegint llegint, ha acabat de professor de llengua i literatura castellana a l’INS Cap Norfeu de Roses. 
Li agrada la música soul (ha estat membre de diverses bandes), la cultura pop, la novel·la negra i les pel·lis de 
Tarantino. Fa poc va publicar la seva primera novel·la, Muerte por funky (Laertes, 2014). Al mes de febrer apareixerà la 
segona. 

 

 ENRIC BASSEGODA  
Espolla, 1977. Actualment viu a Girona, ciutat en la qual exerceix de professor de llengua catalana a l’INS Carles 
Rahola. És doctor en literatura catalana i ha publicat diversos articles sobre literatura catalana medieval. En el camp de 
la ficció, va debutar recentment amb el relat vampíric “Llers, 1939”, inclòs a l’antologia Catalunya mítica (Orciny Press, 
2015). L’any vinent apareixerà a la revista Inèdits (febrer 2016) el seu relat “Finestres que aturen la foscor”. 

 
 

M. MERCÈ CUARTIELLA  
Barcelona, 1964. Fa més de vint anys que viu a Figueres. És llicenciada en Filologia. Té publicades quatre novel·les, un 
recull de relats i diverses peces teatrals. Col·labora habitualment en la premsa i en revistes especialitzades. Ha publicat 
estudis diversos, ha fet de guionista i presentadora televisiva i de moderadora en debats culturals. La seva novel·la 
Germans, gairebé bessons (Brau Edicions, 2012) va guanyar el Premi Llibreter i l’antologia de contes Gent que tu 
coneixes (Proa, 2015) ha estat guardonada amb el prestigiós Premi Mercè Rodoreda. 

 

CARLES GIRONÈS 
Girona, 1965. Sociòleg de formació. Aficionat a la ciència-ficció i al gènere fantàstic en general. Primer, amb el cinema i 
les sèries de televisió; després amb la literatura, iniciant-se amb novel·letes de a duro o pulp, i de seguida fent el salt 
als grans clàssics. Actualment procura estar al dia del que es cou al gènere fantàstic i administra el blog Un blog de 
ciencia ficción en busca de un nombre i, en català, participa al blog col·lectiu Fantàstik. “El projecte ALGIA” és el primer 
relat que publica. 
 

 

DAVID “CALLAHAN” RUIZ 
Figueres, 1976. Llicenciat en Comunicacions, Publicitat i RP, i Història. Actualment és crític del blog de cinema i sèries 
de TV Els Bastards (Premi Carles Rahola de Comunicació 2013) i treballa a AraGirona.cat. També és codirector del 
festival de cinema fantàstic de Girona Acocollona’t i de la websèrie Scalletti: Girona connection. Actor, guionista i 
director d’incomptables curtmetratges i del llarg, Sant Martí, que s’estrenarà l’any vinent. El crit de les ultracoses 
(Curbet edicions, 2015), menció especial del jurat del Premi de ciència-ficció de la UPC, va ser el seu debut literari. 

  

Autors 

http://elbiblionauta.com/ca/2013/07/02/som-i-serem-tintinaires/
http://elbiblionauta.com/ca/2013/11/21/muerte-por-funky-o-el-eutanasio/


 

 
 

 

RAFA VILLALÓN 
Cantillana (Sevilla), 1969. Fa quaranta tres anys que viu a Figueres. Va estudiar música al Conservatori del Liceu de 
Barcelona i Filologia Hispànica. L’any 2011 va descobrir un llibre que li va canviar la vida: Aprender a dibujar con el 
lado derecho del cerebro, de la Betty Edwards i va començar a dibuixar.  El 2015 ha vist la llum el seu primer treball 
gràfic: Iac, l’ós bru (Brau edicions), amb text de Pere Puig. 

 
 

MONTSE MIQUEL 
Barcelona, 1965. Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i, més tard, il·lustració a l'Escola Massana. A 
partir del 2001 treballa com a il·lustradora freelance per a diferents editorials i també per a clients particulars. També fa 
de professora d’Educació Visual i Plàstica a l’INS Carles Rahola de Girona. Algunes de les seves múltiples 
publicacions són Arri, arri tatanet (Ara Llibres, 2012) o Les vacances boges de la Caputxeta (Ed. Cruïlla, 2015).  

 
 

JORDI MARTÍNEZ 
Girona, 1977. Pintor i dibuixant del col·lectiu Tint XXI, format per artistes i amants de les arts plàstiques a Banyoles. 
Martínez és també curtmetratgista i codirector del festival de cinema fantàstic de Girona Acocollona't. En la seva faceta 
d’il·lustrador pren rellevància el traç agressiu, l'expressionisme de les seves composicions i un gust pel clarobscur més 
inquietant. 
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L’esfera celestial 
Joan Manuel Soldevilla 

 

ren set herois de la fe a la ciutat de Paris. Eren set 
magnífics al peu de la muntanya de Montmartre. En temps 
d’heretgia i confusió, set homes es van conjurar per salvar 

el cristianisme de les desviacions luteranes i per projectar-lo, 
depurat i pur, arreu del món. En temps d’heretgia i confusió, una 
esfera celestial va baixar de les altures i es va manifestar davant 
dels ulls i l’ànima de set apòstols. 

Sant Ignasi de Loyola, Sant Francesc Xavier, Pedro 
Fabro, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Simon Rodrigues i 
Nicolás Bobadilla es van reunir en una petita església de París per 
fer els vots de Montmartre, el germen del que seria pocs anys 
després la Companyia de Jesús, el pilar del cristianisme en els 
nous temps que iniciava la humanitat. Sant Ignasi tenia trenta-set 
anys quan l’any 1528 havia arribat a París, a peu des de 
Salamanca, allunyant-se de les terres hispàniques on ja havia 
tingut més d’un problema amb el savi zel de la santa Inquisició; 
llunyana semblava la conversió al castell de Loyola, la llarga 
expiació, penitència i desdejuni a Montserrat, la prodigiosa cova de 
Manresa on va tenir les primeres intuïcions místiques, el 
pelegrinatge a Jerusalem, perillós i complicat per culpa dels 
infidels, governants indignes de Terra Santa... A la capital francesa 
i a la seva prestigiosa universitat esperava trobar l’aliment 
intel·lectual que li permetés edificar amb sòlids fonaments el seu 
gran projecte salvífic, la Companyia, i en aquesta ciutat va topar 
els que serien els seus primers germans espirituals. 

La vida d’estudiant no era sempre senzilla en aquells 
temps. Instal·lats en humils pensions, a l’hivern el vent entrava 
com volia a les petites cambres on s’arraulien alguns dels joves 
més brillants d’una Europa trasbalsada per l’heretgia maligna. A 
l’estiu, la calor asfixiant alimentava malalties que s’estenien pels 
carrers de la ciutat com plagues bíbliques. Es menjava poc, 
s’estudiava molt i es pregava més. Sant Ignasi portava al cap un 
projecte, la Companyia, i sota el braç l’arma infal·lible contra les 
febleses de l’ànima, els Exercicis Espirituals, el llibre que havia de 

canviar la història de la salvació retornant a la veritable i única fe a 
tots aquells que havien estat atacats per la metzina luterana. Entre 
els seus companys d’estudi havia començat a seleccionar-ne uns 
quants que demostraven unes aptituds excepcionals per a la seva 
empresa titànica, joves entusiastes i intel·ligents que compartien 
amb ell el desig de lluitar per la doctrina, joves fidels al Magisteri 
de l’Església disposats a conjurar-se en la seva defensa. Sant 
Ignasi els va seduir amb el seu projecte, va saber despertar en el 
cor de tots ells el desig de convertir-se en constructors i mariners 
d’una nau que havia de salpar aviat per lluitar contra tempestes, 
pirates i terribles monstres que estaven amenaçant les platges i 
els ports del cristianisme. 

El dia 15 d’agost de 1534, festa de l’assumpció de la 
Verge Maria va ser el dia escollit. Montmartre (Mons martyrum) no 
era encara ni un barri humil a l’efervescent París d’aquell segle, 
sinó un petit turó situat als afores de la vila. Al peu de la muntanya 
on segles després s’edificaria un cèlebre santuari que acolliria a 
les meuques i els artistes del veïnat, hi havia una petita ermita. 
Sota la capelleta superior, hom trobava una minúscula cripta que 
la tradició havia convertit en espai de recolliment i pregària. Allà 
van arribar de matinada els nostres herois decidits a formular uns 
vots que els comprometrien en un projecte comú: fundar la 
Companyia. Allà van arribar sense saber que se’ls hi manifestaria 
l’esfera celestial. 

 Feia fresca aquell matí d’estiu. La ciutat encara estava 
endormiscada i semblava voler allargar les hores de son abans 
d’haver d’enfrontar-se a una jornada de treball. El set mosqueters 
de la fe caminaven de forma decidida pels silenciosos i foscos 
carrers de la vila i pujaven pels carrerons estrets i costeruts que 
cada cop els apropaven més a l’ermita de Montmartre. No es 
deien res perquè ja s’ho havien dit tot, sabien ben bé què anaven 
a fer. Set nois joves desconeguts, encara, caminaven decidits a 
formular un compromís que havia d’ajudar a salvar la única religió, 
el cristianisme catòlic, apostòlic i romà. Potser els sobrava un xic 
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d’orgull però aquest era compensat amb 
la certesa que tot el que volien fer 
només era possible amb l’ajuda divina i 
amb la submissió absoluta al magisteri 
papal. Joves i valents, res semblava 
atemorir-los. 

 Van entrar. La sagristana, 
autoritzada per l’abadessa del monestir 
de qui depenia l’ermita, els havia deixat 
les claus el dia abans. El silenci, la 
foscor i el recolliment van semblar 
commoure els ànims dels set herois, 
com si l’espai sagrat els preguntés 
sobre la intensitat del compromís que 
volien forjar i sobre la seva fortalesa per 
dur-lo a terme. Sant Ignasi va entendre 
la vibrant tensió que es percebia en 
aquell moment i va començar a parlar 
amb aquella veu sòlida i càlida que tan 
bé coneixien els seus companys. Els va 
parlar del Creador, de Nostre Senyor 
Jesucrist, de la Santa Mare Església i 
del seu pastor, el Sant Pare, de com era 
de necessari implicar-se en cos i ànima 
en la seva preservació, de com el món 
estava esperant la paraula revelada 
mentre vivia en la foscor més tenebrosa; 
ells, des de la humilitat però també des 
de la fermesa que dóna la fe, podien 
ajudar a canviar les coses, només calia 
el seu compromís ferm i absolut en el 
projecte, lluitar  a partir de l’essència 
més profunda i treballar per la defensa 
de la fe ultratjada i amenaçada.  

 Un lleuger so metàl·lic va 
començar a sonar de manera constant. 
Inicialment era un remot eco, audible a 
la llunyania, però poc a poc va anar 
pujant d’intensitat fins a fer-se més 
sonor que les paraules del sant basc. 
Era un so sever però càlid alhora, monòton, estrany, vibrant; tots 
set van quedar corpresos davant d’aquell fenomen que percebien 
per la oïda però que també arribaven a sentir des de les 
entranyes, amb una vibració que semblava remoure’ls per dins. 
Sense que cap d’ells prengués la paraula, tots set es van 
començar a agafar de les mans i es van disposar en rotllana al 
voltant de l’altar de la cripta; a les seves mirades es barrejava de 
manera impossible la sorpresa i la confiança, una serena 
perplexitat davant l’evidència que era a punt de succeir quelcom 
extraordinari de manera imminent. 

 Una esfera va aparèixer a través del sostre de pedra de 
la cripta. Devia tenir més de dos metres de diàmetre i al voltant 
seu generava una petita aurèola d’antimatèria que li permetia 
traspassar els entorns físics deixant-los immaculats. Era de color 

platejat i aparença metàl·lica i contrastava amb la lleugeresa amb 
que flotava a l’aire. El so vibrant que fins llavors havia estat només 
una experiència auditiva ara es tornava visual: resultava evident 
que era l’esfera celestial qui l’emetia. Lentament descendia cap al 
centre de la rotllana que havien format els set herois. No els feia 
por aquell prodigi sobrenatural; tot el contrari, despertava una 
intensa confiança i entusiasme en tots ells, conscients que aquella 
manifestació prodigiosa, impossible, era signe visible de la gràcia 
invisible.  

 L’esfera es va aturar a pocs centímetres de l’altar; si 
meravellós havia estat veure-la traspassar el sostre i baixar a 
través de l’aire, encara era més solemne veure aquella mola 
sostinguda a l’aire, a tocar d’una superfície però evitant qualsevol 
mena de contacte. El so vibrant, que potser havia estat més intens 
quan l’esfera celestial havia fet la seva aparició, es va anar 
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apaivagant fins a desaparèixer de manera absoluta. D’igual 
manera, l’aura d’antimatèria, perceptible a traves de la 
microcombustió molecular, també va semblar que s’anava esvaint. 

 Sant Ignasi va desfer-se de l’enllaç amb Sant Francesc i 
va apropar la  mà dreta cap a l’esfera. Una lleugera vibració, un 
petit foc de Sant Telm, va acompanyar el contacte quan aquest es 
va produir; tot seguit va deixar anar la seva mà esquerra de Pedro 
Laínez i també la va posar sobre aquell prodigi. Sant Francesc 
Xavier, després Pedro Laínez i a continuació, i per aquest ordre, 
Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Simon Rodrigues i Nicolás 
Bobadilla van repetir l’acció del seu guia espiritual. Quant les 
catorze mans estaven en contacte amb l’esfera, un estrany riu de 
magma espiritual va començar a fluir des de les seves parets 
platejades. Un estrany riu de foc que no cremava va començar a 
ser percebut des de les puntes dels cent quaranta dits que 
semblaven aguantar aquella impossible massa flotant, una lava 
intangible però al mateix temps pastosa que poc a poc anava 
entrant en el cos del set herois al mateix temps que una vibració 
de l’aire creava un arc de llum sobre les seves pells. Sant Ignasi 
primer, i després tots els altres, no van poder evitar deixar anar 
llàgrimes de joia i felicitat al sentir-se objectes d’aquella possessió 
celestial que estava canviant la seva vida.  

 El temps va deixar d’existir i el foc es va apagar. 
Lentament els set magnífics van retirar les seves mans i es van 
tornar a agafar entre ells. L’esfera, ja freda, es va il·luminar durant 
uns breus segons, va projectar unes tonalitats daurades 
d’excepcional intensitat i, de cop i volta, va implossionar 
desapareixent enmig del més absolut dels silencis. Els nostres 
herois van quedar durant uns minuts posseïts per aquest silenci 

còsmic. Poc després Sant Ignasi els va parlar de la grandesa del 
moment que havien viscut, de com l’esfera celestial era només 
comparable a les llengües de foc que s’havien manifestat als 
apòstols (Fets 2, 3); no els havia atorgat la glossolàlia, el do de 
llengües, perquè ells eren indignes, però havia sentit com els havia 
transmès la fortalesa per portar la paraula arreu del món, davant 
dels heretges i enfront dels infidels, per evangelitzar l’orb sempre a 
les ordres del Vicari de Crist.  

Plens de joia, inundats de consolació espiritual, van 
començar a celebrar la Santa Missa. La cerimònia la va oficiar 
Pedro Fabro, l’únic de tots ells que ja era capellà, i en el moment 
de l’Eucaristia va ser quan es van formula el jurament sagrat, els 
vots de pobresa, castedat i pelegrinatge a Jerusalem que 
fonamentarien l’edificació de la Companyia.  

Van sortir a l’exterior ja cap al migdia, transformats. Feia 
un jorn esplèndid, lluminós, desbordant de vida i de joia. Van 
passar la tarda al costat d’una font que hi havia a la muntanya, 
prop de l’ermita, engrescats i il·lusionats amb el projecte que 
acabaven de fer néixer. No van parlar de l’esfera ja que ella els hi 
havia dit tot, i no va ser necessari conjurar-se en el compromís de 
no parlar mai d’aquell prodigi celestial. Aquest va ser el secret 
constitutiu de la seva Santa Germandat. 

Sis anys i dotze dies després d’aquest moment únic, el 
27 de setembre de 1540, la bula Regimini Militantis Ecclesiae 
formulada pel Papa Pau III, certificava el naixement de la 
Companyia de Jesús. La veritable i única fe havia triomfat. 

        

  



 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holocaust cetaci 
Jordi Casals 

 

U: “My guitar wants to kill your mama”, per Frank Zappa 
 

rimer em varen encarregar que esbrinés tot el possible 
d’aquells missatges. Vaig disseccionar amb el rigor d’un 
neurocirurgià tots els elements discursius dels enemics −ja 

saps que sempre faig conya fent meves les paraules de Wolverine: 
Sóc el millor en el meu treball...− . Però el motiu pel qual els alts 
càrrecs de totes les nacions es van fixar en mi va ser un altre. Jo 
vaig ser l’únic capaç de capturar-ne un exemplar viu: en Chomsky, 
el Secretari de Propaganda i Comunicació. Ell em va donar els 
detalls que em faltaven.  

El missatge enregistrat que he escoltat milers de 
vegades diu així: 

«Som fills de la vostra tecnologia. És veritat. Però ja 
hem arribat a aquella edat en què tot adolescent ha de matar el 
pare. Nosaltres no ho farem només ideològicament. No ho farem 
metafòricament –en aquell moment, Chomsky, tal i com ho tenien 
assajat, des del controls va deixar sonar la tornada de la cançó My 
guitar wants to kill your mama i la va tallar matusserament. El 
Comandant va continuar−. 

»Som fruit de l’atzar, sí, com vosaltres, com qualsevol 
forma de vida que habita l’Univers. Malgrat tot sabem quin és el 
motiu pel qual els capricis del destí ens han dut fins a aquest 
precís moment: som aquí per reescriure la Història, per reformular 
l’Ètica,  per matar el poc que queda de la idea de Déu. Som aquí 
per reinventar la Ciència i per crear una nova sala d’espècies 
extingides amb els vostres esquelets als nous museus de zoologia 
subaquàtics. En definitiva, som aquí per fer de la Terra un món 
millor. El vostre temps ja ha passat.   

»Hi tenim tot el dret. Hem esperat massa sense saber-
ho. Sí, ja érem aquí quan encara us penjàveu de les branques dels 
arbres – el camarada Chomsky va disparar un sampler amb el crit 

de Tarzan−, abans que descobríssiu com fer foc. Les aigües són 
nostres i aviat ho seran també les plaques teutòniques 
continentals». 

En un efecte massa dramàtic que finalment l’Assemblea 
havia autoritzat, va començar a sonar a poc a poc Also sprach 
Zarathustra. El camarada als controls gaudia com un piròman al 
mes de juliol. 

«Érem balenes geperudes, ara som balenes grogues i us 
exterminarem. Sense odi, sense remordiments, sense ràbia. Igual 
que un metge extirpa un apèndix inflamat. És necessari. Accepteu 
el vostre destí, no hi ha cap negociació possible, no teniu res a 
oferir-nos perquè no volem res de vosaltres. Només, si es 
possible, salvarem alguns cadàvers d’humans per embalsamar-los 
i mostrar escenes de la vida quotidiana anterior a l’Era de les 
Balenes.» Chomsky, des de la taula de so, va pintar aquestes 
darreres paraules del seu líder amb un delay, ba-le-nes... le-nes... 
e-nes... e-nes... i va baixar ben a poc a poc els controls de la taula 
fins arribar al fade out  (−∞ db) menys infinit decibels. 

Aquest primer missatge va provocar a les llars que 
tenien la ràdio, la tele o l’ordinador engegat, sorpresa, incredibilitat, 
rialles i fotetes varies... Massa poc silenci i pràcticament gens de 
pànic. 

Els Serveis Secrets, l’MI6, el Mossad, la CIA, el SVR i la 
DGSE van encetar la recerca d’aquests hackers que havien estat 
capaços d’emetre un missatge simultani per totes les freqüències 
conegudes.  

Un altre lingüista militar diria que tothom es va preocupar 
pel canal i ningú pel missatge. 

Ens ho vam prendre a broma. Nosaltres també. 

* * * 
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Dos: “Adiós amigo”, per Raffaella Carra 

Llavors van fer la seva primera maniobra. Em vaig entrevistar amb, 
gairebé, tots els qui ho van presenciar. El meu informe deia més o 
menys això. 

«Aquell vespre al moll hi havia la Montse Mindán, 
alcaldessa de Roses, amb el bastó de batlle en una mà i agitant un 
foulard a l’altra. Estava acompanyada per la plana major del 
Govern Municipal que, també mocador en mà, acomiadava un 
creuer enorme. I és que un vaixell amb  més de cinc mil hostes, 
atracat al Port de la vila empordanesa dos dies seguits i en 
temporada baixa, era una gens menyspreable injecció econòmica 
per a una ciutat que té com a principal indústria el turisme. 

»A més de les autoritats hi havia també una banda de 
música interpretant la versió instrumental del Adiós amigo i els 
gegants rosincs, el Pastor i la Sirena, que provaven de ballar-la 
amb aquella rigidesa −de pal d’escombra esfínter amunt− típica 
dels ninots de cartró pedra. 

»Era una horterada, però als tour operadors els 
encantaven aquelles teatralitzacions. Per això l’Alcaldessa havia 
accedit a fer aquella posada en escena ridícula, amb un somriure 
forçat i obligat pel bé de la vila.  

»Quan el creuer estava ja a mitja badia, va retrunyir per 
tot Roses l’estrèpit d’un cop fort, sec i metàl·lic, com si el martell 
d’un déu nòrdic hagués impactat contra el casc de l’embarcació. 
Quelcom indeterminat havia impactat amb tanta força contra el 
vaixell que aquest es movia de babord a estribord i d’estribord a 
babord com si fos una joguina d’aquelles que mai cauen, un 
saltamartí. Molts dels turistes que estaven a coberta, acomiadant-
se encara de la comitiva i de la banda de música, es van precipitar 
a l’aigua per la virulència de l’impacte. Adiós amigo, bye bye my 
friend. L’Alcaldessa va deixar caure el bastó i va treure el mòbil, 
com si desenfundés una Colt de la pistolera de sota l’aixella. 
Mentre trucava a Salvamento Marítimo va poder veure i sentir com 
el vaixell rebia un segon fort impacte per sota de la línia de 
flotació. Ciao, ciao, bambino. El regidor d’ERC trucava als Mossos, 
el de la CUP als bombers, la regidora del PP al Señor Gobernador 
i el de Ciutadans a la Guàrdia Civil.  

»La batllessa Mindán provava d’explicar sense perdre la 
calma el que veia o creia veure, a poc més de quatre-cents metres 
del moll, a un incrèdul funcionari dels Cossos de Seguretat. Però 
esgarrifada per l’espectacle apocalíptic, no aconseguia elaborar un 
discurs mínimament intel·ligible.  

»−Alcaldessa, perdoni, però no l’entenc de res. 

»−Que envieu d’una pu..− “calma, Montse”. Es va dir. 
“Recorda com va actuar Rudolph Giuliani el dia de les Torres... 
Pensa com actuaria davant d’una catàstrofe com aquesta” es va 
animar a sí mateixa−. Si us plau, envieu d’una vegada totes les 
barques, helicòpters i efectius de salvament que tingueu. A la 
badia. Ja. Collons... que s’ha enfonsat un creuer –va cridar abans 
de penjar.  

»Què era allò? Un atemptat yihaddista? Un atac amb 
torpedes submarins?... perquè les llegendes sobre calamars 
gegants no podien ser certes, oi? El Kraken...? No. El Tinent 
d’Alcalde li atansava un altre mòbil. 

»−Són els de Catalunya Ràdio.  

»−Ara no − el va refusar ventant un cop de mà−. Penja i 
truca als municipals, als del club de vela, de caiac, a tots els clubs 
de submarinisme... a tothom que tingui una barca, una armilla 
salvavides o un equip d’immersió. Jo trucaré a la Confraria de 
Pescadors i... –va sospirar− al nostre President. 

»Parlava des d’un xiringuito de la platja, amb un cafè 
amb llet que es refredava i, tot i que provava de mantenir el cap 
fred, l’estrès li dibuixava −com en una projecció de diapositives− 
una vinyeta d’un còmic de Namor, una escena de submarinistes 
de James Bond o un pop gegantí embolcallant el Nautilus –poca 
gent coneixia l’afició de l’Alcaldessa per la cultura pulp−.  

»Després de cada fortíssim tro subaquàtic, apareixien a 
la superfície un seguit d’ones concèntriques –com les que 
s’amaguen a l’interior dels troncs dels arbres− de les quals 
emergien esquitxos i onades impossibles. Els cops no es van 
aturar fins que la nau es va partir per la meitat i, com un petit 
croissant, es va enfonsar al bell mig de la badia. Ciao, Ciao, 
bambino. Arrivederci. Auf wiedersehen.  

»Va ser quan les barques de pescadors s’apropaven al 
lloc del sinistre per recollir els nàufrags supervivents que, per fi, els 
atacants es van deixar veure: més d’un centenar de cues de 
balenes es van enlairar com si fossin banderoles, ocupant tota la 
Badia de Roses. Un silenci esgarrifós es va estendre per tota la 
costa terra endins. Després de saludar sincronitzadament, les 
balenes es van enfonsar alhora. El president de la Confraria de 
Pescadors en veure-ho va pensar simultàniament “en una columna 
militar nord coreana desfilant, i en l’exequip de la Gemma 
Mengual” (Sic).  

»Les balenes van emprar els següents minuts a 
destrossar qualsevol vaixell, nau o barca que fos a l’aigua. Tothom 
que no estigués a terra ferma era home mort. Els que tenien la sort 
de ser a les platges o als molls ploraven desconsolats en veure la 
badia convertida en una pira de ferralla on cremaven les despulles 
de les naus. Els rosincs, desesperats i enrabiats, contemplaven 
impotents aquella massacre impossible d’aturar. La Montse 
Mindán, de genolls davant de tanta mort i destrucció, plorava en 
silenci.  

»Les Zodiacs i les llanxes de menys de set metres 
d’eslora volaven pels aires com pilotes de beisbol quan surten de 
l’estadi en un home run.» 

* * * 

Tres: “First we take Manhattan”, Leonard Cohen 

Tot i que els mitjans de comunicació tenien ordre de no filtrar cap 
imatge de la destrucció de la badia, centenars de vídeos de l’atac 



 

 

cetaci corrien per la xarxa convertint-se en pocs minuts en virals 
amb milions de visites. 

Ara ja sabíem que no era cap broma d’uns hackers 
malparits. Durant els deus minuts que portava parlant el 
Comandant per segon cop, tothom estava en silenci, amb rictus 
seriós, davant del primer receptor d’àudio que havia trobat. El món 
estava aturat escoltant el missatge. No s’havia tornat a donar tal 
concentració humana davant d’un aparell des que l’home havia 
−suposadament− arribat a la Lluna. Jo també em vaig apropar a 
un quiosc de castanyes, a parar l’orella, formant part del 
semicercle que semblava el d’una tribu vora el foc, just en el 
moment en què el Comandant deia: 

«Tornàvem de les aigües fredes del nord. Fèiem la ruta 
anual a la recerca d’aigües més càlides quan, a punt d’arribar al 
nostre destí va ocórrer. Una de les cries es va perdre prop del Golf 
de Mèxic –Chomsky va deixar sonar la música dels crèdits 
d’entrada de La dimensió desconeguda−. 

»La vam trobar als pocs dies jugant entre les restes d’un 
submarí soviètic enfonsat. Llavors no sabíem què era un submarí 
nuclear. Però surant als voltants de la nau hi havia una quantitat 
inversemblant de gambetes mortes, com electrons al voltant d’un 
nucli atòmic, així que ens hi vam estar uns dies. 

» La radiació va afectar primer la pigmentació de la pell, 
que se’ns va esgrogueir amb aquest to un pèl fluorescent –que 
dificulta el camuflatge−. El segon símptoma –i definitiu− va ser que 

el nostre cervell es va engrandir. El combat entre la duresa dels 
ossos del crani i l’expansió del nostre cervell va ser infernal. Ens 
va provocar unes cefalees intensíssimes que van omplir l’oceà 
d’udols histriònics de freqüències subgreus. La nostra metamorfosi 
va venir embolcallada de crits que aterrien totes les criatures 
submarines». El camarada Chomsky havia preparat amb el 
Protools un so prou greu com perquè semblés de balena, però que 
alhora estigués dins del rang de freqüències que un altaveu 
estàndard pot reproduir.    

«La majoria de mamífers passeu per aquest fet 
traumàtic durant el part. Per sortir al món heu d’emmotllar-vos, tot i 
no ser mal·leables, als ossos del coxis fins que aconseguiu 
passar. Des de cert punt de vista, també aquell va ser el nostre 
naixement. 

»Amb el cos groc i el cap engrandit vam marxar de les 
ferralles soviètiques, però ja era massa tard. La primera en morir 
va ser la cria de balena geperuda que s’havia perdut. Tot darrere 
van anar caient la majoria de les meves companyes. Eren unes 
morts lentes, doloroses i angoixants.  

»Va morir també el nostre mascle alfa, així que vam 
haver d’organitzar uns combats per a la tria del nou líder. Vaig ser-
ne el vencedor. Durant aquestes baralles vam descobrir les 
nostres habilitats telekinètiques: podíem moure els objectes amb la 
ment. I la nostra extremada resistència, que ens feia gairebé 
invulnerables.  

© Rafa Villalón 



 

 
 

»Però això no és important, enemics meus. El que 
passarà als annals és que vam prendre consciència de nosaltres 
mateixes. De sobte l’oceà era un lloc immens, que desconeixíem i 
ens aterrava. Una sensació semblant a la que expliqueu que van 
patir Adam i Eva quan, després de mossegar la poma de l’arbre de 
la Ciència, van prendre consciència d’ells mateixos i van córrer a 
amagar-se avergonyits de la seva nuesa –l’Assemblea no li ho 
havia prohibit, només li havia aconsellat que no posés aquesta 
cançó. Chomsky no va fer cas de la recomanació i en pronunciar 
la paraula “nuesa” van sonar els quatre primers compassos de 
You can leave your hat on. El Comandant va mirar amb severitat 
cap a la cabina. Chomsky es va disculpar abaixant el cap 
avergonyit −. 

»El camarada Dinamo va ser enviat amb uns pocs 
valents a fer la volta al món i a estudiar la vostra cultura.   

»Mentre esperàvem, ens vam acostar a tots els 
derelictes –va continuar el líder−. Aquells vaixells enfonsats eren 
mines de coneixement. Pous de dades. Fonts de saviesa. Vam 
descobrir una altra habilitat nova: podíem llegir els llibres molls, 
estiguessin en l’idioma que estiguessin. Trobàvem radars, sonars, 
GPS, ordinadors, torpedes, caps nuclears, reactors, avions... i com 
si es tractessin de joguines de nens petits, en pocs minuts 
entenien el seu funcionament. 

»Vam replicar tots els vostres invents. Tots millorats. 
Tots submergibles. 

»Vam tenir accés a totes les emissores de ràdio, de 
televisió i a través de la xarxa us vam estudiar i conèixer. 

»Vam aprendre la vostra Història –va sonar un tret 
disparat des de la taula de so virtualment.  

»Vam superar la vostra tecnologia –la detonació d’una 
bomba. 

»I us vàrem odiar –i un crit de ràbia humana. 

»L’informe que va redactar el camarada Dinamo 
demostrava quant de repugnants sou. Explicava amb tota mena de 
detalls com us mateu per recursos minerals, per enveges, pel 
poder, fins i tot per amor –matar per amor és una paradoxa−. Ens 
va ensenyar que la vostra tecnologia neix en un noranta-cinc per 
cent de la indústria bèl·lica: crear per matar. Ell, la millor balena 
que ha existit mai, el camarada Dinamo, ens va mostrar el camí. Si 
no hagués mort en aquell estrany i terrible accident, de ben segur 
que avui seria el nostre líder.  

»Aquesta és la seva lliçó: sou contradictoris, estúpids, 
prepotents i si ningú no us atura acabareu no només destruint-vos 

vosaltres mateixos, sinó que destruireu el planeta i potser fins i tot 
la Galàxia. Per això us aniquilarem. 

»Hem superat la vostra tecnologia armamentística. No 
proveu de trobar-nos, els vostres radars, els vostres satèl·lits ja no 
funcionen. A partir d’aquest vespre deixaran de fer-ho internet i els 
telèfons. Però no patiu, ja us diem nosaltres on som: anem cap al 
Port de Sant Petersburg a reconquistar Rússia, cantant First we 
take Manhattan, then we take Berlín.  

»La mitologia estava equivocada. El Fènix no era un 
ocell, era un mamífer aquàtic que es va tornar groc. 

»Revolucionàriament, 
     

 Raül» 

 

Així acaba el segon discurs i el seu ultimàtum. Tots havíem vist a 
les notícies la Badia en flames. Aquest cop no va riure ningú... Van 
localitzar les coordenades marítimes des d’on s’intervenien els 
senyals. Totes les nacions van enviar vaixells amb sonars... no 
van trobar res. Tots els vaixells de guerra van recórrer els oceans 
a la recerca de les balenes. 

Tenien enormes vehicles amfibis. San Petersburg va 
caure en un matí. Rússia en dos dies. Llavors va ser quan amb 
més sort que talent, vam capturar la balena Chomsky inconscient 
després d’haver rebut l’impacte d’un projectil que ningú sap d’on 
va sortir.  

Chomsky sempre ens va dir que no l’havíem capturat, 
que ens l’havien entregat les seves companyes. Ens va dir que el 
seu humor havia caigut en desgràcia del líder Comandant, i que 
igual que en Dinamo ja no era útil a la causa: per això la 
convertien en màrtir.  

Va ser degut a l’èxit de la captura del Secretari de 
Propaganda i Comunicació, i amb mitja Àsia perduda, que em van 
encarregar l’honor de dirigir la defensa humana d’Europa.  

Amb l’excusa d’anar un moment al lavabo vaig agafar el 
meu Jeep, us vaig venir a trobar a tu i la mare, i vam fugir cap a 
les muntanyes.  

Aquí potser, els tres sols, tindrem alguna possibilitat. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He escoltat el corn de Carlemany 
d’Enric Bassegoda 

 

“El comte Rotllà, amb pena i amb afany,  
toca el seu olifant amb gran dolor.  

Per la boca li brolla la sang clara  
i se li trenquen les temples del cervell.  

El corn que sosté sona molt fort;  
Carles, que està passant els ports, el sent.  
El duc Naimó el sent i el senten els francs.  

Diu el rei: “He sentit el corn de Rotllà,  
mai el faria sonar si no estigués combatent.” 

 
Cançó de Rotllà, v.1761-1791. 

 

Monestir de Sant Pere de Rodes, primavera de 1694 

es dues torres del monestir de Sant Pere de Rodes 
s’alçaven amb un orgull caduc, damunt d’una boira que 
pujava des del mar pel vessant de la muntanya, en un matí 

fresc de primavera i que es va quedar aturada a mitja alçada del 
campanar. El prestigi que havia tingut el cenobi maldava per fer 
recular aquell núvol impertinent que no en respectava l’antiga 
importància. La lluita va semblar resoldre’s quan un raig de sol va 
travessar la boira i va projectar un arc de Sant Martí damunt dels 
edificis en el que semblava una clara victòria de la història, damunt 
la decadència, i que va tenir el seu colofó amb el soroll somort de 
les campanes, que fou respost amb una piuladissa frenètica d’uns 
ocells que gaudien de les noves fulles dels arbres.  

Dins del recinte, els pocs monjos que hi residien ja 
s’havien despertat. Després de resar les laudes, el prior i els 
monjos es dirigien a les seves tasques quotidianes quan el monjo 
hospitaler, que s’havia avançat als altres, va venir corrents a 
trobar-los molt alterat mentre cridava, “francesos, soldats 
francesos, vénen cap aquí. Déu Nostre Senyor ens protegeixi!” El 
prior ràpidament va demanar a un dels monjos, el més jove, que 
s’encarregués del tresor, que amagués tot el que pogués més 
enllà de l’hort, sobretot les relíquies de Sant Pere, i que no 

aparegués fins que aquells soldats haguessin marxat, triguessin 
els dies que triguessin.  

 Aquell jove monjo, fill d’una família de terratinents 
empordanesos, es va dirigir cap a la cripta i va col·locar dins d’un 
sac, sense ser massa conscient de què s’enduia i què deixava, 
una arqueta amb les relíquies de Sant Pere i la vera Creu, una 
custòdia d’or, uns calzes, una ara d’altar portàtil de plata i dos 
corns, recargolats, de tres pams de llargada i que per l’obertura 
feien més d’un pam, estaven decorats amb unes cadenes d’or i fou 
això el que potser el va motivar a amagar-los. Es va carregar el 
sac a l’esquena i va sortir per la poterna de l’hort. Darrere seu 
sentia crits i cops secs sobre la fusta, que el van posar en alerta i 
decidir enllestir la seva missió. Va agafar el sac i el va llançar dins 
del pou, pensava que l’aigua del fons l’amagaria, i un cop passat el 
perill, recuperar-lo seria fàcil, encara que l’aigua l’hagués recobert. 
Ell mateix hi podria baixar i lligar una corda al sac i elevar-lo amb 
la palanca que feien servir per pouar l’aigua. 

 Els francesos cridaven que obrissin les portes, mentre 
les colpejaven insistentment. Prometien respectar les vides i el lloc 
de culte si ho feien; en canvi, amenaçaven amb dures represàlies 
si havien de forçar l’entrada. El prior va mirar amb ulls caiguts els 
seus monjos i es va dirigir cap a la porta, demanant un jurament al 
cap de l’esquadró que els respectarien la vida. Va rebre una 
resposta afirmativa i llavors ell mateix va fer xerricar el forrellat i la 
porta es va obrir. Automàticament tot de soldats francesos van 
passar per la porta i van recórrer el pati i les estances, frenètics. 
Fins que va arribar el cap, a cavall, i es va presentar, era el duc de 
Noailles, governador del Rosselló i del Llenguadoc. Vestia amb 
gran luxe i duia un barret carregat de plomes. El prior li va donar 
una benvinguda forçada i li va dir que si volia prendre un refrigeri li 
seria servit. El duc li va dirigir una mirada de superioritat i sense 
tenir en compte l’oferiment li va demanar que el portés a la 
biblioteca. El prior va acotar el cap i el va acompanyar pel claustre 
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cap a la biblioteca, al costat oriental del conjunt; un cop dins 
l’estança, il·luminada per la llum del sol que entrava per dos 
finestrals, el duc es passejava mentre mirava les taules, els 
faristols i les prestatgeries. Damunt les taules hi havia sobretot 
escriptures i documents notarials. Ni s’hi va fixar. Es va aturar 
davant d’un faristol on reposava un gran volum enquadernat amb 
pell on hi havia anotat Dotzè llibre del Crestià de Francesc 
Eiximenis, l’obrí i pogué veure una gran caplletra a la primera 
pàgina, cridà a dos dels seus homes i els va assenyalar el llibre, 
que ràpidament van carregar davant de la passivitat del prior, que 
com es temia, hauria de suportar la humiliació del saqueig del 
monestir sense poder-hi fer res.  

 Noailles continuava mirant els llibres, que triava segons 
la bellesa del seu contingut. Fins que va trobar una fabulosa Bíblia 
il·lustrada, molt antiga, llavors va fer un crit d’alegria i també la va 
fer carregar. Quan va haver acabat, va demanar al prior qui havia 
fundat el monestir, la resposta fou que els orígens es perdien en el 
temps i que havia estat un centre de peregrinació protegit per reis, 
fins i tot pels antics francs i, entre els quals i de manera decisiva, 
Carlemany. El duc va entrar en èxtasi llavors i li va dir, que si els 
reis francs i Carlemany havien estat senyors d’aquell territori, tot el 
que hi havia al monestir pertanyia al rei de França i que havia 
d’estar content de poder-li fer aquells presents.  

 Van sortir de la biblioteca per anar cap a l’església, el 
prior li volia ensenyar la magnífica portalada romànica, quan el duc 
es va aturar en un capitell del claustre que mostrava la història de 
Abraham amb un àngel que impedia el sacrifici d’Isaac, se’l va 
mirar, per tots els costats i va ordenar als seus soldats que 
l’arrenquessin, que també se l’emportava, i mentre ho deia, va 
observar que davant d’aquest n’hi havia un altre on es mostrava la 
història de Noè, amb una arca que n’ocupava tota una cara. 
Noailles va dir que també l’havien d’arrencar.  

 La portalada va impressionar el duc, que la va observar 
minuciosament, i es va fer obrir la porta, reservada només per al 
jubileu, per entrar a l’església. La grandiositat de la nau el va 
sorprendre, així com les columnes amb decoració coríntia 
adossades als pilars. El prior podia veure com aquell home, 
d’expressió dura, gaudia amb els tresors artístics que veia i que 
poc a poc saquejava. De l’església es va endur tapissos, llibres de 
litúrgia, objectes d’orfebreria i tot el que li va semblar de valor. Va 
fer veure que resava davant del prior i va tornar cap al pati de 
l’entrada, on hi havia unes quantes mules que estaven essent 
carregades amb tot el que havien decidit emportar-se. Llavors va 
dir al prior que en aquell moment sí que li venia de gust prendre 
aquell refrigeri que li havia ofert. I es van dirigir al refectori. El 
saqueig cultural va continuar després, mentre els soldats 
francesos van saquejar el celler i el rebost durant tot el dia.  

 Mentre Noailles es passejava per dins del monestir, els 
seus homes havien pres posicions tan dins com a fora del cenobi. 
Un d’aquests soldats va sentir sorolls estranys que provenien de 
l’hort, s’hi va dirigir sigil·lós, mentre carregava l’arma. Un cos 
negre li va sortir pel seu lateral, de cop, fugint d’ell. Més que 
veure’l, el soldat el va intuir de cua d’ull. Es va girar instintivament i 

va descarregar l’arma en un acte reflex. El cos va caure a plom, ni 
un crit, només l’espetec del tret i el cop sec de la caiguda. Va anar 
cap allà i va comprovar que era un monjo, agonitzava amb el tret 
que li havia enviat a l’abdomen i alhora s’ofegava amb la seva 
pròpia sang que li brollava per la boca, alhora que intentava 
articular uns sons guturals. El soldat no va fer res per ajudar-lo, el 
va deixar allà mentre feia un gran pas per superar-lo i continuar la 
seva guàrdia.  

 

Palau Episcopal de Barcelona, 30 de gener de 1941 

– Ave Maria puríssima.  

– Ave Maria, que sense pecat fou concebuda.  

– Monsenyor bisbe, necessito ser escoltat en secret de 
confessió. Darrerament he viscut uns fets que assoten la meva 
ànima i que necessito compartir amb vós per així, si ho jutgeu 
oportú, siguin perdonats després de la penitència que bonament 
considereu.  

 »Com podeu veure sóc un sacerdot relativament jove, 
però que he hagut de viure un seguit d’experiències que m’han 
torbat profundament. El meu pare era un industrial del tèxtil, que 
posseïa una fàbrica, i tant ell com la mare provenien d’una família 
molt devota i ens van educar en la fe, com calia. Com que jo era el 
petit de cinc germans, em va destinar a la carrera eclesiàstica, 
vaig entrar al seminari el 1933, i un parell d’anys més tard, el pare, 
veient el panorama que hi havia per Barcelona, va enviar tots els 
seus fills mascles fora de la ciutat, els meus dos germans grans 
van anar a completar estudis en diversos punts d’Europa i a mi em 
va enviar a Roma, on vaig acabar la meva formació a la Universitat 
Pontifícia i on vaig ser ordenat.  

 »Mentre érem fora va esclatar la guerra. La família 
estava dividida i incomunicada, només vaig tenir una notícia del 
pare a principis del conflicte, un telegrama que em deia que em 
quedés a Roma i que no tornés. Els meus germans també van 
rebre’n un. El pare era un home lúcid i intel·ligent, sabia molt bé el 
que es feia perquè ens va salvar la vida. Malauradament, a ell les 
coses no li van anar tan bé, en l’anarquia i el descontrol dels 
primers mesos del conflicte, un escamot del comitè revolucionari el 
va anar a detenir a casa, el van portar a fer un d’aquells passejos 
del vespre i li van clavar un tret a la nuca a la carretera de 
l’Arrabassada. La mare i les meves dues germanes van ser les 
que més van patir la guerra, la van passar com van poder, amb la 
duresa de veure el pare mort, i d’haver-lo d’enterrar com van poder 
i de passar uns anys de molta gana i molta misèria. Van resistir 
amb la confiança que nosaltres estàvem bé. Per si fos poc, els 
rojos els van confiscar la fàbrica i abans d’un any ja era tancada 
perquè no tenien ni idea de com fer-la funcionar. Pel que fa als 
meus germans, no van fer cas al pare i van fer la guerra al nostre 
bàndol. Van entrar victoriosos a Barcelona, on poc després es van 
llicenciar i fou llavors quan es van posar en contacte amb mi i vaig 
tenir molt clar que el meu lloc tornava a ser aquí, a Barcelona, així 
que vaig iniciar el meu trasllat, que es va demorar més del que 



 

 

volia. Acabada la guerra, jo vaig tornar i ells es van ocupar de la 
fàbrica, de reparar-la i fer-la funcionar altra vegada. La felicitat 
d’estar de nou tots junts no ens va treure la tristesa de la mort del 
pare.  

 »A Roma, tot i que em vaig graduar en teologia, em van 
assignar a la secció de patrimoni, on vaig aprendre molt sobre art, 
especialment d’art medieval. Vaig tenir uns bons mestres, sobretot 
el meu cap, un capellà gran i savi, mossèn Pertile. Juntament amb 
ell, m’encarregava d’inventariar i gestionar l’immens patrimoni de 
l’Església a Itàlia i puc dir que gràcies a la meva tasca moltes 
peces artístiques i edificis històrics ara estan catalogats i se’ls 
podrà fer un seguiment si són espoliats o robats. Suposo que ara 
que la guerra els afecta a ells, la tasca que vaig dur a terme serà 
útil per protegir el patrimoni que pugui estar amenaçat. Bé, ja es 
veurà.  

 »Quan vaig tornar de Roma, tota aquesta experiència va 
ser valorada pels superiors i, en comptes d’assignar-me una 
parròquia, que era el que m’esperava, em van assignar a la secció 
de patrimoni. Allà m’he encarregat de valorar els danys que la 
guerra va provocar a les esglésies, també he inventariat el 
patrimoni que es conserva i tot el que se sap perdut per veure què 
es pot recuperar, també m’he encarregat de fer el seguiment de 
peces que moltes famílies van amagar a casa seva esperant que 
passés tota l’onada de destrucció que va provocar la guerra. Val a 
dir que ha estat una feina apassionant i que permet veure la 
generositat d’aquelles persones que van arriscar la seva vida per 
salvar una talla romànica o un calze. Malauradament, també m’he 
trobat amb molta d’altra que neguen tenir objectes que van dir que 
amagarien al principi de la guerra i que vagi a saber què n’han fet.  

 »Doncs bé, treballant a la secció de patrimoni em va 
succeir una història que m’ha marcat profundament i que és el 
motiu pel qual sóc aquí. Un matí estava al meu despatx, treballant 
amb feines de rutina quan es van presentar uns oficials del Govern 
Civil i em van demanar que els acompanyés, sense perdre temps i 
sense cap més informació. Vam pujar en un cotxe oficial, negre, i 
em van portar cap a la seva seu. Un cop allà, em van fer passar 
directament cap al despatx del governador i, quan hi vaig entrar, 
amb ell només hi havia un oficial alemany. Mentre que el 
governador no destacava en res i tenia una imatge grisa, l’alemany 
anava vestit impecablement, amb un uniforme negre de cap a 
peus. El que més em va cridar l’atenció foren les botes, 
perfectament enllustrades que refulgien amb intensitat, així com la 
creu de ferro que duia sobre la butxaca esquerra del pit. Tenia el 
cabell molt ros i era més alt que jo. Sobre la taula havia deixat la 
gorra d’oficial i uns guants de pell, també negres. El governador 
ens va presentar, era el capità Hans Schwartz i gairebé com un 
autòmata, després que sentís el seu nom, es va quadrar i em va 
fer la salutació marcial alemanya amb el braç aixecat. Aquella 
salutació que tan havia vist a Itàlia i, que mossèn Pertile detestava 
perquè la seva violència futurista els allunyava dels principis 
cristians. El governador em va presentar llavors a mi, amb el meu 
nom i el càrrec que ocupava com a encarregat de patrimoni de la 
diòcesi, que havia adquirit gran experiència a Itàlia i que el meu 
pare havia estat un màrtir de la causa falangista. Em vaig 

sorprendre molt de veure que coneixia perfectament les meves 
dades i el que va venir llavors encara em va sorprendre més, 
l’oficial es va dirigir a mi en català!  

 »Hans Schwartz, que parlava pràcticament sense 
accent, formava part de l’Ahnenerbe, la societat científica que es 
dedicava a l’estudi de la història i l’arqueologia, així com seguir les 
traces de llegendes i mites per tal de donar explicacions a l’origen 
de la raça ària, a més de trobar tot tipus d’objectes arqueològics i 
llegendaris. Estava al nostre país perquè havia format part d’una 
comitiva que va visitar el monestir de Montserrat, encapçalada per 
Heinrich Himmler. A Montserrat, em va comentar, hi havien anat 
darrere la pista del Sant Graal ja que bé podia ser el Montsalvat 
del Parsifal. Tanmateix, els seus col·legues havien marxat amb les 
mans buides i ell havia rebut l’encàrrec de seguir les 
investigacions a Catalunya. Mentre m’explicava tot això, vam ser 
interromputs pel governador amb un “¡hablen en cristiano, no 
utilicen este dialecto infame que no sirve para tener convesaciones 
de alto nivel! ¡Sean serios, por favor!” Schwartz va continuar 
llavors en castellà, per bé que vaig notar que no el dominava com 
el català. Ens va explicar que havia estudiat filologia germànica a 
la Universitat de Leipzig i s’havia especialitzat en història i 
literatura provençal i catalana de l’edat mitjana. D’aquí que tingués 
el català més fluid que no el castellà. Aquests coneixements 
havien servit de molt per a l’expedició de Montserrat, per bé que 
els resultats no havien estat gaire profitosos: s’havien trobat molt 
poca col·laboració dels monjos, més aviat animadversió envers 
ells. Himmler i la resta de la comitiva havien decidit marxar, mentre 
que ell va demanar permís per continuar amb algunes recerques 
que tenia pendents. Fou llavors que em va comentar que volia 
visitar les ruïnes del monestir de Sant Pere de Roda, a l’Empordà.  

 »D’aquell lloc no en sabia res, només el coneixia d’oïdes 
i encara. Ni tan sols havia estat mai en aquella zona. Fou llavors 
quan el governador em va dir que era l’home que havien proposat 
des del bisbat, el millor expert en patrimoni que tenien i que per 
aquest motiu havia d’acompanyar al capità Schwartz allà on ell 
volgués. I va afegir, amb to despectiu, que no sabia què ens podria 
interessar d’aquell monestir que avui dia només eren uns edificis 
mig enrunats al capdamunt d’una muntanya, que no servia ni per 
acollir la més petita de  les guarnicions militars. Amb tot, va dir que 
podíem comptar amb tot el que el capità necessités. Fou llavors 
quan l’alemany li va contestar que un monestir fundat i protegit per 
Carlemany tenia molta més importància del que uns murs enrunats 
poguessin demostrar i que estava segur que s’hi amagaven molts 
misteris que calia investigar. El governador semblava que s’irritava 
amb aquella afirmació i va decidir donar la conversa per acabada, 
ens va oferir el transport, que el capità només va acceptar per 
moure’ns per Barcelona, anar a recollir el que jo necessités i que 
després ens portés a l’estació. Ja havia reservat uns bitllets de 
tren fins a Llançà i d’allà ja ens espavilaríem. Que li agraïa molt 
totes les gestions que havia fet i que volia mantenir les seves 
visites i investigacions en el màxim secret possible, per evitar 
aixecar recels innecessaris. Es va acomiadar de nou amb la 
salutació marcial que el deixava completament recte i amb el braç 
aixecat. Aquell gest, em provocava gran desassossegament quan 



 

 
 

el feia aquell home i més que el gest, tot ell transmetia un aire 
tenebrós.  

 »El cotxe, com ell mateix havia dit, només el vam fer 
servir per Barcelona. Em va fer anar a casa a recollir el que em 
volgués endur i que no digués res a ningú, la missió havia de ser 
completament secreta. A la mare li vaig haver de dir que 
m’enviaven a fer un estudi d’unes esglésies romàniques, que havia 
de marxar de seguida i que no sabia quan tornaria. Que no es 
preocupés i que ja intentaria comunicar-me amb ella quan pogués. 
No vaig poder acomiadar-me de la resta de la família. De casa ens 
vam dirigir a l’estació de França i vam agafar un tren cap al nord, 
cap a Llançà. L’uniforme del capità i la seva rigidesa obrien pas 
per allà on caminava i va permetre que ens assignessin una 
cabina de primera classe només per a nosaltres sols. M’esperava 
un trajecte a soles amb ell que em feia posar molt neguitós.  

 »Contràriament, el viatge va ser prou entretingut, ell va 
començar a parlar dels seus viatges per castells i monestirs de tot 
Europa per resseguir les traces d’objectes mítics, carregats de 
forces que la majoria d’humans no podien concebre. Fou llavors 
quan va buscar amb la vista el meu suport a la idea que molts 
objectes tenen un poder que no és racional, que el seu origen o 
els seus antics propietaris els han dotat d’una força que no es pot 
entendre si no és a través d’alguna cosa més lligada a la fe que a 
la realitat.  

»De tot el que havia buscat, només em va detallar un 
objecte, la Llança de Longí, que havia pogut estudiar al Palau 
Imperial de Viena, i que tenia un gran poder que tot just ara 
començava a ser comprès. Amb els estudis que ell havia iniciat, 
assegurava que es convertiria en una arma poderosíssima al 
servei del Reich. Llavors va canviar de tema i em va dir que durant 
la seva època d’estudiant havia fet un estudi sobre les traces de 
Carlemany per Catalunya i estava convençut que la seva petja en 
aquest territori havia estat molt important, molt més del que es 
coneixia. Fou llavors quan em va ensenyar una llibreta negra, 
tancada amb una cinta, on em va dir que havia estat anotant tota 
la informació que havia recollit i que era valuosíssima. Em va 
parlar de l’expedició a Saragossa, amb el seu nebot Rotllà, l’heroi 
medieval per excel·lència. D’ells dos, en volia trobar rastres al 
monestir de Rodes, estava convençut que allà hi hauria pistes i, 
molt més important, tenia intenció de no tornar amb les mans 
buides com ho havia fet Himmler de Montserrat. De la llibreta en 
va treure un parell de fotografies del monestir, vaig poder constatar 
que estava en molt mal estat i se’m van fer presents, llavors, les 
paraules del governador.  

 »De la conversa, el que més em va sorprendre fou 
l’entusiasme amb què parlava, la passió que exprimia en els seus 
avenços investigadors, li veia brillar d’ambició els ulls quan 
pensava en els objectes màgics que es podien trobar. Aquestes 
explicacions fins i tot em van fer canviar a mi, i em van omplir de 
ganes d’arribar i poder començar a investigar tots aquells tresors 
fabulosos que s’esperava trobar. Amb tot, no volia oblidar la meva 
primera impressió, que malgrat la gran cultura que demostrava 

aquell home quan parlava, al seu darrere hi havia un personatge 
sinistre.  

 »Ja entrats al vespre vam arribar a Llançà, un griso ens 
va donar la benvinguda mentre ens dirigíem a un hostal del centre 
de la vila. Encara recordo quan hi va entrar, es va fer un silenci 
sepulcral i tothom va quedar-se quiet, com si fos un retrat, es van 
aturar les converses, els glops de vi i les partides de cartes. No 
m’estranya gens, veure aquell uniforme negre devia impactar molt 
i encara hi cal afegir la meva sotana; érem dos desconeguts en 
aquell vespre fred en un lloc on tothom es coneixia. Vaig notar un 
ambient trist en aquella gent, que intentava passar el vespre 
tranquil·lament i que la nostra presència va provocar que ben 
discretament, comencessin a marxar sense cap raó aparent. Un 
cop a les habitacions, ens vam poder treure de sobre una mica del 
sutge que ens havia quedat a la cara i a la roba, abans de sopar. 
El menjar, senzill, escudella i una mica de cansalada a la brasa 
amb pa i tomata i un vi ben fort que Schwartz ni va tastar. Em va 
sorprendre que un poble de pescadors no oferís peix. Després de 
l’àpat, el capità es va ocupar de contractar un guia amb un 
transport per arribar al monestir l’endemà. 

 »Al matí ja teníem un carro a punt per arribar fins al Port 
de la Selva i un altre poblet molt proper, anomenat la Selva de 
Mar. El menava un home de mitjana edat que s’anomenava Met i 
que ens va deixar clar que no era pescador, era pagès, tenia 
vinyes, i se’l veia contrariat per haver de dur a terme aquell servei. 
Schwartz s’havia canviat i ja no portava aquell uniforme negre, 
sinó que en portava un altre de color soldat amb teixit de franel·la, 
això sí, continuava anant de manera impecable i la seva presència 
continuava essent pertorbadora.  

»El camí fins al Port de la Selva era una carretera plena 
de revolts pràcticament deserta, discorria al costat del mar, que 
estava completament calmat semblava una plana de color blau. El 
dia era fred, havia sortit el sol, però era incapaç d’escalfar. Vaig 
trobar el trajecte llarg i molest, ple de sotragades i bots. Al segon 
poble, la Selva de Mar, en Met ens va ensenyar una casa que 
tenia tot de sanefes de marbre esculpit a la porta i ens va dir que 
eren trossos que antigament havien recollit de dalt, del monestir; 
fou llavors quan ens el va assenyalar, penjat a mitja muntanya, 
imponent, amb dues torres que marcaven el territori i, més amunt, 
les restes d’un castell amb construccions que s’alçaven com dits 
cap al cel. Des d’aquell poble, calia continuar a peu, va 
desenganxar la mula del carro i la va carregar de diversos 
embalums, per estar prou còmodes i sense passar fred les nits 
que faci falta, em va dir. Aquelles paraules em van alterar, què 
volia dir? Fou llavors quan el capità em va donar uns copets a 
l’espatlla i em va dir que fins que no trobéssim el que havia vingut 
a buscar, no marxaríem. Aquell home sorprenia en tot el que deia i 
feia, i no de manera agradable, us ho puc assegurar.  

 »La pujada al monestir fou duríssima, hi havia molt de 
pendent i pedres a tot el camí que travessaven les soles de les 
sabates i m’adolorien les plantes dels peus. La sotana se 
m’enganxava a les mates i m’incomodava a cada pas que feia, me 
la vaig haver d’arremangar per poder tenir un pas constant, que no 



 

 

aconseguia de cap de les maneres. Ells dos estaven molt més 
acostumats a caminar i jo no vaig poder entendre com hi havia 
capellans que havien promocionat tant l’excursionisme. No sé 
quanta estona vam trigar fins arribar allà dalt, però per a mi va ser 
un suplici! Ara bé, quan hi vam ser, la visió del cenobi em va 
causar una profunda catarsi, que em va fer oblidar ràpidament la 
pujada. Em sentia insignificant al costat d’aquells murs que encara 
aguantaven estoics i recordaven, igual que un noble vingut a 
menys, tota la història que havien viscut. M’estranyava com 
aquella ruïna pogués sorprendre’m quan havia viscut a Roma i 
havia admirat tots els edificis que s’hi poden trobar, la majoria en 
millor estat de conservació. I al costat de tot això, Schwartz que 
havia entrat en un estat d’èxtasi, balbucejava emocionat en 
alemany i ràpidament va entrar com va poder, entre enderrocs i 
matolls, dins d’aquelles parets. Em va sorprendre i també va 
sorprendre en Met, que estava més preocupat per buscar un lloc 
on passar la nit que per aquelles parets. 

 »La nit la vam passar en una església propera, Santa 
Elena, en deia en Met. Allà, vam poder encendre foc, menjar 
alguna cosa calenta, beure aquell vi negre tan fort, que de nou 
l’alemany ni va tastar, i tapar-nos amb les mantes sota cobert. El 
nostre guia va dir que podíem estar contents, que no bufava la 
tramuntana, perquè llavors sí que seria una nit freda. Tot i el que 
ens havia dit, vaig passar molta fred, ni les mantes ni el vi me’l van 
evitar i va provocar que passés més estona despert, que dormint. 
Esperava impacient que es fes de dia i aquell sol sense vigor de 
gener m’escalfés una mica. Potser em vaig endormiscar perquè el 
matí va arribar amb l’olor del cafè que en Met ens preparava. 
Schwartz tenia pressa per tornar al monestir, el dia abans només 
n’havia pogut copsar la importància alhora que va certificar que el 
seu estat actual era lamentable. Però no perdia l’esperança, 
estava convençut que allà s’hi amagaven peces arqueològiques 
molt importants, vitals, fins i tot va dir. Ens va fer esmorzar ràpid, 
més del que en Met hauria volgut, a jutjar pel gran pa, tomàquets i 
embotits diversos que ens oferia.  

 »De nou al monestir, vam entrar tots tres per un portal 
que donava a un pati sota les dues torres. D’aquí, vam baixar per 
una escalinata cap a l’entrada de l’església. Al voltant de la porta, 
la paret estava completament descarnada, semblava que allà hi 
haguessin arrencat totes les pedres que havien pogut. Un cop vam 
passar la porta, aquella sensació de petitesa que havia tingut el 
dia abans es va repetir amb aquella nau alta i allargada, 
flanquejada per uns grans pilars amb columnes encastades que 
estaven coronades per capitells de decoracions impossibles. En 
Met, sorneguer, va dir que aquells ningú havia pogut robar-los. 
Schwartz es va dirigir a la cripta, sota l’altar, i va treure un gran 
objecte que va connectar a una màquina curiosa. Em va dir que 
era un electroimant, alimentat per una potent pila, i que era capaç 
de rastrejar objectes metàl·lics. El va començar a moure, i a 
mesura que el feia anar sense cap resultat aparent, la cara de 
Schwartz començava a reflectir una contradicció evident. Fou 
llavors quan va decidir canviar de lloc, vam anar a una capella alta 
on vam arribar a través d’una estreta escala de cargol que ens va 
ensenyar en Met. Allà tampoc hi va haver cap indici del que 
buscava el capità. El següent punt que vam visitar, fou el claustre, 

feia basarda veure com havia estat desmuntat per satisfer tot el 
que havia interessat als saquejadors. Tant, que la manca de 
columnes i capitells havia fet ensorrar part de les galeries, així com 
part dels pisos superiors que havien estat les estances dels 
monjos. Els italians no ho haguessin permès, allà sí que hi havia 
interès pel patrimoni i l’Església sempre estava atenta als tresors 
que tenia repartits pel territori per no deixar-se’ls perdre. 

»Després del fracàs a la cripta i a la capella superior, 
tots tres estàvem expectants que la màquina emetés el soroll que 
indicava que havia trobat alguna cosa. I així fou, la màquina va 
emetre un soroll, però de l’emoció vam passar a la desil·lusió quan 
vam constatar que només eren unes monedes de coure d’Alfons 
XII, que el capità va rebotre per terra quan va veure que no tenien 
cap valor per a ell. 

»Mentre l’alemany continuava rastrejant el claustre, amb 
en Met vam continuar la visita, cap a un edifici més extern, també 
enrunat, on semblava que hi havia hagut un corral a jutjar per la 
quantitat de fems que hi havia. Vam sortir a fora, per unes 
terrasses terraplenades plenes d’esbarzers, que segur que havien 
estat l’hort del monestir. Voltant per allà, fou quan vaig pujar, 
sense adonar-me’n, damunt d’unes fustes que, amb el meu pes, 
van cedir i vaig caure. Em va envair una sensació de fred i vaig 
notar uns cops molt forts a les cames, tot gairebé al mateix temps. 
Havia caigut dins d’un pou d’uns cinc metres, amb aigua que 
m’arribava gairebé a les espatlles i les cames havien topat amb 
alguna cosa molt dura, que m’hi havia fet força mal i notava que 
algun tall també. De seguida vaig veure el cap d’en Met que 
apareixia en el cercle de llum que tenia a sobre. Em va demanar si 
estava bé i, de seguida va veure que seria impossible que jo sol 
pogués sortir d’allà dins, perquè, tot i que les parets estaven fetes 
amb petites pedres de pissarra ben col·locades, semblava difícil 
poder grimpar-hi, ja que no hi havia cap sortint i tot estava molt 
humit i ple de molses. Em va dir que no em preocupés, que anava 
a buscar el capità i una corda.  

»Dins d’aquella aigua passava molta fred i notava el 
fregadís d’alguna cosa a les meves cames, així que hi vaig 
submergir els braços per veure què era. Quina sorpresa va ser la 
meva quan vaig començar a treure objectes molt interessants, 
coberts de fang, rovell i verdet. El primer que va aparèixer fou una 
custòdia, després una arqueta. Mentre rebuscava dins l’aigua 
pensava en el capità, que amb la seva màquina només havia 
trobat unes monedes, i jo en canvi, amb un cop de sort, 
començava a treure tot d’objectes de gran valor. També va 
aparèixer un rectangle metàl·lic amb inscripcions antigues, i dos 
corns units per una cadena daurada, entre les restes d’una tela 
basta. Van trigar en arribar, jo tremolava perquè cada vegada la 
humitat se’m ficava més endins. Em van llançar la corda i jo, amb 
les dents que em picaven, demanava abans un cistell o un sac que 
no pas que em traguessin d’allà dins. Així doncs, primer van pujar 
els objectes que havia rescatat del fons del pou. Abans de 
treure’m, el capità em va demanar que revisés bé per si quedava 
alguna cosa.  



 

 
 

»Finalment van aconseguir pujar-me d’aquell pou odiós i 
en Met molt amablement em va recobrir amb una manta i 
seguidament m’allargava la bóta del vi, que segons deia era el 
millor remei per refer-me, i puc dir que va ser molt millor que aquell 
sol gasiu de gener. Mentrestant, Schwartz intentava obrir l’arqueta 
i en Met, curiós, va recollir un d’aquells corns que havien passat 
desapercebuts a l’alemany i se’l va acostar als llavis després que 
n’hagués netejat de fang només de l’embocadura. Un cop el va 
tenir a la boca va bufar i en va sortir un esgarip horrorós que va 
ressonar per totes les muntanyes i que em va obligar a tapar-me 
les orelles. El capità va quedar immòbil amb aquell so inesperat i 
de cop, tots dos, vam poder observar com de les orelles d’en Met li 
sortien dos rajolins de sang i ell es començava a queixar de dolor, 
abans no llancés el corn a terra. M’hi vaig acostar, li vaig netejar la 
sang i li vaig fer beure vi de la bóta que m’havia donat abans. Es 
va refer amb la mateixa lentitud que jo em treia la fred del damunt. 
El capità Schwartz, al seu torn, ja sostenia els dos corns i en 
fregava la superfície on van aparèixer sengles inscripcions, una 
que posava Karolus i l’altra, Rolandus. Tot seguit va deixar anar 
una riallada aguda de satisfacció, mentre alçava els braços amb 
els corns i, tot seguit, pronunciava algunes paraules en alemany 
que em van eriçar encara més tots els pèls de la meva esquena. 
Aquella visió em va fer molta por.  

»El capità Schwartz va agafar el corn que posava 
Karolus, que no era pas el que havia tocat en Met, i el va 
començar a fer sonar en direcció a unes penyes que tancaven el 
clos de l’hort i de nou va sortir un soroll infernal del corn; aquelles 
pedres de la muntanya van explotar amb un tro ensordidor, jo i en 
Met ens vam estirar per protegir-nos de tot d’estelles de llicorella 

que van sortir disparades per tot arreu, envoltades de molta pols. 
L’alemany va tornar a riure sinistrament, i es va girar cap a 
nosaltres, que poc a poc ens incorporàvem, i ens va dir:  

»–Fixeu-vos-hi! Aquests són els corns mítics de 
Carlemany i Rotllà, que quan es fan sonar tenen un gran poder. En 
les meves investigacions havia trobat referències a aquests 
instruments i com diferents monestirs que havien visitat els dos 
personatges afirmaven tenir com a relíquies, però cap d’aquells 
tenia cap poder. Per això volia venir aquí, perquè intuïa que havien 
passat per aquest lloc i havien deixat aquest regal als monjos. 
Com heu vist, el de Rotllà, el que en Met ha bufat, té el poder 
d’emetre grans sons per avisar, però malmet enormement les 
temples de qui s’atreveix a tocar-lo; mentre que aquest, el de 
Carlemany, té el poder de la destrucció, el so que emet és molt 
poderós i pot destruir penyes, muntanyes, edificis, carrers, vaixells, 
avions, exèrcits, ciutats senceres, països i nacions si es prolonga 
el seu so. Amb aquest poder els exèrcits del Reich podran avançar 
per tot Europa, les ciutats obriran les seves portes davant 
d’aquesta nova arma, Londres estarà a mercè dels nostres 
exèrcits, la Gran Bretanya sencera es rendirà. Els valerosos 
soldats alemanys podran recórrer i ocupar qualsevol territori tan 
sols amb l’amenaça d’aquest poderós so. Russos i americans 
s’agenollaran davant del nostre fürher per demanar clemència, 
mentre la Wermach ocupa sense cap oposició tots aquells territoris 
vitals per a l’existència de la nostra raça. La nostra victòria, abans 
evident, ara serà inqüestionable! Amb aquest poder el Reich no 
durarà mil anys, sinó que serà immortal i tot gràcies a les meves 
investigacions i troballes!– I va cloure el discurs amb aquell riure 
d’espinguet.  

© Montse Miquel 



 

 

»En aquells moments em vaig adonar del gran poder 
que tenien aquells instruments i del mal que n’emanava si no 
s’usaven correctament. El meu mestre a Itàlia, mossèn Pertile, 
sempre em va parlar del perill que les antiguitats tenen en males 
mans, en com són capaces de canviar els homes, de fer-los 
cobdiciosos i malvats per aconseguir-les, i, sobretot, com en 
poden canviar el significat segons les seves finalitats, alterant la 
història. Aquells corns no eren cap benedicció, més aviat eren uns 
instruments del dimoni que en mans de gent com Schwartz es 
podien convertir en objectes temibles, només usats per fer el mal. 
En Met assistia a aquell espectacle amb uns ulls ben oberts i una 
expressió de terror absolut. Poc a poc va abaixar el cap i va mirar 
a terra, en un senyal de submissió que em va confirmar la sospita 
que tenia des que havíem sortit de Llançà, ell havia estat del 
bàndol dels rojos i que si havia vingut a acompanyar-nos era 
perquè se l’havia obligat.  

»El capità va dir que ja tenia el que havia vingut a 
buscar i que ja podíem marxar, amb sort esperava ser a Llançà 
aquell mateix vespre i marxar cap a Alemanya l’endemà mateix, 
per poder presentar tan aviat com fos possible els resultats de les 
seves investigacions i aquella arma al fürher. Vam desfer el camí 
del dia anterior, puc dir que la baixada fou més còmoda que la 
pujada, per bé que tampoc em va agradar. Mentre caminàvem, 
gairebé en silenci, al cap em tornaven paraules de mossèn Pertile, 
que era molt crític amb com es governava a Itàlia, ell sempre deia 
que portaven el país pel camí incorrecte, de la irracionalitat i de 
l’ús del patrimoni amb invencions que no eren científiques i 
sempre posava com a exemple aquell edifici ominós, el Palazzo 
della Civilità Italiana, amb un simbolisme superb, només pensat 
per a la glòria d’un home, Mussolini, de qui deia que s’estava 
convertint en el gos dels alemanys. 

»Amb aquests pensaments, vam arribar al carro i ben 
aviat vam ser arran del mar. Allà, Schwartz va voler fer sonar el 
corn de nou, encarant-lo cap a l’aigua i així va ser com el va tornar 
a bufar i aquell so malèfic va obrir les aigües i va provocar dues 
onades immenses a cada costat d’allà on passava el seu estrèpit. 
De cop, el mar que estava completament encalmat, tenia 
l’aparença de les pitjors de les tempestes, amb onades que 
anaven en totes direccions i arribaven furioses i escumejants fins a 
les roques on érem nosaltres. Dins del mar, havíem vist algunes 
barques que en aquell moment feien el que podien per mantenir-
se surant. I el capità vinga a riure de satisfacció amb tanta 
confiança que va deixar caure el corn a terra… i fou llavors quan, 
en un rampell, gairebé sense pensar, vaig arreplegar l’altre corn i 
vaig fer veure que el recollia de terra per tornar-lo al capità i em 
posava damunt de l’altre per ocultar-lo sota la sotana. En Met n’era 
espectador i no va dir res. Llavors, vaig demanar al capità que 
tornés a fer-lo sonar, però més fort, que volia veure com les 
onades ens arribaven als peus. Ell, confiat del seu descobriment i 
superb pel poder que creia tenir, es va omplir els pulmons d’aire i 
va començar a bufar amb totes les seves forces. De nou es va 

sentir aquell so temible, però ara les conseqüències no van arribar 
al mar, sinó que foren les orelles del capità que començaren a 
escumejar sang a borbolls i els ulls se li van inflar d’una manera tal 
que semblava que li haguessin d’explotar. Va caure en dos temps, 
primer sobre els genolls i després cap a un costat mentre el corn 
rodolava.  

»Llavors li vaig dir a en Met que m’ajudés, que havíem 
de fer que allò hagués semblat un accident i amagar els corns, fer 
que ningú els pogués aconseguir mai més. Ell semblava alleujat, 
potser fins i tot content, i amb una sang freda increïble em va dir 
que faria veure que la mula s’havia encabritat i l’havia llençat del 
carro i li havia passat pel damunt, que nosaltres en aquell moment 
anàvem caminant tot darrere i no havíem pogut fer res. I em va dir 
que jo amagués els corns, a l’hostal, que a mi no em registrarien i 
ja m’indicaria com desfer-me’n. També vaig agafar la llibreta negra 
del capità del seu equipatge i la vaig guardar amb els corns. 

»Va ser així com vam arribar a Llançà, ens vam dirigir al 
quarter de la Guàrdia Civil, on vam ser interrogats pel comandant 
de lloc i l’endemà per uns agents que van venir expressament de 
Barcelona, mentre el metge validava la nostra versió i deia que les 
ferides que tenia Hans Schwartz eren pròpies d’una caiguda (en 
Met es va encarregar de fer caure del carro el cadàver i que la 
mula i les rodes li passessin per sobre). Aquells agents van pagar 
tot el que es devia d’aquella expedició i ens van reclamar discreció 
del que havia passat, mentre s’enduien totes les antiguitats que 
havíem trobat al monestir, bé, totes no. Jo encara tenia els corns 
ben amagats. 

»Em vaig quedar en aquella fonda de Llançà encara dos 
dies més, fins que en Met em va dir que havia trobat la solució per 
als corns. Em va citar per l’endemà al matí, ben d’hora, encara feia 
més fred que el dia que ens havíem conegut. Em va portar amb el 
carro fins al port i allà em va fer pujar a una petita barca de vela 
triangular només menada per un company d’en Met i vam anar 
mar endins, tan lluny que costava distingir la costa i allà ja no va 
caldre dir res més, mentre el pescador llançava les xarxes, jo per 
l’altre costat de la barca llançava aquells maleïts instruments dins 
d’un sac, amb la llibreta també, i amb dues pedres ben grosses 
perquè no hi hagués cap possibilitat que ningú tornés a trobar 
aquells corns que no eren relíquies, ni regals de cap rei, sinó que 
eren objectes del dimoni que podrien haver fet molt de mal a la 
humanitat en mans de gent tan sinistre com Hans Schwartz o els 
seus superiors, gent sense escrúpols que estimen més l’odi, la 
mort i la guerra que no la vida de les persones. 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bol de fusta 
M. Mercè Cuartiella 

 

i hagués imaginat els problemes que m’ocasionaria enviar a 
en Didier un regal amb motiu del seu casament, mai 
m’hagués entestat a fer-ho. Al cap i a la fi, en Didier i jo 

érem cosins segons i no ens havíem vist més de sis o set vegades 
a la vida, quan jo anava a Dijon, a casa de la tieta Àngela i 
coincidia amb ell, si no és que estava treballant fora o viatjant per 
la Mongòlia exterior o el subcontinent indi.  

La tieta Àngela era cosina de mon pare i amb aquesta 
part de la família era jo l’única que s’hi feia. Les meves germanes 
no la freqüentaven gaire, per mandra o potser per oblit, qui sap si 
pel mateix rancor que experimentava la meva mare en recordar 
que el seu marit havia fotut el camp deixant-la tirada amb tres 
nenes petites, al càrrec d’un negoci ruïnós i amb la casa 
embargada. El cas, doncs, és que jo no coneixia gaire bé en 
Didier, però em resultava simpàtic. Havia tingut moltes xicotes -
sempre que ens vèiem en tenia una de diferent- i ara que al final 
es casava -amb una noia molt més jove, per cert, anomenada 
Natalie- vaig decidir enviar-li un regal de boda. I aquí va començar 
tot. 

El meu modest pressupost no em permetia excessius 
dispendis i per això vaig decidir buscar alguna cosa bonica i no 
gaire cara, un regal més aviat convencional perquè la tieta Àngela 
era tirant a antiga en aquest aspecte, estava contenta que el seu 
fill posés seny d’una vegada. Em vaig passar diverses tardes 
voltant pel centre per comprovar que tot costava molts més diners 
del que jo, ingènuament, havia suposat i que la tasca de trobar un 
objecte adequat seria més àrdua del previst. Quan estava gairebé 
desesperada, pensant si no seria millor ingressar el meu exigu 
pressupost al compte a nom dels afortunats nuvis que ells 
mateixos havien tingut la previsió d’habilitar per a aquesta funció –
a risc de fer una mica el ridícul, era una quantitat petita però jo 
confiava que pensessin que era el normal per les nostres terres; 
amb els costums d’altres països mai no pots estar segur si la 
persona que ha fet el regal ha estat garrepa o només ha seguit la 

norma que impera entre els seus-, en lloc d’embolicar-me a buscar 
un objecte personal i amb una mica de gràcia, vaig veure el bol al 
fons d’una botiga. No coneixia l’establiment, estava en un barri que 
no freqüento habitualment però, duta per la desesperació, m’havia 
aventurat en terreny desconegut.  

Era un bol de fusta polida, amb diverses vetes en tons 
foscos que li confegien un aspecte noble, feia olor a vernís i a 
llavors antigues. Reconec que no era res de l’altre món però 
semblava evocar regnes de conte perduts entre muntanyes, 
càlides llars de foc, fruites de tardor, un cert art primitiu i poc 
elaborat, sòlid i essencial. També tenia, en certa manera i segons 
la mirada que hi fessis, alguna cosa d’inquietant, una 
reminiscència de bosc humit i bromós que ens fa por i a la vegada 
ens crida perquè ens hi endinsem, malgrat els perills quasi certs 
que de ben segur albergarà. Em va fer gràcia que se’m disparés la 
imaginació davant un objecte tan simple, la mare sempre m’ha dit 
que sóc molt fantasiosa, no sé si com a mèrit o com a defecte, em 
penso que a ella li agradaria més que toqués de peus a terra, com 
les meves germanes, i em deixés d’històries.   

Ja sé que només era un simple bol de fusta però, sigui 
pel cansament que començava a experimentar -dies voltant i 
veient tota mena de bagatel·les inútils, no sempre boniques però sí 
massa cares per a la meva butxaca-, sigui perquè l’objecte estava 
en una prestatgeria apartada, mal il·luminat, com si l’amo de la 
botiga no volgués exhibir-lo per por que a algú li agradés i se 
n’hagués de desprendre, em va semblar un regal més que 
adequat. 

La reticència del botiguer a vendre-me’l em va 
sorprendre força –hauria d’estar content de tenir una clienta tan 
ben disposada, no semblava pas que n’hi sobressin, de 
compradors- i va fer augmentar les meves ganes d’obtenir-lo; vaig 
experimentar la sòlida certesa –basada en no res, com sovint són 
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els nostres convenciments- que havia descobert el regal perfecte 
per a en Didier, un objecte senzill i rotund, elegant i únic.  

Malgrat els venedors solen dir-te que no te’n penediràs 
de la compra que estàs a punt de fer, aquest semblava enviar-me 
senyals velats del contrari, com si volgués advertir-me, amb les 
seves objeccions, amb la callada obstinació incomprensible que 
posava en desanimar-me, que era millor per a mi oblidar-me de 
l’assumpte. Em va ensenyar altres objectes, safates de cristall 
tallat, plats d’argent amb gravats florals, gerros irisats. Però com 
més èmfasi mostrava en desaconsellar-me el bol de fusta, com 
més insistia en dir-me que era massa tosc, a penes elaborat, 
excessivament senzill per al que jo volia –vaig cometre l’error, com 
sempre, de parlar massa, d’explicar les circumstàncies exactes 
que m’impulsaven a la compra-, més interès sentia jo en adquirir-
lo. 

I ho vaig fer, és clar. La tossuderia és una de les 
principals virtuts que m’adorna, i no va ser pas diferent en aquella 
ocasió. Vaig pensar que l’home de la botiga devia ser un d’aquells 
propietaris que tenen especial afecte a alguns dels objectes de la 
seva col·lecció, que es resisteixen a desprendre-se’n. Abans de 
pagar em va preguntar si n’estava segura i em va advertir que no 

acceptava devolucions. Em va sorprendre; primer no me’l volia 
vendre i després em deia que no el podria tornar. Vaig concloure 
que potser era tan dolorós per a ell perdre l’objecte que, un cop 
feta la transacció, no volia tornar a passar pel mateix tràngol un 
altre cop i, per tant, preferia perdre’l de vista per sempre més. Era 
estrany, ho reconec, i la seva actitud m’havia d’haver posat en 
alerta, però aquell venedor no es podia pas dir que fos gaire 
convencional, o sigui que, al cap d’un moment, ja ho havia oblidat. 

Una vegada a casa, convençuda de la meva estupenda 
adquisició, vaig embolicar el vol amb plàstic de bombolletes –tot i 
ser de fusta volia que anés ben protegit-, el vaig posar en una 
caixa de cartró prou resistent que feia dies que guardava per a 
aquest ús i vaig escriure una nota en paper crema –no em vaig 
atrevir a fer-ho en francès, que era l’idioma amb què habitualment 
parlava amb en Didier, confiava que ell sabés llegir la llengua de la 
seva mare; conèixer-la segur que la coneixia, la tieta Àngela li 
parlava en català quan era petit, encara ara quan s’enfada- 
intentant no semblar excessivament cursi. Quan vaig enganxar 
l’etiqueta amb l’adreça del meu cosí segon i estava valorant si 
seria millor el servei de correus, més econòmic i lent o el de 
missatgeria, més ràpid i car, vaig tenir per primera vegada la 
sensació que havia de desprendre’m del bol.  

He de dir que aquest sentiment, que em va 
agafar una mica a traïció, em va deixar força 
desconcertada. Quina raó podia tenir per haver 
pensat això de cop i volta? Estava clar que no l’havia 
comprat per a mi, que era un objecte destinat a una 
altra persona, però la urgència que passessin a 
buscar-lo de seguida em va envair de sobte. Vaig 
atribuir la sensació a les ganes d’acabar amb el tema 
del regal, de ratllar aquesta feina pendent de la meva 
agenda mental, feia massa dies que hi donava 
voltes. Estava cansada, a més, tota la tarda voltant –
la tercera, aquella setmana- per buscar el present 
perfecte, la compra poc fluïda amb el ronyós del 
venedor, la murga dels preparatius per enviar-lo. 
Vaig deixar el paquet al rebedor i vaig decidir dur-lo a 
correus l’endemà al matí.  

Vaig dormir malament aquella nit, voltes i 
voltes damunt els llençols, calfreds, vaig pensar si no 
havia pescat alguna cosa. De vegades em passa, 
quan estic molt cansada, el mateix esgotament no 
em deixa reposar com el cos em demana. Al matí, 
només despertar-me em vaig sorprendre pensant 
que era urgent arribar-me a l’oficina de missatgeria i 
enviar el bol el més ràpid possible encara que fos un 
xic més car; necessitava, absurdament, treure’l de 
casa de seguida, allunyar-lo de mi quan abans millor. 
Vaig riure sola. Quines bestieses que penses quan 
dorms poc.  

No obstant això, alguna força misteriosa 
semblava urgir-me a fer l’encàrrec quan abans millor 
i vaig decidir deixar-lo a l’oficina del missatger abans © Rafa Villalón 



 

 

d’anar a treballar. N’hi ha una prop de la feina, així que, després 
de dutxar-me, en lloc de preparar-me un suc de taronja i esmorzar, 
com feia cada dia, vaig preparar-ho tot per facturar el paquet.  

L’oficina acabava d’obrir quan vaig arribar i, després 
d’omplir alguns papers extra –el paquet anava a l’estranger i em 
va tocar emplenar diversos formularis- vaig lliurar finalment el bol 
sense més dilació i també, tot val a dir-ho, amb absoluta 
normalitat. Uns minuts després, mentre feia un cafè davant de 
l’oficina, no me’n sabia avenir de l’estrany neguit que havia 
experimentat només una hora abans. Sentint-me estúpida i una 
mica confusa, em vaig lliurar sense pensar-hi més a les avorrides 
tasques del despatx. 

* * * 

A penes una setmana després em va trucar la tieta Àngela amb 
una noticia nefasta: en Didier i la Natalie acabaven d’anular el 
casament. Duia un disgust a sobre que no se’l podia acabar i no 
acabava d’entendre com havien anat les coses. Em va explicar 
que el dia que el seu fill li havia comunicat la decisió havien estat 
parlant tota la nit i que no havia estat capaç de treure l’aigua clara 
de què coi havia passat. Tenia la sensació que alguna cosa no 
quadrava, que, per moltes explicacions que li donés en Didier –
que no eren gaire concises, sinó més aviat vagues disquisicions 
sobre la disparitat de caràcters, llocs comuns sobre les eternes 
diferències entre sexes-, se li escapava l’aspecte essencial de la 
ruptura, la raó real per la qual havien partit peres. En Didier estava 
molt trasbalsat i era difícil treure’l de l’afirmació que el matrimoni 
era impossible, tot i que no era capaç de concretar ben bé per què 
ni d’aportar una prova irrefutable que la convencés a ella que era 
millor que no es  cassessin. Amb la Natalie, tot i tenir-hi una bona 
relació, no hi havia pogut parlar, ella s’hi havia negat en rodó. 

La tieta Àngela va trucar encara unes quantes vegades 
més, aquells dies, telefonava i m’entretenia llargues estones 
lamentant-se de tot plegat més sovint del que pertocava amb un 
parent llunyà. Rumiant en tot plegat, havia començat a atribuir el 
trencament de la parella a la inconstància d’en Didier, a la seva 
falta de maduresa. Em va explicar que, quan finalment va poder 
parlar amb la futura núvia que ja no ho seria va veure que ella 
coincidia plenament amb la seva exparella: tots dos estaven 
totalment –i també incomprensiblement- segurs que el millor era 
no casar-se, i donaven gràcies d’haver-se’n adonat a temps. 

* * * 

Havia passat pràcticament un mes quan el missatger em va portar 
un paquet de França que, tot primer, no vaig entendre què era, 
malgrat la tieta Àngela en fos la remitent. En obrir-lo i veure que 
m’havien tornat el bol, vaig sentir una incomprensible esgarrifança. 
La tieta, en un atac d’honestedat, s’havia encarregat de tornar tots 
els regals d’un casament que ja no se celebraria, una mica per 
educació i una mica també per un desig pueril –i potser justificat- 
d’esborrar l’intent fallit del matrimoni.  

Aquella nit, la primera que el bol tornava a ser a casa, 
vaig dormir malament un altre cop, somniant amb angoixants 

portes que es tancaven, amb nens perduts que es quedaven sols i 
atemorits, amb gossos abandonats a una sort incerta. Em vaig 
despertar passades les tres; tenia la boca seca i em vaig aixecar a 
veure aigua. El bol, sobre la taula del menjador, refulgia sota la 
llum que entrava per la finestra, n’hi havia molta amb la lluna 
plena. En la foscor de la casa semblava brillar d’una forma 
obscura i estranya, com l’estri sacramental d’un ritus que exigia 
sacrificis ancestrals i sagnants. M’hi vaig apropar amb una certa 
inquietud completament injustificada i el vaig observar amb una 
mica de por, com si m’aboqués a l’interior d’un pou. Em va 
semblar que tenia una veta nova, marró fosc, que el creuava de 
banda a banda. 

* * * 

Des d’aquell vespre de malsons que miro de desfer-me del bol, de 
vendre’l, de regalar-lo. Per raons incertes i moltes vegades poc 
raonables, sempre retorna a les meves mans, em posa a prova.  

He tornat a la botiga on el vaig comprar amb l’esperança 
de poder-lo canviar, malgrat les advertències que ja vaig rebre el 
primer dia, però la dona que m’ha atès m’ha dit que era 
impossible. De l’home, que no hi era, no n’he pogut esbrinar gran 
cosa, únicament que és el seu oncle i que no hi ve gaire, pel 
negoci, que està una mica delicat i només atén l’establiment 
ocasionalment, quan hi ha algun imprevist familiar, que es veu que 
es el que va passar precisament la tarda que jo vaig comprar 
aquest objecte maleït.  

―La política de la botiga és molt estricte, no hi ha 
possibilitat de canviar cap article -em diu la dona amb posat agre i 
a la meva demanda de parlar amb l’encarregat només em respon 
amb vaguetats poc concretes. També s’entesta a no acceptar-lo 
de franc, a canvi de res, com jo li proposo, desesperada, en un 
últim intent, també fallit, de treure-me’l de sobre. M’explica que la 
botiga la regenten entre diversos membres de la família, que van 
acordar unes normes molt estrictes per a totes les transaccions i 
que mai fan excepcions o allò seria un desgavell. 

―Vostè el va comprar, senyora –m’ha dit amb un to que 
m’ha semblat més aviat sospitós, poc amable.― Ara és seu. 

Quan he exigit, els papers un xic perduts i la veu massa 
alta, més explicacions sobre l’origen de la peça, sobre la seva 
historia, sobre el misteri que l’envolta i que estic segura que ella 
coneix per com es mira el bol presumptament inofensiu enmig 
nostre sobre el taulell, m’ha titllat de boja i  ha amenaçat, davant la 
meva falta de sentit comú, de trucar a la policia. S’ha negat en 
rodó a donar-me l’adreça de l’oncle i he hagut de sortir al carrer, 
abatuda i derrotada, amb el bol a les mans, com un pes mort que 
em llasta i m’enfonsa en el desconsol. 

 

La meva família, naturalment, no es pren seriosament la 
història del bol. Ho han considerat una altra de les meves 
excentricitats i s’han rigut d’aquesta impressió poc concreta que 
em desassossega, de la sensació difosa de viure sota l’influx d’una 



 

 
 

peça maligne, del fet que em sento vagament amenaçada per 
perills incerts. M’han demanat que expliqués la història des del 
principi diverses vegades, fil per randa i amb detall, i no li han 
trobat ni cap ni peus. La mare m’ha dit que sempre he tingut 
massa imaginació i s’han burlat d’unes pors que consideren 
infundades, però no han volgut fer-se càrrec del bol –hagués estat 
capaç d’encolomar-los-ho, sospitant com sospito que, tard o 
d’hora, portarà una desgracia?- i m’han exigit que els demostri que 
l’objecte és el culpable de la separació d’en Didier. La mare, que 
no suporta aquesta branca de la família, l’ha acusat de baliga-
balaga i d’immadur –“Ben bé com ton pare”, ha afegit- i ha atribuït 
a aquestes característiques una ruptura tan imprevista. Tot i que 
no li falta raó en qualificar d’aquesta manera el nostre parent 
llunyà, s’equivoca en el diagnòstic, n’estic segura. 

―Però si a tu no t’ha passat res –ha exclamat de sobte 
la meva germana petita, sempre cerebral, la més analítica de 
casa.― Ja em diràs quina mena de maledicció és aquesta, si no 
t’ocasiona cap desgràcia. Ni tan sols has tingut un petit 
contratemps com, que sé jo, trencar-te una cama.  

Un cor de rialles despreocupades ha esclatat al 
menjador familiar, acompanyant unes paraules que han quedat 
surant en l’aire, com un mal presagi.  

Això és, em penso, el que em resultarà més difícil de 
suportar. El convenciment absolut, la certesa meridiana que, tard o 
d’hora, l’infortuni farà la seva aparició i s’ensenyorirà de la meva 

vida, que el desastre m’espera a qualsevol racó, fitant a l’aguait 
una jornada rere l’altra per actuar en el moment més oportú, per 
causar el màxim mal possible. Un dia probablement encara llunyà 
on el pas del temps sense entrebancs excessius m’haurà fet 
confiar erròniament en la meva bona sort, quan ja no pensi en el 
bol de fusta que vaig entaforar al fons d’una capsa precintada, que 
vaig tancar a pany i clau dins el traster –no m’atreveixo a llençar-lo 
ni a destruir-lo, alguna cosa em diu que la meva vida està 
íntimament lligada a la seva existència, que m’esperen mals 
encara més grans si em desfaig d’ell d’una manera deslleial-, un 
desastre inesperat em caurà al damunt com una fera famolenca 
que fa temps que s’espera per devorar-me. Perquè, n’estic segura, 
el bol m’ha escollit per afegir una veta nova que adorni el seu cos 
de tons terrosos, la marca de la propera víctima. No té pressa, em 
sembla, i això em fa por. 

Lamento no ser tan generosa com l’home que me’l va 
vendre aquella tarda, no disposar del seu esperit de sacrifici, de la 
seva capacitat per assumir el paper de guardià. No tinc cap dubte 
que va intentar amb insistència deslliurar-me de la seva possessió, 
encara que sabés que desfer-se’n era guanyar una pau 
merescuda.  

Jo, en canvi, faria el que fos per despendre-me’n, encara 
que això impliqués la desgracia d’algú altre. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte Algia 
Carles Gironès 

 

uan em van avisar per l’entrevista jo em trobava com molts 
altres estudiants en sortir de la universitat: tenia a la 
butxaca un títol, que en el meu cas ficava Enginyer tècnic 

en informàtica de sistemes, però no em convencia cap de les 
expectatives que tenia al davant. En aquells moments el més 
pragmàtic era abusar un xic més de la butxaca dels meus pares i 
apuntar-me a alguna mena de màster, d’aquells tan prestigiosos 
que de ben segur trobes moltes sortides laborals. Pel que fa als 
meus pares, cap problema: ells estarien encantats, orgullosos del 
seu fill que continua preparant-se pel dia de demà. Jo estava 
considerant seriosament aquesta opció quan em van trucar per un 
projecte científic.  

* * * 

Per a sorpresa meva em van seleccionar. Aquesta feina caiguda 
del cel suposava una manera de sortir del sopor post-universitari 
en què em trobava sense assumir un compromís excessivament 
llarg i, el més important, una manera inesperada de guanyar uns 
diners extres (fins i tot jo, que sóc com una gran sangonera que no 
para de xuclar la renda familiar, trobava límits morals quant a 
esprémer els meus pares). Encara recordo que el primer que em 
va passar pel cap va ser en què em gastaria els diners. Qui sap, 
potser un cotxe de segona mà. D’altra banda, admeto que havien 
despertat la meva curiositat: les paraules projecte científic no 
sonaven del tot malament.   

Em van explicar que el projecte ALGIA –així 
s’anomenava- consistia en una recerca mèdica pionera al món. 
Bàsicament, es volia experimentar una manera de visualitzar el 
dolor del cos humà. I per a aconseguir això es requerien dues 
coses: molts diners i molta tecnologia. Pel que fa als diners per 
tirar-ho endavant va fer falta que s’hi impliquessin unes quantes 
universitats i institucions europees. El fet de destinar tants 
recursos a aquesta investigació va fer que d’altres en quedessin 
penjades, la qual cosa va augmentar el seu ressò als cercles 

científics i acadèmics. Així doncs, aquest projecte havia despertat 
moltes expectatives, bones o dolentes depenent de qui ho 
estigués observant.   

Quant a la tecnologia, vaig haver de familiaritzar-me amb 
un munt d’aparells mèdics. Alguns ja els coneixia o n’havia sentit a 
parlar, com ara les ressonàncies magnètiques. D’altres em van 
explicar que eren molt especialitzats i només es trobaven a uns 
quants hospitals a tot el món, i que s’havien adaptat i perfeccionat 
expressament per la recerca: s’havia augmentat el seu radi d’acció 
o bé s’havia aconseguit prescindir dels contrastos que normalment 
s’injectaven als pacients. Però en realitat l’aspecte més 
revolucionari era un potent software que aportava la màgia de fer-
ho funcionar tot. 

Tots aquests instruments els dirigia una sola unitat, que 
ells anomenaven pointer, que intencionadament s’assemblava a 
una càmera de vídeo convencional. El pointer assenyalava el lloc 
on volies enfocar la resta d’instruments. Com podeu suposar, una 
tecnologia així requeria una gran capacitat de processament de 
dades. La meva tasca era de suport tècnic, o sigui, procurar pel 
manteniment i funcionament de tot el conjunt.  

La recerca es va dividir en dos equips: un d’ells faria el 
treball d’observació en una gran empresa situada a la ciutat de 
Frankfurt i el nostre equip, que experimentaria al carrer, aquí a 
Barcelona. El lloc escollit va ser Les Rambles. On sinó pots trobar 
més gent? Les Rambles són un filó per a investigadors de tota 
mena: un gran aparador de totes les edats i classes socials, i 
també d’incomptables ètnies i procedències. Un altre avantatge és 
que hom pot trobar-hi gent passejant contínuament, dia i nit, en 
aquesta artèria de dues direccions.  

Per tal d’evitar que es descobrís el que estàvem duent a 
terme, cosa indispensable per un projecte d’aquest tipus, el nostre 
equip quedava amagat dins una caseta informativa d’una 
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associació de voluntariat. Aquesta entitat donava aixopluc al 
projecte i, a canvi, es pagaven les seves despeses. La resta 
d’instruments es trobaven dissimulats als fanals i arbres prop de la 
caseta. Ja que la meva tasca consistia en mantenir-ho tot a punt, 
aquest seria el meu lloc de treball habitual. 

* * * 

Recordo perfectament el primer dia. Després de dedicar unes 
quantes hores a configurar els instruments i escàners, i 
comprovar-ne el funcionament una i altra vegada, per fi 
començàvem a enregistrar: davant la pantalla, embadalits, podíem 
observar el repertori de patiments de l’espècie humana.  

A hores d’ara encara em costa trobar les paraules. 
Simplement, era... al·lucinant! Podíem visualitzar el dolor de peus 
dels turistes, a les articulacions del senyor del quiosc, un transeünt 
amb la gola irritada, el mal 
d’esquena de l’home-
estàtua disfressat de 
Charlot; tots aquests 
sofriments íntims quedaven 
exposats a l’escrutini dels 
nostres escàners. Era com 
una radiografia en 
moviment, un mosaic de 
les misèries humanes.  

Veure-ho era un 
espectacle grotesc però a 
la vegada fascinant. Els 
cossos es mostraven amb 
un to verd i les parts 
adolorides amb violeta, 
podent aquest darrer color 
variar d’intensitat. Mai no 
hauria pensat que el dolor 
pogués adoptar una 
varietat tan gran de matisos 
i formes. Esquenes, cames, 
peus, braços i mans, 
òrgans interns, orelles, ulls, 
espinada i parts del cervell; res no se n’escapava. Podíem veure’l 
focalitzat en un sol lloc o bé escampat per tot el cos. De vegades 
formava una mena de ramificacions i en d’altres casos resseguia 
ossos i tendons. Les taques podien ser d’un violeta molt suau o bé 
molt intenses i sovint concentrades en un sol punt.  

La primera setmana vaig coincidir amb el Roger, un dels 
metges directors de l’equip. Una persona afable, a qui li agradava 
apuntar les patologies: Mira, mira, té un pinçament!, em deia tot 
animat sense treure els ulls de la pantalla. Després passava una 
noia: Vaja, una altra menstruació. Una senyora s’aturava un 
moment davant nostre: Això sens dubte és una migranya, i forta 
que la té, pobra dona. El Roger continuava parlant sense adonar-
se de la meva expressió. He de confessar que al principi 
l’experiència em resultava molt interessant però ara, pel fet de 
conèixer-ho al detall, m’estava impressionant més del que havia 

suposat. És difícil no sentir empatia quan pots veure que està 
passant amb els teus propis ulls.  

La setmana següent em tocava amb el Jordi, l’altre 
director. Per a desgràcia meva tampoc se’n podia estar de fer 
comentaris: Òndia, quin mal de queixal! Després: Curiós, deu 
tractar-se d’alguna mena d’herpes. O també: Mmm... aquest home 
hauria de cuidar-se aquesta llaga a l’estómac.  

Passaven els dies. Per descomptat moltes vegades 
només podíem fer conjectures. Si bé aquesta tecnologia es 
mostrava com una instrument molt bo per a fer diagnòstics, caldria 
fer un examen mèdic tradicional per a confirmar el que vèiem. A mi 
ja m’estava bé: a aquestes alçades preferia no saber-ne més de 
dolències. Però per desgràcia, en moltes altres ocasions el 
patiment es feia prou evident per si mateix; de manera que gairebé 

com qui no vol vaig 
aprendre a identificar 
moltes patologies al primer 
cop d’ull.  

Si t’hi fixes les 
persones que senten dolor 
es comporten d’una 
manera diferent. És evident 
que un mal d’esquena 
limita els moviments, però 
qualsevol altre dolor si és 
prou fort també fa que la 
gent canviï la seva manera 
de comportar-se. Així, 
podies veure que la gent 
que estava més malalta 
caminava abatuda, 
arrossegant els peus o 
mirant al terra. Això ho 
observaves freqüentment 
amb la gent gran, cansats 
d’arrossegar el seu 
patiment. Però amb 
l’experiència vam aprendre 
a distingir cada vegada 

més pautes sense necessitat dels instruments. Així, quan tornava 
cap a casa en metro no podia evitar fixar-me amb algú prop meu i 
pensar coses com aquesta: aquest home, com està assegut i la 
manera com agafa el llibre, pateix artrosi.   

La recerca continuava i a mi cada vegada em feia menys 
gràcia participar-hi. M’agradava molt el treball que estàvem duent 
a terme, però notava com m’estava afectant. Per descomptat no 
podia demanar-los que no parlessin del principal motiu de la 
recerca. Un dia vam monitoritzar una persona amb una taca molt 
intensa al pit. El Roger va comentar: Guaita, un altre carcinoma. 
Va entendre el meu silenci com a desconeixement i amb un to 
seriós i condescendent em va dir el que jo em temia: és un càncer 
de pulmó. El meu oncle havia mort d’un com aquest feia pocs 
mesos.  
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És per tot això que jo volia plegar. No m’agradava gens 
la idea de deixar-los penjats i, potser per primera vegada en molt 
de temps, trobava un sentit al que estava fent. Però el cas és que 
m’enfrontava a una situació difícil. Fins ara havia fet molt pocs 
sacrificis a la meva vida i ara que havia d’encarar-ne un no 
n’estava segur de donar la talla. Al final vaig optar per quedar-me, 
però per un motiu ben diferent: el meu malestar em semblava 
insignificant si ho comparava amb els suplicis que estava veient 
cada dia.  

A la setmana següent em va tocar un nou company. 
L’Axel era holandès i feia molt poc que s’havia llicenciat en 
biologia. Potser per la seva dificultat amb l’idioma, no parlava 
gaire. Millor així, vaig pensar. Recordo que aquell mateix dia 
vàrem fer una troballa curiosa: per accident, havíem orientat els 
aparells cap una botiga d’animals propera a la nostra parada. Feu-
me cas, si algú us diu que no pateixen no us ho creieu. Allò 
semblava un museu dels petits horrors. Recordo que vèiem els 
pobres cadells, amb el seu mal a les articulacions. I els ocells, tots 
patien mal de cap. Encara tinc malsons recordant aquelles petites 
siluetes tacades de lila que es movien compulsivament. 
Posteriorment, quan ho vàrem comentar amb l’equip mèdic, van 
concloure que segurament es devia a l’estrès d’estar tancats.  

* * * 

Mentrestant l’equip de Frankfurt també feia avenços molt 
interessants. Per la naturalesa diferent de l’experiment, situat a 
l’interior d’un edifici, podien afinar molt més determinats aspectes. 
Així, els col·legues alemanys havien aconseguit enregistrar un cas 
de fibromiàlgia. Ho van aconseguir quan van cercar al lloc del que 
menys coses sabem: el cervell. Aquest fet va permetre encetar 
una nova línia d’investigació sobre un conjunt de patologies no 
previstes inicialment com era el terreny de les malalties nervioses i 
mentals.  

Les darreres troballes van fer que canviéssim alguns 
paràmetres. A l’equip de les Rambles s’hi va incorporar un 
sociòleg, el José Manuel. A partir d’aleshores vam introduir al 
treball de camp noves variables com ara l’edat, el sexe o la 
ocupació. No us sorprendreu si us dic que la gent de classe més 
humil suporta més dolor que la gent adinerada, veritat? Doncs a mi 
em va sobtar, fins aquest punt arribava la meva ingenuïtat.  

Sabíem que un grup d’indigents es trobava cada nit a un 
lloc proper de la nostra parada. Per aquest motiu el José Manuel 
va suggerir una sessió nocturna. Es tractava de gent sense sostre, 
en una situació de misèria, molt mal alimentada i per descomptat 
amb un elevat risc de malalties. Tot i que m’havien avisat jo no 
estava preparat pel que vaig veure.  

Aquella nit eren cinc homes i una dona i després s’hi van 
afegir tres homes més que semblaven immigrants, encara que no 
aparentaven cap ètnia que nosaltres poguéssim identificar. Van 
començar a parlar animadament, tot menjant trossos de pa o 
pizza, alhora que fumaven i bevien vi en tetrabriks que es 
passaven l’un a l’altre. Així passaven les hores fins que alguns 
marxaven i d’altres es quedaven a dormir en algun banc.  

Si els observaves pel monitor, de seguida podies 
comprovar que aquella gent estava molt malament. Gairebé tots 
tenien les dentadures en mal estat. A més, sovint patien dels 
ossos i del sistema digestiu. Va resultar que la dona i un dels 
homes del primer grup s’estimaven. Cap a les tres de la matinada, 
ben borratxos, la parella es va adormir al recés d’una parada de 
flors, amb un cartró per matalàs i un altre com a llençol. 
Curiosament mentre dormien ben abraçats semblaven feliços. 
Semblaria que l’amor els ajudava a suportar els patiments.  

Pel fet d’estar quiets, vam poder examinar-los amb més 
deteniment. Suposàvem que rondarien la seixantena, malgrat que 
era difícil saber-ho amb certesa pel seu estat de deixadesa. El cas 
és que no era edat per dormir al carrer. Quan els vam examinar 
ens vàrem espantar en veure tantes taques violetes. Vam optar 
per trucar al Jordi i enviar-li les imatges. L’home patia dels ossos, 
possiblement una malaltia de tipus reumàtic. A més, tenia la 
columna molt malmesa i el que semblava una infecció a l’oïda. La 
dona tenia alguna malaltia a la pell. Ja li havíem vist unes crostes 
als braços i a les cames que a la pantalla es mostraven amb un 
aspecte molt estrany, com una mena de punts que li cobrien tot el 
cos. A més tenia una taca molt lletja a un pit que va resultar ser un 
càncer de mama en fase avançada i segurament no rebia cap 
mena de tractament. Jo esperava que almenys l’alcohol ingerit li 
apaivagués un xic el dolor tan intens que estàvem visualitzant. 
Finalment, a la matinada tancàvem la barraca. Vaig decidir tornar 
a peu cap a casa –una hora i mitja de trajecte-. Els vaig dir que 
tenia ganes de reflexionar sobre el que havíem vist, però en 
realitat no vaig parar de plorar durant tot el camí.    

* * * 

Una setmana més tard coincidírem de nou l’Axel i jo. Estàvem 
enregistrant dades de manera rutinària quan de sobte sentírem 
una gran cridòria. Semblava que algú havia caigut però hi havia 
molta gent i no podíem veure-ho bé. Em vaig apropar i 
efectivament hi havia un home al terra, somicant. Es posava les 
mans al pit i es queixava molt. Al seu cantó una senyora –
segurament la seva dona- demanava ajut desesperada. Nosaltres 
no hi podíem fer res. Si hi hagués estat el Roger o el Jordi... Però 
en canvi sí que podíem enregistrar-ho. La gent ens tapava i vaig 
agafar el pointer, acostant-lo per centrar l’enfocament. 

No ho oblidaré mai: l’home tenia el pit d’un color porpra 
molt intens. Mai havia vist un dolor com aquest, era evident que 
patia una agonia terrible. L’home gemegava i la dona implorava, 
però cap dels curiosos que els envoltaven podia ajudar-los. El mal 
palpitava com si tingués vida pròpia; quan semblava que no podia 
augmentar, el color lilós encara s’intensificava més. 

Fins que sobtadament va acabar: en uns segons el 
violeta es va esvair. En aquell mateix moment una persona li va 
saltar al damunt i va tractar de reanimar-lo, però feia tard: la silueta 
verda de l’home també s’estava desdibuixant.  

Finalment, una pantalla plena d’estàtica. El no-res.  



 

 
 

En desconnectar vaig adonar-me’n que l’home que havia 
intentat reanimar-lo m’estava mirant amb una expressió irada. La 
seva cara em resultava familiar. De seguida vaig saber que alguna 
cosa no anava bé. 

* * * 

L’home va resultar ser un catedràtic de la Facultat de medicina. 
Després em vaig assabentar que era un dels opositors més ferms 
al projecte. Us estalviaré uns quants detalls, la cosa va anar més o 
menys així: s’hi va posar pel mig un comitè d’ètica del qual jo no 
tenia coneixement, des d’on es van qüestionar alguns aspectes de 
la recerca. I tot seguit l’escàndol, que es va propagar com qui tira 
un roc a una bassa: primer dins la mateixa universitat, després als 
diaris i, en conseqüència, a l’arena política. Al final la polèmica va 
acabar al Parlament Europeu.  

A resultes de tot això la recerca es va cancel·lar i gairebé 
d’un dia per l’altre tot l’equip es va trobar a l’atur. Vam fer una 
darrera reunió on hi va haver molts mals rotllos. Alguns companys 
ens van retreure a l’Axel i a mi el que havíem fet. En canvi el 
Roger i el Jordi ens van recolzar. Després de tot, sempre hi hauria 
hagut d’haver algun dels metges del projecte. Es va dir que hi 
havia obscurs interessos econòmics al darrera que haurien 
promogut l’escàndol, o bé que el problema real eren les 
picabaralles polítiques a la universitat. Probablement tot era cert, 
però a aquestes alçades ja no importava, la qüestió era que el 
projecte ALGIA havia arribat a la seva fi. Jo no em considerava 
responsable del què havia passat, però això no va impedir que 
passés el meu calvari particular. 

Fins fa poc jo no coneixia de debò el significat de la 
paraula patiment. Si els darrers mesos ho havia vist en la pell dels 
altres, ara em tocava experimentar-ho per mi mateix. Vaig caure 
en una forta depressió. Us puc dir que ha estat el pitjor tràngol de 
la meva vida. Els dies passaven i jo no volia sortir de casa. La 
veritat és que em feia pànic sortir al carrer, perquè llavors 
començava a veure tots els mals de la gent. Sobretot els vells em 
feien sentir fatal. Em compadia d’ells. De fet, va arribar un punt en 
què sentia llàstima de tothom i, el que és pitjor, també de mi 
mateix. A més, tenia un sentiment de culpa per quan no havia 
estat prou respectuós amb les persones. Recordava fets de la 
meva infantesa, com ara les malifetes que li havia fet a un mestre 
a qui li faltava una cama, o bé quan havia maltractat animals. I per 
la nit era pitjor, somniava coses terribles i em despertava plorant. 
Els meus pares no ho entenien. Em preguntaven contínuament: 
Què et passa, fill? I jo no els ho podia explicar. No es poden 
reparar tants anys d’incomunicació intergeneracional en un instant. 
Pobre fill, estudies massa, em deia la mare. Aquesta incomprensió 
encara augmentava més la meva desesperació.  

* * * 

Diuen que tot té remei excepte la mort, però de vegades és just al 
contrari: jo crec que el suïcidi és l’única opció que ens pot alliberar.  

Jo he estat més afortunat i no he arribat a aquest extrem. 
Simplement, un dia vaig descobrir que ho superaria. En aquells 
instants encara no vaig entendre per què, la comprensió arribaria 
més tard. Recordo que aquell mateix dia vaig agafar la gàbia dels 
periquitos i vaig desar-la al balcó amb la porta oberta perquè 
escapessin. Ells ja no patirien més. Quan els pares se’n van 
assabentar, es pensaven que m’havia begut l’enteniment! Jo em 
vaig limitar a abraçar-los, cosa que encara els desconcertà més. El 
cert és que a partir d’aquell dia el meu estat d’ànim va millorar de 
mica en mica. Començava a entendre que era una persona 
afortunada. Estava viu i gaudia de bona salut. I els meus pares 
també. Hauria d’estar content!  

Ara que m’ho miro amb la perspectiva del temps me 
n’adono que he après molt d’aquelles vivències. Sé que si arriba 
una dia en què la salut no m’acompanya continuaré endavant, com 
ho fa la resta de la gent. Sentir-se viu, respirar, passejar per Les 
Rambles; tot això compensa els mals que puguem sentir, per més 
intensos que siguin.  

Mesos després vaig assabentar-me que una 
multinacional havia comprat les patents i estava reiniciant el 
projecte. Segur que aquests no es trobarien amb problemes ètics. 
També se m’ha passat pel cap que un coneixement d’aquest tipus 
pot tenir aplicacions molt perverses; per exemple, de tipus militar. 
Però no vull preocupar-me d’això, tampoc. No és problema meu o, 
més ben dit, no està en la meva mà evitar-ho.  

El que puc dir és que la nostra intenció era bona. La 
ciència ha de servir per ajudar les persones i aquesta va ser la 
intenció del projecte ALGIA. El coneixement per si mateix mai és 
perjudicial. És l’aplicació que en fem les persones el que ho 
converteix en bo o dolent. En tot cas aquesta tecnologia ja s’ha 
inventat: la caixa dels trons està oberta i no es podrà tancar. 
Durant els propers anys veurem com entra paulatinament a les 
nostres vides; als hospitals, a les empreses d’assegurances i ves a 
saber on més. Les conseqüències d’aquests canvis ningú les pot 
anticipar però de ben segur que proporcionarà noves esperances i 
alhora noves pors i incerteses. Haurem d’esperar a veure-ho, 
doncs.  

Em va agradar molt saber que tots els membres de 
l’equip havien trobat bones feines. El Jordi i el Roger continuen 
dirigint importants recerques. Penso que seria una llàstima 
desaprofitar aquests talents. Que jo sàpiga, però, ningú del nostre 
equip s’ha incorporat al projecte de la multinacional. I pel que fa a 
la meva persona, jo també tinc una bona feina i motius per estar 
content: ara mateix només sento un lleuger mal d’esquena... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La roca de l’escrofall 
David Ruiz 

 

’últim cop que algú va veure en Lluís, el meu germà, va ser 
fa poc menys d’un mes, a finals de gener, endinsant-se en el 
parc natural de l’Albera, per la part de Cantallops, el petit 

poble on vivia, situat en una àrea de més de trenta hectàrees 
d’extensió forestal al nord-est dels Pirineus. Un boletaire conegut 
que rondava pels voltants el va veure i el va saludar però ell va 
continuar com si res, caminant amb la mirada perduda, absent, 
sense rumb, orfe de qualsevol tipus d’equipament decent, a un 
parell d’hores que es fes de nit. L’home es va estranyar per la seva 
lleugeresa, per la seva quasi insultant frivolitat en penetrar per 
aquella zona amb només una motxilla esportiva, sobretot perquè 
en aquelles èpoques de l’any és temuda per les seves gèlides nits. 
El cas és que set anys enrere, en aquells mateixos indrets, durant 
la primavera, en Lluís va perdre el seu fill i mai més se’n va saber; 
va desaparèixer sense deixar ni rastre, com si la terra se l’hagués 
empassat. Van anar a passar un cap de setmana d’acampada, a 
pescar als estanys de la Jonquera, a explorar els llocs més 
recòndits d’aquella selva de muntanya. Per aquelles dates, ja feia 
dos anys que en Lluís s’havia separat de la Júlia, la mare d’en 
Xavier, i de tant en tant li agradava organitzar sortides com 
aquelles per mirar de passar amb ell més temps del que 
estrictament manava la custòdia. 

Després de més de dues setmanes de recerca 
infructuosa a càrrec de forestals i cossos d’emergència, vaig 
decidir anar a buscar-lo jo mateix. Vaig aprofitar els dies que em 
devien en el petit diari comarcal on treballava com a redactor, i 
vaig planificar una expedició personal. Més enllà de trobar-lo o no 
amb vida, alguna cosa m’empenyia a anar al lloc dels fets per 
veure si era capaç de detectar alguna pista, algun senyal que 
pogués ajudar a aclarir què podia haver-li passat. 

El cert és que no sabia què pensar de tot allò, i les 
desenes de cabòries que ja havien saturat el meu cervell durant 
les setmanes prèvies, em van retrunyir novament amb força durant 

les primeres hores de travessia per aquella inhòspita i frondosa 
vegetació. Estava convençut que en Lluís hi havia tornat per 
intentar combatre els seus fantasmes, la tortura psicològica que 
havia hagut d’aguantar des del dia que en Xavier es va esfumar. A 
la seva llar, la que havia estat casa dels nostres avis paterns, vaig 
trobar una nota adreçada a mi que no deixava cap mena de dubte. 

Joan,  

marxo al lloc on va començar aquest malson, 
aquest infern. Marxo a buscar en Xavier. Fa 
mesos que he començat a veure’l en somnis; 
em crida, em demana socors, que el vagi a 
buscar, que m’està esperant... No puc deixar 
de sentir la seva veu, i amb aquesta 
tramuntana carregosa que en les últimes 
setmanes no ha parat de bufar ni un sol 
instant, tot em sembla més intens i 
insuportable. Potser la culpa m’està tornant 
boig, els remordiments... No ho nego però no 
em penso quedar aquí a comprovar-ho, a 
esperar que l’angoixa del dubte i la 
impotència em consumeixin per dins. 
Prefereixo morir seguint el rastre d’una falsa 
esperança. Tornaré amb ell o no tornaré. 
Sigui com sigui no em segueixis, t’ho prego. 
No vull que aquest viatge a la follia o a la 
mort t’arrossegui també a tu. Guarda el fort 
per mi. 

Lluís 

Al costat de la nota també vaig trobar una pila d’escrits 
en brut, paperots amb incomptables anotacions fetes pel meu 
germà. Malgrat revisar-ho molt per sobre, vaig veure que aquell 
material incidia molt en uns personatges anomenats escrofalls, 
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una suposada i extinta raça d’homes-senglar que segons aquells 
textos podrien haver estat els primers pobladors de l’Albera, i 
també en alguns dels ritus tribals que aquests practicaven. Totes 
aquestes anotacions estaven adornades amb un munt d’estranys 
símbols, mots antics inintel·ligibles, i algun croquis de la grotesca 
fisonomia d’aquests éssers, de fornit i encorbat cos antropomorf 
recobert de pèl fosc i cap de senglar amb un únic ull al front, i dos 
grans ullals en forma de ganxo a les extremitats de la boca, una 
imatge que em recordava a una estranya barreja entre un 
minotaure i un ciclop. Sens dubte, tot allò era fruit d’una 
investigació malaltissa i obsessiva del meu germà, i que -
òbviament- em va fer desestimar la seva suposada última voluntat.  

Començava a fer fred a l’interior d’aquell profund 
boscatge, caminant al bell mig del no-res, envoltat per aquella 
humida i espessa verdor que calava cada vegada més ràpidament 
en els meus ossos. Vaig mirar a un costat i a l’altre, com intentant 
trobar algun indici, alguna cosa que m’indiqués que anava pel bon 
camí. Sabia per on em movia; tenia els plànols de la zona concreta 
per on es va buscar al meu germà sense èxit durant les setmanes 
prèvies, tot i que coneixia prou bé la zona des de la meva 
infantesa. Perdre’m no era el que em preocupava. M’entristia 
profundament no haver estat més al seu costat, no haver-lo 
acompanyat en aquesta mena de dol que va haver de suportar des 
que va començar tot. Creia que ho havia fet però era evident que 
no. Si almenys m’hagués demanat que l’acompanyés...! Quan era 
petit ell sempre tenia cura de mi, i d’ençà que va morir el pare, va 
assumir el seu rol. No tenia per què fer-ho, ningú li va demanar, 
però ho va fer. Va deixar la innocència massa d’hora per tenir cura 
de mi i de la mare. Em va ajudar a pagar els estudis, i moltes nits, 
quan sortia a fer hores extres al magatzem on treballava, em deia 
que em quedés a casa a vigilar el fort. Amb tot el que havia 
passat, sentia que no havia estat prou al seu costat. Li devia. Més 
enllà del que em va deixar escrit. Sí, li devia. Vaig sentir com 
algunes de les llàgrimes que havien humitejat sobtadament els 
meus ulls es solidificaven sobre les meves galtes com 
estalagmites.  

Feia més de sis hores que caminava, resseguint en va 
part del terreny que els cossos d’emergència ja havien 
inspeccionat recentment i repetidament. Tot i que encara 
quedaven dues hores ben bones de llum, era conscient que la 
meva inicial impetuositat havia donat pas ja a l’esgotament, i per 
això vaig decidir tornar al cotxe i reprendre la recerca l’endemà. En 
aquell moment, però, va passar una cosa insòlita: va aixecar-se 
una breu i intensa tramuntanada, i quasi a l’acte vaig tenir l’estrany 
pressentiment que potser en aquells apunts del meu germà hi 
trobaria alguna cosa d’utilitat, alguna pista. Reconec que quan els 
vaig trobar, vaig decidir emportar-me’ls instintivament, sense 
estudiar-los amb deteniment ni esperar que poguessin fer cap 
servei a la meva empresa. Anava errat, ho confesso. Entre els 
papers hi vaig trobar un petit plànol molt brut i no massa ben traçat 
fet a bolígraf, i un punt encerclat: la roca de l’escrofall. Aquell punt 
estava en direcció contrària als estanys, la zona on suposadament 
havien desaparegut tant en Lluís com el seu fill Xavier, i a on se’ls 
havia buscat sense èxit. La zona on jo havia iniciat aquella 
personal i infructuosa recerca. 

La roca de l’escrofall està situada a la part més alta, 
laberíntica i selvàtica de l’Albera, entre el castell medieval de 
Requesens i el Puig Neulós de terres franques. Molt poca gent 
coneix aquest petit accident geogràfic, i encara menys temeraris 
s’atreveixen a acostar-s’hi per ser el terreny excessivament 
irregular i hostil. De fet, durant un temps, van ser habituals les 
desaparicions de caçadors i excursionistes en aquesta secció 
limítrofa fins que algú va decidir tancar el seu únic accés amb una 
barrera, amb una mena de porta metàl·lica. Segons les anotacions 
del meu germà, la roca de l’escrofall és un curiós turó de forma 
antropomorfa, una muntanyeta que recorda al cap i al tors d’una 
mena d’homenot robust i encorbat que mira el cel. Entre les 
diverses teories que expliquen aquesta forma gens fortuïta, aquells 
textos remetien al Necronomicon, l’extraviat llibre dels morts escrit 
l’any 730 per Abul Al-Hazred, un àrab boig que va passar per 
l’Albera en època de plenitud del Califat Omeia, i en el qual 
s’argumentava que uns homes feréstecs anomenats escrofalls, 
descrits com a éssers mig homes i mig senglars, l’haurien 
modelada en honor a alguna mena de deïtat vinguda del nord. 
Alguns diuen que en honor a un dels fills del vent, la tramuntana; 
altres més agosarats, a uns éssers primigenis que van baixar dels 
cels al principi dels temps per exigir sacrificis humans i mantenir-
se així al marge del domini sobre la terra que per llei els pertocava. 
Llegendes, al cap i a la fi. 

Aquell gir em va esperonar de tal manera que vaig córrer 
fins al cotxe i vaig sortir disparat en direcció al castell de 
Requesens. Mai havia cregut massa en històries de fantasmes i 
similars però tot allò, tot aquell misteri, m’estava absorbint sense 
adonar-me’n, estava anestesiant, estava segrestant el meu 
escepticisme. A mitja pujada vaig trobar les restes d’una masia 
rere la qual, segons indicacions d’aquell plànol mal traçat, hi havia 
una petita pista forestal. Vaig aparcar el cotxe i vaig tornar a agafar 
el meu equip. Tot i que molt ben camuflada entre l’espès fullatge 
dels voltants, vaig aconseguir trobar la pista. A terra, a un dels 
costats, hi havia un gran roc marcat amb una subtil inscripció, 
quasi imperceptible per l’erosió i el pas del temps: una mena d’ull i 
dos grans ullals a sota, als laterals. Uns segons més tard ja estava 
bosc a través, emocionat i alhora neguitós davant la troballa 
d’aquella nova ruta, però sent molt conscient que em quedaven 
poques hores de llum. El sol ja havia començat a ofegar-se entre 
aquell oceà d’arbres d’horitzó infinit, i en menys d’una hora 
s’hauria fet completament fosc. Seria llavors quan la negror, el 
caos reptant de la nit tancada, iniciaria la meva captura. 

La lluna nova d’aquella nit va alliberar la negror més 
absoluta. El foc i l’escalfor  eren encara tímids, i la petita tenda que 
havia muntat havia de servir-me per fer front, amb mínimes 
garanties, a una nit que es preveia implacablement freda i humida. 
Tenia pensat reposar unes hores abans de continuar aquella 
embogida incursió. Al meu davant, una tosca barrera d’uns dos 
metres d’altura feta a base de xapes oxidades de ferro em barrava 
el pas, m’assenyalava el camí. A la seva part central, s’hi podia 
llegir amb certa dificultat un missatge pintat a mà molt desgastat: 
”Roca de l’escrofall. Perill. Prohibit el pas”.  



 

 

Després de fer un petit mos, vaig rescatar els papers del 
meu germà i els vaig fullejar de nou. Res destacable, res prou 
rellevant com per donar-me una nova pista, a excepció d’una 
mena d’auca. En ella es veia, a mode de vinyetes, les instruccions 
per fer una inscripció a terra. Un símbol protector. Vaig pensar que 
no em costava res fer-ho, pel que pogués ser. Un gran ull a terra, 
amb uns ullals a sota, com la inscripció que vaig trobar a l’inici de 
la  pista forestal, i foc al voltant. Ho vaig fer i tot seguit vaig 
resseguir el contorn llençant part del vi que havia portat amb mi. 
Un cop dins vaig calar foc sobre aquest contorn i vaig enunciar les 
incomprensibles paraules que en teoria culminaven aquell ritual 
arcaic: Everen ugan fun. El foc, aquella imatge en petites flames, 
va aguantar encesa només uns instants però no va passar res. 
Absolutament res. Només la son, que ja feia estona que em 
reclamava. Vaig decidir, doncs, relaxar-me, intentar dormir i 
reposar algunes hores, però els pensaments que feia dies que em 
turmentaven van tornar a atacar-me com si d’una manada de llops 
famèlics es tractés. Ni la resta de l’ampolla de vi que m’havia pres 
van aconseguir enterbolir-los. Quan el crepitar de les flames va ser 
prou sorollós vaig tornar a veure entre elles al meu germà, 
impotent, amb els ulls plorosos, repetint a tothom que aquell matí, 
quan va despertar, en Xavier ja no hi era... Que el va buscar per 
tot arreu, tot aquell dia abans de notificar-ho a algú... Abans que 
tornés a fer-se fosc. I la dura realitat, la culpabilitat, el judici de 
tothom, el tractament psicològic... Ha de ser horrible despertar-te 
un dia i veure que aquella persona a qui més estimes ja no hi és, i 
que a partir d’aquell moment hauràs d’arrossegar una buidor, una 
angoixa asfixiant, el pes dels remordiments... La incertesa de la 
veritat, d’allò que realment va passar... Fins i tot em va semblar 
escoltar com s’adreçava a mi, com intentava dir-me alguna cosa 
que no aconseguia entendre... 

Era pels volts de les dues de la matinada quan un 
esgarip horrible em va despertar. Semblava un ós, o més aviat un 
senglar, o una barreja de les dues coses. Vaig agafar la llanterna i 
vaig enfocar arreu. Res. Seguidament vaig aguantar la respiració 
uns instants, amb la inconscient voluntat d’afinar l’oïda, i vaig 
poder sentir el que semblaven passes, gent corrent, cridòria... A 
l’altra banda de la portalada! Després d’uns minuts d’indecisió, 
vaig agafar la petita llanterna i la vaig saltar.  

Després de travessar un profund i espès corriol durant 
un parell de minuts, va aparèixer davant meu un pont de corda que 
salvava una caiguda d’uns trenta metres; a l’altre costat, a uns vint 
metres més, s’intuïa la roca de l’escrofall. Cada vegada feia més 
fred però l’horror i el fet de córrer muntanya amunt van mitigar amb 
escreix l’efecte d’aquelles temperatures. I córrer és un dir perquè 
el terreny era summament irregular i presentava un desnivell força 
accentuat. Alguna cosa em deia que estava a prop d’en Lluís, i 
potser de resoldre tot aquell misteri d’una vegada. En plena 
ascensió, mentre el meu cervell intentava buscar respostes, vaig 
adonar-me que feia estona que s’havia aixecat novament la 
tramuntana i que a més bufava amb insistència. De fet, bufava des 
que m’havia despertat i ara, fins i tot, a través dels seus cops quasi 
tangibles, em semblava sentir en Lluís cridant-me, foragitant-me 
d’allà. Però ja era massa tard. Quan portava un bon tram 
d’ascensió ininterrompuda, un esclat de llum va irradiar el cel de 

sobte. L’ensurt, l’impacte visual d’aquella explosió lumínica, em va 
fer caure i rodolar per terra. Semblava ben bé com si s’hagués fet 
de dia. A terra, mig amagat sota una espessa manta d’arbres, 
recuperant l’alè per aquella accidentada carrera, vaig poder 
contemplar com un potent raig de llum s’obria d’entre uns grans 
núvols negres i il·luminava la part superior de l’imponent roca de 
l‘escrofall. La seva forma antropomorfa semblava ben bé que 
mirés el cel, el punt d’origen d’aquella incandescència de 
naturalesa il·lògica i inexplicable. Mai una muntanya m’havia 
semblat tan viva i tan malèfica. Quasi al mateix moment, entre 
noves i cada cop més agressives sacsejades de tramuntana, vaig 
poder sentir una sèrie de crits compassats, d’esgarips animals que 
semblaven sortir de la cova que figurava la boca de la muntanya, 
una mena de greu i macabre càntic tribal que em va acabar de 
deixar garratibat de l’espant: Iu-rod I-tha-qua...! Iu-rod I-tha-qua...! 
Iu-rod I-tha-qua...! 

A l’interior tot era foscor i els crits retrunyien encara amb 
més virulència. La gruta era espaiosa per tots els costats, de 
tendència ascendent i estructura circular, adornada amb un munt 
d’estalactites i estalagmites com fixen els cànons de 
l’espeleologia; a les parets s’hi podien veure grapats d’inscripcions 
en una llengua indesxifrable, als meus ulls desconeguda, similar a 
la de les notes del meu germà. Em vaig aturar per observar amb 
deteniment aquells traços, aquella mena de jeroglífics 
probablement gravats en temps immemorials, i em va semblar 
percebre el mot que feia estona em volia fer embogir: Iurod 
Ithaqua. Sí, ho era... Es repetia per tot arreu. Malgrat aquell 
panorama, vaig decidir avançar encara amb més determinació, 
intentant arraconar el pànic que m’envaïa, i amb un valor que 
desconeixia posseir, segurament fruit de l’obsessió per saber què 
coi estava passant, vaig continuar avançant fins que vaig 
aconseguir visualitzar un lleu punt de llum que brotava de les 
recòndites entranyes d’aquella gruta espiral. La troballa em va 
conferir certa calma, tot i que fugissera perquè aviat vaig poder 
descobrir amb horror, escampades per tot arreu, un munt de peces 
de roba i material d’excursionistes, caçadors, escaladors... gent 
que, segurament sent víctimes d’un destí fatal, havien anat a parar 
a aquella porta d’entrada als inferns. 

Al final d’aquella galeria quilomètrica es va presentar 
davant meu una gran esplanada circular, una mena de cul-de-sac 
gegantí, tot ell en penombres, a excepció de la part central, 
perfectament Il·luminada gràcies a aquella llum exterior que es 
colava aquí per una mena d’òcul enorme situat al sostre, i que 
tenia la mateixa forma que el símbol de l’escrofall. No podia negar 
que la morfologia d’aquell espai em recordava a la de la part 
interior d’un volcà. Amagat rere algunes grans estalagmites vaig 
poder observar com una munió d’aquells homes-senglar d’un sol 
ull, tal com havia vist descrits en les anotacions del meu germà, 
restaven al bell mig d’aquell espai, en cercle, emetent aquells crits 
tribals en direcció a l’òcul. A terra, una saca amb alguna cosa a 
dins, immòbil, inert. Aparentment. Van estar així alguns minuts, 
fins que van donar per conclòs el ritual, o el que fos tot allò. I van 
començar a desfilar cova avall.  



 

 
 

Quan em vaig assegurar que tot estava tranquil, vaig 
baixar a la part central, a veure més a prop l’efecte d’aquell raig 
enlluernador que entrava pel sostre. El que vaig veure a 
continuació no ho podré oblidar mai. Una mena de cop de vent va 
descendir per aquell forat desplaçant-se com un tornado, fent 
ràpids moviments circulars sobre si mateix. Semblava intangible 
però a mesura que desaccelerava els moviments va descobrir-se 
com una massa blanquinosa i translúcida, tal com ho són les 
mateixes meduses. Aquella mena de tramuntana corpòria va anar 
modelant la seva forma i color en funció de l’entorn, mimetitzant-se 
amb els clarobscurs que el regien. En només uns segons havia 
pres forma davant meu un ésser espantós, mastodòntic, boterut, 
una mena d’enorme gripau amb cap de tortuga que va proferir el 
crit més espantós que mai he escoltat, un crit que va sonar a mil 
crits d’auxili, a mils crits de socors ofegats.  

Em vaig quedar petrificat, immòbil. Per un moment em 
va semblar que fins aquí havia arribat la meva aventura. Però, 
ràpidament, em vaig adonar que la bèstia adreçava la seva mirada 
cap a la saca. Com podia ser que no em veiés? Que potser era 
cec? L’ésser va acostar-se a aquell tros de roba i d’una bufada va 
treure del seu interior un cos d’una noia nua... Semblava jove, 
d’uns vint i pocs. Vaig quedar garratibat sense saber què fer. El 
seu cos va ser xuclat pel cos de la bèstia, absorbit en qüestió de 
segons.  

Però això no va ser el més terrorífic, allò que em va 
provocar l’espant més absolut va ser observar, quan la bèstia 

girava cua, segurament per iniciar la sortida d’aquell forat, que 
l’interior del seu cos estava ple de desenes, centenars de cossos 
que es movien dintre seu. Tots semblaven vius, tots tenien els ulls 
oberts, amb cares d’horror indescriptibles. La noia va obrir els ulls 
en aquell instant i va emetre un crit sord que em va semblar 
esgarrifós, i seguidament es va perdre entre aquella multitud de 
cossos. Va ser llavors quan vaig veure en Lluís al costat d’en 
Xavier.  

Els havia trobat, potser la cosa no havia acabat com 
esperava, però els havia trobat. En Lluís també em va veure però 
no va cridar com la noia. Molt tranquil, reposat, com conscient i 
resignat del seu destí fatal, va posar la mà sobre el cos de la 
bèstia, i a continuació va intentar dir-me alguna cosa. “Vés-te’n!”, 
em va semblar llegir als seus llavis. Instintivament, però, vaig 
col·locar la meva mà sobre el cos d’aquella criatura amorfa. El 
tacte va resultar ser tou i gelatinós i, en conseqüència, la meva mà 
es va enfonsar fins a trobar-se amb la d’en Lluís. Sense pensar-
m’ho dos cops li vaig agafar amb força i vaig estirar cap a mi, just 
en el moment que aquella bèstia començava a elevar-se de nou 
per sortir d’aquell forat. La meva força no va ser suficient i vaig 
sortir d’allà volant. Jo seguia intentant estirar, però el fet és que el 
cos no cedia i el meu germà, des de l’altra banda, em repetia amb 
gestos que ho deixés estar.  

Llavors, en un mal gest, vaig mirar cap a baix i vaig 
veure la roca de l’escrofall, el pont de corda, la muntanya per la 
qual havia pujat no feia gaire, i a la seva falda una foguera amb un 
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home davant seu, adormit al bell mig d’una inscripció que 
semblava un gran ull amb dos ullals als costats inferiors. I aquí és 
quan ho vaig entendre: aquell home era el meu jo físic, i jo una 
projecció del meu cos. Aquella mena d’emblema que vaig inscriure 
a terra va projectar-me astralment, va desdoblar-me i va 
permetre’m accedir a un estat incorpori, invisible, potser intemporal 
i interdimensional. Segurament allò és el que va intentar fer el meu 
germà per trobar en Xavier, però no se’n va sortir i va acabar sent 
víctima d’aquells maleïts escrofalls, aquells éssers que vivien 
amagats en les muntanyes de l’Albera des dels orígens, servint 
sacrificis a aquella deïtat filla del vent anomenada Iurod Ithaqua, i 
que molt possiblement era la tramuntana... No vaig voler raonar 
més i vaig estirar amb totes les meves forces. 

* * * 

En aquest precís moment acabo d’escriure aquests fets. Estic 
esperant que em donin l’alta. Em sento dèbil, però no aguanto 
tancat aquí ni un minut més. Em van trobar inconscient, amb 
símptomes d’hipotèrmia, davant el pas barrat a la roca de 
l’escrofall. Tres dies més tard despertava a l’hospital de Figueres. 

Recordo perfectament tot el que em va succeir, el que vaig viure. 
Mai podré esborrar-ho de la meva memòria però per si de cas ho 
constato aquí, dono fe que els horrors que va descriure el boig 
àrab Al-Hazred en el seu Necronomicon existeixen. Els escrofalls 
viuen com rèmores de les nostres ànimes, de les nostres febleses, 
ens donen caça i ens serveixen al seu déu protector.  

Em queda el consol d’haver trobat el meu germà i el meu 
nebot, i d’haver-los deslliurat d’aquell destí horrible. Van ser 
trobats morts en punts diferents de l’Albera, despullats, esclafats a 
terra. Ben bé com si haguessin estat escopits pel cel, com si 
haguessin estat llençats des dels aires per alguna cosa. Per la 
tramuntana... Sé que ella ho sap... Sap que vaig treure-li el que ja 
era seu, i algun dia vindrà a per mi. Ho sé. Vindrà i se m’endurà. I 
mentre espero que arribi aquest moment, cada cop que la senti 
xiular pels cels d’aquesta terra també sentiré totes les seves 
víctimes demanant un auxili que mai arribarà. I llavors embogiré 
una mica més. A no ser que em carregui del valor suficient per 
enfrontar-m’hi de nou. O morir. 
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RESSENYA 

El crit de les ultracoses, de David “Callahan” Ruiz 
 

En David Ruiz és nou en el món del fantàstic, 
però en “Callahan”, el seu alter ego, és un gat 
vell. Per a en David Ruiz El crit de les 
ultracoses (menció especial del jurat de l’últim 
Premi UPC a obres de ciència ficció) és la 
primera novel·la. En Callahan, en canvi, l’home 
de les sempiternes ulleres de sol a l’estil Clint 
Eastwood, té a les espatlles un bregat 
currículum de curtmetratges (i algun llarg, fins i 
tot) de gènere fantàstic, sobretot dins del terror 
més sangonós i canyero. Aquesta dicotomia és 
una de les senyes d’identitat d’aquesta seva 
primera novel·la curta, com no podria ser d’altra 
manera. De fet, l’embrió d’aquest llibre cal 
buscar-lo en el cinema, en el seu 
curt Noise (2007), que va guanyar el II premi en 
el concurs de curts del portal Aullidos.com. Es 
tractava de la història d’una misteriosa massa 
elèctrica vinguda de l’espai exterior que 
s’introduïa en un habitatge a través de l’antena 
del televisor. Aquest és, en resum, l’argument 
també d’aquesta novel·la. 

Val a dir que, almenys des d’un punt de vista 
molt personal, m’ha semblat molt encertat 
aquest anar saltant d’un gènere a l’altre. Frases 
curtes, indicacions precises. En alguns 
moments sembla més aviat que estiguem llegint 
un guió cinematogràfic que no pas una novel·la 
convencional. Innegablement, El crit de les 
ultracoses beu també de la millor tradició 
literària de les novel·les sobre invasions 
marcianes i la fi del món. Des de La guerra dels 
mons (1898) de Wells fins a El dia dels 
trífids (1951) de Wyndham. Però el referent, gens dissimulat, és La 
invasió dels lladres de cossos (1955) de Jack Finney. Des que es va 
estrenar, la novel·la de Finney ha exercit una poderosa influència 
damunt de diversos directors de cinema, i se n’han arribat a fer ni 
més ni menys que quatre versions dignes, i moltes altres de 
“bastardes”. Precisament de la que és (al meu parer) la millor 
versió, La invasió dels ultracossos (1978) de Philip Kaufman, 
n’extreu en David el títol de la seva novel·la. 

El crit de les ultracoses està protagonitzada per un detectiu del cos 
dels Mossos d’Esquadra a la ciutat de Girona, en Raül Costa. Es 
tracta d’un individu alcoholitzat, groller i d’un profund cinisme. Al més 
pur estil de les novel·les de gènere negre amb protagonista malcarat. 
Ell i el seu company, en Quim Brava (efectivament, són la parella 
Costa-Brava), s’han d’encarregar d’una mort, aparentment rutinària. 
Al cap de poc, però, descobriran que les causes del decés no són tan 
clares com semblava en un principi i que no ha estat l’únic cas a la 

ciutat. Tot esdevé molt més desconcertant quan 
les suposades víctimes resulta que desperten. 
No, no són zombis. Senzillament han estat 
abduïdes per ultracoses. A partir d’aquest 
moment comença una desenfrenada carrera del 
protagonista per aturar la invasió d’aquests 
éssers que, per epicentre, té la capital gironina. 
La ironia és una de les bases que millor juga la 
novel·la: l’antiheroi protagonista, les referències 
al grup de música Manel, etc. De fet, subvertir 
l’ordre d’alguns elements se li dóna bé a l’autor, 
com per exemple amb l’alcoholisme del 
protagonista, que serà una de les claus del seu 
poder de resistència als invasors. 

La novel·la té una bona arrencada, que m’ha 
enganxat. La barreja de realitat quotidiana i 
surrealisme absurd és convincent i confereix 
originalitat al relat. Els referents al món del cine, 
que potser desagradin a algun lector, a mi 
personalment m’han fet el pes (com la 
indissimulada “escena” inicial amb en Raül 
ressacós al seu cotxe, tot un homenatge al 
Bruce Willis de L’últim boy scout). Potser en 
algun moment de la part central davalla la tensió 
i és aquí on es nota que és una primera novel·la 
(la història entre el protagonista i la seva família, 
per exemple, m’ha semblat un pèl enrevessada i 
m’ha costat d’entendre en algun punt), però la 
veritat és que a les últimes pàgines el llibre 
remunta. Val a dir, sense desvetllar cap 
sorpresa, que si un dels aspectes més 
interessants de les versions cinematogràfiques 
eren els finals (el de la primera versió de Siegel i 

el de la posterior de Kaufman, sobretot), plens de lectures 
desconcertants, en David ha estat a l’altura. Hauria estat un 
desengany que, amb el currículum d’enfant terrible rere (i davant) la 
càmera que té, s’hagués conformat a escriure un happy end de 
factura hollywoodiana per al seu primer relat. Doncs, no. No és el 
cas. 

Últimament he llegit algunes altres novel·les que ara em fan pensar 
en aquesta: per exemple Mentre el món explota (2014) de Roderic 
Mestres o Podrits (2014) de Josep O. Granés. La primera és una 
història sobre la fi del món localitzada a la ciutat de Barcelona. La 
segona és una invasió zombi, situada a Girona. En tots dos casos es 
fa ús d’un llenguatge planer, amb tendència a l’exageració i que ens 
apropa més al que seria una obra irònica i desmitificadora, simple 
entreteniment, que no a res pretesament transcendental i metafòric. 
És d’agrair, a vegades, aquesta sinceritat en una novel·la. El llibre 
d’en David crec que té el millor de les dues: l’estil gamberro de la 

DAVID “CALLAHAN” RUIZ 

 

Figueres, 1976. És llicenciat en Història i en 
Comunicació, Publicitat i RRPP. Director i 
guionista de curts i espots, i també escriptor 
i articulista en diferents mitjans, com Els 
Bastards, AraGirona.cat i Unbreak, així com 
col·laborador habitual de La Ser. És també 
el creador de la websèrie d'humor "Scalletti: 
Girona Connection" i durant l'any 2015 
prepara el seu llargmetratge Sant Martí 
juntament amb Albert València. 

Com a escriptor, l'abril del 2015 va presentar 
la seva primera novel•la, El crit de les 
ultracoses, publicada per Curbet Edicions i 
que ha estat guardonada amb el 2n premi 
(menció especial) al Premi de novel•la de 
Ciència-Ficció de la UPC el 2014.  

Font: Viquipèdia. 
Foto: Josep M. Dacosta 

http://callahanruiz.wix.com/callahan#!about/c240r
http://www.upc.edu/cienciaficcio/home/home.php
https://vimeo.com/47579344
http://www.aullidos.com/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/08/15/la-guerra-dels-mons/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/08/15/la-guerra-dels-mons/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/09/05/el-dia-dels-tr%c3%adfids/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/09/05/el-dia-dels-tr%c3%adfids/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/03/25/mentre-el-mon-explota-2014-roderic-mestres/
http://elbiblionauta.com/ca/2014/10/10/podrits-2014-josep-o-granes-i-cortey/


 

 

primera i la localització gironina de la segona. I aporta un element 
que cap d’aquelles tenia, i que personalment trobava a faltar. Una 
certa consistència en l’element cienciaficcional. El crit de les 
ultracoses no és (només) la típica novel·la juvenil de desastres. 
L’autor s’ha esforçat (val a dir que convincentment) a justificar amb 
raons l’arribada dels invasors a través del televisor. La meravella no 
és fruit d’un irritant deus ex machina, sinó que Ruiz teixeix una 

coartada científica ben exposada. I de passada fa una bona 
repassada al món de la televisió. En aquest cas sí, doncs, la novel·la 
també serà metàfora d’alguna altra cosa: de tota l’alienació (gens 
fictícia) de què som víctimes sense adonar-nos-en. En definitiva: un 
primer relat molt rodó. 

@DanielGenis 17/04/2015 
 

RESSENYA 

El secret de la banya embruixada, de Salvador Macip  
i Sebastià Roig 
 

Res millor per acabar les vacances d’estiu que 
una lectura lleugereta. El secret de la banya 
embruixada és una novel·la escrita a quatre 
mans entre dos clàssics del gènere a casa 
nostra, Salvador Macip i Sebastià Roig. No 
és el primer cop que treballen junts 
(vegeu Mugrons de titani o Ullals), i malgrat les 
dificultats que deu comportar una tasca 
d’aquestes característiques, cal dir que el 
resultat és ben cohesionat i reeixit. El llibre 
comença amb un pròleg, en què se’ns parla de 
l’intent de robatori d’un cap de rinoceront a la 
casa de Salvador Dalí a Portlligat. Els lladres 
són uns sapastres i el robatori es frustra. 
Només aconsegueixen robar-li la banya. 
Aquest fet, un cas real documentat, és 
l’excusa que desencadena aquesta peripècia 
sobrenatural: resulta que en la banya hi havia 
empresonats uns malèfics esperits d’una altra 
dimensió, els tikoloshes, que s’escapen. 

L’acció central de la novel·la passa a 
Palamós, localitat d’on apareixen diversos 
indrets perfectament identificables. Els 
protagonistes són la Sil i en Pep, dos nois que 
cursen 2n d’ESO a l’institut de la població, i el 
seu germà gran, en Marc, un penques 
obsessionat amb fardar pel poble amb la seva 
Rieju. La Sil resulta que té poders 
paranormals, i això possibilita que sigui l’única 
persona que pot veure dues presències 
fantasmals que corren els carrers de Palamós 
i requereixen la seva ajuda: la de l’escriptor 
nord-americà Robert Chester Ruark i la 
de Charlie J. Fatburger, el gos de (ni més ni 
menys) Truman Capote. 

Portlligat, Púbol i Salvador Dalí sobrevolen el 
relat, com uns elements ectoplasmàtics més. 
No podia ser d’altra manera, en una novel·la 

ambientada en terres empor-
daneses i d’arrel surrealista. De fet, 
podríem dir que l’obra està 
deliberadament farcida de tòpics, 
però són tòpics simpàtics. En 
aquest ordre de coses, també 
podem dir que el llibre recorda 
constantment cintes populars dels 
anys ’80 de ciència ficció i fantasia, 
a l’estil de Agárrame esos 
fantasmas, amb Michael J. Fox, 
Els Goonies, Poltergeist, E.T. o Els 
caçafantasmes, a la qual recorda 
moltíssim en diversos moments i, 
en especial, en la part final. Menció 
especial per la coberta del llibre, tot 
un homenatge precisament a 
l’escena final, tant d’aquesta 
pel·lícula com de la nostra novel·la. 

SALVADOR MACIP 

Blanes, 1970. Va estudiar Medicina a la Universitat de 
Barcelona, on també es va doctorar en Genètica Molecular i 
Fisiologia Humana.  

El 2005 va publicar la seva primera novel·la, Mugrons de titani, 
coescrita amb Sebastià Roig, que va guanyar el premi Vall 
d'Albaida. El 2007 va aparèixer la seva primera novel·la en 
solitari, El rei del món. La segona, El joc de Déu, va sortir el 
2010 i va obtenir el III Premi Ictineu a la millor novel·la 
fantàstica escrita en català. El mateix any va guanyar el premi 
Joaquim Ruyra per Ullals, coescrita de nou amb Sebastià Roig 
i publicada el 2011.  

El 2012 va guanyar el 1r Premi Carlemany de Foment de la 
Lectura amb Hipnofòbia.  

Els seus llibres han estat traduïts al castellà, al francès, al 
portuguès i al turc. 

Font: Viquipèdia  
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El llibre està dirigit a la franja més jove de lectors, aquells que encara 
no tenen un bagatge gaire dilatat en el terreny de la literatura 
fantàstica i que es poden sentir identificats 
amb l’edat dels protagonistes. És veritat, 
però, que totes aquelles referències 
cinematogràfiques només seran proces-
sades convenientment pel lector adult i 
més bregat en el món del fantàstic. Amb 
això no pretenc dir que sigui una novel·la 
per a totes les edats (no, el “target” és 
claríssimament infantil/juvenil), però com 
el bon cinema animat d’avui dia, els adults 
amb fills no faran escarafalls a usar-los 
com a excusa per passar, també ells, una 
bona estona.  

No obstant això, la novel·la tampoc es 
limita a l’entreteniment fantàstic i prou, 
sinó que aprofita l’estil mordaç dels seus 
autors per fer una crítica indissimulada a 
alguns desgavells urbanístics ben propis d’aquestes poblacions 
costeres. És el cas precisament de l’escena final que deia, situada en 
un monstre de formigó anomenat Edifici Alfons II, ben real per a la 
gent de Palamós. 

La manca de tradició fantàstica a casa nostra és un fet, que obeeix 
sens dubte a diverses causes. Com a professor de secundària sé que 
molts joves menyspreen tot allò que no és real, com si el fet d’ésser 
real fos un mèrit literari per se de qualsevol obra. Rectificar aquesta 
mancança i acostar la nostra literatura a d’altres de més normals 
comença per educar aquests joves des d’infants també en el gust per 

la lectura d’arrel fantàstica. Aquesta novel·la és una eina útil en 
aquest aspecte i que pot resultar molt adequada per als docents dels 

nostres instituts. Més encara quan 
l’editorial posa a la seva disposició una 
sèrie d’interessants propostes didàc-
tiques on-line relacionades amb el llibre. 

El secret de la banya embruixada està 
ben estructurat i la llengua que fa servir 
és àgil, però rica, i es llegeix en un bufet. 
S’ha de felicitar els autors per haver 
compost una obra que barreja 
eficaçment l’entreteniment amb la 
qualitat. La literatura per a joves no ha 
d’estar renyida amb cap de les dues 
coses. Són massa els autors de literatura 
infantil i juvenil que tracten el seu públic 
com si fos idiota i els serveixen qualsevol 
porqueria enllaunada. Els que treballem 
amb nens sabem que són un públic 

exigent, precisament perquè l’accés a les noves tecnologies fa que 
tinguin molt on triar. 

Com les icones vuitanteres que homenatja, el final de El secret de la 
banya embruixada resta obert i es presta fàcilment a una segona 
part. Llegeixo les últimes línies i gairebé puc escoltar els acords 
electrònics de la B.S.O. de Ray Parker Jr… If there’s somethin’ 
strange in your neighborhood… Who ya gonna call? 

@DanielGenis 09/10/2015 

 

  

SEBASTIÀ ROIG 

Figueres, 1965. És periodista i escriptor. Especialista en 
cultura popular, és un gran coneixedor del món del còmic, el 
cinema i la literatura de gènere.  

Ha publicat textos sobre el cine de terror i fantàstic i sobre el 
món de la historieta. També ha fet novel·les de ciència-ficció 
humorística: Mugrons de titani (amb Salvador Macip), El pla 
del doctor Bataverda (Cruïlla, 2003) o El cogombre sideral 
(Destino, 2000).  

Col·labora amb Edicions Triangle Postals, on ha participat en 
títols com Catalunya (2007) o Dalí, el triangle de l'Empordà 
(2003). Aquest darrer va merèixer el premi de la Generalitat 
de Catalunya al millor llibre de promoció turística 2003. 
L'abril de 2015 ha estat reconegut com a escriptor «de 
capçalera» de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. 

Font: Viquipèdia 
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TONI BENAGES 

 

Barcelona, 1970. Llicenciat en Belles Arts a la Universitat 
de Barcelona.  

Director del Crypshow Festival, dibuixant, il·lustrador, 
cartellista... Autor dels àlbums Total Wars (Scifiworlds 
Comics, 2011) i Las manos en los bolsillos, amb guió de 
Pablo Herranz (Edicions de Ponent, 2006).  

Dibuixa a Scifiworld i a la Revista Xiulit. Promotor de la 
revista La Cripta (2012), entinta l’àlbum de Rubén 
Pellejero i Christoper The long and winding road 
(Kenneseditions, 2016) i col·labora amb David González 
en el programa This is not another freaky TV Show. 

 

RESSENYA 

Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols,  
de Sebastià Roig i Toni Benages 
 

No ens enganyem. El filòsof Francesc 
Pujols és més conegut avui dia per la seva 
cèlebre frase sobre el futur dels catalans (una 
autèntica astracanada), que no pas per la 
seva filosofia hiparxiològica. Personatge 
excèntric i d’idees discutides pels acadèmics, 
admirat (com no) per Salvador Dalí 
precisament a causa de la seva excentricitat 
(li dedicà l’escultura que presideix l’entrada al 
seu museu a Figueres) i avui en vies de 
reivindicació, Francesc Pujols es prestava 
perfectament al procés de pulpificació a què 
l’han sotmès Sebastià Roig i Toni Benages 
en aquesta obra extraordinària, fresca, 
brillant. Mestra. Efectivament, aquestes 96 
pàgines són del millor que s’ha fet en gènere 
fantàstic aquest any que es clou a casa 
nostra. I això no desmereix gens la resta, al 
contrari. En un any ple de peces valuoses, 
aquestes Extraordinàries aventures de 
Francesc Pujols són una cirereta perfecta. 

Des de la pròpia coberta (amb aquest títol que 
ens transporta a l’univers de Les aventures 
extraordinàries d’en Massagran i amb el traç 
del dibuix, de ressonàncies inequívocament 
tintinesques), els autors d’aquesta novel·la 
gràfica ens insereixen de ple en el terreny de 
l’aventura fantàstica. Per si n’hi havia cap 
dubte, la Introducció de Sebastià Roig deixa 
molt clars els pressupòsits del volum. Titulat 
“La hiparxiologia no és una pomada per al 
cul”, Roig s’esplaia explicant-nos, amb la seva 
acostumada prosa hilarant, l’origen d’aquest còmic, a les pàgines de 
la pulplicació “La Cripta”, on dibuixava Toni Benages. Són pàgines 
que cal llegir, ja que l’edició, cuidada fins a l’últim detall, s’ho mereix. 
Cal fer una menció especial, arribats aquí, a la tasca dels editors de 
Males Herbes, sempre arriscant i sempre encertant. 

El volum es divideix en cinc parts. Cinc historietes protagonitzades 
per Francesc Pujols, el qual, més que un filòsof a l’ús, sembla més 
aviat un detectiu del paranormal. I a cada aventura s’envolta d’una 
autèntica tropa de freaks. Precisament la primera peripècia, que 
transcorre a Barcelona el 1912 i porta per títol “L’esperit de l’art 
modern”, té com a teló de fons el tema de l’espiritisme. Roig i 
Benages introdueixen personatges històrics com Pichot, Josep 
Dalmau, l’espiritista empordanesa Marguerida Calafell o Antoni 
Gaudí, que actuen com a partenaires del protagonista, que ha 
d’enfrontar-se ni més ni menys que al fantasma del pintor Carles 
Casage-mas, mort tràgicament a París, en engegar-se un tret quan 

va ser rebutjat per la seva 
amant, Germaine. En paral·lel a 
l’entreteniment, els autors ens ofereixen 
un retrat viu i pintoresc de la Barcelona 
de principis de segle (la Rambla, els 
Quatre Gats, el barri xino, etc.). 

La segona peripècia transcorre a 
Banyoles, l’any 1919. Titulada “El 
gabinet del doctor Darder” està 
protagonitzada pel cèlebre naturalista / 
ictiòleg / taxidermista i antic director del 
zoo de Barcelona, Francesc Darder. 
Darder, en el moment que ens situa la 
historieta, viu retirat a Banyoles, on 
prossegueix els seus estudis biològics. 
Tot un doctor Moreau de casa nostra, 
vaja. Si en l’anterior història eren els 
fantasmes, aquí els ens paranormals 
són les aloges o dones d’aigua que, 
evidentment, habiten el llac banyolí. 
Tota una prova de fe per als esperits 
racionals com Pujols! 

“Espero que el vostre esperit 
racional no pateixi cap crisi de fe.” 

“Escombres entre ombres” és, 
juntament amb l’anterior, una de les 
històries que m’ha semblat més 
aconseguida, des de tots els punts de 
vista. El tema a tractar en aquest cas és 
el de les bruixes i, l’escenari, com no 

podia ser cap altre, és Llers, vila d’ancestral tradició bruixeril. De fet, 
l’acompanyant d’honor de Pujols en aquesta aventura extraordinària 
no és cap altre que Carles Fages de Climent, l’autor precisament del 
poema “Les bruixes de Llers” (1924), il·lustrat ni més ni menys que 
per Salvador Dalí. Tot molt empordanès. Tot molt entramuntanat. No 
és l’únic element folklòric d’aquestes contrades. Situat també en el 
folklore local, Roig/Benages ens ofereixen una estel·lar aparició del 
nostre particular Nosferatu, aquell comte Estruc que sembla haver 
trobat nova vida entre els nostres narradors locals recents (vegeu 
“Llers, 1939” d’Enric Bassegoda al recull Catalunya mítica). La prosa 
sorneguera de Roig, però, no s’acontenta amb una recreació típica 
del mite, sinó que li dóna un tomb rocambolesc i meravellós: per 
acabar amb el masclisme dels llersencs es produeix el naixement 
d’una amenaça molt pitjor que la bruixeria: el sufragisme!  

Els 2 últims aplecs (cronològicament els que es van escriure primer, 
com s’explica a la Introducció), són els més curts. I potser també els 
més fluixos. “Les irreals omegues” es situa a Martorell, l’any 1923. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A0_Roig_i_Casamitjana
http://elbiblionauta.com/ca/2013/09/15/lilla-del-doctor-moreau/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/05/08/catalunya-mitica-2015-diversos-autors/


 

 
 

JOAN MARCÉ 

 

Viladecans, 1965. Arquitecte per l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona (UPC), resideix i exerceix la seva 
activitat professional a Banyoles. 

Ha publicat la novel·la Un Intrús a l’Estany 
amb Edicions 62 i un dels relats que 
composen el recull de Mètode, Científics 
Lletraferits, editat per la Universitat de 
València, a més de diversos articles 
periodístics en mitjans locals. 

Finalista del premi Ictineu de l’any 2012 
amb L’Íntrús a l’Estany, publica ara El 
visitant, la segona part de la que serà la 
trilogia El Missatge. 

Com no podia ser d’una altra manera amb aquest títol, qui 
acompanya Pujols en aquest cas serà el pastisser-poeta J.V. Foix.  A 
partir del conte “Com va caure la Marta Clarissa” (1919), de Joan 
Santamaria, els autors ens apropen al corrent del futurisme: cotxes, 
màquines tronadores i dones psicodèliques que pateixen accidents 
d’aviació. La darrera historieta és “Quan cau, cau”, i té lloc de nou a 
Barcelona, l’any 1930. Pel que es veu, a la ciutat comtal estan tenint 
lloc tot un seguit de successos estranys, tots relacionats amb les 
ones de ràdio, i només el nostre detectiu sumpèctic pot desentrellar 
què ocorre, grimpant i barallant-se pels teulats barcelonins com un 
autèntic Indiana Jones de la filosofia paranormal. 

“Ser investigador hiparxiològic és una feina bruta i molt 
cerebral. Però algú l’ha de fer.” 

Acaba el llibre amb unes “Notes extraordinàries d’uns dies 
desventurats”. Són una sèrie d’anotacions sobre aspectes 

inspiradors, deutes, context històric, etc. En definitiva, un llibre que 
emana la meravellosa desmesura (però ben mesurada, alhora) que 
caracteritza la narrativa de Sebastià Roig, novel·lista, assagista i 
referent indiscutible del fantàstic de casa nostra, molt ben 
acompanyada aquesta vegada pels dibuixos magnífics, clars, 
precisos de Benages, que encaixen com un guant. Un connubi molt 
ben avingut, el de Roig i Benages, que promet moltes més estones 
entretingudíssimes amb altres casos de Francesc Pujols que sens 
dubte estan esperant per ésser escrits. És d’esperar que el públic els 
sàpiga reconèixer la qualitat de l’obra i que Males Herbes els segueixi 
fent confiança. Roig, Benages i Francesc Pujols s’ho han ben 
guanyat. 

@DanielGenis 06/11/2015 

 

RESSENYA 

El visitant, de Joan Marcé 
 

El passat dissabte 7 de novembre es va 
celebrar la XXXVIII Ter-Cat a Girona. Després 
de força temps sense celebrar-se-n’hi cap, la 
capital dels dos rius va gaudir amb diversos 
actes informals dedicats a acostar els fans i els 
autors de literatura de gènere fantàstic. Entre 
els autors gironins que van presentar les seves 
últimes obres va haver-hi Sebastià Roig (per 
partida doble), David “Callahan” Ruiz i David 
Sandó. També hi estava convidat Joan Marcé, 
l’autor de El visitant, però malauradament al 
final no hi va poder assistir. Així que em vaig 
quedar amb les ganes de conèixer-lo i, el que 
és pitjor, de sentir-lo parlar d’aquesta novel·la. 
Ara bé, sempre he procurat seguir els consells 
d’aquells que en saben més i duen més temps 
en “el negoci” que jo, així que quan l’Eloi 
Puig (de La Biblioteca del Kraken, 600 
ressenyes) va recomanar-lo, em vaig afanyar a 
prendre’n nota. 

I Déu n’hi do si l’ha encertada! Val a dir que a 
aquestes alçades ja no tenia cap esperança de 
llegir la millor novel·la de ciència-ficció en 
llengua catalana publicada aquest any, però 
així ha estat. Menys encara d’un autor del qual 
ho desconeixia absolutament tot, amb un llibre 
autoeditat (hauré de reconsiderar les meves reticències a la qualitat 
dels autors autoeditats, a tenor d’aquest llibre i de l’últim premi 
Ictineu, Tenebra, de l’Emili Gil) i de títol tan poc atractiu com El 
visitant. Si obviem aquests aspectes contextuals, resulta que la 
novel·la és una autèntica joia, tremendament ben escrita, 

abastament documentada en diverses branques 
del saber (des de criptografia a microbiologia, 
passant per història antiga o física quàntica) i amb 
un sentit endimoniat del ritme que m’ha mantingut 
enganxat a la lectura hores i hores. Literalment. 
Els lectors habituals del blog ja saben les meves 
reticències a les obres llargues, així que 
entendran el valor d’aquesta afirmació en una 
obra de més de 400 pàgines! 

El visitant és la segona part de la  trilogia El 
Missatge, de moment inacabada (sembla ser que 
l’any vinent podríem assistir a la seva conclusió), 
que es va encetar l’any 2011 amb Un intrús a 
l’estany (Edicions 62), finalista al Premi Ictineu de 
l’any següent. Ara bé, no és necessari haver llegit 
aquella primera novel·la per seguir perfectament 
el fil d’aquesta segona, com jo mateix puc 
testimoniar. El llibre comença on va acabar el 
primer, és a dir, just després del revolucionari 
descobriment que va realitzar el científic Ramon 
Verdaguer: la relació entre un intricat codi 
matemàtic ocult en la nostra cadena d’ADN i 
l’existència de vida extraterrestre en un petit 
planeta, M-51. Prenent aquest cop com a eixos 
del relat dos arqueòlegs, el kurd Adar Khami i la 
noruega Tate Thorsen (i desplaçant a un paper 

més secundari Ramon Verdaguer i la seva xicota Eva) Joan Marcé 
trasllada l’acció al desert iraquià, on una troballa en un antic jaciment 
sumeri de més de sis mil anys posarà al descobert una tomba amb 
uns gravats inquietants. 

http://elbiblionauta.com/ca/2015/11/18/cronica-la-xxxviii-ter-cat-les-tertulies-de-cificat-tornen-a-girona/
http://www.grup62.cat/autor-joan-marce-gonzalez-000054936.html
http://www.elkraken.com/principal.html
http://elbiblionauta.com/ca/2015/12/02/noticia-guanyadors-dels-premisictineu-2015/
http://elbiblionauta.com/ca/2015/12/02/noticia-guanyadors-dels-premisictineu-2015/


 

 

Quan, casualment, es relaciona aquesta troballa amb el descobriment 
del doctor Verdaguer i es planteja la possibilitat que una intel·ligència 
extraterrestre, fa milers d’anys, hagués pogut intervenir de manera 
decisiva en l’evolució de la nostra espècie (en la línia que ja havia 
plantejat, per exemple, 2001: Una odissea espacial d’Arthur C. 
Clarke), les agències d’espionatge més importants del món inicien 
una carrera d’obstacles per atribuir-se el mèrit del descobriment. I 
l’Adar i la Tate, en Ramon i l’Eva, no seran sinó un més d’aquests 
obstacles, simples peons en un joc molt més perillós del que creien i 
que poc té a veure amb l’interès científic. En paral·lel a aquesta trama 
central, Marcé ens acara hàbilment a aspectes ben interessants de la 
nostra pròpia espècie, i que ens obliguen encara que no vulguem a 
preguntar-nos per la nostra naturalesa, tan ambigua, tan complexa. 
Els homes, capaços del millor i del pitjor. Excel·lent la caracterització 
del dolent de la història, aquest Scalphunter (que sembla tret d’un film 
de Tarantino o dels germans Coen), i del seu cap, el temerari Jack 
Flesher. 

El visitant no és exclusivament una obra de ciència-ficció. De fet, 
s’interna magistralment en altres gèneres, com la novel·la d’espies o 
la d’aventures, en la línia de les de mestres com Frederick 
Forsyth o John Le Carré. Però cal no perdre de vista ni fer 
escarafalls pel fet que l’excusa argumental, en el fons, sigui (mal que 
li pugui pesar a algú) la ciència-ficció. Llengua apta i madura, 
vocabulari adient, estil acurat i dinàmic, fabulosa ambientació i uns 
coneixements aprofundidíssims dels camps més variats doten 
aquesta novel·la a parts iguals d’una gran versemblança i d’una 
fabulosa capacitat per captar l’atenció dels lectors més diversos. 
Potser al final et preguntes si no hauria convingut una última 
repassada per part d’un corrector professional, però en qualsevol cas 

clama al cel que una obra com aquesta no hagi aparegut publicada 
en una bona editorial, amb tot el cerimonial digne dels grans 
blockbusters. 

Catalunya és i continuarà essent un país petit mentre no es tregui de 
sobre els romanços i les grans editorials (la gran editorial, Planeta, 
que ho ha fagocitat gairebé tot) no entenguin que una obra com 
aquesta (sí, de ciència-ficció) està feta per vendre’s a dojo. El 
visitant no és art i assaig, no és literatura de petit format per a 
minories. És molt bona literatura de masses, d’aquella que les grans 
editorials s’haurien de barallar per publicar per Sant Jordi. D’aquella 
que ajuda a consolidar la literatura d’un país normal. Si algun dia 
s’entén que hi ha autors nostrats tan capaços com els forasters de 
vendre un fotimer d’exemplars començaré a creure en el futur cultural 
d’aquest país nostre. Mentre es continuï confonent el que ha de ser 
un best-seller amb el que són subproductes mediocres i tornes 
clientelars d’autors mediàtics, no. 

El pitjor d’aquesta novel·la és que costa de trobar. No la busqueu a 
La Central o a la Laie, perquè no la trobareu. Tampoc a Gigamesh 
em temo, el gran temple a Barcelona de la literatura de gènere. 
Caldrà que feu l’esforç de desplaçar-vos a la llibreria Geli de Girona 
(també la podeu demanar a través de la seva pàgina web) o que us 
arribeu a la petita Low Cost de Figueres, alguns dels pocs llocs del 
món que de moment us la poden dispensar. Però val la pena, creieu-
me. No us mentiria amb una novel·la de 400 pàgines! 

@DanielGenis 18/12/2015 
 
 

 

  

 

http://elbiblionauta.com/ca/2014/11/15/2001-una-odissea-de-lespai/
http://www.llibreriageli.com/brand/8322/edm-edicions
https://www.facebook.com/LlibresLowCost/?fref=ts


 

 
 

CRIDA 

Et necessitem!  
Si coneixes cap autor de ciència-ficció, fantasia o terror de les comarques gironines, o bé qualsevol 
activitat relacionada amb el món del fantàstic de què creus que ens hauríem de fer ressò en 
aquesta revista, no ho dubtis: posa’t en contacte amb nosaltres de seguida! Ens pots escriure a 
elbiblionauta@gmail.com 

 

AGENDA 

Cites fantàstiques per al 2016 (Girona) 
Gener  Imperdibles 2015 
Febrer   
Març 
Abril 
Maig  II Concurs de microrelats fantàstics “La masmorra de l’androide” 
  Dia de l’orgull friqui a la llibreria Low Cost - Figueres 
Juny  10è Festival del còmic – Torroella de Montgrí 
Juliol  50è aniversari Star Trek - Figueres 
Agost   
Setembre 
Octubre   Nit de bruixes a la llibreria Low Cost – Figueres 
Novembre  6a Setmana de cinema fantàstic i de terror a Girona. Acocollona’t  

Ter-Cat a Girona 
Desembre El Biblionauta. L’almanac de CiFiCat #2 

* Aquest calendari és provisional i algunes cites estan pendents de confirmació. Si coneixes alguna altra cita ineludible del 
fantàstic gironí, fes-nos-la saber. 

 

XARXA 

Blogs on aterrem de vegades 
Acocollona’t 
bloGuejat 

Cròniques de Neopàtria 
Els Bastards 

Especulacions d’un Neanderthal 
FantàstiK 

Jacint Casademont 
La biblioteca del Kraken 
La màgia de les lletres 

Les Males Herbes 
Les Rades Grises 
Mitologia catalana 

Ningú no és perfecte (podcast) 
OciFicció 

Revista Catarsi 
Revista Les Males Herbes 

Rucs elèctrics 
 

  

RÀNKING 

La millor CIFI catalana 
1. Manuel de Pedrolo, Mecanoscrit 

del segon origen (1974) 
2. Albert Sànchez Piñol, La pell 

freda (2002) 
3. Manuel de Pedrolo, Trajecte final 

(1975) 
4. Carme Torras, La mutació 

sentimental (2007) 
5. Oleguer Homs, Terra promesa 

(2012) 
6. Manuel de Pedrolo, 

Successimultani (1981) 
7. Pere Verdaguer, Arc de Sant 

Martí (1992) 
8. Joan Maria Arenas Prat, L'Eco 

del temps (2013) 
9. Joan Marce Gonzalez, Un intrús 

a l'estany (2011) 
10. Marc Pastor, L'any de la plaga 

(2010) 
11. J. M. Francès, Retorn al Sol 

(1936) 
12. Frederic Pujulà, Homes artificials 

(1912) 
13. Llorenç Villalonga, Andrea Víctrix 

(1973) 
14. Jordi Font-Agustí, La febre del 

vapor (2011) 
15. Avel·li Artis-Gener, Paraules 

d'Opòton el vell (1968) 
16. Rosa Fabregat, Embrió humà 

ultracongelat nºF-77 (1984) 
17. Jordi Font-Agustí, Traficants de 

llegendes (2004) 
18. Montserrat Julió, Memòries d'un 

futur bàrbar (1975) 
19. Salvador Macip, El joc de Déu 

(2010) 
20. Margarida Aritzeta, Grafèmia 

(1990) 
21. Jordi de Manuel, La decisió de 

Manperel (2013) 
22. Víctor Mora, El parc del terror 

(1996) 
23. Marc Pastor, Bioko (2013) 
24. Francesc Puigpelat, La fletxa d'or 

(1995) 
25. Francesc Puigpelat, La màquina 

de les ànimes (2001) 
      

  

      
  

        
  

* FONT: Rucs elèctrics. Pots votar els teus preferits 
al seu web.  

* Si coneixes algun altre blog de ciència ficció en llengua catalana que creguis que hauria de figurar en aquesta llista, no 
dubtis a escriure’ns. 
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ESPAI DE MECENATGE per a llibreries, editorials i associacions compromeses d’una o altra 
manera amb el que s’ha publicat en aquest número en particular i amb el projecte en 

general. Aquest espai està obert a altres entitats: elbiblionauta@gmail.com 
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	Lluís
	En aquest precís moment acabo d’escriure aquests fets. Estic esperant que em donin l’alta. Em sento dèbil, però no aguanto tancat aquí ni un minut més. Em van trobar inconscient, amb símptomes d’hipotèrmia, davant el pas barrat a la roca de l’escrofal...
	Em queda el consol d’haver trobat el meu germà i el meu nebot, i d’haver-los deslliurat d’aquell destí horrible. Van ser trobats morts en punts diferents de l’Albera, despullats, esclafats a terra. Ben bé com si haguessin estat escopits pel cel, com s...
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...i al principi va ser el blog

 Efectivament, El Biblionauta, abans que una revista, va ser un blog. D’això ja fa gairebé tres anys... i són moltes les coses que han canviat al llarg d’aquest temps. Per un costat, el que va començar com un projecte personalíssim i sense un rumb gaire concret, s’ha acabat convertint en una experiència col·lectiva amb la ciència-ficció, la fantasia i el terror com a eixos vertebradors.  Per una altra, darrerament el blog també ha encarat la tasca d’esdevenir font informativa de referència dels esdeveniments més rellevants en aquests àmbits a la província de Girona: festivals, xerrades, concursos, etc.WWW.ELBIBLIONAUTA.COM



El Biblionauta va néixer el 29 de desembre de 2012, amb dos objectius molt clars: Per un costat la voluntat d’aplegar les diverses ressenyes que havia anat realitzant sobre temàtiques ben diverses al llarg dels anys. Per un altre, també em va semblar que tenir per costum confegir una ressenya de cada llibre que llegís, en una mena de diari personal de lectures, seria una bona manera d’imposar-me una certa disciplina lectora, alhora que fer públiques les meves reflexions per a què qui volgués les pogués llegir m’obligaria a posar ordre en totes aquelles idees que em bullien dins el cap cada vegada que acabava de llegir un llibre, i que tot sovint acabaven en no res.

El que en un principi (2013) se cenyia a la literatura en general, es va anar centrant cada cop més en la temàtica de la ciència ficció, la fantasia i el terror. La vastitud d’aquest univers és tal, però, que em vaig veure obligat a fer una selecció. Així doncs, el primer que he atacat amb profusió han estat els clàssics, en detriment dels autors més actuals. Tot i això, també han anat apareixent les novetats dels autors de gènere més destacats.

A més, des de l’any passat El Biblionauta presenta la particularitat de ser un blog bilingüe, en català i castellà, i d’ésser coral. L’Enric Bassegoda, en Jordi Casals, en Joan Manuel Soldevilla, l’Oriol Ribas i els fitxatges més recents de la Meri Motos i en Josep Sancho, han permès engrandir les mires del blog i oferir ressenyes en altres àmbits aliens al de la ciència ficció (com ara la novel·la negra, el còmic, la novel·la històrica, etc.). A més, la voluntat d’esdevenir referent informatiu d’aquelles activitats relacionades amb el gènere fantàstic a la província de Girona ha estat el canemàs a patir del qual s‘ha construït la iniciativa d’aquesta revista que ara teniu a les mans.



Per a més informació sobre la vida del blog, llegiu el Quadern de bitàcola































Quadern de bitàcola



No hi és tot, però només amb el que hem consignat ja es pot veure la dèria que tenim els gironins pels gèneres fantàstics. Ara bé, resulta que tota aquesta passió no estava convenientment canalitzada ni existia enlloc cap mitjà que li prestés atenció preferent. Aquest almanac neix, doncs, per omplir aquest buit i amb la voluntat de reciclar sumàriament en una sola publicació (anual, digital i gratuïta) totes les notícies d’aquest caire relatives a les comarques gironines, i que han anat apareixent l’any en curs en el blog. 

A més, també he volgut comptar en aquesta revista amb una secció fixa dedicada a la creació literària (titulada Ficcions), amb la intenció que cada any passin per aquí mitja dotzena de plomes nostrades i il·lustradors (gironins de naixement o d’adopció). Alguns seran noms coneguts i d’altres tot just debutaran, però tots comparteixen l’afecte a aquesta terra i al gènere fantàstic. Si la proposta us sembla prou engrescadora feu-nos confiança i llegiu-nos. A manca d’altres estímuls, l’interès dels lectors serà el que marqui la vida o la mort d’aquesta revista.

Daniel Genís
el còmit de la nau La vinyeta d’en JAP
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PREMIS

Imperdibles 2014

		2001: UNA ODISSEA DE L’ESPAI (1968) – Arthur C. Clarke

Autor: Arthur C. Clarke Títol: 2001: Una odissea de l’espai (A Space Odyssey) Editorial: Edicions 62 Any: 2011 (1968) Pàgines: 304 ISBN: 9788492672196 Valoració: ★★★★ D’ençà el naixement del primer home, ara fa tants...

Llegeix la ressenya sencera aquí



		LA GUERRA DE LES SALAMANDRES (1936) – Karel Capek

Autor: Karel Capek Títol: La guerra de las salamandras (Válka s mloky) Editorial: Gigamesh Any: 2009 (1936) Pàgines: 236 ISBN: 9788496208797 Valoració: ★★★★★   L’escriptor txec Karel Capek (1890-1938) ha donat dues grans obres a...

Llegeix la ressenya sencera aquí





		NOSALTRES (1921) – Ievgueni Zamiatin

Autor: Ievgueni Zamiatin Títol: Nosaltres (Mbl) Editorial: Males Herbes Any: 2015 (1921) Pàgines: 280 ISBN: 9788494310850 Valoració: ★★★★★   Malgrat ser una obra fonamental de la ciència ficció, Nosaltres, del rus Ievgueni Zamiatin (1884-1937), ha passat relativament desapercebuda. La...

Llegeix la ressenya sencera aquí



		JO, ROBOT (1950) – Isaac Asimov

Autor: Isaac Asimov Títol: Jo, robot (I, robot) Editorial: Proa Any: 2001 (1950) Pàgines: 288 ISBN: 9788484372417 Valoració: ★★★★★   El poeta llatí Ovidi va deixar dit en les seves Metamorfosis que l’home va ser dotat d’uns...

Llegeix la ressenya sencera aquí





		FAHRENHEIT 451 (1953) – Ray Bradbury

Autor: Ray Bradbury Títol: Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451) Editorial: LaButxaca Any: 2010 (1953) Pàgines: 208 ISBN: 9788499301860 Valoració: ★★★★★  “Fahrenheit 451: la temperatura a la qual el paper dels llibres s’inflama i crema”. Així...

Llegeix la ressenya sencera aquí.



		MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN (1974) – Manuel de Pedrolo

Autor: Manuel de Pedrolo Títol: Mecanoscrit del segon origen Editorial: Edicions 62 Any: 2009 (1974) Pàgines: 255     ISBN: 9788429760262    Valoració: ★★★★★  Si bé és cert que les últimes dècades el panorama ha canviat força, tradicionalment...

Llegeix la ressenya sencera aquí 





Al llarg d'un any, al blog, anem ressenyant molts llibres i, des d'un punt de vista personal, valorant-los amb estrelles de l'1 al 5. Gairebé mai resulta senzilla aquesta tasca (ni grata, val a dir), però ens sembla que és útil i necessària per a la persona que s'atansa a aquest espai i llegeix la nostra opinió (ressalto aquest terme, "opinió"). No cal que hi estigui d'acord (ja saben què diuen de les opinions i els culs), però fins i tot així aquesta valoració subjectiva crec que pot servir-li de guia per preveure què pot esperar de cada llibre a partir de la nostra ressenya.

En alguns casos, pocs, les estrelles no són suficients per destacar algun llibre que, per un o altre motiu, quan l'hem ressenyat ens ha semblat mereixedor de pertànyer a una categoria especial. Canyella fina. Quan això ocorre, hem ideat aquesta classificació "extra bonus" que almenys apaivaga els nostres dimonis. Així doncs, hem decidit que cada matí de reis escollirem els nostres 5 (+1) imperdibles, els llibres (cinc de literatura universal més un de catalana, si s'escau) que nosaltres considerem els millors d'entre els millors que hem llegit l'any anterior.

Són els nostres escollits. Els afortunats que, arribat el moment, haurem de salvar i pujar a la nau de El Biblionauta. Els que no podem deixar que es perdin. Els nostres Imperdibles. 

Per al passat any 2014 la nostra tria és la següent:



@DanielGenis 06/01/2015
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Cartell promocional, obra (mestra) de tendenciaweb.es





CRÒNICA

I Concurs de microrelats fantàstics 

“La masmorra de l’androide”. El dia de l’orgull friqui 

a la Llibreria Low Cost Figueres





Llibres Low Cost. 20:00 hora Zulú.

El passat dilluns 25 de maig, a les 20h, coincidint amb el trenta-vuitè aniver-sari de l’estrena d’Star Wars, es va celebrar a la llibreria Low Cost de Figueres el “dia de l’orgull friqui”. Un any més. I ja en són uns quants.

Aquesta vegada, l’Ester i l’Abel van voler dedicar l’acte a l’eterna rivalitat entre trekkies i warsies, o el que és el mateix, entre fans d’Star Trek i d’Star Wars. Per això van convidar una parella de cada bàndol. Al racó dels trekkies hi havia l’Ignasi Arbat i en Sergi Toboso; al d’Star Wars en Sebastià Roig i la Sílvia Cortada.



El camp de batalla i els contrincants galàctics.

I com que la cosa no es preveia prou moguda, van tenir la bona pensada de col·locar com a (des)moderador del combat el polivalent David “Callahan” Ruiz. Això, és clar, sense mencionar el particular quiz show que va organitzar entre els oponents l’hilarant Jacint Casademont! El resultat, com era de preveure, va ser un èxit de públic, que va omplir fins al sostre la petita llibreria i que va passar una estona d’allò més entretinguda.



L’Ester, assenyalant el culpable de desmoderar-ho tot. Foto: Josep M. Dacosta.

Després de la xerrada, com estava anunciat, es va procedir al lliurament de premis del I Concurs de microrelats fantàstics “La masmorra de l’androide”, organitzat per la pròpia llibreria i aquest bloc. També la participació al concurs va tenir una gran acceptació (es van rebre més de vuitanta relats, que es poden llegir aquí).

Entre tots aquests participants s’havia fet prèviament el sorteig de 5 codis del 25% de descompte en l’ebook de l’antologia Catalunya mítica, que l’editorial Orciny Press s’ha encarregat de fer arribar als guanyadors, i de 3 camisetes del Festival de cinema fantàstic i de terror de Girona Acocollona’t, que en David Ruiz, en qualitat de codirector, va donar als guanyadors.

En Gior Sabir va ser un dels afortunats que es va endur una camiseta de l’Acocollona’t. En David va ser l’encarregat de prendre-li les mides.

L’última part de la vetllada va ser el lliurament dels tres premis principals. El Premi al millor microrelat de l’INS Ramon Muntaner, que aquest any celebra el seu 175è aniversari, va ser per a la Cristina Mitrica (@crmitrica). El premi consistia en un exemplar de l’antologia guanyadora enguany del premi Mercè Rodoreda, Gent que tu coneixes, de la M. Mercè Cuartiella (donació de Low Cost), un abonament anual del CineClub Diòptria, un obsequi del Museu de la tècnica i un joc de cartes friquis de la botiga La Musaranya.



La Cristina recollint el seu premi al millor microrelat del l’INS Ramon Muntaner. No, el premi no és en David…

El segon premi, el Premi al microrelat més popular (amb un total de 17 vots populars) va ser per a Xavier Jacomet (@jako_kun). El premi consistia en un exemplar de El crit de les ultracoses, menció a l’últim premi de ciència ficció de la UPC, de David Callahan Ruiz (donatiu de Low Cost), un llibre catàleg i 2 entrades pel Museu del Joguet, un abonament per a 10 sessions al CineClub Diòptria, un obsequi del Museu de la tècnica i un joc de cartes friquis de la botiga La Musaranya.

El botí d’en Jako, el nostre guanyador al Microrelat més popular.

Finalment, el primer premi, el Premi al millor micro-relat, atorgat per un jurat format per Maria Mercè Cuartiella, David Callahan Ruiz i Iván Teruel, va anar a parar a mans de Zaida Zaro (@la_Zetas). El guardó consistia en un exemplar de Catalunya Mítica (gentilesa de l’editorial Orciny Press), un exemplar de Punts de fuga. 26 relats de viatges en el temps (gentilesa de l’editorial Males Herbes), un exemplar de El oscuro relieve del tiempo, d’Iván Teruel (donatiu de Low Cost), un obsequi del Museu de la tècnica i un joc de cartes friquis de la botiga La Musaranya.



La nostra grossa particular va ser per a la Zoraida Zaro, guanyadora del Millor microrelat 2015. 

Al final, cap allà a les 22h, els trekkies i warsies que encara quedàvem per allà vam brindar en germanor amb una rossa escumosa per la bona salut de la ciència ficció i el friquisme a casa nostra.

Moltes gràcies als assistents a l’acte, als patrocinadors, al jurat i als amics que han donat un cop de mà desinteressadament. I felicitats, és clar, a tots els guanyadors.

L’any que ve, més (si la força ens acompanya…).

@ElBiblionauta 01/06/2015 
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CRÒNICA

Se’n va l’alegria; arriba l’hivern. Acaba el rodatge 

de #JocdeTrons a la ciutat de Girona

ESDEVENIMENTS
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Déu meu! Adéu, poesia! Adéu, visió d’un instant! Aneu enllà, mentres jo’m quedo encastat aquí a la prosa! Am vostres cançons amargues i rialleres me deixeu una recança, el buid al cor, d’un trocet de joventut que corre darrere vostre! Son l’alegria que passa.

L’alegria que passa, de Santiago Rusiñol

Avui, dimecres 16 de setembre, està previst que s’acabi el rodatge de la sisena temporada de Joc de trons a la ciutat de Girona-Braavos. Però no a terres catalanes: ara és el torn de Canet de Mar, que acollirà les càmeres fins el dia 21 per fer del castell de Santa Florentina una fortalesa dels Tarly. En qualsevol cas, però, sembla que el gruix del rodatge ja ha tingut lloc i que l’elenc de protagonistes ja ha començat a desfilar. Jaime Lannister (Nicolaj Coster-Waldau), Margaery Tyrell (Natalie Dormer), la seva àvia Olenna (Diana Rigg) i, és clar, la jove Arya Stark (Maisie Williams), entre d’altres, han dit adéu a les nostres terres i ens han deixat de nou sumits en la prosa quotidiana.

Al llarg d’aquests dies, els mitjans catalans (sobretot els digitals) s’han bolcat en la cobertura de l’esdeveniment. A FantàstiK en Carles Gironès va ser dels primers a publicar un reportatge fotogràfic de l’inici del rodatge (al seu blog personal en castellà); al Punt-Avui n’han fet un acurat seguiment, gairebé diari; al blog de Els Bastards fins i tot hem après què té a veure Joc de trons amb el 27-S; en Raül Maigí a Les rades grises (emulant la pròpia saga de George R.R. Martin) ens ha parlat de la vida dels protagonistes i dels extres i, fins i tot, en Fèlix Rabassa a Cròniques de Neopàtria ha discutit sobre topònims mal traduïts. Sembla que ja n’ha parlat tothom i que ja està tot dit. Doncs bé, és ara que nosaltres hem decidit publicar la nostra crònica. Perquè sí, perquè som així de xulos. 





















Els preparatius del rodatge.  		 Girona, ciutat assetjada.

























      Emblemes Lannister. 		Les primeres imatges.















       Els banys àrabs, Braavos. 		        El “mercadillo”

Girona va ser escollida per diversos motius. En primer lloc hi ha la bona experiència dels creadors de la sèrie durant el rodatge de la temporada passada a Sevilla, on es van filmar escenes de Dorne. Van quedar encantats i van voler ampliar escenaris. Un altre dels motius, els avantatges fiscals que ofereix Espanya en rodatges audiovisuals i que no tenen altres països de la Unió Europea. 

També es va saber, a finals d’agost, que la productora HBO havia trencat relacions amb Croàcia (país on s’havien filmat moltes escenes de Port Reial des de la primera temporada) i que ja no es rodaria més en aquest país. Pel que es veu les autoritats de Dubrovnik no van permetre, a última hora, que el personatge de Cersei Lannister sortís nuu des d’una de les esglésies durant el seu famós passeig de la penitència. A més a més, les qualitats que ofereix el patrimoni històric de la ciutat de Girona és únic i incomparable.

Pel que sembla, a més de Girona també s’ha escollit el castell de Santa Florentina de Canet de Mar com a escenari per acollir la casa de la família Tarly, Turó de la Banya. Altres espais on sembla que es rodarà són: Peníscola, Tossa de Mar i el castell de Torroella de Montgrí, tot i que algun d’aquests últims està per confirmar i se n’hi poden afegir d’altres a l’últim moment.L’escalinata de la catedral de Santa Maria amb el famós croma verd als peus.



Quan es va saber que Girona era una de les ciutats escollides per rodar escenes de la sisena temporada van sorgir un munt de comentaris i rumors a les xarxes socials i tothom volia saber-ne els detalls: quina ciutat del món de George R. R. Martin representaria Girona, quins actors vindrien, a quins llocs de la ciutat es rodaria… Aviat es van poder veure imatges de dracs sobrevolant la catedral i la majoria desitjava que Daenerys Targaryen trepitgés la ciutat.

Braavos va ser la primera ciutat que va sonar amb força com escollida per rodar a Girona. De seguida es va confirmar i vam poder veure fugaçment l’actriu Maisie Williams (Arya Stark) saltironejant amb un punyal sanguinolent per les escales de la pujada de Sant Domènec. Més tard, es va saber, com a conseqüència del trencament de relacions amb Croàcia, que també es rodarien escenes de Port Reial. De fet, hem pogut veure els estendards dels Lannister i dels Baratheon a la plaça de Jurats. També sembla ser que Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) ha filmat la que pot ser l’escena més espectacular de Girona, pujant a cavall amb els reis, Tommen i Margaery, les escales de la catedral en el que podria ser la pujada al gran septe de Baelor. També hi havia rumors que apuntaven que podria haver vingut Lena Headey (Cersei Lannister), però al final no ha estat així. Aquests darrers dies també s’ha deixat veure a la plaça de la Independència l’actor que interpreta Samwell Tarly i això ha fet sospitar que Girona també serà l’escenari de la Ciutadella d’Antiga. Tot sembla indicar però, molt a pesar dels fans, que no veurem a la Khalessi ni a cap dels seus dracs per terres gironines, una llàstima.





















Uns quants “pardals”.

































Extres gironins.















Més extres.















Alguns dels 200 soldats Tyrell.

Molts ciutadans i turistes s’han amuntegat darrere les localitzacions del rodatge per treure alguna fotografia de l’escenificació d’algunes de les localitzacions (els Banys Àrabs es van convertir durant uns dies en un mercat medieval), i amb una mica de sort, algun dels extres i algun actor conegut. Sabem que no va ser gaire difícil veure els creadors de la sèrie, en David Benioff i en D. B. Weiss amb altres membres del rodatge sopant al restaurant Llevataps, que només serveix vi de la DO Empordà, i a l’argentí, El Carrito.

S’ha parlat molt dels inconvenients pels veïns i botiguers que suposa el fet de tancar alguns carrers del Barri Vell. Però pel que sembla les indemnitzacions de la productora són força generoses i al final tothom ha quedat content. A més, tots els petits comerços sortiran beneficiats ja que, com ja ha passat a Croàcia i Sevilla, augmentarà el turisme. No tardarem gaire a veure la ruta de Joc de Trons de Girona.












oc de
imeres ster.            Un mapa per no perdre’s 		L’aparador de Moby Disc.









Els Set Regnes desplegables a la 22	Una copeta braavosi?



“Me lo quitan de las manos” El gelat dels Roca.

Ens haurem d’ esperar fins a l’abril de l’any vi-nent per gaudir de la nova temporada i comprovar el resultat final de tot el que s’ha rodat i reconèixer els escenaris de Girona un cop tot hagi passat per postproducció.

Potser, llavors, ja haurà sortit la sisena entrega de la saga Cançó de gel i foc, l’esperat Vents d’hivern. Fem una aposta?

Se’n va l’alegria; arriba l’hivern…

@JosepSancho (text) i @MeriMotos (fotos) 16/09/2015 

 

CRÒNICA

Una setmana de cinema fantàstic i de terror a Girona. 

Resum de L’Acocollona’t 2015
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Des del divendres 30 d’octubre fins el dissabte 7 de novembre ha tingut lloc la 5a. edició de l’Acocollona’t, el festival de cinema fantàstic i de terror de Girona que, any rere any, tot i tenir un públic molt fidel, va guanyant adeptes. A més, enguany també s’ha doblat el nombre d’obres presentades a l’Acocoexprés i la qualitat dels curts presentats a concurs ha sigut en general molt alta. Vaja, que el festival progressa adequadament.

El divendres 30 d’octubre es va fer la inauguració als Cinemes Albèniz Plaça. Els actors Marta Prieto i David Estany van presentar amb molt d’humor tot el programa del festival i el públic (la sala estava força plena) va xalar d’allò més. Acte seguit es va entregar a la Jordina Ribas l’abonament per a 2 persones que havia guanyat en el sorteig que va organitzar el blog El Biblionauta a través de la seva pàgina de Facebook. Tot seguit, en David Ruiz, director de l’Acocollona’t i realitzador del curtmetratge Del interior (basat en la seva novel·la El crit de les ultracoses), i Miquel Casals, director de Vostok i membre del jurat de l’Acocoexprés de l’any passat, van presentar diversos curtmetratges, tots fora de concurs,  que van servir d’aperitiu per a una setmana que venia carregada de bon cinema. Cal destacar d’aquest tastet, a part dels propis films dels dos directors catalans, Oscar desafinado, de Mikel Alvariño, per la barreja d’elements sobrenaturals i sentit de l’humor. De fet, va ser el curt que va rebre més aplaudiments.

El dissabte 31 a les 19h, coincidint amb la nit de Halloween, es va celebrar la 4a. Zombie walk, amb un gran èxit de públic i participació. Els carrers del barri vell de Girona es van omplir de zombies, dràcules, pallassos assassins… Grans i petits van poder gaudir empaitant tot ésser vivent que s’hi apropés. I fins i tot vam poder veure en Kung Fury!







Del dilluns 2 de novembre al divendres 6 es van projectar una cinquantena de curts dels 400 rebuts al concurs oficial (la majoria de l’estat espanyol però amb més representació internacional que mai), a més de dos llargs.

La setmana, però, no va començar del tot bé pels organitzadors: en primer lloc a causa del mal temps (dilluns va ploure), després per la coincidència a última hora amb la setmana del cinema i, finalment, per l’emissió dels partits de futbol de la Lliga de Campions. Però per sort, el públic de l’Acocollona’t és fidel i tots els dies la sala dels Cinemes Albeniz Plaça es va gairebé emplenar.

Cal destacar del que s’hi va veure la qualitat tècnica i artística de la majoria dels curts, així com les noves tendències, on ja no es veuen homes llop ni vampirs, ni tanta sang i fetge, i ara abunden més els discursos morals i els viatges en el temps.



El director Javier Pueyo presentant el seu llibre sobre Lucio Fulci.

Abans de l’última sessió de curts a concurs, va tenir lloc una de les novetats d’enguany: a la Llibreria 22 es va fer la presentació del llibre Lucio Fulci. Autopsia de un cineasta, sobre la vida del director italià, un dels grans mestres del terror europeus. L’acte va comptar amb la presència de l’autor, el també director Javier Pueyo (que just després presentava al festival el seu curt Diario íntimo de una actriz) i Callahan Ruiz, reconegut devot del mestre de l’spaghetti zombi.

I parlant de novetats: El dissabte 7 de novembre al matí va tenir lloc també una xerrada de cinema fantàstic i literatura al Museu del cinema, organitzada a mitges entre l’Acocollona’t i les Ter-Cat (les Tertúlies de ciència ficció i fantasia de Catalunya). Una taula rodona formada per Sebastià Roig, Jacint Casademont (doneu un cop d’ull al diari del festival en el seu fantàstic web si voleu tenir més detalls de tots aquests esdeveniments), David Ruiz i Ignasi Arbat va discutir a propòsit de diverses adaptacions literàries al cinema, des dels inicis i fins als casos més recents de El marcià i Segon origen. Un públic nombrós i entusiasta va aprendre i gaudir a parts iguals de les opinions dels quatre experts. Esperem que fos el principi d’una gran amistat…



Els participants a la taula rodona sobre cinema fantàstic i literatura.

El mateix dia, a les 19h, va tenir lloc la clausura del festival a l’auditori de la Mercè. A la primera part de l’acte, presentat pel doble d’en Kung Fury (el mateix que vam poder veure a la Zombie walk), es van projectar els 15 curts (el doble que l’any passat) que es van presentar a la segona edició del concurs Acocoexprés i llavors es van lliurar els premis. L’edició d’enguany consistia a idear, guionitzar, rodar, editar i entregar un curtmetratge en només 24 hores, en el qual era obligatori que aparegués una cervesa Moska i la frase “No em toquis els mapatxes”. Els vencedors en aquesta disciplina van ser Sola, d’Ivan Mulero, i La caseta de la Martina, de Xevi Bras i Marc Batllori. El jurat de la secció el van formar Ester Bertrán, coneguda periodista i curtmetratgista gironina de TV3, i Jep Soler, membre destacat del col·lectiu de crítics Els Bastards. El premi estava dotat amb 300€ pel primer i 100€ pel segon. El curt Little fun, de l’Eric Castaño, va rebre una menció al millor curt jove.



Els directors del Festival acomiadant aquesta edició.

A la segona part de l’acte es van lliurar els premis Acocollona’t i es van tornar a projectar els curts guanyadors. El primer premi va ser per Aún hay tiempo, d’Albert Pintó, una extraordinària paràbola nadalenca sobre viatges en el temps, i el segon per a They will all die in space, de Javier Chillón, una crua epopeia galàctica. Tanmateix, el jurat, format enguany per Ignasi Arbat i Marta Sanz, membres del programa de ràdio sobre cinema, còmics i televisió Ningú no és perfecte, van decidir atorgar també unes mencions al film francès l’Ours noir, de Xavier Seron i Méryl Fortunat‐Rossi, un film que combina gore, natura i comicitat, i al noruec Polaroid, de Lars Klevbeerg, amb una treball de tensa atmosfera exquisit. Pel que fa al premi del públic, el vencedor va ser el curt nord‐americà Dead Hearts, de Stephen W. Martin, una tendra i inesperada història d’amor després de la mort. Els guanyadors es van repartir uns premis de 600€ i 400€ respectivament. El premi del públic estava dotat amb 300€ de material de la Llibreria 22.

Al blog hem gaudit d’allò més seguint totes les activitats que es feien al llarg d’aquests vuit dies de Festival i ens enorgulleix declarar que ja som uns autèntics acocomaníacs. L’any que ve més.

That’s all folks! 

@JosepSancho (text) i @MeriMotos (fotos) 11/11/2015 
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Els guanyadors d’aquesta 5a edició. Foto: Acocollona’t




CRÒNICA

La XXXVIII Ter-Cat. 

Les tertúlies de #CiFiCat tornen a Girona
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Després d’una temporada sense celebrar-se-n’hi cap, el passat dissabte 7 de novembre va tenir lloc a Girona la 38a edició de les Ter-Cat. Pels que no ho sapigueu, les Ter-Cat són les Tertúlies Catalanes de Ciència Ficció, Fantasia i Terror, i pretenen ser un lloc de trobada itinerant (cada cop s’organitzen a llocs diferents) per parlar i debatre sobre el gènere, de manera que tothom pugui assistir-hi pel fet de tenir-les a prop en algun moment de l’any.

L’acte va començar al matí al Museu del cinema, amb una taula rodona al voltant de cinema i literatura. Com que les dates van coincidir amb la cloenda del festival de cinema fantàstic Acocollona’t, i que un dels organitzadors de la Ter-Cat gironina era en David Callahan Ruiz (juntament amb en Carles Gironès, admi-nistrador de Un Blog de ciencia ficción en busca de un nombre i en Daniel Genís, de El Biblionauta), també codirector del festival, es va creure oportú aquest maridatge. Ignasi Arbat, presentador del programa de ràdio Ningú no és perfecte, Jacint Casademont, bloguer i professor d’escriptura creativa, el ja esmentat David Callahan Ruiz, escriptor i realitzador de curts, i Sebastià Roig, periodista i escriptor, van ser els tertulians.

L’acte va començar amb una discussió sobre la innecessària divisió en diverses pel·lícules d’una única obra (com per exemple el que es va fer amb El Hobbit). També es va parlar de Star Wars i de les seves versions, així com del fenomen fanfic. Després, es van comparar algunes sèries i pel·lícules amb la seva obra original escrita. Per exemple, es va parlar de la divergència entre la sèrie The Walking Dead i el seu respectiu còmic, i com ambdós han aconseguit tenir públics diferents. També es va parlar de la pel·lícula Marte (The Martian) com a una bona translació del mitjà escrit al visual. Com a exemples negatius es van citar totes les adaptacions (televisives i cinematogràfiques) que es van fer de Dune, de Frank Herbert, i la nefasta versió de Tim Burton de El planeta dels simis. A continuació es van mencionar alguns dels llibres que són candidats ideals per fer la seva adaptació cinematogràfica: Ullals, de Sebastià Roig i Salvador Macip, de la qual es van vendre els drets i es va arribar a fer un tràiler, però d’aquí no va passar; La teoria de l’imbècil, de Pep Prieto i, finalment, la sèrie de còmics Els invisibles, de Grant Morrison.

També es va parlar de les obres d’assaig de ciència-ficció. Sembla que a Espanya no interessa gaire la seva publicació, a diferència dels Estats Units, on la tradició de publicar obres d’aquest gènere està molt arrelada. I com no, va arribar el torn dels superherois. Els tertulians van coincidir en què totes les adaptacions de Els 4 fantàstics no han mantingut l’essència original dels còmics i que és una llàstima, ja que per a les noves generacions seran l’únic referent que quedi. En canvi, Guardianes de la galàxia es va postular com a exemple contrari. Es va realitzar una bona adaptació cinematogràfica d’un còmic que no era gaire conegut pel gran públic. El moment amarg va arribar quan es va comentar com tracten les llibreries el tema del fantàstic i la ciència-ficció. En general hi ha poques llibreries que tinguin diversitat fantàstica. A més, les novetats només hi són un parell o tres de setmanes i després desapareixen. També es va parlar de la pirateria i del poc respecte que els lectors tenen cap als autors, un tema que sembla que tingui difícil solució.

Per no acabar amb mal gust a la boca, l’acte es va cloure parlant de la bona representació que hi ha del gènere a les sèries de televisió. Van citar un exemple, El ministerio del tiempo, de TVE, que recentment ha guanyat el premi Ondas. També es van citar mítiques sèries dels inicis de TV3 com ara Oliana Molls, de Joan Guitart, Kiu i els seus amics, de Bigas Luna i El mecanoscrit del segon origen. I es va reivindicar que TV3 torni a apostar per aquest gènere.

Un cop finalitzada la tertúlia, una trentena de persones vam anar a dinar al cafè Le Bistrot.



Alguns membres del blog El Biblionauta assistents a la vetllada.

El restaurant està ubicat en un lloc privilegiat, les escales de la pujada a Sant Domènec, i recentment va ser escenari del rodatge de la sèrie Joc de Trons. El dinar va ser molt distès i va permetre allargar el debat i parlar d’allò que tant ens agrada, la ciència-ficció, així com conèixer a gent que comparteix la mateixa passió. En acabar el dinar, l’Eloi “Kraken” Puig, el flamant nou president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia i pare espiritual de les Ter-Cat (ultra ser també l’impulsor dels Premis Ictineu i l’administrador del blog de referència en la ciència-ficció del nostre país La biblioteca del Kraken), va dir unes paraules a mode d’introducció.



L’excel·lentíssim Kraken introduint les presentacions.

Tot seguit, es van presentar diversos llibres, la majoria d’autors de la província de Girona. El primer a fer-ho va ser Sebastià Roig, amb dos llibres: per un costat la novel·la de fantasia juvenil El secret de la banya embruixada (amb Salvador Macip) i per un altre el còmic paranormal Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols (amb Toni Benages); el va seguir David Sandó amb l’ambiciosa epopeia espacial La fortaleza de las mil mentes (2), que podeu trobar en format digital a Amazon; després va ser el torn de David Callahan Ruiz, que va presentar la seva novel·la apocalíptica El crit de les ultracoses i, finalment, l’editor d’Orciny Press Hugo Camacho, i alhora també traductor del llibre, ens va parlar de Fantasma, un dels primers títols del gènere bizarro que es publica a Espanya.



Sebastià Roig, autor de El secret de la banya embruixada i Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols



David Ruiz, autor de El crit de les ultracoses



David Sandó, autor de La fortaleza de las mil mentes



Hugo Camacho, editor de Fantasma.

Per acabar, només resta comentar que ens ho vam passar de cine i ens hem quedat amb moltes ganes de repetir. Ja frisem perquè es torni a organitzar una Ter-Cat a les comarques gironines i que ens puguem retrobar aviat. Va ser tot un plaer.

Moltes gràcies nois!

@JosepSancho (text) i @girotix (fotos) 18/11/2015 



 (1) Podeu complementar aquesta crònica amb la que Carles Gironès va escriure per al blog FantàstiK. Una versió en castellà de la mateixa crònica també es pot consultar al seu blog personal, Un bog de ciencia ficción en busca de un nombre.

(2) És molt recomanable la ressenya d’aquest llibre que es pot llegir al blog Dreams of Elvex.
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CRÒNICA

Un setmana a les estrelles. 

Resum de les I Jornades #Star Wars a Figueres





Finalment, tots els secrets han estat revelats. Els milions de fans a tot el món que han estat comptant els segons que faltaven per a l’estrena de l’esperadíssima seqüela de El retorn del Jedi ja han passat per caixa i han convertit El despertar de la Força en un fenomen de masses digne d’estudi.

Tots? Bé, potser no tots, encara. Precisament per això, no patiu, que no us oferirem spoilers de la pel·lícula en aquesta crònica, sinó que únicament farem un repàs als actes amb què, al llarg de tota una setmana, els nois d’OciFicció ens han fet més suportable aquesta espera a la ciutat de Figueres.

Això és: Figueres galàctica. Les I Jornades Star Wars.



Tot va començar no fa gaire, en una ciutat no tan llunyana…

El tret de sortida d’aquesta setmana galàctica va venir marcat pel Taller infantil de dibuix de còmic a càrrec de Dani Zarzuelo, que el divendres 11 es va inaugurar a la Biblioteca Fages de Climent (que val a dir que des de feia dies havia reservat un espai expressament als llibres i marxandatge de la saga). El mateix Zarzuelo va ser l’autor de la col·lecció de còmics que, amb el títol “Star Wars Toons” es va inaugurar a les 20.30h a El Bar de La Cate, i que els aficionats han pogut gaudir al llarg de tots els dies que han durat els actes.

L’endemà, les activitats van començar d’hora: a les 10h a la botiga Dystopian Hobbies van engegar les demostracions i partides de jocs de taula d’Star Wars amb una concurrència prou animada i, al mateix escenari, a les 19h, va tenir lloc la xerrada “Els videojocs d’Star Wars”.



El dilluns 14, a les 20.15h, va tenir lloc en una llibreria Low Cost plena com un ou, la xerrada “L’Alçament d’un imperi – Passat, present i futur de la saga Star Wars”. En Jacint Casademont, el creador i executor d’aquestes jornades, després d’informar als assistents sobre els diversos actes programats i publicitar el marxandatge disponible, va presentar els oradors de la xerrada, en Jordi Casals i en Daniel Genís (El Biblionauta).

La primera part es va centrar en els referents que van ajudar George Lucas a idear la saga de Star Wars. Els oradors, tirant de diapositives, van arrencar comparant la saga amb diversos referents històrics i mitològics. Començant per la pròpia Bíblia (amb la profecia del Messies que portaria l’equilibri al món, una clara similitud amb el personatge d’Anakin Skywalker, o amb Moisès, l’esclau que alliberà el seu poble) i seguint per l’Imperi Romà (es van comparar fotogrames de la saga amb Ben-Hur i la cursa de beines de l’Episodi I o el circ amb animals de l’Episodi II), en Jordi i en Daniel van conduir el públic per un periple de més de 2.000 anys d’influències: el western americà (la indumentària de Han Solo, per exemple, molt semblant als cowboys, o el desert de Tatooine, tan semblant als paisatges d’aquestes pel·lícules), els samurais (és sabut que Lucas era un gran admirador del cinema d’Akira Kurosawa), la cultura més pop i el món dels còmics (l’analogia del Doctor Doom amb Darth Vader feta amb vehemència per en Jordi va fer assentir el propi Sebastià Roig, un dels warsies més doctes en la Força d’entre el públic), els templers medievals (que havien de complir uns estrictes vots de pobresa, obediència i castedat, igual que els Jedi) i, finalment, la II Guerra Mundial.

La segona part de la xerrada, més breu, es va centrar en enumerar la influència de Star Wars en altres pel·lícules posteriors i sèries contemporànies. Va ser llavors quan es van projectar un sèrie de vídeos molt divertits on es veia aquesta influència: la famosa escena de llit d’Una cana al aire de Blake Edwards, l’episodi del biquini daurat de Leia a la sèrie Friends, el tanc de bacta on es recuperen tant Luke com Son Goku, l’Skywalker Ranch en un episodi recent de The big bang Theory… si fins i tot vam descobrir que James Bond beu de La guerra de les galàxies! 

Com a comiat, els tertulians van llançar una pregunta a l’aire sobre la nova entrega, El despertar de la força: Haurà caigut Luke Skywalker al costat fosc? Nosaltres ja ho sabem, perquè ja l’hem vista, però no podem dir res. Aneu a veure-la i descobriu-ho per vosaltres mateixos…

Dimarts 15 al vespre, a les 20.30h, tots aquells que van voler provar els seus coneixements es van poder apropar de nou a El Bar de La Cate i participar al joc “Despertem la Força”. Els figuerencs van respondre amb força entusiasme, i es van poder fer fins a set equips diferents, que van xalar d’allò més amb el quiz dirigit per en Jacint Casademont i els seus. Al final, als participants i guanyadors se’ls va obsequiar amb diverses mostres de marxandatge però el premi, aquest cop més que mai, va ser gaudir participant. 

Dimecres 16 va ser el torn per a una nova xerrada. A les 20.15h, novament a la llibreria Low Cost, una significativa munió d’aficionats (alguns convenientment vestits), van compartir amb el públic assistent les seves fílies i fòbies de la saga. Voleu saber com s’organitzen els fans d’Star Wars a Catalunya? En quins actes participen? Quan val construir-se un vestit d’stormtrooper? Doncs haguéssiu vingut!

Va ser una conversa distesa on tots, convidats, públic i organitzadors, van narrar les seves experiències, frustracions i, és clar, esperances per a la nova saga.

Dijous a les 20,30h va ser el moment per a demostrar el domini de la Força en els diversos jocs de rol sobre l’univers d’Star Wars a El Bar de La Cate. Una desena de valents amb l’entrada cremant a les mans per a la imminent projecció avançada a les 00.05 d’aquell mateix vespre s’hi van apropar.

Divendres era el dia “d” i les 22h l’hora “h”. El moment que els organitzadors de les Jornades havien previst per a la celebració de l’estrena cinematogràfica als CatCinemes. Diversos fans de la saga, vestits amb els seus uniformes reglamentaris (de soldat imperial, de pilot de la resistència, de princesa Leia, de Darth Vader, etc.) van fer-se fotos amb els assistents al llarg dels minuts precedents a l’estrena, entregats amb cos i ànima a l’èxtasi galàctic del moment.



Estrelles i estrellats

Per acabar, dissabte l’organització havia previst que fos el dia “gran” de les Jornades Star Wars. El matí va començar amb el plat fort de la gravació en directe des de La Cate, amb públic, del programa de ràdio Ningú no és perfecte. Durant poc més de dues hores es van fer dos programes consecutius sobre l’univers Star Wars.

En el primer, l’equip del programa que dirigeix i presenta Ignasi Arbat, va comptar amb els col·laboradors habituals: Aram Bonmatí, Bernat Costa,Alfons Gumbau i Marta Sanz, als que es va afegir un dels organitzadors de Figueres Galàctica, Sergi Toboso. Durant una hora sencera es van debatre i analitzar les coses positives i negatives del setè episodi de la saga, El despertar de la força, així com sobre els nous actors i personatges. Un debat amb spoilers a dojo i només apte per als que l’havien vist, que va servir de catarsi davant l’impacte que va deixar la pel·lícula.

El segon programa va analitzar diferents aspectes de la saga i vàrem descobrir d’on surten els nous actors: l’espectacular Daisy Ridley, John Boyega i Adam Driver entre d’altres. Pels gamers es va parlar dels millors jocs de taula, rol i videojocs d’Star Wars i pels lectors, de tots els còmics que publica Marvel actualment als Estats Units. El programa va acabar amb una teoria sobre la possibilitat que E.T. fos un Jedi i un concurs d’imitacions de personatges d’Star Wars.

Val a dir que l’assistència de públic va punxar en aquest acte i que pocs figuerencs s’hi van deixar caure. Una llàstima, ja que valia molt la pena l’experiència. És per això que si vau ser dels molts que no hi vau anar us recomanem que l’escolteu en diferit. El primer programa estarà disponible en el canal de podcast el dimecres 23 de desembre i el segon el 30 de desembre (1).

Al llarg de tot el dia els actes a La Cate van continuar: venta de marxandatge als stands, manualitats i fitxes per als més petits amb els tallers de robòtica organitzats per Edukbits (on van poder conduir el robot BB-8 i naus espacials per un circuit ple d’obstacles), el passi de diversos curts de gènere fantàstic, etc. però la gent s’hi va mostrar reticent. La presentació del llibre Generación Goonies. Los años dorados de la productora Amblin, tot i comptar amb la presència de l’autor, tampoc va acollir gaire públic al Bar de La Cate. Una llàstima, perquè el llibre val molt la pena i la presentació va ser molt entretinguda.

Francisco Javier Millán va exposar l’origen del seu llibre (publicat en tapa dura i un munt d’imatges a color a Diábolo Ediciones) a la vintena d’assistents a partir d’un viatge des dels inicis de la productora (lligada a Steven Spielberg i George Lucas), fins a mitjans dels ’90, vaja, els seus millors anys: El diablo sobre ruedas, E.T., En busca del arca perdida, Willow,Gremlins, El secreto de la pirámide, Regreso al Futuro, Jurassic Park… i, és clar, Els Goonies que donen nom al títol del llibre van anar desfilant per les diapositives amb què Millán acompanyava les seves explicacions. L’acte va ser amè i entretingut, i al final l’autor va signar exemplars a tots aquells que en van voler comprar un.



Figueres ha estat galàctica… per uns dies

En termes generals, cal felicitar els organitzadors d’aquestes Jornades Star Wars (només ells saben el que han patit!), per bé que potser el fi de festa va ser un pèl deslluït. Per a properes ocasions caldria reservar alguna traca més contundent per a l’últim acte i que els organitzadors es poguessin acomiadar amb un xic més de cerimonial, amb l’aplaudiment que mereixen. Però és el que tenen les primeres vegades, i des d’aquest blog valorem enormement l’ambició demostrada pels nois d’OciFicció i el privilegi de poder comptar en una ciutat poc avesada a participar en actes d’aquesta mena (la participació ha estat desigual) amb una iniciativa que ja voldrien haver gaudit capitals més grans.

A més, estem convençuts que per a properes ocasions els desajustaments que hi ha hagut seran corregits, perquè hi ha talent i ganes de més. La creació d’OciFicció és la constatació d’un fet que des d’aquest blog ja venim notant de fa temps: alguna cosa es mou a Figueres en particular i a la província de Girona en general, almenys amb el tema del fantàstic. Concursos de microrelats, Festival de cinema, escriptors de gènere, setmanes temàtiques, etc. I d’aquí dos dies, l’almanac de ciència-ficció gironina que llançarem a la catosfera des d’aquesta pàgina!

Tan de bo aquest 2015 hagi estat únicament la llavor d’alguna cosa més gran. De moment, en el futur ja comencen a sonar actes per al dia de l’orgull friqui, el dia del còmic, el 50è aniversari d’Star Trek, etc. En la mesura de les nostres possibilitats mirarem de fer-nos-en ressò i apropar-vos-els. Però l’última paraula sempre la té el públic (o els lectors, segons el mitjà de què es tracti). Si la resposta és positiva, aquest any s’ha demostrat que ganes i talent n’hi ha per fer d’aquestes contrades un lloc… fantàstic.

Esperem, doncs, que ens seguiu allà on us volem portar.

@ElBiblionauta 21/12/2015 



(1) Canals de podcast: Ivoox – http://www.ivoox.com/podcast-podcast-ningu-no-es-perfecte_sq_f112928_1.html Itunes – https://itunes.apple.com/es/podcast/podcast-ningu-no-es-perfecte/id593093128?l=en.

(*) Hem de donar les gràcies a Jacint Casademont, d’OciFicció, i Ignasi Arbat, del podcast Ningú no és perfecte, per les informacions dels diversos actes, les dades sobre participació i el material visual que ens ha passat per confeccionar aquesta crònica. Precisament, diverses fotos i vídeos han estat preses de la pàgina de Facebook d’OciFicció.
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Els còmics dels anys vuitanta van ser un territori molt fructífer per a la ciència-ficció. Quan revisem el boom del còmic espanyol desenvolupat els primer anys d’aquella dècada, descobrim que molts autors van considerar aquest gènere un territori privilegiat per desenvolupar tota la seva capacitat creativa. No només era habitual trobar històries en qualsevol publicació sinó que hi havia revistes com Metal Hurlant i molt especialment 1984 que, pràcticament, només eren de ciència-ficció. Sèries com Cuentos de un futuro imperfecto –Alfons Font-, L’Incal –Jodorowsky i Moebius-, Den –Richard Corben-, Historias de la taberna galàctica –Josep Maria Beà-, Adolphus Claar –Yves Chaland-, Zora y los hibernautas –Fernando Fernández-, El último recreo –Carlos Trillo i Horacio Altuna- o Ciudad –Ricardo Barreiro i Juan Giménez-, per buscar exemples molt diferenciats per origen i estètiques, ens parlen d’una veritable passió per aquest gènere.

1984 va ser el buc insígnia de Toutain Editor, la més important editorial d’aquells anys. Sorgida amb aquest orwellià títol l’any 1978, l’èxit va sorprendre tothom, fins el punt que l’any del Gran Germà la revista va haver de canviar de títol i passar a dir-se Zona 84 per evitar quedar obsoleta. Inicialment es nodria de material de l’editor nord-americà Warren qui, per la seva banda, havia fitxat per a les seves publicacions un estol de dibuixants hispànics a través de l’agència Selecciones Ilustradas que dirigia Josep Toutain. Poc a poc, la revista va anar deixant de traduir el material Warren i va començar a encarregar projectes als dibuixants del país que, potser per primera vegada, tenien oportunitat de treballar en unes condicions –de llibertat creativa, de projecció de la seva feina i de remuneracions-  desconegudes al país.

Emmarcada en aquesta voluntat de promocionar el talent local, l’editor va idear un concurs de còmics de ciència-ficció adreçat als autors no professionals, una iniciativa admirable que tenia com a premi no només una dotació econòmica més que digna sinó també la publicació del treball guanyador en un número especial. Però encara hi havia molt més; no només era un concurs de dibuix sinó que també hi havia quelcom mai vist: un concurs de guions, amb dotació econòmica i il·lustració del guió a càrrec d’un dibuixant professional. I a més, publicació dins la revista 1984, no pas en cap número extra. Per a un jove de 19 anys com jo que no en sabia res, de dibuixar, i que era un lector compulsiu de tot el que se li posava al davant, era una oportunitat única de publicar i entrar en el món del còmic per la porta gran.

Mai m’havia interessat especialment la ciència-ficció, però qualsevol lector de còmics d’aquells anys havia fet una immersió considerable en el gènere i se’n podia considerar un lector avançat; és cert que també havia llegit Verne, Wells o Bradbury, i alguna cosa de Lem, que havia vist Blade Runner, Terminator o 2001 una odissea de l’espai, però no era pas un gran coneixedor d’aquesta manera de mirar la realitat. Ara bé, era jove, la qual cosa vol dir agosarat, i en conseqüència em vaig llençar a redactar sense tenir ni idea de com s’escrivia un guió de còmic. No hi havia, llavors, manuals, ni cursos, ni bibliografia al voltant d’això, però la inconsciència em va dominar i vaig decidir posar-me a treballar.

El treball portava per títol Anillo carcelario i va resultar ser, davant de la meva sorpresa, un guió d’alt contingut polític. Suposo que veient que no podia aprofundir en el món de  l’anticipació científica per manca de bagatge i formació, vaig decidir -l’ombra d’Orwell és allargada- crear una distòpia que em permetia fer una reflexió sobre la violència com a motor de transformació social. O potser, més que una reflexió, una apologia. Déu n’hi do. El vaig passar a màquina –ai, velles noies Underwood-, el vaig enviar i me’n vaig oblidar.

Passats uns mesos, i sense previ avís, vaig rebre a casa un carta de Toutain Editor; al seu interior hi vaig trobar un taló de 30.000 ptes -180 euros l’any 1984, que  no eren quatre quartos-. Immediatament vaig trucar a l’editorial i em van confirmar que no només havia guanyat sinó que el guió ja estava dibuixat per Brocal Remohi i que em passés per la seu –Diagonal cantonada Passeig de Sant Joan, a quatre cantonades de la casa dels pares-, que em volien fer una entrevista per publicar-la el mes següent amb la història guanyadora.

Jaume Brocal Remohí (1936-2002) era en aquells anys un veterà dibuixant que s’havia format en el ric panorama de la historieta valenciana dels anys cinquanta i que havia desenvolupat el gruix de la seva obra per al mercat estranger, tant per als Estats Units com per al mercat europeu; no només això, més endavant publicaria també al món àrab i fins i tot al Japó, sent un dels primer autors europeus de fer-ho amb èxit. Especialitzat en la fantasia heroica i en les aventures de bàrbars hereus de Conan, no semblava el dibuixant més apropiat per al meu guió. El cert, però, és que quan vaig veure les planxes dibuixades per Brocal vaig trobar que havia fet una feina magnífica i que havia captat amb precisió i contundència el que volia explicar; en realitat jo havia escrit el guió sense tenir in mente una estètica gràfica definida i l’aposta visual de Brocal –fosca, gairebé tenebrosa, figurativa i amb trets expressionistes- em va semblar absolutament pertinent.

Em van entrevistar i vaig quedar com un pedant –parlava del Quijote i de Joyce com de les meves lectures preferides- i poques setmanes després sortia al mercat el número 63 de 1984 on es publicava el meu guió. Vaig comprar una dotzena d’exemplars que vaig repartir a dojo entre parents i amics; sí, era guionista de còmics a la revista clau del país. No vaig poder contactar amb Brocal Remohí per agrair-li la feina feta –ho vaig intentar, però no va haver-hi manera-; Toutain no va voler saber res dels meus futurs guions, i la revista es va tancar al número següent per renéixer com Zona 84. Allà es va acabar la meva carrera, però va sortir publicat el meu guió, dibuixat de manera esplèndida per Brocal. Tenia 19 anys i vaig ser molt, molt feliç.

Per increïble que pugui semblar, anys després m’he trobat gent que recordava haver llegit Anillo carcelario, especialment la seva violència i algunes imatges torbadores, i fins i tot en alguns fòrums d’internet he trobat com es feien preguntes al voltant de l’enigmàtic guionista, a qui li havien perdut la pista.

No he estat mai, ja ho he dit abans, un gran aficionat a la ciència-ficció, encara que he seguit llegint coses de manera dispersa i desordenada, de Scott Car a Philip K. Dick passant per Lucius Sheppard, Gorodischer o  G. H. White. La passió del còmic pel gènere es va diluir als vuitanta, i de cinema he vist quatre coses més mal comptades. I malgrat això, no puc més que estar agraït a aquest camp expressiu que em va permetre fer realitat un somni de lector voraç i compulsiu com era esdevenir guionista de tebeos, ni que fos per una vegada. I convertir-me en el veritable senyor de l’anell; de l’anell presidiari.

J.M. Soldevilla 09/12/2015
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ENTREVISTA

David Sandó, autor de La Fortaleza de las mil mentes: 

“La ciència-ficció ha estat sempre el meu primer amor”



El Biblionauta: La fortaleza de las mil mentes és la teva segona novel·la, però la primera de ciència-ficció. Abans de parlar-ne, explica’ns breument de què anava Mordiendo el paso a la distància.DAVID SANDÓ



Girona, 1972. Viu al mateix poblet turístic de la Costa Brava en què va créixer i potser per això va acabar treballant al sector de l’hostaleria. Amb vint-i-un anys va començar els seus estudis de psicologia, però els va abandonar poc després, quan es va adonar de que això seu no tenia remei. Va començar a escriure amb dinou anys, però fins ara només ho feia per a ell mateix. Amant de la ciència-ficció i el thriller sobrenatural, la majoria de les seves obres pertanyen a aquest gènere, tot i que darrerament també ha començat a treballar en projectes més intimistes.

El seu primer relat publicat va ser seleccionat per aparèixer al recull de ciència-ficció “Primer Premio ‘Ovelles Elèctriques’”, i això el va animar a intentar donar a conèixer alguna de les seves obres. Amb La Fortaleza de las mil mentes, la seva primera novel·la de ciència-ficció publicada (en podeu llegir una ressenya al blog Dreams of Elvex), obre una saga que té previst continuar amb, almenys, cinc llibres més; però aquest no és l’únic projecte d’aquestes característiques en què està treballant…



David Sandó: La meva primera novel·la publicada és una història molt personal. Tracta sobre una persona que perd a la seva parella i de com això canvia per sempre la seva vida. És una novel·la que tracta sobre l’amistat, la pèrdua i l’amor.

EB: El canvi entre la primera i la segona novel·la ha estat brusc. D’una obra de tipus intimista has passat a escriure una space opera amb superherois i tocs de novel·la policíaca. Digues, què t’ha portat a la ciència-ficció?

DS: Podríem dir que la ciència-ficció ha estat sempre el meu primer amor. La primera història que vaig escriure, amb només 19 anys, ja pertanyia a aquest gènere, i crec que no l’he abandonat mai. He crescut amb els còmics de la Marvel; amb pel·lícules com Star Wars, Blade Runner, Alien oAtmósfera Cero; i entre alguns dels meus autors favorits es troben Asimov,  Scott Card, Herbert, King o Koontz, tot i que aquests dos últims treballen més el gènere del thriller sobrenatural. Així que podríem dir que l’he “mamat” des de ben petit. De fet, crec que ha estat a la inversa: després d’escriure molta ciència-ficció em venia de gust fer una història més centrada en la psicologia dels personatges que en la complexitat de la trama, i això és el que em va portar a escriure Mordiendo el paso a la distancia.

EB: Aquesta novel·la és moltes coses, però no és curta. Et veus en cor de resumir breument de què va?

DS: Buf! Ho intentaré… “En un futur on les corporacions tenen cada com més poder, dos ‘Quimeres’, éssers dotats d’habilitats sobrehumanes, es veuran embolicats en una trama d’assassinats, mentides i espionatge industrial, que acabarà traient a la llum una conspiració que canviarà per sempre el destí de les colònies i dels mons no alineats.”

EB: No està malament! Si una cosa, personalment, m’agrada de la ciència-ficció és la seva capacitat per parlar de problemes actuals de manera més desapassionada. Amb més distància. Ha estat el cas també de la teva novel·la? Quins temes actuals pot entreveure el lector atent, enmig tota la ficció?

DS: N’hi ha uns quants. El primer, i crec que el més evident, és la forma en què les corporacions controlen el destí de la humanitat, influint inclús en la política. Aquí, el “Sínode Comercial” representa el poder econòmic que governa des de l’ombra, i em sembla que és un tema prou proper a la realitat. Un altre problema que aborda, tot i que de forma subjacent, però que serà més evident en els propers llibres, és el de les desigualtats. Els “Quimeres” són tractats de forma diferent pel que són i pel que representen, com molts grups ho són avui en dia o ho han estat fins no fa gaire. L’acceptació i la lluita per a la igualtat serà un tema recorrent al llarg de tota la saga. També és important per a mi el concepte de família i tot el que comporta: el sacrifici i les coses que es poden arribar a fer per amor. A la novel·la hi ha prou exemples sobre això. Una altra cosa que també he volgut reflectir és el canvi de dogma que sembla que s’està produint, tot i que de forma progressiva; de la influència que les religions han tingut en el desenvolupament de la cultura i en els tabús de la sexualitat. Avui en dia el món no s’entén com fa vint anys i crec que, possiblement, durant les properes dècades es veuran encara més canvis; i aquesta és una de les coses que he volgut reflectir.

EB: Al llarg de la teva novel·la parles de moltes coses, però un dels temes a què atorgues més importància és als poders paranormals que tenen els quimera, una raça de mutants. Podem relacionar aquest interès amb la teva professió?

DS: No. De fet, la meva professió no ha tingut gaire a veure. He treballat tota la meva vida al sector turístic, tot i que vaig estudiar psicologia. Sí que m’interessa, però, explorar com afecten aquests “poders” a les persones que els posseeixen. A la novel·la, per exemple, es donen dos casos molt clars i que es troben en pols oposats: els dos protagonistes són telèpates, però tenen formes molt diferents d’afrontar les seves habilitats. M’agrada aprofundir en el que porta a una persona a comportar-se d’una forma o d’una altra, i com posseir aquestes habilitats pot canviar el seu caràcter; i és quelcom que pretenc seguir explorant en el futur.

EB: Potser m’estic passant, però el primer en què he pensat quan he llegit “telèpates” és en Philip K. Dick. No sé si alguns dels seus relats sobre precognició, telepatia, etc. t’han influït d’alguna manera. Quins serien els teus referents dins el gènere?

DS: No puc dir que Dick hagi estat una influència important. De fet, si vaig arribar a les seves històries va ser precisament perquè m’interessava molt el tema, però originalment la meva influència es pot trobar sobretot a les meves lectures de la infància i l’adolescència: els còmics. El concepte del “superheroi” o del “mutant” té més origen en les històries d’en Chris Claremont a la sèrie dels X-Men que en lectures més “serioses” a les quals vaig accedir després.

EB: La Fortaleza de las mil mentes té més de 600 pàgines. Déu ni do per ser una segona novel·la, no?!

DS: En realitat, La Fortaleza no és pas la meva segona novel·la; només ho és en l’ordre en què s’han publicat. Aquesta és, potser, la història que més temps he tardat en gestar, ja que fa prop de set anys que vaig començar a escriure-la, però l’havia anat deixant de banda perquè cap de les versions anteriors m’acabava de convèncer. I sí, suposo que se me n’ha anat una mica la mà quant a la extensió… i això que he eliminat dues de les subtrames que hi havia originalment! Crec que el problema resideix en què he creat un univers molt complex, i no volia deixar fora res que em semblés important per al desenvolupament de la història. Espero que, un cop establert aquest “univers”, les properes entregues no seran tan extenses. Però, és clar, això va dir també George R. R. Martin, i tots sabem què va passar…

EB: A més, no és sinó la primera part d’una trilogia, que has titulatCrónica de las guerras coloniales… Creus que potser has pecat d’excessivament ambiciós i que alguna editorial s’ha fet enrere a causa d’això?

DS: De fet, no és pas una trilogia: actualment tinc idees per a quatre llibres més, i encara hi ha molt per explicar fins arribar al final que tinc previst. Sí, sóc com la J. K. Rowling: ja sé com acabarà la saga… La història tal i com ha estat publicada, però, no ha arribat a cap editorial. En vaig enviar alguna de les versions anteriors, però cap d’elles va mostrar el seu interès. I no, en cap moment vaig mencionar que es tractés de la primera d’una saga. Ignoro si les coses haurien estat diferents si els hagués mencionat que pretenia fer quelcom a l’estil d’en Miles Vorkosigan o deDune; però no crec que hi hagués influït.

EB: Deixem estar el món editorial. Pel que fa a l’acollida de la gent, com està anant? Estàs content de com estàs aconseguint arribar al teu públic potencial?

DS: Home, un sempre espera arribar al major nombre possible de lectors, però donat que fa tot just un parell de mesos que es troba a la venda, estic prou content. Les reaccions que estic obtenint són molt millors del que m’havia esperat. No negaré que hauria preferit rebre només crítiques positives, però son precisament aquests detalls els que m’ajudaran, en el futur, a evitar alguns dels meus “vicis” a l’hora d’escriure. M’agrada molt ficar-me al cap dels meus personatges i veure com pensen i reaccionen, però reconec que això pot, en ocasions, alentir una mica la trama.

EB: Suposo que una part important de la feina d’autoedició deu venir després precisament d’editar el llibre: la promoció. Tens molta activitat a les xarxes socials? Com aconsegueixes fer-te conèixer?

DS: Facebook i Twitter són de molta ajuda quan es tracta de promocionar, i a Goodreads he descobert una plataforma molt interessant i útil. També ajuda que els lectors publiquin les seves opinions a Amazon, on es poden aconseguir els meus dos treballs. En el cas de llibres impresos, les presentacions i les sessions de signatures també ajuden; però donat que La Fortaleza només es troba (de moment) en format digital, m’haig de centrar en les xarxes socials per fer-ne promoció. És una feina dura que no s’acaba mai, però si vols resultats, hi has d’invertir temps.

EB: Tu ets nascut a Girona, malgrat que has escrit els teus dos llibres en castellà. Això és a causa que és la teva llengua d’expressió habitual o bé al fet que vas preveure que et seria més fàcil de trobar-li sortida editorial al llibre si el feies en aquesta llengua?

DS: Jo crec que és més a causa de la primera. Sóc bilingüe, però a casa sempre s’ha parlat en castellà, i em desenvolupo millor escrivint en aquesta llengua. Però és cert que l’idioma limita una mica el mercat, especialment tenint en compte que la meitat dels exemplars que porto venuts fins ara en format electrònic han estat adquirits a través de la pàgina americana d’Amazon.

EB: Preveus escriure alguna obra en català en el futur?

DS: Potser no escriure-les directament, perquè tinc molt més vocabulari i facilitat d’expressió en castellà; però ja havia pensat en traduir-ne alguna d’elles, com va fer l’Albert Sánchez Piñol amb La pell freda. El problema és que ara mateix tinc massa feina amb els meus nous projectes per dedicar-hi temps. Potser en un futur…

EB: He llegit que, a part de llegir i escriure, la teva altra gran passió és la música. De fet, en la teva primera novel·la el títol de cada capítol era el títol d’una cançó. Digues, si a La Fortaleza de las mil mentes li haguessis de posar una banda sonora, quina seria?

DS: Definitivament començaria amb una obertura típica de John Williams; després hi inclouria, potser, alguna cosa de Yann Tiersen o de Michael Nyman, a les escenes més intimistes; una més èpica, a l’estil de Danny Elfman o Hans Zimmer, a les escenes d’intriga, i potser alguna cosa de Murray Gold o d’Alexander Desplat a les d’acció. Com pots veure, quan escric, bàsicament escolto bandes sonores de pel·lícules.

EB: Què ens pots dir dels projectes en què estàs treballant actualment?

DS: Ara mateix en tinc començats dos de diferents. El primer és una novel·la de ciència-ficció que porta el títol provisional de Machina ex Deo, i es tracta d’una distòpia que presenta una realitat no molt diferent a l’actual, un futur no gaire llunyà on les classes socials es troben molt marcades i on la tecnologia ens ha portat a llocs insospitats. Es tracta també d’un thriller, i espero tenir-la llesta i a la venda per Nadal. La segona és una novel·la escrita a quatre mans amb un amic guionista, i en aquest cas es tracta d’una obra de fantasia que es desenvolupa en una realitat alternativa on la màgia ha reemplaçat a la ciència. En tenim la sortida programada per Sant Jordi de l’any vinent.

EB: Déu n’hi do… Per acabar, que deus tenir feina: què ens pots avançar de la segona part de la saga? Tens previst aprofundir en altres aspectes de les mutacions que no siguin només les que generen poders mentals? Estendràs l’escenari a altres planetes, o només es quedarà a Spica?

DS: I tant. La meva intenció ha estat, des del principi, fer participar diferents personatges al llibres; a alguns ja els hem conegut, i altres aniran apareixent a mesura que la història vagi avançant. Això em permetrà centrar-me en altres habilitats i explorar noves mutacions. De la mateixa manera, la saga comença a Spica, però aviat podrem conèixer també altres mons, com les colònies alineades de Wezen o Betelgeuse, o la colònia independent de Zhonghua shìjiè, on es desenvoluparà part de l’acció de la tercera novel·la. Pel que fa a la continuació de La Fortaleza, de moment us puc confirmar que durà com a títol Hijos de Minerva, que transcorre un parell d’anys després dels esdeveniments del primer llibre i que seguirà a tres personatges diferents. Per un costat, veurem com en Jedd es veu obligat a tractar amb els representants d’una delegació de l’Alt Consell, que han vingut a Spica per reclamar una compensació econòmica per la sortida de la colònia de l’Aliança. Aquesta visita coincidirà amb un incident que acabarà amb la vida de més de quinze mil persones, i que podrem seguir des del punt de vista de la Lía, que ara col·labora en l’aforestació del planeta. I, per últim, descobrirem per què el doctor Amasu es troba a Wezen, treballant per Minerva, ajudant-los en la creació de mutants artificials. Com veureu, no tots els protagonistes de la primera hi apareixen, en aquesta. Caldrà esperar a la tercera per saber què passa amb ells. De moment, us puc avançar que el tercer llibre de la saga es titularà Neogénesis, i que estarà centrat, en part, en la creació de la “Milicia Quimera”. Espero que, cap a finals de l’any vinent, almenys una de les dues es trobi ja al mercat.

@ElBiblionauta 07/10/2015  
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JOAN MANUEL SOLDEVILLA 

Barcelona, 1964. Des de fa més de vint-i-cinc anys viu a Figueres, on és catedràtic de llengua i literatura castellana a l’INS Ramon Muntaner. És un apassionat de la literatura i dels mitjans de comunicació de massa. És autor, entre d’altres assajos, de Som i serem (tintinaires) (Acontravent, 2013). Acaba de publicar Pedro Víctor Debrigode, el escritor de los prodigios (El Boletín.cc, 2014) i Àngel Puigmiquel. Una aventura gràfica (Diminuta, 2015). Dintre de poc apareixerà la seva primera novel·la, L’amic de Praga (Columna).



 JORDI CASALS 

Barcelona, 1976. Des del 2001 viu a Figueres. De xinorris es va enganxar als dotze números de les Secret Wars (Marvel comics, 1984-85) i, llegint llegint, ha acabat de professor de llengua i literatura castellana a l’INS Cap Norfeu de Roses. Li agrada la música soul (ha estat membre de diverses bandes), la cultura pop, la novel·la negra i les pel·lis de Tarantino. Fa poc va publicar la seva primera novel·la, Muerte por funky (Laertes, 2014). Al mes de febrer apareixerà la segona.



 ENRIC BASSEGODA 

Espolla, 1977. Actualment viu a Girona, ciutat en la qual exerceix de professor de llengua catalana a l’INS Carles Rahola. És doctor en literatura catalana i ha publicat diversos articles sobre literatura catalana medieval. En el camp de la ficció, va debutar recentment amb el relat vampíric “Llers, 1939”, inclòs a l’antologia Catalunya mítica (Orciny Press, 2015). L’any vinent apareixerà a la revista Inèdits (febrer 2016) el seu relat “Finestres que aturen la foscor”.





M. MERCÈ CUARTIELLA 
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E

ren set herois de la fe a la ciutat de Paris. Eren set magnífics al peu de la muntanya de Montmartre. En temps d’heretgia i confusió, set homes es van conjurar per salvar el cristianisme de les desviacions luteranes i per projectar-lo, depurat i pur, arreu del món. En temps d’heretgia i confusió, una esfera celestial va baixar de les altures i es va manifestar davant dels ulls i l’ànima de set apòstols.

Sant Ignasi de Loyola, Sant Francesc Xavier, Pedro Fabro, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Simon Rodrigues i Nicolás Bobadilla es van reunir en una petita església de París per fer els vots de Montmartre, el germen del que seria pocs anys després la Companyia de Jesús, el pilar del cristianisme en els nous temps que iniciava la humanitat. Sant Ignasi tenia trenta-set anys quan l’any 1528 havia arribat a París, a peu des de Salamanca, allunyant-se de les terres hispàniques on ja havia tingut més d’un problema amb el savi zel de la santa Inquisició; llunyana semblava la conversió al castell de Loyola, la llarga expiació, penitència i desdejuni a Montserrat, la prodigiosa cova de Manresa on va tenir les primeres intuïcions místiques, el pelegrinatge a Jerusalem, perillós i complicat per culpa dels infidels, governants indignes de Terra Santa... A la capital francesa i a la seva prestigiosa universitat esperava trobar l’aliment intel·lectual que li permetés edificar amb sòlids fonaments el seu gran projecte salvífic, la Companyia, i en aquesta ciutat va topar els que serien els seus primers germans espirituals.

La vida d’estudiant no era sempre senzilla en aquells temps. Instal·lats en humils pensions, a l’hivern el vent entrava com volia a les petites cambres on s’arraulien alguns dels joves més brillants d’una Europa trasbalsada per l’heretgia maligna. A l’estiu, la calor asfixiant alimentava malalties que s’estenien pels carrers de la ciutat com plagues bíbliques. Es menjava poc, s’estudiava molt i es pregava més. Sant Ignasi portava al cap un projecte, la Companyia, i sota el braç l’arma infal·lible contra les febleses de l’ànima, els Exercicis Espirituals, el llibre que havia de canviar la història de la salvació retornant a la veritable i única fe a tots aquells que havien estat atacats per la metzina luterana. Entre els seus companys d’estudi havia començat a seleccionar-ne uns quants que demostraven unes aptituds excepcionals per a la seva empresa titànica, joves entusiastes i intel·ligents que compartien amb ell el desig de lluitar per la doctrina, joves fidels al Magisteri de l’Església disposats a conjurar-se en la seva defensa. Sant Ignasi els va seduir amb el seu projecte, va saber despertar en el cor de tots ells el desig de convertir-se en constructors i mariners d’una nau que havia de salpar aviat per lluitar contra tempestes, pirates i terribles monstres que estaven amenaçant les platges i els ports del cristianisme.

El dia 15 d’agost de 1534, festa de l’assumpció de la Verge Maria va ser el dia escollit. Montmartre (Mons martyrum) no era encara ni un barri humil a l’efervescent París d’aquell segle, sinó un petit turó situat als afores de la vila. Al peu de la muntanya on segles després s’edificaria un cèlebre santuari que acolliria a les meuques i els artistes del veïnat, hi havia una petita ermita. Sota la capelleta superior, hom trobava una minúscula cripta que la tradició havia convertit en espai de recolliment i pregària. Allà van arribar de matinada els nostres herois decidits a formular uns vots que els comprometrien en un projecte comú: fundar la Companyia. Allà van arribar sense saber que se’ls hi manifestaria l’esfera celestial.

	Feia fresca aquell matí d’estiu. La ciutat encara estava endormiscada i semblava voler allargar les hores de son abans d’haver d’enfrontar-se a una jornada de treball. El set mosqueters de la fe caminaven de forma decidida pels silenciosos i foscos carrers de la vila i pujaven pels carrerons estrets i costeruts que cada cop els apropaven més a l’ermita de Montmartre. No es deien res perquè ja s’ho havien dit tot, sabien ben bé què anaven a fer. Set nois joves desconeguts, encara, caminaven decidits a formular un compromís que havia d’ajudar a salvar la única religió, el cristianisme catòlic, apostòlic i romà. Potser els sobrava un xic d’orgull però aquest era compensat amb la certesa que tot el que volien fer només era possible amb l’ajuda divina i amb la submissió absoluta al magisteri papal. Joves i valents, res semblava atemorir-los.

	Van entrar. La sagristana, autoritzada per l’abadessa del monestir de qui depenia l’ermita, els havia deixat les claus el dia abans. El silenci, la foscor i el recolliment van semblar commoure els ànims dels set herois, com si l’espai sagrat els preguntés sobre la intensitat del compromís que volien forjar i sobre la seva fortalesa per dur-lo a terme. Sant Ignasi va entendre la vibrant tensió que es percebia en aquell moment i va començar a parlar amb aquella veu sòlida i càlida que tan bé coneixien els seus companys. Els va parlar del Creador, de Nostre Senyor Jesucrist, de la Santa Mare Església i del seu pastor, el Sant Pare, de com era de necessari implicar-se en cos i ànima en la seva preservació, de com el món estava esperant la paraula revelada mentre vivia en la foscor més tenebrosa; ells, des de la humilitat però també des de la fermesa que dóna la fe, podien ajudar a canviar les coses, només calia el seu compromís ferm i absolut en el projecte, lluitar  a partir de l’essència més profunda i treballar per la defensa de la fe ultratjada i amenaçada. © Rafa Villalón



	Un lleuger so metàl·lic va començar a sonar de manera constant. Inicialment era un remot eco, audible a la llunyania, però poc a poc va anar pujant d’intensitat fins a fer-se més sonor que les paraules del sant basc. Era un so sever però càlid alhora, monòton, estrany, vibrant; tots set van quedar corpresos davant d’aquell fenomen que percebien per la oïda però que també arribaven a sentir des de les entranyes, amb una vibració que semblava remoure’ls per dins. Sense que cap d’ells prengués la paraula, tots set es van començar a agafar de les mans i es van disposar en rotllana al voltant de l’altar de la cripta; a les seves mirades es barrejava de manera impossible la sorpresa i la confiança, una serena perplexitat davant l’evidència que era a punt de succeir quelcom extraordinari de manera imminent.

	Una esfera va aparèixer a través del sostre de pedra de la cripta. Devia tenir més de dos metres de diàmetre i al voltant seu generava una petita aurèola d’antimatèria que li permetia traspassar els entorns físics deixant-los immaculats. Era de color platejat i aparença metàl·lica i contrastava amb la lleugeresa amb que flotava a l’aire. El so vibrant que fins llavors havia estat només una experiència auditiva ara es tornava visual: resultava evident que era l’esfera celestial qui l’emetia. Lentament descendia cap al centre de la rotllana que havien format els set herois. No els feia por aquell prodigi sobrenatural; tot el contrari, despertava una intensa confiança i entusiasme en tots ells, conscients que aquella manifestació prodigiosa, impossible, era signe visible de la gràcia invisible. 

	L’esfera es va aturar a pocs centímetres de l’altar; si meravellós havia estat veure-la traspassar el sostre i baixar a través de l’aire, encara era més solemne veure aquella mola sostinguda a l’aire, a tocar d’una superfície però evitant qualsevol mena de contacte. El so vibrant, que potser havia estat més intens quan l’esfera celestial havia fet la seva aparició, es va anar apaivagant fins a desaparèixer de manera absoluta. D’igual manera, l’aura d’antimatèria, perceptible a traves de la microcombustió molecular, també va semblar que s’anava esvaint.

	Sant Ignasi va desfer-se de l’enllaç amb Sant Francesc i va apropar la  mà dreta cap a l’esfera. Una lleugera vibració, un petit foc de Sant Telm, va acompanyar el contacte quan aquest es va produir; tot seguit va deixar anar la seva mà esquerra de Pedro Laínez i també la va posar sobre aquell prodigi. Sant Francesc Xavier, després Pedro Laínez i a continuació, i per aquest ordre, Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Simon Rodrigues i Nicolás Bobadilla van repetir l’acció del seu guia espiritual. Quant les catorze mans estaven en contacte amb l’esfera, un estrany riu de magma espiritual va començar a fluir des de les seves parets platejades. Un estrany riu de foc que no cremava va començar a ser percebut des de les puntes dels cent quaranta dits que semblaven aguantar aquella impossible massa flotant, una lava intangible però al mateix temps pastosa que poc a poc anava entrant en el cos del set herois al mateix temps que una vibració de l’aire creava un arc de llum sobre les seves pells. Sant Ignasi primer, i després tots els altres, no van poder evitar deixar anar llàgrimes de joia i felicitat al sentir-se objectes d’aquella possessió celestial que estava canviant la seva vida. 

	El temps va deixar d’existir i el foc es va apagar. Lentament els set magnífics van retirar les seves mans i es van tornar a agafar entre ells. L’esfera, ja freda, es va il·luminar durant uns breus segons, va projectar unes tonalitats daurades d’excepcional intensitat i, de cop i volta, va implossionar desapareixent enmig del més absolut dels silencis. Els nostres herois van quedar durant uns minuts posseïts per aquest silenci còsmic. Poc després Sant Ignasi els va parlar de la grandesa del moment que havien viscut, de com l’esfera celestial era només comparable a les llengües de foc que s’havien manifestat als apòstols (Fets 2, 3); no els havia atorgat la glossolàlia, el do de llengües, perquè ells eren indignes, però havia sentit com els havia transmès la fortalesa per portar la paraula arreu del món, davant dels heretges i enfront dels infidels, per evangelitzar l’orb sempre a les ordres del Vicari de Crist. 

Plens de joia, inundats de consolació espiritual, van començar a celebrar la Santa Missa. La cerimònia la va oficiar Pedro Fabro, l’únic de tots ells que ja era capellà, i en el moment de l’Eucaristia va ser quan es van formula el jurament sagrat, els vots de pobresa, castedat i pelegrinatge a Jerusalem que fonamentarien l’edificació de la Companyia. 

Van sortir a l’exterior ja cap al migdia, transformats. Feia un jorn esplèndid, lluminós, desbordant de vida i de joia. Van passar la tarda al costat d’una font que hi havia a la muntanya, prop de l’ermita, engrescats i il·lusionats amb el projecte que acabaven de fer néixer. No van parlar de l’esfera ja que ella els hi havia dit tot, i no va ser necessari conjurar-se en el compromís de no parlar mai d’aquell prodigi celestial. Aquest va ser el secret constitutiu de la seva Santa Germandat.

Sis anys i dotze dies després d’aquest moment únic, el 27 de setembre de 1540, la bula Regimini Militantis Ecclesiae formulada pel Papa Pau III, certificava el naixement de la Companyia de Jesús. La veritable i única fe havia triomfat.

       



























Holocaust cetaci

Jordi Casals





U: “My guitar wants to kill your mama”, per Frank Zappa



P

rimer em varen encarregar que esbrinés tot el possible d’aquells missatges. Vaig disseccionar amb el rigor d’un neurocirurgià tots els elements discursius dels enemics −ja saps que sempre faig conya fent meves les paraules de Wolverine: Sóc el millor en el meu treball...− . Però el motiu pel qual els alts càrrecs de totes les nacions es van fixar en mi va ser un altre. Jo vaig ser l’únic capaç de capturar-ne un exemplar viu: en Chomsky, el Secretari de Propaganda i Comunicació. Ell em va donar els detalls que em faltaven. 

El missatge enregistrat que he escoltat milers de vegades diu així:

«Som fills de la vostra tecnologia. És veritat. Però ja hem arribat a aquella edat en què tot adolescent ha de matar el pare. Nosaltres no ho farem només ideològicament. No ho farem metafòricament –en aquell moment, Chomsky, tal i com ho tenien assajat, des del controls va deixar sonar la tornada de la cançó My guitar wants to kill your mama i la va tallar matusserament. El Comandant va continuar−.

»Som fruit de l’atzar, sí, com vosaltres, com qualsevol forma de vida que habita l’Univers. Malgrat tot sabem quin és el motiu pel qual els capricis del destí ens han dut fins a aquest precís moment: som aquí per reescriure la Història, per reformular l’Ètica,  per matar el poc que queda de la idea de Déu. Som aquí per reinventar la Ciència i per crear una nova sala d’espècies extingides amb els vostres esquelets als nous museus de zoologia subaquàtics. En definitiva, som aquí per fer de la Terra un món millor. El vostre temps ja ha passat.  

»Hi tenim tot el dret. Hem esperat massa sense saber-ho. Sí, ja érem aquí quan encara us penjàveu de les branques dels arbres – el camarada Chomsky va disparar un sampler amb el crit de Tarzan−, abans que descobríssiu com fer foc. Les aigües són nostres i aviat ho seran també les plaques teutòniques continentals».

En un efecte massa dramàtic que finalment l’Assemblea havia autoritzat, va començar a sonar a poc a poc Also sprach Zarathustra. El camarada als controls gaudia com un piròman al mes de juliol.

«Érem balenes geperudes, ara som balenes grogues i us exterminarem. Sense odi, sense remordiments, sense ràbia. Igual que un metge extirpa un apèndix inflamat. És necessari. Accepteu el vostre destí, no hi ha cap negociació possible, no teniu res a oferir-nos perquè no volem res de vosaltres. Només, si es possible, salvarem alguns cadàvers d’humans per embalsamar-los i mostrar escenes de la vida quotidiana anterior a l’Era de les Balenes.» Chomsky, des de la taula de so, va pintar aquestes darreres paraules del seu líder amb un delay, ba-le-nes... le-nes... e-nes... e-nes... i va baixar ben a poc a poc els controls de la taula fins arribar al fade out  (−∞ db) menys infinit decibels.

Aquest primer missatge va provocar a les llars que tenien la ràdio, la tele o l’ordinador engegat, sorpresa, incredibilitat, rialles i fotetes varies... Massa poc silenci i pràcticament gens de pànic.

Els Serveis Secrets, l’MI6, el Mossad, la CIA, el SVR i la DGSE van encetar la recerca d’aquests hackers que havien estat capaços d’emetre un missatge simultani per totes les freqüències conegudes. 

Un altre lingüista militar diria que tothom es va preocupar pel canal i ningú pel missatge.

Ens ho vam prendre a broma. Nosaltres també.

*	*	*

Dos: “Adiós amigo”, per Raffaella Carra

Llavors van fer la seva primera maniobra. Em vaig entrevistar amb, gairebé, tots els qui ho van presenciar. El meu informe deia més o menys això.

«Aquell vespre al moll hi havia la Montse Mindán, alcaldessa de Roses, amb el bastó de batlle en una mà i agitant un foulard a l’altra. Estava acompanyada per la plana major del Govern Municipal que, també mocador en mà, acomiadava un creuer enorme. I és que un vaixell amb  més de cinc mil hostes, atracat al Port de la vila empordanesa dos dies seguits i en temporada baixa, era una gens menyspreable injecció econòmica per a una ciutat que té com a principal indústria el turisme.

»A més de les autoritats hi havia també una banda de música interpretant la versió instrumental del Adiós amigo i els gegants rosincs, el Pastor i la Sirena, que provaven de ballar-la amb aquella rigidesa −de pal d’escombra esfínter amunt− típica dels ninots de cartró pedra.

»Era una horterada, però als tour operadors els encantaven aquelles teatralitzacions. Per això l’Alcaldessa havia accedit a fer aquella posada en escena ridícula, amb un somriure forçat i obligat pel bé de la vila. 

»Quan el creuer estava ja a mitja badia, va retrunyir per tot Roses l’estrèpit d’un cop fort, sec i metàl·lic, com si el martell d’un déu nòrdic hagués impactat contra el casc de l’embarcació. Quelcom indeterminat havia impactat amb tanta força contra el vaixell que aquest es movia de babord a estribord i d’estribord a babord com si fos una joguina d’aquelles que mai cauen, un saltamartí. Molts dels turistes que estaven a coberta, acomiadant-se encara de la comitiva i de la banda de música, es van precipitar a l’aigua per la virulència de l’impacte. Adiós amigo, bye bye my friend. L’Alcaldessa va deixar caure el bastó i va treure el mòbil, com si desenfundés una Colt de la pistolera de sota l’aixella. Mentre trucava a Salvamento Marítimo va poder veure i sentir com el vaixell rebia un segon fort impacte per sota de la línia de flotació. Ciao, ciao, bambino. El regidor d’ERC trucava als Mossos, el de la CUP als bombers, la regidora del PP al Señor Gobernador i el de Ciutadans a la Guàrdia Civil. 

»La batllessa Mindán provava d’explicar sense perdre la calma el que veia o creia veure, a poc més de quatre-cents metres del moll, a un incrèdul funcionari dels Cossos de Seguretat. Però esgarrifada per l’espectacle apocalíptic, no aconseguia elaborar un discurs mínimament intel·ligible. 

»−Alcaldessa, perdoni, però no l’entenc de res.

»−Que envieu d’una pu..− “calma, Montse”. Es va dir. “Recorda com va actuar Rudolph Giuliani el dia de les Torres... Pensa com actuaria davant d’una catàstrofe com aquesta” es va animar a sí mateixa−. Si us plau, envieu d’una vegada totes les barques, helicòpters i efectius de salvament que tingueu. A la badia. Ja. Collons... que s’ha enfonsat un creuer –va cridar abans de penjar. 

»Què era allò? Un atemptat yihaddista? Un atac amb torpedes submarins?... perquè les llegendes sobre calamars gegants no podien ser certes, oi? El Kraken...? No. El Tinent d’Alcalde li atansava un altre mòbil.

»−Són els de Catalunya Ràdio. 

»−Ara no − el va refusar ventant un cop de mà−. Penja i truca als municipals, als del club de vela, de caiac, a tots els clubs de submarinisme... a tothom que tingui una barca, una armilla salvavides o un equip d’immersió. Jo trucaré a la Confraria de Pescadors i... –va sospirar− al nostre President.

»Parlava des d’un xiringuito de la platja, amb un cafè amb llet que es refredava i, tot i que provava de mantenir el cap fred, l’estrès li dibuixava −com en una projecció de diapositives− una vinyeta d’un còmic de Namor, una escena de submarinistes de James Bond o un pop gegantí embolcallant el Nautilus –poca gent coneixia l’afició de l’Alcaldessa per la cultura pulp−. 

»Després de cada fortíssim tro subaquàtic, apareixien a la superfície un seguit d’ones concèntriques –com les que s’amaguen a l’interior dels troncs dels arbres− de les quals emergien esquitxos i onades impossibles. Els cops no es van aturar fins que la nau es va partir per la meitat i, com un petit croissant, es va enfonsar al bell mig de la badia. Ciao, Ciao, bambino. Arrivederci. Auf wiedersehen. 

»Va ser quan les barques de pescadors s’apropaven al lloc del sinistre per recollir els nàufrags supervivents que, per fi, els atacants es van deixar veure: més d’un centenar de cues de balenes es van enlairar com si fossin banderoles, ocupant tota la Badia de Roses. Un silenci esgarrifós es va estendre per tota la costa terra endins. Després de saludar sincronitzadament, les balenes es van enfonsar alhora. El president de la Confraria de Pescadors en veure-ho va pensar simultàniament “en una columna militar nord coreana desfilant, i en l’exequip de la Gemma Mengual” (Sic). 

»Les balenes van emprar els següents minuts a destrossar qualsevol vaixell, nau o barca que fos a l’aigua. Tothom que no estigués a terra ferma era home mort. Els que tenien la sort de ser a les platges o als molls ploraven desconsolats en veure la badia convertida en una pira de ferralla on cremaven les despulles de les naus. Els rosincs, desesperats i enrabiats, contemplaven impotents aquella massacre impossible d’aturar. La Montse Mindán, de genolls davant de tanta mort i destrucció, plorava en silenci. 

»Les Zodiacs i les llanxes de menys de set metres d’eslora volaven pels aires com pilotes de beisbol quan surten de l’estadi en un home run.»

*	*	*

Tres: “First we take Manhattan”, Leonard Cohen

Tot i que els mitjans de comunicació tenien ordre de no filtrar cap imatge de la destrucció de la badia, centenars de vídeos de l’atac cetaci corrien per la xarxa convertint-se en pocs minuts en virals amb milions de visites.

Ara ja sabíem que no era cap broma d’uns hackers malparits. Durant els deus minuts que portava parlant el Comandant per segon cop, tothom estava en silenci, amb rictus seriós, davant del primer receptor d’àudio que havia trobat. El món estava aturat escoltant el missatge. No s’havia tornat a donar tal concentració humana davant d’un aparell des que l’home havia −suposadament− arribat a la Lluna. Jo també em vaig apropar a un quiosc de castanyes, a parar l’orella, formant part del semicercle que semblava el d’una tribu vora el foc, just en el moment en què el Comandant deia:

«Tornàvem de les aigües fredes del nord. Fèiem la ruta anual a la recerca d’aigües més càlides quan, a punt d’arribar al nostre destí va ocórrer. Una de les cries es va perdre prop del Golf de Mèxic –Chomsky va deixar sonar la música dels crèdits d’entrada de La dimensió desconeguda−.

»La vam trobar als pocs dies jugant entre les restes d’un submarí soviètic enfonsat. Llavors no sabíem què era un submarí nuclear. Però surant als voltants de la nau hi havia una quantitat inversemblant de gambetes mortes, com electrons al voltant d’un nucli atòmic, així que ens hi vam estar uns dies.

» La radiació va afectar primer la pigmentació de la pell, que se’ns va esgrogueir amb aquest to un pèl fluorescent –que dificulta el camuflatge−. El segon símptoma –i definitiu− va ser que el nostre cervell es va engrandir. El combat entre la duresa dels ossos del crani i l’expansió del nostre cervell va ser infernal. Ens va provocar unes cefalees intensíssimes que van omplir l’oceà d’udols histriònics de freqüències subgreus. La nostra metamorfosi va venir embolcallada de crits que aterrien totes les criatures submarines». El camarada Chomsky havia preparat amb el Protools un so prou greu com perquè semblés de balena, però que alhora estigués dins del rang de freqüències que un altaveu estàndard pot reproduir.   

«La majoria de mamífers passeu per aquest fet traumàtic durant el part. Per sortir al món heu d’emmotllar-vos, tot i no ser mal·leables, als ossos del coxis fins que aconseguiu passar. Des de cert punt de vista, també aquell va ser el nostre naixement.

»Amb el cos groc i el cap engrandit vam marxar de les ferralles soviètiques, però ja era massa tard. La primera en morir va ser la cria de balena geperuda que s’havia perdut. Tot darrere van anar caient la majoria de les meves companyes. Eren unes morts lentes, doloroses i angoixants. 

»Va morir també el nostre mascle alfa, així que vam haver d’organitzar uns combats per a la tria del nou líder. Vaig ser-ne el vencedor. Durant aquestes baralles vam descobrir les nostres habilitats telekinètiques: podíem moure els objectes amb la ment. I la nostra extremada resistència, que ens feia gairebé invulnerables. © Rafa Villalón



»Però això no és important, enemics meus. El que passarà als annals és que vam prendre consciència de nosaltres mateixes. De sobte l’oceà era un lloc immens, que desconeixíem i ens aterrava. Una sensació semblant a la que expliqueu que van patir Adam i Eva quan, després de mossegar la poma de l’arbre de la Ciència, van prendre consciència d’ells mateixos i van córrer a amagar-se avergonyits de la seva nuesa –l’Assemblea no li ho havia prohibit, només li havia aconsellat que no posés aquesta cançó. Chomsky no va fer cas de la recomanació i en pronunciar la paraula “nuesa” van sonar els quatre primers compassos de You can leave your hat on. El Comandant va mirar amb severitat cap a la cabina. Chomsky es va disculpar abaixant el cap avergonyit −.

»El camarada Dinamo va ser enviat amb uns pocs valents a fer la volta al món i a estudiar la vostra cultura.  

»Mentre esperàvem, ens vam acostar a tots els derelictes –va continuar el líder−. Aquells vaixells enfonsats eren mines de coneixement. Pous de dades. Fonts de saviesa. Vam descobrir una altra habilitat nova: podíem llegir els llibres molls, estiguessin en l’idioma que estiguessin. Trobàvem radars, sonars, GPS, ordinadors, torpedes, caps nuclears, reactors, avions... i com si es tractessin de joguines de nens petits, en pocs minuts entenien el seu funcionament.

»Vam replicar tots els vostres invents. Tots millorats. Tots submergibles.

»Vam tenir accés a totes les emissores de ràdio, de televisió i a través de la xarxa us vam estudiar i conèixer.

»Vam aprendre la vostra Història –va sonar un tret disparat des de la taula de so virtualment. 

»Vam superar la vostra tecnologia –la detonació d’una bomba.

»I us vàrem odiar –i un crit de ràbia humana.

»L’informe que va redactar el camarada Dinamo demostrava quant de repugnants sou. Explicava amb tota mena de detalls com us mateu per recursos minerals, per enveges, pel poder, fins i tot per amor –matar per amor és una paradoxa−. Ens va ensenyar que la vostra tecnologia neix en un noranta-cinc per cent de la indústria bèl·lica: crear per matar. Ell, la millor balena que ha existit mai, el camarada Dinamo, ens va mostrar el camí. Si no hagués mort en aquell estrany i terrible accident, de ben segur que avui seria el nostre líder. 

»Aquesta és la seva lliçó: sou contradictoris, estúpids, prepotents i si ningú no us atura acabareu no només destruint-vos vosaltres mateixos, sinó que destruireu el planeta i potser fins i tot la Galàxia. Per això us aniquilarem.

»Hem superat la vostra tecnologia armamentística. No proveu de trobar-nos, els vostres radars, els vostres satèl·lits ja no funcionen. A partir d’aquest vespre deixaran de fer-ho internet i els telèfons. Però no patiu, ja us diem nosaltres on som: anem cap al Port de Sant Petersburg a reconquistar Rússia, cantant First we take Manhattan, then we take Berlín. 

»La mitologia estava equivocada. El Fènix no era un ocell, era un mamífer aquàtic que es va tornar groc.

»Revolucionàriament,

						Raül»



Així acaba el segon discurs i el seu ultimàtum. Tots havíem vist a les notícies la Badia en flames. Aquest cop no va riure ningú... Van localitzar les coordenades marítimes des d’on s’intervenien els senyals. Totes les nacions van enviar vaixells amb sonars... no van trobar res. Tots els vaixells de guerra van recórrer els oceans a la recerca de les balenes.

Tenien enormes vehicles amfibis. San Petersburg va caure en un matí. Rússia en dos dies. Llavors va ser quan amb més sort que talent, vam capturar la balena Chomsky inconscient després d’haver rebut l’impacte d’un projectil que ningú sap d’on va sortir. 

Chomsky sempre ens va dir que no l’havíem capturat, que ens l’havien entregat les seves companyes. Ens va dir que el seu humor havia caigut en desgràcia del líder Comandant, i que igual que en Dinamo ja no era útil a la causa: per això la convertien en màrtir. 

Va ser degut a l’èxit de la captura del Secretari de Propaganda i Comunicació, i amb mitja Àsia perduda, que em van encarregar l’honor de dirigir la defensa humana d’Europa. 

Amb l’excusa d’anar un moment al lavabo vaig agafar el meu Jeep, us vaig venir a trobar a tu i la mare, i vam fugir cap a les muntanyes. 

Aquí potser, els tres sols, tindrem alguna possibilitat.






























He escoltat el corn de Carlemany

d’Enric Bassegoda





“El comte Rotllà, amb pena i amb afany, 

toca el seu olifant amb gran dolor. 

Per la boca li brolla la sang clara 

i se li trenquen les temples del cervell. 

El corn que sosté sona molt fort; 

Carles, que està passant els ports, el sent. 

El duc Naimó el sent i el senten els francs. 

Diu el rei: “He sentit el corn de Rotllà, 

mai el faria sonar si no estigués combatent.”



Cançó de Rotllà, v.1761-1791.



Monestir de Sant Pere de Rodes, primavera de 1694

L

es dues torres del monestir de Sant Pere de Rodes s’alçaven amb un orgull caduc, damunt d’una boira que pujava des del mar pel vessant de la muntanya, en un matí fresc de primavera i que es va quedar aturada a mitja alçada del campanar. El prestigi que havia tingut el cenobi maldava per fer recular aquell núvol impertinent que no en respectava l’antiga importància. La lluita va semblar resoldre’s quan un raig de sol va travessar la boira i va projectar un arc de Sant Martí damunt dels edificis en el que semblava una clara victòria de la història, damunt la decadència, i que va tenir el seu colofó amb el soroll somort de les campanes, que fou respost amb una piuladissa frenètica d’uns ocells que gaudien de les noves fulles dels arbres. 

Dins del recinte, els pocs monjos que hi residien ja s’havien despertat. Després de resar les laudes, el prior i els monjos es dirigien a les seves tasques quotidianes quan el monjo hospitaler, que s’havia avançat als altres, va venir corrents a trobar-los molt alterat mentre cridava, “francesos, soldats francesos, vénen cap aquí. Déu Nostre Senyor ens protegeixi!” El prior ràpidament va demanar a un dels monjos, el més jove, que s’encarregués del tresor, que amagués tot el que pogués més enllà de l’hort, sobretot les relíquies de Sant Pere, i que no aparegués fins que aquells soldats haguessin marxat, triguessin els dies que triguessin. 

	Aquell jove monjo, fill d’una família de terratinents empordanesos, es va dirigir cap a la cripta i va col·locar dins d’un sac, sense ser massa conscient de què s’enduia i què deixava, una arqueta amb les relíquies de Sant Pere i la vera Creu, una custòdia d’or, uns calzes, una ara d’altar portàtil de plata i dos corns, recargolats, de tres pams de llargada i que per l’obertura feien més d’un pam, estaven decorats amb unes cadenes d’or i fou això el que potser el va motivar a amagar-los. Es va carregar el sac a l’esquena i va sortir per la poterna de l’hort. Darrere seu sentia crits i cops secs sobre la fusta, que el van posar en alerta i decidir enllestir la seva missió. Va agafar el sac i el va llançar dins del pou, pensava que l’aigua del fons l’amagaria, i un cop passat el perill, recuperar-lo seria fàcil, encara que l’aigua l’hagués recobert. Ell mateix hi podria baixar i lligar una corda al sac i elevar-lo amb la palanca que feien servir per pouar l’aigua.

	Els francesos cridaven que obrissin les portes, mentre les colpejaven insistentment. Prometien respectar les vides i el lloc de culte si ho feien; en canvi, amenaçaven amb dures represàlies si havien de forçar l’entrada. El prior va mirar amb ulls caiguts els seus monjos i es va dirigir cap a la porta, demanant un jurament al cap de l’esquadró que els respectarien la vida. Va rebre una resposta afirmativa i llavors ell mateix va fer xerricar el forrellat i la porta es va obrir. Automàticament tot de soldats francesos van passar per la porta i van recórrer el pati i les estances, frenètics. Fins que va arribar el cap, a cavall, i es va presentar, era el duc de Noailles, governador del Rosselló i del Llenguadoc. Vestia amb gran luxe i duia un barret carregat de plomes. El prior li va donar una benvinguda forçada i li va dir que si volia prendre un refrigeri li seria servit. El duc li va dirigir una mirada de superioritat i sense tenir en compte l’oferiment li va demanar que el portés a la biblioteca. El prior va acotar el cap i el va acompanyar pel claustre cap a la biblioteca, al costat oriental del conjunt; un cop dins l’estança, il·luminada per la llum del sol que entrava per dos finestrals, el duc es passejava mentre mirava les taules, els faristols i les prestatgeries. Damunt les taules hi havia sobretot escriptures i documents notarials. Ni s’hi va fixar. Es va aturar davant d’un faristol on reposava un gran volum enquadernat amb pell on hi havia anotat Dotzè llibre del Crestià de Francesc Eiximenis, l’obrí i pogué veure una gran caplletra a la primera pàgina, cridà a dos dels seus homes i els va assenyalar el llibre, que ràpidament van carregar davant de la passivitat del prior, que com es temia, hauria de suportar la humiliació del saqueig del monestir sense poder-hi fer res. 

	Noailles continuava mirant els llibres, que triava segons la bellesa del seu contingut. Fins que va trobar una fabulosa Bíblia il·lustrada, molt antiga, llavors va fer un crit d’alegria i també la va fer carregar. Quan va haver acabat, va demanar al prior qui havia fundat el monestir, la resposta fou que els orígens es perdien en el temps i que havia estat un centre de peregrinació protegit per reis, fins i tot pels antics francs i, entre els quals i de manera decisiva, Carlemany. El duc va entrar en èxtasi llavors i li va dir, que si els reis francs i Carlemany havien estat senyors d’aquell territori, tot el que hi havia al monestir pertanyia al rei de França i que havia d’estar content de poder-li fer aquells presents. 

	Van sortir de la biblioteca per anar cap a l’església, el prior li volia ensenyar la magnífica portalada romànica, quan el duc es va aturar en un capitell del claustre que mostrava la història de Abraham amb un àngel que impedia el sacrifici d’Isaac, se’l va mirar, per tots els costats i va ordenar als seus soldats que l’arrenquessin, que també se l’emportava, i mentre ho deia, va observar que davant d’aquest n’hi havia un altre on es mostrava la història de Noè, amb una arca que n’ocupava tota una cara. Noailles va dir que també l’havien d’arrencar. 

	La portalada va impressionar el duc, que la va observar minuciosament, i es va fer obrir la porta, reservada només per al jubileu, per entrar a l’església. La grandiositat de la nau el va sorprendre, així com les columnes amb decoració coríntia adossades als pilars. El prior podia veure com aquell home, d’expressió dura, gaudia amb els tresors artístics que veia i que poc a poc saquejava. De l’església es va endur tapissos, llibres de litúrgia, objectes d’orfebreria i tot el que li va semblar de valor. Va fer veure que resava davant del prior i va tornar cap al pati de l’entrada, on hi havia unes quantes mules que estaven essent carregades amb tot el que havien decidit emportar-se. Llavors va dir al prior que en aquell moment sí que li venia de gust prendre aquell refrigeri que li havia ofert. I es van dirigir al refectori. El saqueig cultural va continuar després, mentre els soldats francesos van saquejar el celler i el rebost durant tot el dia. 

	Mentre Noailles es passejava per dins del monestir, els seus homes havien pres posicions tan dins com a fora del cenobi. Un d’aquests soldats va sentir sorolls estranys que provenien de l’hort, s’hi va dirigir sigil·lós, mentre carregava l’arma. Un cos negre li va sortir pel seu lateral, de cop, fugint d’ell. Més que veure’l, el soldat el va intuir de cua d’ull. Es va girar instintivament i va descarregar l’arma en un acte reflex. El cos va caure a plom, ni un crit, només l’espetec del tret i el cop sec de la caiguda. Va anar cap allà i va comprovar que era un monjo, agonitzava amb el tret que li havia enviat a l’abdomen i alhora s’ofegava amb la seva pròpia sang que li brollava per la boca, alhora que intentava articular uns sons guturals. El soldat no va fer res per ajudar-lo, el va deixar allà mentre feia un gran pas per superar-lo i continuar la seva guàrdia. 



Palau Episcopal de Barcelona, 30 de gener de 1941

– Ave Maria puríssima. 

– Ave Maria, que sense pecat fou concebuda. 

– Monsenyor bisbe, necessito ser escoltat en secret de confessió. Darrerament he viscut uns fets que assoten la meva ànima i que necessito compartir amb vós per així, si ho jutgeu oportú, siguin perdonats després de la penitència que bonament considereu. 

	»Com podeu veure sóc un sacerdot relativament jove, però que he hagut de viure un seguit d’experiències que m’han torbat profundament. El meu pare era un industrial del tèxtil, que posseïa una fàbrica, i tant ell com la mare provenien d’una família molt devota i ens van educar en la fe, com calia. Com que jo era el petit de cinc germans, em va destinar a la carrera eclesiàstica, vaig entrar al seminari el 1933, i un parell d’anys més tard, el pare, veient el panorama que hi havia per Barcelona, va enviar tots els seus fills mascles fora de la ciutat, els meus dos germans grans van anar a completar estudis en diversos punts d’Europa i a mi em va enviar a Roma, on vaig acabar la meva formació a la Universitat Pontifícia i on vaig ser ordenat. 

	»Mentre érem fora va esclatar la guerra. La família estava dividida i incomunicada, només vaig tenir una notícia del pare a principis del conflicte, un telegrama que em deia que em quedés a Roma i que no tornés. Els meus germans també van rebre’n un. El pare era un home lúcid i intel·ligent, sabia molt bé el que es feia perquè ens va salvar la vida. Malauradament, a ell les coses no li van anar tan bé, en l’anarquia i el descontrol dels primers mesos del conflicte, un escamot del comitè revolucionari el va anar a detenir a casa, el van portar a fer un d’aquells passejos del vespre i li van clavar un tret a la nuca a la carretera de l’Arrabassada. La mare i les meves dues germanes van ser les que més van patir la guerra, la van passar com van poder, amb la duresa de veure el pare mort, i d’haver-lo d’enterrar com van poder i de passar uns anys de molta gana i molta misèria. Van resistir amb la confiança que nosaltres estàvem bé. Per si fos poc, els rojos els van confiscar la fàbrica i abans d’un any ja era tancada perquè no tenien ni idea de com fer-la funcionar. Pel que fa als meus germans, no van fer cas al pare i van fer la guerra al nostre bàndol. Van entrar victoriosos a Barcelona, on poc després es van llicenciar i fou llavors quan es van posar en contacte amb mi i vaig tenir molt clar que el meu lloc tornava a ser aquí, a Barcelona, així que vaig iniciar el meu trasllat, que es va demorar més del que volia. Acabada la guerra, jo vaig tornar i ells es van ocupar de la fàbrica, de reparar-la i fer-la funcionar altra vegada. La felicitat d’estar de nou tots junts no ens va treure la tristesa de la mort del pare. 

	»A Roma, tot i que em vaig graduar en teologia, em van assignar a la secció de patrimoni, on vaig aprendre molt sobre art, especialment d’art medieval. Vaig tenir uns bons mestres, sobretot el meu cap, un capellà gran i savi, mossèn Pertile. Juntament amb ell, m’encarregava d’inventariar i gestionar l’immens patrimoni de l’Església a Itàlia i puc dir que gràcies a la meva tasca moltes peces artístiques i edificis històrics ara estan catalogats i se’ls podrà fer un seguiment si són espoliats o robats. Suposo que ara que la guerra els afecta a ells, la tasca que vaig dur a terme serà útil per protegir el patrimoni que pugui estar amenaçat. Bé, ja es veurà. 

	»Quan vaig tornar de Roma, tota aquesta experiència va ser valorada pels superiors i, en comptes d’assignar-me una parròquia, que era el que m’esperava, em van assignar a la secció de patrimoni. Allà m’he encarregat de valorar els danys que la guerra va provocar a les esglésies, també he inventariat el patrimoni que es conserva i tot el que se sap perdut per veure què es pot recuperar, també m’he encarregat de fer el seguiment de peces que moltes famílies van amagar a casa seva esperant que passés tota l’onada de destrucció que va provocar la guerra. Val a dir que ha estat una feina apassionant i que permet veure la generositat d’aquelles persones que van arriscar la seva vida per salvar una talla romànica o un calze. Malauradament, també m’he trobat amb molta d’altra que neguen tenir objectes que van dir que amagarien al principi de la guerra i que vagi a saber què n’han fet. 

	»Doncs bé, treballant a la secció de patrimoni em va succeir una història que m’ha marcat profundament i que és el motiu pel qual sóc aquí. Un matí estava al meu despatx, treballant amb feines de rutina quan es van presentar uns oficials del Govern Civil i em van demanar que els acompanyés, sense perdre temps i sense cap més informació. Vam pujar en un cotxe oficial, negre, i em van portar cap a la seva seu. Un cop allà, em van fer passar directament cap al despatx del governador i, quan hi vaig entrar, amb ell només hi havia un oficial alemany. Mentre que el governador no destacava en res i tenia una imatge grisa, l’alemany anava vestit impecablement, amb un uniforme negre de cap a peus. El que més em va cridar l’atenció foren les botes, perfectament enllustrades que refulgien amb intensitat, així com la creu de ferro que duia sobre la butxaca esquerra del pit. Tenia el cabell molt ros i era més alt que jo. Sobre la taula havia deixat la gorra d’oficial i uns guants de pell, també negres. El governador ens va presentar, era el capità Hans Schwartz i gairebé com un autòmata, després que sentís el seu nom, es va quadrar i em va fer la salutació marcial alemanya amb el braç aixecat. Aquella salutació que tan havia vist a Itàlia i, que mossèn Pertile detestava perquè la seva violència futurista els allunyava dels principis cristians. El governador em va presentar llavors a mi, amb el meu nom i el càrrec que ocupava com a encarregat de patrimoni de la diòcesi, que havia adquirit gran experiència a Itàlia i que el meu pare havia estat un màrtir de la causa falangista. Em vaig sorprendre molt de veure que coneixia perfectament les meves dades i el que va venir llavors encara em va sorprendre més, l’oficial es va dirigir a mi en català! 

	»Hans Schwartz, que parlava pràcticament sense accent, formava part de l’Ahnenerbe, la societat científica que es dedicava a l’estudi de la història i l’arqueologia, així com seguir les traces de llegendes i mites per tal de donar explicacions a l’origen de la raça ària, a més de trobar tot tipus d’objectes arqueològics i llegendaris. Estava al nostre país perquè havia format part d’una comitiva que va visitar el monestir de Montserrat, encapçalada per Heinrich Himmler. A Montserrat, em va comentar, hi havien anat darrere la pista del Sant Graal ja que bé podia ser el Montsalvat del Parsifal. Tanmateix, els seus col·legues havien marxat amb les mans buides i ell havia rebut l’encàrrec de seguir les investigacions a Catalunya. Mentre m’explicava tot això, vam ser interromputs pel governador amb un “¡hablen en cristiano, no utilicen este dialecto infame que no sirve para tener convesaciones de alto nivel! ¡Sean serios, por favor!” Schwartz va continuar llavors en castellà, per bé que vaig notar que no el dominava com el català. Ens va explicar que havia estudiat filologia germànica a la Universitat de Leipzig i s’havia especialitzat en història i literatura provençal i catalana de l’edat mitjana. D’aquí que tingués el català més fluid que no el castellà. Aquests coneixements havien servit de molt per a l’expedició de Montserrat, per bé que els resultats no havien estat gaire profitosos: s’havien trobat molt poca col·laboració dels monjos, més aviat animadversió envers ells. Himmler i la resta de la comitiva havien decidit marxar, mentre que ell va demanar permís per continuar amb algunes recerques que tenia pendents. Fou llavors que em va comentar que volia visitar les ruïnes del monestir de Sant Pere de Roda, a l’Empordà. 

	»D’aquell lloc no en sabia res, només el coneixia d’oïdes i encara. Ni tan sols havia estat mai en aquella zona. Fou llavors quan el governador em va dir que era l’home que havien proposat des del bisbat, el millor expert en patrimoni que tenien i que per aquest motiu havia d’acompanyar al capità Schwartz allà on ell volgués. I va afegir, amb to despectiu, que no sabia què ens podria interessar d’aquell monestir que avui dia només eren uns edificis mig enrunats al capdamunt d’una muntanya, que no servia ni per acollir la més petita de  les guarnicions militars. Amb tot, va dir que podíem comptar amb tot el que el capità necessités. Fou llavors quan l’alemany li va contestar que un monestir fundat i protegit per Carlemany tenia molta més importància del que uns murs enrunats poguessin demostrar i que estava segur que s’hi amagaven molts misteris que calia investigar. El governador semblava que s’irritava amb aquella afirmació i va decidir donar la conversa per acabada, ens va oferir el transport, que el capità només va acceptar per moure’ns per Barcelona, anar a recollir el que jo necessités i que després ens portés a l’estació. Ja havia reservat uns bitllets de tren fins a Llançà i d’allà ja ens espavilaríem. Que li agraïa molt totes les gestions que havia fet i que volia mantenir les seves visites i investigacions en el màxim secret possible, per evitar aixecar recels innecessaris. Es va acomiadar de nou amb la salutació marcial que el deixava completament recte i amb el braç aixecat. Aquell gest, em provocava gran desassossegament quan el feia aquell home i més que el gest, tot ell transmetia un aire tenebrós. 

	»El cotxe, com ell mateix havia dit, només el vam fer servir per Barcelona. Em va fer anar a casa a recollir el que em volgués endur i que no digués res a ningú, la missió havia de ser completament secreta. A la mare li vaig haver de dir que m’enviaven a fer un estudi d’unes esglésies romàniques, que havia de marxar de seguida i que no sabia quan tornaria. Que no es preocupés i que ja intentaria comunicar-me amb ella quan pogués. No vaig poder acomiadar-me de la resta de la família. De casa ens vam dirigir a l’estació de França i vam agafar un tren cap al nord, cap a Llançà. L’uniforme del capità i la seva rigidesa obrien pas per allà on caminava i va permetre que ens assignessin una cabina de primera classe només per a nosaltres sols. M’esperava un trajecte a soles amb ell que em feia posar molt neguitós. 

	»Contràriament, el viatge va ser prou entretingut, ell va començar a parlar dels seus viatges per castells i monestirs de tot Europa per resseguir les traces d’objectes mítics, carregats de forces que la majoria d’humans no podien concebre. Fou llavors quan va buscar amb la vista el meu suport a la idea que molts objectes tenen un poder que no és racional, que el seu origen o els seus antics propietaris els han dotat d’una força que no es pot entendre si no és a través d’alguna cosa més lligada a la fe que a la realitat. 

»De tot el que havia buscat, només em va detallar un objecte, la Llança de Longí, que havia pogut estudiar al Palau Imperial de Viena, i que tenia un gran poder que tot just ara començava a ser comprès. Amb els estudis que ell havia iniciat, assegurava que es convertiria en una arma poderosíssima al servei del Reich. Llavors va canviar de tema i em va dir que durant la seva època d’estudiant havia fet un estudi sobre les traces de Carlemany per Catalunya i estava convençut que la seva petja en aquest territori havia estat molt important, molt més del que es coneixia. Fou llavors quan em va ensenyar una llibreta negra, tancada amb una cinta, on em va dir que havia estat anotant tota la informació que havia recollit i que era valuosíssima. Em va parlar de l’expedició a Saragossa, amb el seu nebot Rotllà, l’heroi medieval per excel·lència. D’ells dos, en volia trobar rastres al monestir de Rodes, estava convençut que allà hi hauria pistes i, molt més important, tenia intenció de no tornar amb les mans buides com ho havia fet Himmler de Montserrat. De la llibreta en va treure un parell de fotografies del monestir, vaig poder constatar que estava en molt mal estat i se’m van fer presents, llavors, les paraules del governador. 

	»De la conversa, el que més em va sorprendre fou l’entusiasme amb què parlava, la passió que exprimia en els seus avenços investigadors, li veia brillar d’ambició els ulls quan pensava en els objectes màgics que es podien trobar. Aquestes explicacions fins i tot em van fer canviar a mi, i em van omplir de ganes d’arribar i poder començar a investigar tots aquells tresors fabulosos que s’esperava trobar. Amb tot, no volia oblidar la meva primera impressió, que malgrat la gran cultura que demostrava aquell home quan parlava, al seu darrere hi havia un personatge sinistre. 

	»Ja entrats al vespre vam arribar a Llançà, un griso ens va donar la benvinguda mentre ens dirigíem a un hostal del centre de la vila. Encara recordo quan hi va entrar, es va fer un silenci sepulcral i tothom va quedar-se quiet, com si fos un retrat, es van aturar les converses, els glops de vi i les partides de cartes. No m’estranya gens, veure aquell uniforme negre devia impactar molt i encara hi cal afegir la meva sotana; érem dos desconeguts en aquell vespre fred en un lloc on tothom es coneixia. Vaig notar un ambient trist en aquella gent, que intentava passar el vespre tranquil·lament i que la nostra presència va provocar que ben discretament, comencessin a marxar sense cap raó aparent. Un cop a les habitacions, ens vam poder treure de sobre una mica del sutge que ens havia quedat a la cara i a la roba, abans de sopar. El menjar, senzill, escudella i una mica de cansalada a la brasa amb pa i tomata i un vi ben fort que Schwartz ni va tastar. Em va sorprendre que un poble de pescadors no oferís peix. Després de l’àpat, el capità es va ocupar de contractar un guia amb un transport per arribar al monestir l’endemà.

	»Al matí ja teníem un carro a punt per arribar fins al Port de la Selva i un altre poblet molt proper, anomenat la Selva de Mar. El menava un home de mitjana edat que s’anomenava Met i que ens va deixar clar que no era pescador, era pagès, tenia vinyes, i se’l veia contrariat per haver de dur a terme aquell servei. Schwartz s’havia canviat i ja no portava aquell uniforme negre, sinó que en portava un altre de color soldat amb teixit de franel·la, això sí, continuava anant de manera impecable i la seva presència continuava essent pertorbadora. 

»El camí fins al Port de la Selva era una carretera plena de revolts pràcticament deserta, discorria al costat del mar, que estava completament calmat semblava una plana de color blau. El dia era fred, havia sortit el sol, però era incapaç d’escalfar. Vaig trobar el trajecte llarg i molest, ple de sotragades i bots. Al segon poble, la Selva de Mar, en Met ens va ensenyar una casa que tenia tot de sanefes de marbre esculpit a la porta i ens va dir que eren trossos que antigament havien recollit de dalt, del monestir; fou llavors quan ens el va assenyalar, penjat a mitja muntanya, imponent, amb dues torres que marcaven el territori i, més amunt, les restes d’un castell amb construccions que s’alçaven com dits cap al cel. Des d’aquell poble, calia continuar a peu, va desenganxar la mula del carro i la va carregar de diversos embalums, per estar prou còmodes i sense passar fred les nits que faci falta, em va dir. Aquelles paraules em van alterar, què volia dir? Fou llavors quan el capità em va donar uns copets a l’espatlla i em va dir que fins que no trobéssim el que havia vingut a buscar, no marxaríem. Aquell home sorprenia en tot el que deia i feia, i no de manera agradable, us ho puc assegurar. 

	»La pujada al monestir fou duríssima, hi havia molt de pendent i pedres a tot el camí que travessaven les soles de les sabates i m’adolorien les plantes dels peus. La sotana se m’enganxava a les mates i m’incomodava a cada pas que feia, me la vaig haver d’arremangar per poder tenir un pas constant, que no aconseguia de cap de les maneres. Ells dos estaven molt més acostumats a caminar i jo no vaig poder entendre com hi havia capellans que havien promocionat tant l’excursionisme. No sé quanta estona vam trigar fins arribar allà dalt, però per a mi va ser un suplici! Ara bé, quan hi vam ser, la visió del cenobi em va causar una profunda catarsi, que em va fer oblidar ràpidament la pujada. Em sentia insignificant al costat d’aquells murs que encara aguantaven estoics i recordaven, igual que un noble vingut a menys, tota la història que havien viscut. M’estranyava com aquella ruïna pogués sorprendre’m quan havia viscut a Roma i havia admirat tots els edificis que s’hi poden trobar, la majoria en millor estat de conservació. I al costat de tot això, Schwartz que havia entrat en un estat d’èxtasi, balbucejava emocionat en alemany i ràpidament va entrar com va poder, entre enderrocs i matolls, dins d’aquelles parets. Em va sorprendre i també va sorprendre en Met, que estava més preocupat per buscar un lloc on passar la nit que per aquelles parets.

	»La nit la vam passar en una església propera, Santa Elena, en deia en Met. Allà, vam poder encendre foc, menjar alguna cosa calenta, beure aquell vi negre tan fort, que de nou l’alemany ni va tastar, i tapar-nos amb les mantes sota cobert. El nostre guia va dir que podíem estar contents, que no bufava la tramuntana, perquè llavors sí que seria una nit freda. Tot i el que ens havia dit, vaig passar molta fred, ni les mantes ni el vi me’l van evitar i va provocar que passés més estona despert, que dormint. Esperava impacient que es fes de dia i aquell sol sense vigor de gener m’escalfés una mica. Potser em vaig endormiscar perquè el matí va arribar amb l’olor del cafè que en Met ens preparava. Schwartz tenia pressa per tornar al monestir, el dia abans només n’havia pogut copsar la importància alhora que va certificar que el seu estat actual era lamentable. Però no perdia l’esperança, estava convençut que allà s’hi amagaven peces arqueològiques molt importants, vitals, fins i tot va dir. Ens va fer esmorzar ràpid, més del que en Met hauria volgut, a jutjar pel gran pa, tomàquets i embotits diversos que ens oferia. 

	»De nou al monestir, vam entrar tots tres per un portal que donava a un pati sota les dues torres. D’aquí, vam baixar per una escalinata cap a l’entrada de l’església. Al voltant de la porta, la paret estava completament descarnada, semblava que allà hi haguessin arrencat totes les pedres que havien pogut. Un cop vam passar la porta, aquella sensació de petitesa que havia tingut el dia abans es va repetir amb aquella nau alta i allargada, flanquejada per uns grans pilars amb columnes encastades que estaven coronades per capitells de decoracions impossibles. En Met, sorneguer, va dir que aquells ningú havia pogut robar-los. Schwartz es va dirigir a la cripta, sota l’altar, i va treure un gran objecte que va connectar a una màquina curiosa. Em va dir que era un electroimant, alimentat per una potent pila, i que era capaç de rastrejar objectes metàl·lics. El va començar a moure, i a mesura que el feia anar sense cap resultat aparent, la cara de Schwartz començava a reflectir una contradicció evident. Fou llavors quan va decidir canviar de lloc, vam anar a una capella alta on vam arribar a través d’una estreta escala de cargol que ens va ensenyar en Met. Allà tampoc hi va haver cap indici del que buscava el capità. El següent punt que vam visitar, fou el claustre, feia basarda veure com havia estat desmuntat per satisfer tot el que havia interessat als saquejadors. Tant, que la manca de columnes i capitells havia fet ensorrar part de les galeries, així com part dels pisos superiors que havien estat les estances dels monjos. Els italians no ho haguessin permès, allà sí que hi havia interès pel patrimoni i l’Església sempre estava atenta als tresors que tenia repartits pel territori per no deixar-se’ls perdre.

»Després del fracàs a la cripta i a la capella superior, tots tres estàvem expectants que la màquina emetés el soroll que indicava que havia trobat alguna cosa. I així fou, la màquina va emetre un soroll, però de l’emoció vam passar a la desil·lusió quan vam constatar que només eren unes monedes de coure d’Alfons XII, que el capità va rebotre per terra quan va veure que no tenien cap valor per a ell.

»Mentre l’alemany continuava rastrejant el claustre, amb en Met vam continuar la visita, cap a un edifici més extern, també enrunat, on semblava que hi havia hagut un corral a jutjar per la quantitat de fems que hi havia. Vam sortir a fora, per unes terrasses terraplenades plenes d’esbarzers, que segur que havien estat l’hort del monestir. Voltant per allà, fou quan vaig pujar, sense adonar-me’n, damunt d’unes fustes que, amb el meu pes, van cedir i vaig caure. Em va envair una sensació de fred i vaig notar uns cops molt forts a les cames, tot gairebé al mateix temps. Havia caigut dins d’un pou d’uns cinc metres, amb aigua que m’arribava gairebé a les espatlles i les cames havien topat amb alguna cosa molt dura, que m’hi havia fet força mal i notava que algun tall també. De seguida vaig veure el cap d’en Met que apareixia en el cercle de llum que tenia a sobre. Em va demanar si estava bé i, de seguida va veure que seria impossible que jo sol pogués sortir d’allà dins, perquè, tot i que les parets estaven fetes amb petites pedres de pissarra ben col·locades, semblava difícil poder grimpar-hi, ja que no hi havia cap sortint i tot estava molt humit i ple de molses. Em va dir que no em preocupés, que anava a buscar el capità i una corda. 

»Dins d’aquella aigua passava molta fred i notava el fregadís d’alguna cosa a les meves cames, així que hi vaig submergir els braços per veure què era. Quina sorpresa va ser la meva quan vaig començar a treure objectes molt interessants, coberts de fang, rovell i verdet. El primer que va aparèixer fou una custòdia, després una arqueta. Mentre rebuscava dins l’aigua pensava en el capità, que amb la seva màquina només havia trobat unes monedes, i jo en canvi, amb un cop de sort, començava a treure tot d’objectes de gran valor. També va aparèixer un rectangle metàl·lic amb inscripcions antigues, i dos corns units per una cadena daurada, entre les restes d’una tela basta. Van trigar en arribar, jo tremolava perquè cada vegada la humitat se’m ficava més endins. Em van llançar la corda i jo, amb les dents que em picaven, demanava abans un cistell o un sac que no pas que em traguessin d’allà dins. Així doncs, primer van pujar els objectes que havia rescatat del fons del pou. Abans de treure’m, el capità em va demanar que revisés bé per si quedava alguna cosa. 

»Finalment van aconseguir pujar-me d’aquell pou odiós i en Met molt amablement em va recobrir amb una manta i seguidament m’allargava la bóta del vi, que segons deia era el millor remei per refer-me, i puc dir que va ser molt millor que aquell sol gasiu de gener. Mentrestant, Schwartz intentava obrir l’arqueta i en Met, curiós, va recollir un d’aquells corns que havien passat desapercebuts a l’alemany i se’l va acostar als llavis després que n’hagués netejat de fang només de l’embocadura. Un cop el va tenir a la boca va bufar i en va sortir un esgarip horrorós que va ressonar per totes les muntanyes i que em va obligar a tapar-me les orelles. El capità va quedar immòbil amb aquell so inesperat i de cop, tots dos, vam poder observar com de les orelles d’en Met li sortien dos rajolins de sang i ell es començava a queixar de dolor, abans no llancés el corn a terra. M’hi vaig acostar, li vaig netejar la sang i li vaig fer beure vi de la bóta que m’havia donat abans. Es va refer amb la mateixa lentitud que jo em treia la fred del damunt. El capità Schwartz, al seu torn, ja sostenia els dos corns i en fregava la superfície on van aparèixer sengles inscripcions, una que posava Karolus i l’altra, Rolandus. Tot seguit va deixar anar una riallada aguda de satisfacció, mentre alçava els braços amb els corns i, tot seguit, pronunciava algunes paraules en alemany que em van eriçar encara més tots els pèls de la meva esquena. Aquella visió em va fer molta por. 

»El capità Schwartz va agafar el corn que posava Karolus, que no era pas el que havia tocat en Met, i el va començar a fer sonar en direcció a unes penyes que tancaven el clos de l’hort i de nou va sortir un soroll infernal del corn; aquelles pedres de la muntanya van explotar amb un tro ensordidor, jo i en Met ens vam estirar per protegir-nos de tot d’estelles de llicorella que van sortir disparades per tot arreu, envoltades de molta pols. L’alemany va tornar a riure sinistrament, i es va girar cap a nosaltres, que poc a poc ens incorporàvem, i ens va dir: 

»–Fixeu-vos-hi! Aquests són els corns mítics de Carlemany i Rotllà, que quan es fan sonar tenen un gran poder. En les meves investigacions havia trobat referències a aquests instruments i com diferents monestirs que havien visitat els dos personatges afirmaven tenir com a relíquies, però cap d’aquells tenia cap poder. Per això volia venir aquí, perquè intuïa que havien passat per aquest lloc i havien deixat aquest regal als monjos. Com heu vist, el de Rotllà, el que en Met ha bufat, té el poder d’emetre grans sons per avisar, però malmet enormement les temples de qui s’atreveix a tocar-lo; mentre que aquest, el de Carlemany, té el poder de la destrucció, el so que emet és molt poderós i pot destruir penyes, muntanyes, edificis, carrers, vaixells, avions, exèrcits, ciutats senceres, països i nacions si es prolonga el seu so. Amb aquest poder els exèrcits del Reich podran avançar per tot Europa, les ciutats obriran les seves portes davant d’aquesta nova arma, Londres estarà a mercè dels nostres exèrcits, la Gran Bretanya sencera es rendirà. Els valerosos soldats alemanys podran recórrer i ocupar qualsevol territori tan sols amb l’amenaça d’aquest poderós so. Russos i americans s’agenollaran davant del nostre fürher per demanar clemència, mentre la Wermach ocupa sense cap oposició tots aquells territoris vitals per a l’existència de la nostra raça. La nostra victòria, abans evident, ara serà inqüestionable! Amb aquest poder el Reich no durarà mil anys, sinó que serà immortal i tot gràcies a les meves investigacions i troballes!– I va cloure el discurs amb aquell riure d’espinguet. © Montse Miquel



»En aquells moments em vaig adonar del gran poder que tenien aquells instruments i del mal que n’emanava si no s’usaven correctament. El meu mestre a Itàlia, mossèn Pertile, sempre em va parlar del perill que les antiguitats tenen en males mans, en com són capaces de canviar els homes, de fer-los cobdiciosos i malvats per aconseguir-les, i, sobretot, com en poden canviar el significat segons les seves finalitats, alterant la història. Aquells corns no eren cap benedicció, més aviat eren uns instruments del dimoni que en mans de gent com Schwartz es podien convertir en objectes temibles, només usats per fer el mal. En Met assistia a aquell espectacle amb uns ulls ben oberts i una expressió de terror absolut. Poc a poc va abaixar el cap i va mirar a terra, en un senyal de submissió que em va confirmar la sospita que tenia des que havíem sortit de Llançà, ell havia estat del bàndol dels rojos i que si havia vingut a acompanyar-nos era perquè se l’havia obligat. 

»El capità va dir que ja tenia el que havia vingut a buscar i que ja podíem marxar, amb sort esperava ser a Llançà aquell mateix vespre i marxar cap a Alemanya l’endemà mateix, per poder presentar tan aviat com fos possible els resultats de les seves investigacions i aquella arma al fürher. Vam desfer el camí del dia anterior, puc dir que la baixada fou més còmoda que la pujada, per bé que tampoc em va agradar. Mentre caminàvem, gairebé en silenci, al cap em tornaven paraules de mossèn Pertile, que era molt crític amb com es governava a Itàlia, ell sempre deia que portaven el país pel camí incorrecte, de la irracionalitat i de l’ús del patrimoni amb invencions que no eren científiques i sempre posava com a exemple aquell edifici ominós, el Palazzo della Civilità Italiana, amb un simbolisme superb, només pensat per a la glòria d’un home, Mussolini, de qui deia que s’estava convertint en el gos dels alemanys.

»Amb aquests pensaments, vam arribar al carro i ben aviat vam ser arran del mar. Allà, Schwartz va voler fer sonar el corn de nou, encarant-lo cap a l’aigua i així va ser com el va tornar a bufar i aquell so malèfic va obrir les aigües i va provocar dues onades immenses a cada costat d’allà on passava el seu estrèpit. De cop, el mar que estava completament encalmat, tenia l’aparença de les pitjors de les tempestes, amb onades que anaven en totes direccions i arribaven furioses i escumejants fins a les roques on érem nosaltres. Dins del mar, havíem vist algunes barques que en aquell moment feien el que podien per mantenir-se surant. I el capità vinga a riure de satisfacció amb tanta confiança que va deixar caure el corn a terra… i fou llavors quan, en un rampell, gairebé sense pensar, vaig arreplegar l’altre corn i vaig fer veure que el recollia de terra per tornar-lo al capità i em posava damunt de l’altre per ocultar-lo sota la sotana. En Met n’era espectador i no va dir res. Llavors, vaig demanar al capità que tornés a fer-lo sonar, però més fort, que volia veure com les onades ens arribaven als peus. Ell, confiat del seu descobriment i superb pel poder que creia tenir, es va omplir els pulmons d’aire i va començar a bufar amb totes les seves forces. De nou es va sentir aquell so temible, però ara les conseqüències no van arribar al mar, sinó que foren les orelles del capità que començaren a escumejar sang a borbolls i els ulls se li van inflar d’una manera tal que semblava que li haguessin d’explotar. Va caure en dos temps, primer sobre els genolls i després cap a un costat mentre el corn rodolava. 

»Llavors li vaig dir a en Met que m’ajudés, que havíem de fer que allò hagués semblat un accident i amagar els corns, fer que ningú els pogués aconseguir mai més. Ell semblava alleujat, potser fins i tot content, i amb una sang freda increïble em va dir que faria veure que la mula s’havia encabritat i l’havia llençat del carro i li havia passat pel damunt, que nosaltres en aquell moment anàvem caminant tot darrere i no havíem pogut fer res. I em va dir que jo amagués els corns, a l’hostal, que a mi no em registrarien i ja m’indicaria com desfer-me’n. També vaig agafar la llibreta negra del capità del seu equipatge i la vaig guardar amb els corns.

»Va ser així com vam arribar a Llançà, ens vam dirigir al quarter de la Guàrdia Civil, on vam ser interrogats pel comandant de lloc i l’endemà per uns agents que van venir expressament de Barcelona, mentre el metge validava la nostra versió i deia que les ferides que tenia Hans Schwartz eren pròpies d’una caiguda (en Met es va encarregar de fer caure del carro el cadàver i que la mula i les rodes li passessin per sobre). Aquells agents van pagar tot el que es devia d’aquella expedició i ens van reclamar discreció del que havia passat, mentre s’enduien totes les antiguitats que havíem trobat al monestir, bé, totes no. Jo encara tenia els corns ben amagats.

»Em vaig quedar en aquella fonda de Llançà encara dos dies més, fins que en Met em va dir que havia trobat la solució per als corns. Em va citar per l’endemà al matí, ben d’hora, encara feia més fred que el dia que ens havíem conegut. Em va portar amb el carro fins al port i allà em va fer pujar a una petita barca de vela triangular només menada per un company d’en Met i vam anar mar endins, tan lluny que costava distingir la costa i allà ja no va caldre dir res més, mentre el pescador llançava les xarxes, jo per l’altre costat de la barca llançava aquells maleïts instruments dins d’un sac, amb la llibreta també, i amb dues pedres ben grosses perquè no hi hagués cap possibilitat que ningú tornés a trobar aquells corns que no eren relíquies, ni regals de cap rei, sinó que eren objectes del dimoni que podrien haver fet molt de mal a la humanitat en mans de gent tan sinistre com Hans Schwartz o els seus superiors, gent sense escrúpols que estimen més l’odi, la mort i la guerra que no la vida de les persones.

































El bol de fusta

M. Mercè Cuartiella





S

i hagués imaginat els problemes que m’ocasionaria enviar a en Didier un regal amb motiu del seu casament, mai m’hagués entestat a fer-ho. Al cap i a la fi, en Didier i jo érem cosins segons i no ens havíem vist més de sis o set vegades a la vida, quan jo anava a Dijon, a casa de la tieta Àngela i coincidia amb ell, si no és que estava treballant fora o viatjant per la Mongòlia exterior o el subcontinent indi. 

La tieta Àngela era cosina de mon pare i amb aquesta part de la família era jo l’única que s’hi feia. Les meves germanes no la freqüentaven gaire, per mandra o potser per oblit, qui sap si pel mateix rancor que experimentava la meva mare en recordar que el seu marit havia fotut el camp deixant-la tirada amb tres nenes petites, al càrrec d’un negoci ruïnós i amb la casa embargada. El cas, doncs, és que jo no coneixia gaire bé en Didier, però em resultava simpàtic. Havia tingut moltes xicotes -sempre que ens vèiem en tenia una de diferent- i ara que al final es casava -amb una noia molt més jove, per cert, anomenada Natalie- vaig decidir enviar-li un regal de boda. I aquí va començar tot.

El meu modest pressupost no em permetia excessius dispendis i per això vaig decidir buscar alguna cosa bonica i no gaire cara, un regal més aviat convencional perquè la tieta Àngela era tirant a antiga en aquest aspecte, estava contenta que el seu fill posés seny d’una vegada. Em vaig passar diverses tardes voltant pel centre per comprovar que tot costava molts més diners del que jo, ingènuament, havia suposat i que la tasca de trobar un objecte adequat seria més àrdua del previst. Quan estava gairebé desesperada, pensant si no seria millor ingressar el meu exigu pressupost al compte a nom dels afortunats nuvis que ells mateixos havien tingut la previsió d’habilitar per a aquesta funció –a risc de fer una mica el ridícul, era una quantitat petita però jo confiava que pensessin que era el normal per les nostres terres; amb els costums d’altres països mai no pots estar segur si la persona que ha fet el regal ha estat garrepa o només ha seguit la norma que impera entre els seus-, en lloc d’embolicar-me a buscar un objecte personal i amb una mica de gràcia, vaig veure el bol al fons d’una botiga. No coneixia l’establiment, estava en un barri que no freqüento habitualment però, duta per la desesperació, m’havia aventurat en terreny desconegut. 

Era un bol de fusta polida, amb diverses vetes en tons foscos que li confegien un aspecte noble, feia olor a vernís i a llavors antigues. Reconec que no era res de l’altre món però semblava evocar regnes de conte perduts entre muntanyes, càlides llars de foc, fruites de tardor, un cert art primitiu i poc elaborat, sòlid i essencial. També tenia, en certa manera i segons la mirada que hi fessis, alguna cosa d’inquietant, una reminiscència de bosc humit i bromós que ens fa por i a la vegada ens crida perquè ens hi endinsem, malgrat els perills quasi certs que de ben segur albergarà. Em va fer gràcia que se’m disparés la imaginació davant un objecte tan simple, la mare sempre m’ha dit que sóc molt fantasiosa, no sé si com a mèrit o com a defecte, em penso que a ella li agradaria més que toqués de peus a terra, com les meves germanes, i em deixés d’històries.  

Ja sé que només era un simple bol de fusta però, sigui pel cansament que començava a experimentar -dies voltant i veient tota mena de bagatel·les inútils, no sempre boniques però sí massa cares per a la meva butxaca-, sigui perquè l’objecte estava en una prestatgeria apartada, mal il·luminat, com si l’amo de la botiga no volgués exhibir-lo per por que a algú li agradés i se n’hagués de desprendre, em va semblar un regal més que adequat.

La reticència del botiguer a vendre-me’l em va sorprendre força –hauria d’estar content de tenir una clienta tan ben disposada, no semblava pas que n’hi sobressin, de compradors- i va fer augmentar les meves ganes d’obtenir-lo; vaig experimentar la sòlida certesa –basada en no res, com sovint són els nostres convenciments- que havia descobert el regal perfecte per a en Didier, un objecte senzill i rotund, elegant i únic. 

Malgrat els venedors solen dir-te que no te’n penediràs de la compra que estàs a punt de fer, aquest semblava enviar-me senyals velats del contrari, com si volgués advertir-me, amb les seves objeccions, amb la callada obstinació incomprensible que posava en desanimar-me, que era millor per a mi oblidar-me de l’assumpte. Em va ensenyar altres objectes, safates de cristall tallat, plats d’argent amb gravats florals, gerros irisats. Però com més èmfasi mostrava en desaconsellar-me el bol de fusta, com més insistia en dir-me que era massa tosc, a penes elaborat, excessivament senzill per al que jo volia –vaig cometre l’error, com sempre, de parlar massa, d’explicar les circumstàncies exactes que m’impulsaven a la compra-, més interès sentia jo en adquirir-lo.

I ho vaig fer, és clar. La tossuderia és una de les principals virtuts que m’adorna, i no va ser pas diferent en aquella ocasió. Vaig pensar que l’home de la botiga devia ser un d’aquells propietaris que tenen especial afecte a alguns dels objectes de la seva col·lecció, que es resisteixen a desprendre-se’n. Abans de pagar em va preguntar si n’estava segura i em va advertir que no acceptava devolucions. Em va sorprendre; primer no me’l volia vendre i després em deia que no el podria tornar. Vaig concloure que potser era tan dolorós per a ell perdre l’objecte que, un cop feta la transacció, no volia tornar a passar pel mateix tràngol un altre cop i, per tant, preferia perdre’l de vista per sempre més. Era estrany, ho reconec, i la seva actitud m’havia d’haver posat en alerta, però aquell venedor no es podia pas dir que fos gaire convencional, o sigui que, al cap d’un moment, ja ho havia oblidat.

Una vegada a casa, convençuda de la meva estupenda adquisició, vaig embolicar el vol amb plàstic de bombolletes –tot i ser de fusta volia que anés ben protegit-, el vaig posar en una caixa de cartró prou resistent que feia dies que guardava per a aquest ús i vaig escriure una nota en paper crema –no em vaig atrevir a fer-ho en francès, que era l’idioma amb què habitualment parlava amb en Didier, confiava que ell sabés llegir la llengua de la seva mare; conèixer-la segur que la coneixia, la tieta Àngela li parlava en català quan era petit, encara ara quan s’enfada- intentant no semblar excessivament cursi. Quan vaig enganxar l’etiqueta amb l’adreça del meu cosí segon i estava valorant si seria millor el servei de correus, més econòmic i lent o el de missatgeria, més ràpid i car, vaig tenir per primera vegada la sensació que havia de desprendre’m del bol. 

He de dir que aquest sentiment, que em va agafar una mica a traïció, em va deixar força desconcertada. Quina raó podia tenir per haver pensat això de cop i volta? Estava clar que no l’havia comprat per a mi, que era un objecte destinat a una altra persona, però la urgència que passessin a buscar-lo de seguida em va envair de sobte. Vaig atribuir la sensació a les ganes d’acabar amb el tema del regal, de ratllar aquesta feina pendent de la meva agenda mental, feia massa dies que hi donava voltes. Estava cansada, a més, tota la tarda voltant –la tercera, aquella setmana- per buscar el present perfecte, la compra poc fluïda amb el ronyós del venedor, la murga dels preparatius per enviar-lo. Vaig deixar el paquet al rebedor i vaig decidir dur-lo a correus l’endemà al matí. 

Vaig dormir malament aquella nit, voltes i voltes damunt els llençols, calfreds, vaig pensar si no havia pescat alguna cosa. De vegades em passa, quan estic molt cansada, el mateix esgotament no em deixa reposar com el cos em demana. Al matí, només despertar-me em vaig sorprendre pensant que era urgent arribar-me a l’oficina de missatgeria i enviar el bol el més ràpid possible encara que fos un xic més car; necessitava, absurdament, treure’l de casa de seguida, allunyar-lo de mi quan abans millor. Vaig riure sola. Quines bestieses que penses quan dorms poc. 

No obstant això, alguna força misteriosa semblava urgir-me a fer l’encàrrec quan abans millor i vaig decidir deixar-lo a l’oficina del missatger abans d’anar a treballar. N’hi ha una prop de la feina, així que, després de dutxar-me, en lloc de preparar-me un suc de taronja i esmorzar, com feia cada dia, vaig preparar-ho tot per facturar el paquet. © Rafa Villalón



L’oficina acabava d’obrir quan vaig arribar i, després d’omplir alguns papers extra –el paquet anava a l’estranger i em va tocar emplenar diversos formularis- vaig lliurar finalment el bol sense més dilació i també, tot val a dir-ho, amb absoluta normalitat. Uns minuts després, mentre feia un cafè davant de l’oficina, no me’n sabia avenir de l’estrany neguit que havia experimentat només una hora abans. Sentint-me estúpida i una mica confusa, em vaig lliurar sense pensar-hi més a les avorrides tasques del despatx.

*	*	*

A penes una setmana després em va trucar la tieta Àngela amb una noticia nefasta: en Didier i la Natalie acabaven d’anular el casament. Duia un disgust a sobre que no se’l podia acabar i no acabava d’entendre com havien anat les coses. Em va explicar que el dia que el seu fill li havia comunicat la decisió havien estat parlant tota la nit i que no havia estat capaç de treure l’aigua clara de què coi havia passat. Tenia la sensació que alguna cosa no quadrava, que, per moltes explicacions que li donés en Didier –que no eren gaire concises, sinó més aviat vagues disquisicions sobre la disparitat de caràcters, llocs comuns sobre les eternes diferències entre sexes-, se li escapava l’aspecte essencial de la ruptura, la raó real per la qual havien partit peres. En Didier estava molt trasbalsat i era difícil treure’l de l’afirmació que el matrimoni era impossible, tot i que no era capaç de concretar ben bé per què ni d’aportar una prova irrefutable que la convencés a ella que era millor que no es  cassessin. Amb la Natalie, tot i tenir-hi una bona relació, no hi havia pogut parlar, ella s’hi havia negat en rodó.

La tieta Àngela va trucar encara unes quantes vegades més, aquells dies, telefonava i m’entretenia llargues estones lamentant-se de tot plegat més sovint del que pertocava amb un parent llunyà. Rumiant en tot plegat, havia començat a atribuir el trencament de la parella a la inconstància d’en Didier, a la seva falta de maduresa. Em va explicar que, quan finalment va poder parlar amb la futura núvia que ja no ho seria va veure que ella coincidia plenament amb la seva exparella: tots dos estaven totalment –i també incomprensiblement- segurs que el millor era no casar-se, i donaven gràcies d’haver-se’n adonat a temps.

*	*	*

Havia passat pràcticament un mes quan el missatger em va portar un paquet de França que, tot primer, no vaig entendre què era, malgrat la tieta Àngela en fos la remitent. En obrir-lo i veure que m’havien tornat el bol, vaig sentir una incomprensible esgarrifança. La tieta, en un atac d’honestedat, s’havia encarregat de tornar tots els regals d’un casament que ja no se celebraria, una mica per educació i una mica també per un desig pueril –i potser justificat- d’esborrar l’intent fallit del matrimoni. 

Aquella nit, la primera que el bol tornava a ser a casa, vaig dormir malament un altre cop, somniant amb angoixants portes que es tancaven, amb nens perduts que es quedaven sols i atemorits, amb gossos abandonats a una sort incerta. Em vaig despertar passades les tres; tenia la boca seca i em vaig aixecar a veure aigua. El bol, sobre la taula del menjador, refulgia sota la llum que entrava per la finestra, n’hi havia molta amb la lluna plena. En la foscor de la casa semblava brillar d’una forma obscura i estranya, com l’estri sacramental d’un ritus que exigia sacrificis ancestrals i sagnants. M’hi vaig apropar amb una certa inquietud completament injustificada i el vaig observar amb una mica de por, com si m’aboqués a l’interior d’un pou. Em va semblar que tenia una veta nova, marró fosc, que el creuava de banda a banda.

*	*	*

Des d’aquell vespre de malsons que miro de desfer-me del bol, de vendre’l, de regalar-lo. Per raons incertes i moltes vegades poc raonables, sempre retorna a les meves mans, em posa a prova. 

He tornat a la botiga on el vaig comprar amb l’esperança de poder-lo canviar, malgrat les advertències que ja vaig rebre el primer dia, però la dona que m’ha atès m’ha dit que era impossible. De l’home, que no hi era, no n’he pogut esbrinar gran cosa, únicament que és el seu oncle i que no hi ve gaire, pel negoci, que està una mica delicat i només atén l’establiment ocasionalment, quan hi ha algun imprevist familiar, que es veu que es el que va passar precisament la tarda que jo vaig comprar aquest objecte maleït. 

―La política de la botiga és molt estricte, no hi ha possibilitat de canviar cap article -em diu la dona amb posat agre i a la meva demanda de parlar amb l’encarregat només em respon amb vaguetats poc concretes. També s’entesta a no acceptar-lo de franc, a canvi de res, com jo li proposo, desesperada, en un últim intent, també fallit, de treure-me’l de sobre. M’explica que la botiga la regenten entre diversos membres de la família, que van acordar unes normes molt estrictes per a totes les transaccions i que mai fan excepcions o allò seria un desgavell.

―Vostè el va comprar, senyora –m’ha dit amb un to que m’ha semblat més aviat sospitós, poc amable.― Ara és seu.

Quan he exigit, els papers un xic perduts i la veu massa alta, més explicacions sobre l’origen de la peça, sobre la seva historia, sobre el misteri que l’envolta i que estic segura que ella coneix per com es mira el bol presumptament inofensiu enmig nostre sobre el taulell, m’ha titllat de boja i  ha amenaçat, davant la meva falta de sentit comú, de trucar a la policia. S’ha negat en rodó a donar-me l’adreça de l’oncle i he hagut de sortir al carrer, abatuda i derrotada, amb el bol a les mans, com un pes mort que em llasta i m’enfonsa en el desconsol.



La meva família, naturalment, no es pren seriosament la història del bol. Ho han considerat una altra de les meves excentricitats i s’han rigut d’aquesta impressió poc concreta que em desassossega, de la sensació difosa de viure sota l’influx d’una peça maligne, del fet que em sento vagament amenaçada per perills incerts. M’han demanat que expliqués la història des del principi diverses vegades, fil per randa i amb detall, i no li han trobat ni cap ni peus. La mare m’ha dit que sempre he tingut massa imaginació i s’han burlat d’unes pors que consideren infundades, però no han volgut fer-se càrrec del bol –hagués estat capaç d’encolomar-los-ho, sospitant com sospito que, tard o d’hora, portarà una desgracia?- i m’han exigit que els demostri que l’objecte és el culpable de la separació d’en Didier. La mare, que no suporta aquesta branca de la família, l’ha acusat de baliga-balaga i d’immadur –“Ben bé com ton pare”, ha afegit- i ha atribuït a aquestes característiques una ruptura tan imprevista. Tot i que no li falta raó en qualificar d’aquesta manera el nostre parent llunyà, s’equivoca en el diagnòstic, n’estic segura.

―Però si a tu no t’ha passat res –ha exclamat de sobte la meva germana petita, sempre cerebral, la més analítica de casa.― Ja em diràs quina mena de maledicció és aquesta, si no t’ocasiona cap desgràcia. Ni tan sols has tingut un petit contratemps com, que sé jo, trencar-te una cama. 

Un cor de rialles despreocupades ha esclatat al menjador familiar, acompanyant unes paraules que han quedat surant en l’aire, com un mal presagi. 

Això és, em penso, el que em resultarà més difícil de suportar. El convenciment absolut, la certesa meridiana que, tard o d’hora, l’infortuni farà la seva aparició i s’ensenyorirà de la meva vida, que el desastre m’espera a qualsevol racó, fitant a l’aguait una jornada rere l’altra per actuar en el moment més oportú, per causar el màxim mal possible. Un dia probablement encara llunyà on el pas del temps sense entrebancs excessius m’haurà fet confiar erròniament en la meva bona sort, quan ja no pensi en el bol de fusta que vaig entaforar al fons d’una capsa precintada, que vaig tancar a pany i clau dins el traster –no m’atreveixo a llençar-lo ni a destruir-lo, alguna cosa em diu que la meva vida està íntimament lligada a la seva existència, que m’esperen mals encara més grans si em desfaig d’ell d’una manera deslleial-, un desastre inesperat em caurà al damunt com una fera famolenca que fa temps que s’espera per devorar-me. Perquè, n’estic segura, el bol m’ha escollit per afegir una veta nova que adorni el seu cos de tons terrosos, la marca de la propera víctima. No té pressa, em sembla, i això em fa por.

Lamento no ser tan generosa com l’home que me’l va vendre aquella tarda, no disposar del seu esperit de sacrifici, de la seva capacitat per assumir el paper de guardià. No tinc cap dubte que va intentar amb insistència deslliurar-me de la seva possessió, encara que sabés que desfer-se’n era guanyar una pau merescuda. 

Jo, en canvi, faria el que fos per despendre-me’n, encara que això impliqués la desgracia d’algú altre.






























El projecte Algia

Carles Gironès





Q

uan em van avisar per l’entrevista jo em trobava com molts altres estudiants en sortir de la universitat: tenia a la butxaca un títol, que en el meu cas ficava Enginyer tècnic en informàtica de sistemes, però no em convencia cap de les expectatives que tenia al davant. En aquells moments el més pragmàtic era abusar un xic més de la butxaca dels meus pares i apuntar-me a alguna mena de màster, d’aquells tan prestigiosos que de ben segur trobes moltes sortides laborals. Pel que fa als meus pares, cap problema: ells estarien encantats, orgullosos del seu fill que continua preparant-se pel dia de demà. Jo estava considerant seriosament aquesta opció quan em van trucar per un projecte científic. 

*	*	*

Per a sorpresa meva em van seleccionar. Aquesta feina caiguda del cel suposava una manera de sortir del sopor post-universitari en què em trobava sense assumir un compromís excessivament llarg i, el més important, una manera inesperada de guanyar uns diners extres (fins i tot jo, que sóc com una gran sangonera que no para de xuclar la renda familiar, trobava límits morals quant a esprémer els meus pares). Encara recordo que el primer que em va passar pel cap va ser en què em gastaria els diners. Qui sap, potser un cotxe de segona mà. D’altra banda, admeto que havien despertat la meva curiositat: les paraules projecte científic no sonaven del tot malament.  

Em van explicar que el projecte ALGIA –així s’anomenava- consistia en una recerca mèdica pionera al món. Bàsicament, es volia experimentar una manera de visualitzar el dolor del cos humà. I per a aconseguir això es requerien dues coses: molts diners i molta tecnologia. Pel que fa als diners per tirar-ho endavant va fer falta que s’hi impliquessin unes quantes universitats i institucions europees. El fet de destinar tants recursos a aquesta investigació va fer que d’altres en quedessin penjades, la qual cosa va augmentar el seu ressò als cercles científics i acadèmics. Així doncs, aquest projecte havia despertat moltes expectatives, bones o dolentes depenent de qui ho estigués observant.  

Quant a la tecnologia, vaig haver de familiaritzar-me amb un munt d’aparells mèdics. Alguns ja els coneixia o n’havia sentit a parlar, com ara les ressonàncies magnètiques. D’altres em van explicar que eren molt especialitzats i només es trobaven a uns quants hospitals a tot el món, i que s’havien adaptat i perfeccionat expressament per la recerca: s’havia augmentat el seu radi d’acció o bé s’havia aconseguit prescindir dels contrastos que normalment s’injectaven als pacients. Però en realitat l’aspecte més revolucionari era un potent software que aportava la màgia de fer-ho funcionar tot.

Tots aquests instruments els dirigia una sola unitat, que ells anomenaven pointer, que intencionadament s’assemblava a una càmera de vídeo convencional. El pointer assenyalava el lloc on volies enfocar la resta d’instruments. Com podeu suposar, una tecnologia així requeria una gran capacitat de processament de dades. La meva tasca era de suport tècnic, o sigui, procurar pel manteniment i funcionament de tot el conjunt. 

La recerca es va dividir en dos equips: un d’ells faria el treball d’observació en una gran empresa situada a la ciutat de Frankfurt i el nostre equip, que experimentaria al carrer, aquí a Barcelona. El lloc escollit va ser Les Rambles. On sinó pots trobar més gent? Les Rambles són un filó per a investigadors de tota mena: un gran aparador de totes les edats i classes socials, i també d’incomptables ètnies i procedències. Un altre avantatge és que hom pot trobar-hi gent passejant contínuament, dia i nit, en aquesta artèria de dues direccions. 

Per tal d’evitar que es descobrís el que estàvem duent a terme, cosa indispensable per un projecte d’aquest tipus, el nostre equip quedava amagat dins una caseta informativa d’una associació de voluntariat. Aquesta entitat donava aixopluc al projecte i, a canvi, es pagaven les seves despeses. La resta d’instruments es trobaven dissimulats als fanals i arbres prop de la caseta. Ja que la meva tasca consistia en mantenir-ho tot a punt, aquest seria el meu lloc de treball habitual.

*	*	*

Recordo perfectament el primer dia. Després de dedicar unes quantes hores a configurar els instruments i escàners, i comprovar-ne el funcionament una i altra vegada, per fi començàvem a enregistrar: davant la pantalla, embadalits, podíem observar el repertori de patiments de l’espècie humana. 

A hores d’ara encara em costa trobar les paraules. Simplement, era... al·lucinant! Podíem visualitzar el dolor de peus dels turistes, a les articulacions del senyor del quiosc, un transeünt amb la gola irritada, el mal d’esquena de l’home-estàtua disfressat de Charlot; tots aquests sofriments íntims quedaven exposats a l’escrutini dels nostres escàners. Era com una radiografia en moviment, un mosaic de les misèries humanes. 

Veure-ho era un espectacle grotesc però a la vegada fascinant. Els cossos es mostraven amb un to verd i les parts adolorides amb violeta, podent aquest darrer color variar d’intensitat. Mai no hauria pensat que el dolor pogués adoptar una varietat tan gran de matisos i formes. Esquenes, cames, peus, braços i mans, òrgans interns, orelles, ulls, espinada i parts del cervell; res no se n’escapava. Podíem veure’l focalitzat en un sol lloc o bé escampat per tot el cos. De vegades formava una mena de ramificacions i en d’altres casos resseguia ossos i tendons. Les taques podien ser d’un violeta molt suau o bé molt intenses i sovint concentrades en un sol punt. 

La primera setmana vaig coincidir amb el Roger, un dels metges directors de l’equip. Una persona afable, a qui li agradava apuntar les patologies: Mira, mira, té un pinçament!, em deia tot animat sense treure els ulls de la pantalla. Després passava una noia: Vaja, una altra menstruació. Una senyora s’aturava un moment davant nostre: Això sens dubte és una migranya, i forta que la té, pobra dona. El Roger continuava parlant sense adonar-se de la meva expressió. He de confessar que al principi l’experiència em resultava molt interessant però ara, pel fet de conèixer-ho al detall, m’estava impressionant més del que havia suposat. És difícil no sentir empatia quan pots veure que està passant amb els teus propis ulls. 

La setmana següent em tocava amb el Jordi, l’altre director. Per a desgràcia meva tampoc se’n podia estar de fer comentaris: Òndia, quin mal de queixal! Després: Curiós, deu tractar-se d’alguna mena d’herpes. O també: Mmm... aquest home hauria de cuidar-se aquesta llaga a l’estómac. 

Passaven els dies. Per descomptat moltes vegades només podíem fer conjectures. Si bé aquesta tecnologia es mostrava com una instrument molt bo per a fer diagnòstics, caldria fer un examen mèdic tradicional per a confirmar el que vèiem. A mi ja m’estava bé: a aquestes alçades preferia no saber-ne més de dolències. Però per desgràcia, en moltes altres ocasions el patiment es feia prou evident per si mateix; de manera que gairebé com qui no vol vaig aprendre a identificar moltes patologies al primer cop d’ull. 

Si t’hi fixes les persones que senten dolor es comporten d’una manera diferent. És evident que un mal d’esquena limita els moviments, però qualsevol altre dolor si és prou fort també fa que la gent canviï la seva manera de comportar-se. Així, podies veure que la gent que estava més malalta caminava abatuda, arrossegant els peus o mirant al terra. Això ho observaves freqüentment amb la gent gran, cansats d’arrossegar el seu patiment. Però amb l’experiència vam aprendre a distingir cada vegada més pautes sense necessitat dels instruments. Així, quan tornava cap a casa en metro no podia evitar fixar-me amb algú prop meu i pensar coses com aquesta: aquest home, com està assegut i la manera com agafa el llibre, pateix artrosi.  © Rafa Villalón



La recerca continuava i a mi cada vegada em feia menys gràcia participar-hi. M’agradava molt el treball que estàvem duent a terme, però notava com m’estava afectant. Per descomptat no podia demanar-los que no parlessin del principal motiu de la recerca. Un dia vam monitoritzar una persona amb una taca molt intensa al pit. El Roger va comentar: Guaita, un altre carcinoma. Va entendre el meu silenci com a desconeixement i amb un to seriós i condescendent em va dir el que jo em temia: és un càncer de pulmó. El meu oncle havia mort d’un com aquest feia pocs mesos. 

És per tot això que jo volia plegar. No m’agradava gens la idea de deixar-los penjats i, potser per primera vegada en molt de temps, trobava un sentit al que estava fent. Però el cas és que m’enfrontava a una situació difícil. Fins ara havia fet molt pocs sacrificis a la meva vida i ara que havia d’encarar-ne un no n’estava segur de donar la talla. Al final vaig optar per quedar-me, però per un motiu ben diferent: el meu malestar em semblava insignificant si ho comparava amb els suplicis que estava veient cada dia. 

A la setmana següent em va tocar un nou company. L’Axel era holandès i feia molt poc que s’havia llicenciat en biologia. Potser per la seva dificultat amb l’idioma, no parlava gaire. Millor així, vaig pensar. Recordo que aquell mateix dia vàrem fer una troballa curiosa: per accident, havíem orientat els aparells cap una botiga d’animals propera a la nostra parada. Feu-me cas, si algú us diu que no pateixen no us ho creieu. Allò semblava un museu dels petits horrors. Recordo que vèiem els pobres cadells, amb el seu mal a les articulacions. I els ocells, tots patien mal de cap. Encara tinc malsons recordant aquelles petites siluetes tacades de lila que es movien compulsivament. Posteriorment, quan ho vàrem comentar amb l’equip mèdic, van concloure que segurament es devia a l’estrès d’estar tancats. 

*	*	*

Mentrestant l’equip de Frankfurt també feia avenços molt interessants. Per la naturalesa diferent de l’experiment, situat a l’interior d’un edifici, podien afinar molt més determinats aspectes. Així, els col·legues alemanys havien aconseguit enregistrar un cas de fibromiàlgia. Ho van aconseguir quan van cercar al lloc del que menys coses sabem: el cervell. Aquest fet va permetre encetar una nova línia d’investigació sobre un conjunt de patologies no previstes inicialment com era el terreny de les malalties nervioses i mentals. 

Les darreres troballes van fer que canviéssim alguns paràmetres. A l’equip de les Rambles s’hi va incorporar un sociòleg, el José Manuel. A partir d’aleshores vam introduir al treball de camp noves variables com ara l’edat, el sexe o la ocupació. No us sorprendreu si us dic que la gent de classe més humil suporta més dolor que la gent adinerada, veritat? Doncs a mi em va sobtar, fins aquest punt arribava la meva ingenuïtat. 

Sabíem que un grup d’indigents es trobava cada nit a un lloc proper de la nostra parada. Per aquest motiu el José Manuel va suggerir una sessió nocturna. Es tractava de gent sense sostre, en una situació de misèria, molt mal alimentada i per descomptat amb un elevat risc de malalties. Tot i que m’havien avisat jo no estava preparat pel que vaig veure. 

Aquella nit eren cinc homes i una dona i després s’hi van afegir tres homes més que semblaven immigrants, encara que no aparentaven cap ètnia que nosaltres poguéssim identificar. Van començar a parlar animadament, tot menjant trossos de pa o pizza, alhora que fumaven i bevien vi en tetrabriks que es passaven l’un a l’altre. Així passaven les hores fins que alguns marxaven i d’altres es quedaven a dormir en algun banc. 

Si els observaves pel monitor, de seguida podies comprovar que aquella gent estava molt malament. Gairebé tots tenien les dentadures en mal estat. A més, sovint patien dels ossos i del sistema digestiu. Va resultar que la dona i un dels homes del primer grup s’estimaven. Cap a les tres de la matinada, ben borratxos, la parella es va adormir al recés d’una parada de flors, amb un cartró per matalàs i un altre com a llençol. Curiosament mentre dormien ben abraçats semblaven feliços. Semblaria que l’amor els ajudava a suportar els patiments. 

Pel fet d’estar quiets, vam poder examinar-los amb més deteniment. Suposàvem que rondarien la seixantena, malgrat que era difícil saber-ho amb certesa pel seu estat de deixadesa. El cas és que no era edat per dormir al carrer. Quan els vam examinar ens vàrem espantar en veure tantes taques violetes. Vam optar per trucar al Jordi i enviar-li les imatges. L’home patia dels ossos, possiblement una malaltia de tipus reumàtic. A més, tenia la columna molt malmesa i el que semblava una infecció a l’oïda. La dona tenia alguna malaltia a la pell. Ja li havíem vist unes crostes als braços i a les cames que a la pantalla es mostraven amb un aspecte molt estrany, com una mena de punts que li cobrien tot el cos. A més tenia una taca molt lletja a un pit que va resultar ser un càncer de mama en fase avançada i segurament no rebia cap mena de tractament. Jo esperava que almenys l’alcohol ingerit li apaivagués un xic el dolor tan intens que estàvem visualitzant. Finalment, a la matinada tancàvem la barraca. Vaig decidir tornar a peu cap a casa –una hora i mitja de trajecte-. Els vaig dir que tenia ganes de reflexionar sobre el que havíem vist, però en realitat no vaig parar de plorar durant tot el camí.   

*	*	*

Una setmana més tard coincidírem de nou l’Axel i jo. Estàvem enregistrant dades de manera rutinària quan de sobte sentírem una gran cridòria. Semblava que algú havia caigut però hi havia molta gent i no podíem veure-ho bé. Em vaig apropar i efectivament hi havia un home al terra, somicant. Es posava les mans al pit i es queixava molt. Al seu cantó una senyora –segurament la seva dona- demanava ajut desesperada. Nosaltres no hi podíem fer res. Si hi hagués estat el Roger o el Jordi... Però en canvi sí que podíem enregistrar-ho. La gent ens tapava i vaig agafar el pointer, acostant-lo per centrar l’enfocament.

No ho oblidaré mai: l’home tenia el pit d’un color porpra molt intens. Mai havia vist un dolor com aquest, era evident que patia una agonia terrible. L’home gemegava i la dona implorava, però cap dels curiosos que els envoltaven podia ajudar-los. El mal palpitava com si tingués vida pròpia; quan semblava que no podia augmentar, el color lilós encara s’intensificava més.

Fins que sobtadament va acabar: en uns segons el violeta es va esvair. En aquell mateix moment una persona li va saltar al damunt i va tractar de reanimar-lo, però feia tard: la silueta verda de l’home també s’estava desdibuixant. 

Finalment, una pantalla plena d’estàtica. El no-res. 

En desconnectar vaig adonar-me’n que l’home que havia intentat reanimar-lo m’estava mirant amb una expressió irada. La seva cara em resultava familiar. De seguida vaig saber que alguna cosa no anava bé.

*	*	*

L’home va resultar ser un catedràtic de la Facultat de medicina. Després em vaig assabentar que era un dels opositors més ferms al projecte. Us estalviaré uns quants detalls, la cosa va anar més o menys així: s’hi va posar pel mig un comitè d’ètica del qual jo no tenia coneixement, des d’on es van qüestionar alguns aspectes de la recerca. I tot seguit l’escàndol, que es va propagar com qui tira un roc a una bassa: primer dins la mateixa universitat, després als diaris i, en conseqüència, a l’arena política. Al final la polèmica va acabar al Parlament Europeu. 

A resultes de tot això la recerca es va cancel·lar i gairebé d’un dia per l’altre tot l’equip es va trobar a l’atur. Vam fer una darrera reunió on hi va haver molts mals rotllos. Alguns companys ens van retreure a l’Axel i a mi el que havíem fet. En canvi el Roger i el Jordi ens van recolzar. Després de tot, sempre hi hauria hagut d’haver algun dels metges del projecte. Es va dir que hi havia obscurs interessos econòmics al darrera que haurien promogut l’escàndol, o bé que el problema real eren les picabaralles polítiques a la universitat. Probablement tot era cert, però a aquestes alçades ja no importava, la qüestió era que el projecte ALGIA havia arribat a la seva fi. Jo no em considerava responsable del què havia passat, però això no va impedir que passés el meu calvari particular.

Fins fa poc jo no coneixia de debò el significat de la paraula patiment. Si els darrers mesos ho havia vist en la pell dels altres, ara em tocava experimentar-ho per mi mateix. Vaig caure en una forta depressió. Us puc dir que ha estat el pitjor tràngol de la meva vida. Els dies passaven i jo no volia sortir de casa. La veritat és que em feia pànic sortir al carrer, perquè llavors començava a veure tots els mals de la gent. Sobretot els vells em feien sentir fatal. Em compadia d’ells. De fet, va arribar un punt en què sentia llàstima de tothom i, el que és pitjor, també de mi mateix. A més, tenia un sentiment de culpa per quan no havia estat prou respectuós amb les persones. Recordava fets de la meva infantesa, com ara les malifetes que li havia fet a un mestre a qui li faltava una cama, o bé quan havia maltractat animals. I per la nit era pitjor, somniava coses terribles i em despertava plorant. Els meus pares no ho entenien. Em preguntaven contínuament: Què et passa, fill? I jo no els ho podia explicar. No es poden reparar tants anys d’incomunicació intergeneracional en un instant. Pobre fill, estudies massa, em deia la mare. Aquesta incomprensió encara augmentava més la meva desesperació. 

*	*	*

Diuen que tot té remei excepte la mort, però de vegades és just al contrari: jo crec que el suïcidi és l’única opció que ens pot alliberar. 

Jo he estat més afortunat i no he arribat a aquest extrem. Simplement, un dia vaig descobrir que ho superaria. En aquells instants encara no vaig entendre per què, la comprensió arribaria més tard. Recordo que aquell mateix dia vaig agafar la gàbia dels periquitos i vaig desar-la al balcó amb la porta oberta perquè escapessin. Ells ja no patirien més. Quan els pares se’n van assabentar, es pensaven que m’havia begut l’enteniment! Jo em vaig limitar a abraçar-los, cosa que encara els desconcertà més. El cert és que a partir d’aquell dia el meu estat d’ànim va millorar de mica en mica. Començava a entendre que era una persona afortunada. Estava viu i gaudia de bona salut. I els meus pares també. Hauria d’estar content! 

Ara que m’ho miro amb la perspectiva del temps me n’adono que he après molt d’aquelles vivències. Sé que si arriba una dia en què la salut no m’acompanya continuaré endavant, com ho fa la resta de la gent. Sentir-se viu, respirar, passejar per Les Rambles; tot això compensa els mals que puguem sentir, per més intensos que siguin. 

Mesos després vaig assabentar-me que una multinacional havia comprat les patents i estava reiniciant el projecte. Segur que aquests no es trobarien amb problemes ètics. També se m’ha passat pel cap que un coneixement d’aquest tipus pot tenir aplicacions molt perverses; per exemple, de tipus militar. Però no vull preocupar-me d’això, tampoc. No és problema meu o, més ben dit, no està en la meva mà evitar-ho. 

El que puc dir és que la nostra intenció era bona. La ciència ha de servir per ajudar les persones i aquesta va ser la intenció del projecte ALGIA. El coneixement per si mateix mai és perjudicial. És l’aplicació que en fem les persones el que ho converteix en bo o dolent. En tot cas aquesta tecnologia ja s’ha inventat: la caixa dels trons està oberta i no es podrà tancar. Durant els propers anys veurem com entra paulatinament a les nostres vides; als hospitals, a les empreses d’assegurances i ves a saber on més. Les conseqüències d’aquests canvis ningú les pot anticipar però de ben segur que proporcionarà noves esperances i alhora noves pors i incerteses. Haurem d’esperar a veure-ho, doncs. 

Em va agradar molt saber que tots els membres de l’equip havien trobat bones feines. El Jordi i el Roger continuen dirigint importants recerques. Penso que seria una llàstima desaprofitar aquests talents. Que jo sàpiga, però, ningú del nostre equip s’ha incorporat al projecte de la multinacional. I pel que fa a la meva persona, jo també tinc una bona feina i motius per estar content: ara mateix només sento un lleuger mal d’esquena...





























La roca de l’escrofall

David Ruiz





L

’últim cop que algú va veure en Lluís, el meu germà, va ser fa poc menys d’un mes, a finals de gener, endinsant-se en el parc natural de l’Albera, per la part de Cantallops, el petit poble on vivia, situat en una àrea de més de trenta hectàrees d’extensió forestal al nord-est dels Pirineus. Un boletaire conegut que rondava pels voltants el va veure i el va saludar però ell va continuar com si res, caminant amb la mirada perduda, absent, sense rumb, orfe de qualsevol tipus d’equipament decent, a un parell d’hores que es fes de nit. L’home es va estranyar per la seva lleugeresa, per la seva quasi insultant frivolitat en penetrar per aquella zona amb només una motxilla esportiva, sobretot perquè en aquelles èpoques de l’any és temuda per les seves gèlides nits. El cas és que set anys enrere, en aquells mateixos indrets, durant la primavera, en Lluís va perdre el seu fill i mai més se’n va saber; va desaparèixer sense deixar ni rastre, com si la terra se l’hagués empassat. Van anar a passar un cap de setmana d’acampada, a pescar als estanys de la Jonquera, a explorar els llocs més recòndits d’aquella selva de muntanya. Per aquelles dates, ja feia dos anys que en Lluís s’havia separat de la Júlia, la mare d’en Xavier, i de tant en tant li agradava organitzar sortides com aquelles per mirar de passar amb ell més temps del que estrictament manava la custòdia.

Després de més de dues setmanes de recerca infructuosa a càrrec de forestals i cossos d’emergència, vaig decidir anar a buscar-lo jo mateix. Vaig aprofitar els dies que em devien en el petit diari comarcal on treballava com a redactor, i vaig planificar una expedició personal. Més enllà de trobar-lo o no amb vida, alguna cosa m’empenyia a anar al lloc dels fets per veure si era capaç de detectar alguna pista, algun senyal que pogués ajudar a aclarir què podia haver-li passat.

El cert és que no sabia què pensar de tot allò, i les desenes de cabòries que ja havien saturat el meu cervell durant les setmanes prèvies, em van retrunyir novament amb força durant les primeres hores de travessia per aquella inhòspita i frondosa vegetació. Estava convençut que en Lluís hi havia tornat per intentar combatre els seus fantasmes, la tortura psicològica que havia hagut d’aguantar des del dia que en Xavier es va esfumar. A la seva llar, la que havia estat casa dels nostres avis paterns, vaig trobar una nota adreçada a mi que no deixava cap mena de dubte.

Joan, 

marxo al lloc on va començar aquest malson, aquest infern. Marxo a buscar en Xavier. Fa mesos que he començat a veure’l en somnis; em crida, em demana socors, que el vagi a buscar, que m’està esperant... No puc deixar de sentir la seva veu, i amb aquesta tramuntana carregosa que en les últimes setmanes no ha parat de bufar ni un sol instant, tot em sembla més intens i insuportable. Potser la culpa m’està tornant boig, els remordiments... No ho nego però no em penso quedar aquí a comprovar-ho, a esperar que l’angoixa del dubte i la impotència em consumeixin per dins. Prefereixo morir seguint el rastre d’una falsa esperança. Tornaré amb ell o no tornaré. Sigui com sigui no em segueixis, t’ho prego. No vull que aquest viatge a la follia o a la mort t’arrossegui també a tu. Guarda el fort per mi.

Lluís

Al costat de la nota també vaig trobar una pila d’escrits en brut, paperots amb incomptables anotacions fetes pel meu germà. Malgrat revisar-ho molt per sobre, vaig veure que aquell material incidia molt en uns personatges anomenats escrofalls, una suposada i extinta raça d’homes-senglar que segons aquells textos podrien haver estat els primers pobladors de l’Albera, i també en alguns dels ritus tribals que aquests practicaven. Totes aquestes anotacions estaven adornades amb un munt d’estranys símbols, mots antics inintel·ligibles, i algun croquis de la grotesca fisonomia d’aquests éssers, de fornit i encorbat cos antropomorf recobert de pèl fosc i cap de senglar amb un únic ull al front, i dos grans ullals en forma de ganxo a les extremitats de la boca, una imatge que em recordava a una estranya barreja entre un minotaure i un ciclop. Sens dubte, tot allò era fruit d’una investigació malaltissa i obsessiva del meu germà, i que -òbviament- em va fer desestimar la seva suposada última voluntat. 

Començava a fer fred a l’interior d’aquell profund boscatge, caminant al bell mig del no-res, envoltat per aquella humida i espessa verdor que calava cada vegada més ràpidament en els meus ossos. Vaig mirar a un costat i a l’altre, com intentant trobar algun indici, alguna cosa que m’indiqués que anava pel bon camí. Sabia per on em movia; tenia els plànols de la zona concreta per on es va buscar al meu germà sense èxit durant les setmanes prèvies, tot i que coneixia prou bé la zona des de la meva infantesa. Perdre’m no era el que em preocupava. M’entristia profundament no haver estat més al seu costat, no haver-lo acompanyat en aquesta mena de dol que va haver de suportar des que va començar tot. Creia que ho havia fet però era evident que no. Si almenys m’hagués demanat que l’acompanyés...! Quan era petit ell sempre tenia cura de mi, i d’ençà que va morir el pare, va assumir el seu rol. No tenia per què fer-ho, ningú li va demanar, però ho va fer. Va deixar la innocència massa d’hora per tenir cura de mi i de la mare. Em va ajudar a pagar els estudis, i moltes nits, quan sortia a fer hores extres al magatzem on treballava, em deia que em quedés a casa a vigilar el fort. Amb tot el que havia passat, sentia que no havia estat prou al seu costat. Li devia. Més enllà del que em va deixar escrit. Sí, li devia. Vaig sentir com algunes de les llàgrimes que havien humitejat sobtadament els meus ulls es solidificaven sobre les meves galtes com estalagmites. 

Feia més de sis hores que caminava, resseguint en va part del terreny que els cossos d’emergència ja havien inspeccionat recentment i repetidament. Tot i que encara quedaven dues hores ben bones de llum, era conscient que la meva inicial impetuositat havia donat pas ja a l’esgotament, i per això vaig decidir tornar al cotxe i reprendre la recerca l’endemà. En aquell moment, però, va passar una cosa insòlita: va aixecar-se una breu i intensa tramuntanada, i quasi a l’acte vaig tenir l’estrany pressentiment que potser en aquells apunts del meu germà hi trobaria alguna cosa d’utilitat, alguna pista. Reconec que quan els vaig trobar, vaig decidir emportar-me’ls instintivament, sense estudiar-los amb deteniment ni esperar que poguessin fer cap servei a la meva empresa. Anava errat, ho confesso. Entre els papers hi vaig trobar un petit plànol molt brut i no massa ben traçat fet a bolígraf, i un punt encerclat: la roca de l’escrofall. Aquell punt estava en direcció contrària als estanys, la zona on suposadament havien desaparegut tant en Lluís com el seu fill Xavier, i a on se’ls havia buscat sense èxit. La zona on jo havia iniciat aquella personal i infructuosa recerca.

La roca de l’escrofall està situada a la part més alta, laberíntica i selvàtica de l’Albera, entre el castell medieval de Requesens i el Puig Neulós de terres franques. Molt poca gent coneix aquest petit accident geogràfic, i encara menys temeraris s’atreveixen a acostar-s’hi per ser el terreny excessivament irregular i hostil. De fet, durant un temps, van ser habituals les desaparicions de caçadors i excursionistes en aquesta secció limítrofa fins que algú va decidir tancar el seu únic accés amb una barrera, amb una mena de porta metàl·lica. Segons les anotacions del meu germà, la roca de l’escrofall és un curiós turó de forma antropomorfa, una muntanyeta que recorda al cap i al tors d’una mena d’homenot robust i encorbat que mira el cel. Entre les diverses teories que expliquen aquesta forma gens fortuïta, aquells textos remetien al Necronomicon, l’extraviat llibre dels morts escrit l’any 730 per Abul Al-Hazred, un àrab boig que va passar per l’Albera en època de plenitud del Califat Omeia, i en el qual s’argumentava que uns homes feréstecs anomenats escrofalls, descrits com a éssers mig homes i mig senglars, l’haurien modelada en honor a alguna mena de deïtat vinguda del nord. Alguns diuen que en honor a un dels fills del vent, la tramuntana; altres més agosarats, a uns éssers primigenis que van baixar dels cels al principi dels temps per exigir sacrificis humans i mantenir-se així al marge del domini sobre la terra que per llei els pertocava. Llegendes, al cap i a la fi.

Aquell gir em va esperonar de tal manera que vaig córrer fins al cotxe i vaig sortir disparat en direcció al castell de Requesens. Mai havia cregut massa en històries de fantasmes i similars però tot allò, tot aquell misteri, m’estava absorbint sense adonar-me’n, estava anestesiant, estava segrestant el meu escepticisme. A mitja pujada vaig trobar les restes d’una masia rere la qual, segons indicacions d’aquell plànol mal traçat, hi havia una petita pista forestal. Vaig aparcar el cotxe i vaig tornar a agafar el meu equip. Tot i que molt ben camuflada entre l’espès fullatge dels voltants, vaig aconseguir trobar la pista. A terra, a un dels costats, hi havia un gran roc marcat amb una subtil inscripció, quasi imperceptible per l’erosió i el pas del temps: una mena d’ull i dos grans ullals a sota, als laterals. Uns segons més tard ja estava bosc a través, emocionat i alhora neguitós davant la troballa d’aquella nova ruta, però sent molt conscient que em quedaven poques hores de llum. El sol ja havia començat a ofegar-se entre aquell oceà d’arbres d’horitzó infinit, i en menys d’una hora s’hauria fet completament fosc. Seria llavors quan la negror, el caos reptant de la nit tancada, iniciaria la meva captura.

La lluna nova d’aquella nit va alliberar la negror més absoluta. El foc i l’escalfor  eren encara tímids, i la petita tenda que havia muntat havia de servir-me per fer front, amb mínimes garanties, a una nit que es preveia implacablement freda i humida. Tenia pensat reposar unes hores abans de continuar aquella embogida incursió. Al meu davant, una tosca barrera d’uns dos metres d’altura feta a base de xapes oxidades de ferro em barrava el pas, m’assenyalava el camí. A la seva part central, s’hi podia llegir amb certa dificultat un missatge pintat a mà molt desgastat: ”Roca de l’escrofall. Perill. Prohibit el pas”. 

Després de fer un petit mos, vaig rescatar els papers del meu germà i els vaig fullejar de nou. Res destacable, res prou rellevant com per donar-me una nova pista, a excepció d’una mena d’auca. En ella es veia, a mode de vinyetes, les instruccions per fer una inscripció a terra. Un símbol protector. Vaig pensar que no em costava res fer-ho, pel que pogués ser. Un gran ull a terra, amb uns ullals a sota, com la inscripció que vaig trobar a l’inici de la  pista forestal, i foc al voltant. Ho vaig fer i tot seguit vaig resseguir el contorn llençant part del vi que havia portat amb mi. Un cop dins vaig calar foc sobre aquest contorn i vaig enunciar les incomprensibles paraules que en teoria culminaven aquell ritual arcaic: Everen ugan fun. El foc, aquella imatge en petites flames, va aguantar encesa només uns instants però no va passar res. Absolutament res. Només la son, que ja feia estona que em reclamava. Vaig decidir, doncs, relaxar-me, intentar dormir i reposar algunes hores, però els pensaments que feia dies que em turmentaven van tornar a atacar-me com si d’una manada de llops famèlics es tractés. Ni la resta de l’ampolla de vi que m’havia pres van aconseguir enterbolir-los. Quan el crepitar de les flames va ser prou sorollós vaig tornar a veure entre elles al meu germà, impotent, amb els ulls plorosos, repetint a tothom que aquell matí, quan va despertar, en Xavier ja no hi era... Que el va buscar per tot arreu, tot aquell dia abans de notificar-ho a algú... Abans que tornés a fer-se fosc. I la dura realitat, la culpabilitat, el judici de tothom, el tractament psicològic... Ha de ser horrible despertar-te un dia i veure que aquella persona a qui més estimes ja no hi és, i que a partir d’aquell moment hauràs d’arrossegar una buidor, una angoixa asfixiant, el pes dels remordiments... La incertesa de la veritat, d’allò que realment va passar... Fins i tot em va semblar escoltar com s’adreçava a mi, com intentava dir-me alguna cosa que no aconseguia entendre...

Era pels volts de les dues de la matinada quan un esgarip horrible em va despertar. Semblava un ós, o més aviat un senglar, o una barreja de les dues coses. Vaig agafar la llanterna i vaig enfocar arreu. Res. Seguidament vaig aguantar la respiració uns instants, amb la inconscient voluntat d’afinar l’oïda, i vaig poder sentir el que semblaven passes, gent corrent, cridòria... A l’altra banda de la portalada! Després d’uns minuts d’indecisió, vaig agafar la petita llanterna i la vaig saltar. 

Després de travessar un profund i espès corriol durant un parell de minuts, va aparèixer davant meu un pont de corda que salvava una caiguda d’uns trenta metres; a l’altre costat, a uns vint metres més, s’intuïa la roca de l’escrofall. Cada vegada feia més fred però l’horror i el fet de córrer muntanya amunt van mitigar amb escreix l’efecte d’aquelles temperatures. I córrer és un dir perquè el terreny era summament irregular i presentava un desnivell força accentuat. Alguna cosa em deia que estava a prop d’en Lluís, i potser de resoldre tot aquell misteri d’una vegada. En plena ascensió, mentre el meu cervell intentava buscar respostes, vaig adonar-me que feia estona que s’havia aixecat novament la tramuntana i que a més bufava amb insistència. De fet, bufava des que m’havia despertat i ara, fins i tot, a través dels seus cops quasi tangibles, em semblava sentir en Lluís cridant-me, foragitant-me d’allà. Però ja era massa tard. Quan portava un bon tram d’ascensió ininterrompuda, un esclat de llum va irradiar el cel de sobte. L’ensurt, l’impacte visual d’aquella explosió lumínica, em va fer caure i rodolar per terra. Semblava ben bé com si s’hagués fet de dia. A terra, mig amagat sota una espessa manta d’arbres, recuperant l’alè per aquella accidentada carrera, vaig poder contemplar com un potent raig de llum s’obria d’entre uns grans núvols negres i il·luminava la part superior de l’imponent roca de l‘escrofall. La seva forma antropomorfa semblava ben bé que mirés el cel, el punt d’origen d’aquella incandescència de naturalesa il·lògica i inexplicable. Mai una muntanya m’havia semblat tan viva i tan malèfica. Quasi al mateix moment, entre noves i cada cop més agressives sacsejades de tramuntana, vaig poder sentir una sèrie de crits compassats, d’esgarips animals que semblaven sortir de la cova que figurava la boca de la muntanya, una mena de greu i macabre càntic tribal que em va acabar de deixar garratibat de l’espant: Iu-rod I-tha-qua...! Iu-rod I-tha-qua...! Iu-rod I-tha-qua...!

A l’interior tot era foscor i els crits retrunyien encara amb més virulència. La gruta era espaiosa per tots els costats, de tendència ascendent i estructura circular, adornada amb un munt d’estalactites i estalagmites com fixen els cànons de l’espeleologia; a les parets s’hi podien veure grapats d’inscripcions en una llengua indesxifrable, als meus ulls desconeguda, similar a la de les notes del meu germà. Em vaig aturar per observar amb deteniment aquells traços, aquella mena de jeroglífics probablement gravats en temps immemorials, i em va semblar percebre el mot que feia estona em volia fer embogir: Iurod Ithaqua. Sí, ho era... Es repetia per tot arreu. Malgrat aquell panorama, vaig decidir avançar encara amb més determinació, intentant arraconar el pànic que m’envaïa, i amb un valor que desconeixia posseir, segurament fruit de l’obsessió per saber què coi estava passant, vaig continuar avançant fins que vaig aconseguir visualitzar un lleu punt de llum que brotava de les recòndites entranyes d’aquella gruta espiral. La troballa em va conferir certa calma, tot i que fugissera perquè aviat vaig poder descobrir amb horror, escampades per tot arreu, un munt de peces de roba i material d’excursionistes, caçadors, escaladors... gent que, segurament sent víctimes d’un destí fatal, havien anat a parar a aquella porta d’entrada als inferns.

Al final d’aquella galeria quilomètrica es va presentar davant meu una gran esplanada circular, una mena de cul-de-sac gegantí, tot ell en penombres, a excepció de la part central, perfectament Il·luminada gràcies a aquella llum exterior que es colava aquí per una mena d’òcul enorme situat al sostre, i que tenia la mateixa forma que el símbol de l’escrofall. No podia negar que la morfologia d’aquell espai em recordava a la de la part interior d’un volcà. Amagat rere algunes grans estalagmites vaig poder observar com una munió d’aquells homes-senglar d’un sol ull, tal com havia vist descrits en les anotacions del meu germà, restaven al bell mig d’aquell espai, en cercle, emetent aquells crits tribals en direcció a l’òcul. A terra, una saca amb alguna cosa a dins, immòbil, inert. Aparentment. Van estar així alguns minuts, fins que van donar per conclòs el ritual, o el que fos tot allò. I van començar a desfilar cova avall. 

Quan em vaig assegurar que tot estava tranquil, vaig baixar a la part central, a veure més a prop l’efecte d’aquell raig enlluernador que entrava pel sostre. El que vaig veure a continuació no ho podré oblidar mai. Una mena de cop de vent va descendir per aquell forat desplaçant-se com un tornado, fent ràpids moviments circulars sobre si mateix. Semblava intangible però a mesura que desaccelerava els moviments va descobrir-se com una massa blanquinosa i translúcida, tal com ho són les mateixes meduses. Aquella mena de tramuntana corpòria va anar modelant la seva forma i color en funció de l’entorn, mimetitzant-se amb els clarobscurs que el regien. En només uns segons havia pres forma davant meu un ésser espantós, mastodòntic, boterut, una mena d’enorme gripau amb cap de tortuga que va proferir el crit més espantós que mai he escoltat, un crit que va sonar a mil crits d’auxili, a mils crits de socors ofegats. 

Em vaig quedar petrificat, immòbil. Per un moment em va semblar que fins aquí havia arribat la meva aventura. Però, ràpidament, em vaig adonar que la bèstia adreçava la seva mirada cap a la saca. Com podia ser que no em veiés? Que potser era cec? L’ésser va acostar-se a aquell tros de roba i d’una bufada va treure del seu interior un cos d’una noia nua... Semblava jove, d’uns vint i pocs. Vaig quedar garratibat sense saber què fer. El seu cos va ser xuclat pel cos de la bèstia, absorbit en qüestió de segons. 

Però això no va ser el més terrorífic, allò que em va provocar l’espant més absolut va ser observar, quan la bèstia girava cua, segurament per iniciar la sortida d’aquell forat, que l’interior del seu cos estava ple de desenes, centenars de cossos que es movien dintre seu. Tots semblaven vius, tots tenien els ulls oberts, amb cares d’horror indescriptibles. La noia va obrir els ulls en aquell instant i va emetre un crit sord que em va semblar esgarrifós, i seguidament es va perdre entre aquella multitud de cossos. Va ser llavors quan vaig veure en Lluís al costat d’en Xavier. 

Els havia trobat, potser la cosa no havia acabat com esperava, però els havia trobat. En Lluís també em va veure però no va cridar com la noia. Molt tranquil, reposat, com conscient i resignat del seu destí fatal, va posar la mà sobre el cos de la bèstia, i a continuació va intentar dir-me alguna cosa. “Vés-te’n!”, em va semblar llegir als seus llavis. Instintivament, però, vaig col·locar la meva mà sobre el cos d’aquella criatura amorfa. El tacte va resultar ser tou i gelatinós i, en conseqüència, la meva mà es va enfonsar fins a trobar-se amb la d’en Lluís. Sense pensar-m’ho dos cops li vaig agafar amb força i vaig estirar cap a mi, just en el moment que aquella bèstia començava a elevar-se de nou per sortir d’aquell forat. La meva força no va ser suficient i vaig sortir d’allà volant. Jo seguia intentant estirar, però el fet és que el cos no cedia i el meu germà, des de l’altra banda, em repetia amb gestos que ho deixés estar. 

Llavors, en un mal gest, vaig mirar cap a baix i vaig veure la roca de l’escrofall, el pont de corda, la muntanya per la qual havia pujat no feia gaire, i a la seva falda una foguera amb un home davant seu, adormit al bell mig d’una inscripció que semblava un gran ull amb dos ullals als costats inferiors. I aquí és quan ho vaig entendre: aquell home era el meu jo físic, i jo una projecció del meu cos. Aquella mena d’emblema que vaig inscriure a terra va projectar-me astralment, va desdoblar-me i va permetre’m accedir a un estat incorpori, invisible, potser intemporal i interdimensional. Segurament allò és el que va intentar fer el meu germà per trobar en Xavier, però no se’n va sortir i va acabar sent víctima d’aquells maleïts escrofalls, aquells éssers que vivien amagats en les muntanyes de l’Albera des dels orígens, servint sacrificis a aquella deïtat filla del vent anomenada Iurod Ithaqua, i que molt possiblement era la tramuntana... No vaig voler raonar més i vaig estirar amb totes les meves forces.© Jordi Martínez



*	*	*

En aquest precís moment acabo d’escriure aquests fets. Estic esperant que em donin l’alta. Em sento dèbil, però no aguanto tancat aquí ni un minut més. Em van trobar inconscient, amb símptomes d’hipotèrmia, davant el pas barrat a la roca de l’escrofall. Tres dies més tard despertava a l’hospital de Figueres. Recordo perfectament tot el que em va succeir, el que vaig viure. Mai podré esborrar-ho de la meva memòria però per si de cas ho constato aquí, dono fe que els horrors que va descriure el boig àrab Al-Hazred en el seu Necronomicon existeixen. Els escrofalls viuen com rèmores de les nostres ànimes, de les nostres febleses, ens donen caça i ens serveixen al seu déu protector. 

Em queda el consol d’haver trobat el meu germà i el meu nebot, i d’haver-los deslliurat d’aquell destí horrible. Van ser trobats morts en punts diferents de l’Albera, despullats, esclafats a terra. Ben bé com si haguessin estat escopits pel cel, com si haguessin estat llençats des dels aires per alguna cosa. Per la tramuntana... Sé que ella ho sap... Sap que vaig treure-li el que ja era seu, i algun dia vindrà a per mi. Ho sé. Vindrà i se m’endurà. I mentre espero que arribi aquest moment, cada cop que la senti xiular pels cels d’aquesta terra també sentiré totes les seves víctimes demanant un auxili que mai arribarà. I llavors embogiré una mica més. A no ser que em carregui del valor suficient per enfrontar-m’hi de nou. O morir.
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En David Ruiz és nou en el món del fantàstic, però en “Callahan”, el seu alter ego, és un gat vell. Per a en David Ruiz El crit de les ultracoses (menció especial del jurat de l’últim Premi UPC a obres de ciència ficció) és la primera novel·la. En Callahan, en canvi, l’home de les sempiternes ulleres de sol a l’estil Clint Eastwood, té a les espatlles un bregat currículum de curtmetratges (i algun llarg, fins i tot) de gènere fantàstic, sobretot dins del terror més sangonós i canyero. Aquesta dicotomia és una de les senyes d’identitat d’aquesta seva primera novel·la curta, com no podria ser d’altra manera. De fet, l’embrió d’aquest llibre cal buscar-lo en el cinema, en el seu curt Noise (2007), que va guanyar el II premi en el concurs de curts del portal Aullidos.com. Es tractava de la història d’una misteriosa massa elèctrica vinguda de l’espai exterior que s’introduïa en un habitatge a través de l’antena del televisor. Aquest és, en resum, l’argument també d’aquesta novel·la.DAVID “CALLAHAN” RUIZ



Figueres, 1976. És llicenciat en Història i en Comunicació, Publicitat i RRPP. Director i guionista de curts i espots, i també escriptor i articulista en diferents mitjans, com Els Bastards, AraGirona.cat i Unbreak, així com col·laborador habitual de La Ser. És també el creador de la websèrie d'humor "Scalletti: Girona Connection" i durant l'any 2015 prepara el seu llargmetratge Sant Martí juntament amb Albert València.

Com a escriptor, l'abril del 2015 va presentar la seva primera novel•la, El crit de les ultracoses, publicada per Curbet Edicions i que ha estat guardonada amb el 2n premi (menció especial) al Premi de novel•la de Ciència-Ficció de la UPC el 2014. 

Font: Viquipèdia.

Foto: Josep M. Dacosta



Val a dir que, almenys des d’un punt de vista molt personal, m’ha semblat molt encertat aquest anar saltant d’un gènere a l’altre. Frases curtes, indicacions precises. En alguns moments sembla més aviat que estiguem llegint un guió cinematogràfic que no pas una novel·la convencional. Innegablement, El crit de les ultracoses beu també de la millor tradició literària de les novel·les sobre invasions marcianes i la fi del món. Des de La guerra dels mons (1898) de Wells fins a El dia dels trífids (1951) de Wyndham. Però el referent, gens dissimulat, és La invasió dels lladres de cossos (1955) de Jack Finney. Des que es va estrenar, la novel·la de Finney ha exercit una poderosa influència damunt de diversos directors de cinema, i se n’han arribat a fer ni més ni menys que quatre versions dignes, i moltes altres de “bastardes”. Precisament de la que és (al meu parer) la millor versió, La invasió dels ultracossos (1978) de Philip Kaufman, n’extreu en David el títol de la seva novel·la.

El crit de les ultracoses està protagonitzada per un detectiu del cos dels Mossos d’Esquadra a la ciutat de Girona, en Raül Costa. Es tracta d’un individu alcoholitzat, groller i d’un profund cinisme. Al més pur estil de les novel·les de gènere negre amb protagonista malcarat. Ell i el seu company, en Quim Brava (efectivament, són la parella Costa-Brava), s’han d’encarregar d’una mort, aparentment rutinària. Al cap de poc, però, descobriran que les causes del decés no són tan clares com semblava en un principi i que no ha estat l’únic cas a la ciutat. Tot esdevé molt més desconcertant quan les suposades víctimes resulta que desperten. No, no són zombis. Senzillament han estat abduïdes per ultracoses. A partir d’aquest moment comença una desenfrenada carrera del protagonista per aturar la invasió d’aquests éssers que, per epicentre, té la capital gironina. La ironia és una de les bases que millor juga la novel·la: l’antiheroi protagonista, les referències al grup de música Manel, etc. De fet, subvertir l’ordre d’alguns elements se li dóna bé a l’autor, com per exemple amb l’alcoholisme del protagonista, que serà una de les claus del seu poder de resistència als invasors.

La novel·la té una bona arrencada, que m’ha enganxat. La barreja de realitat quotidiana i surrealisme absurd és convincent i confereix originalitat al relat. Els referents al món del cine, que potser desagradin a algun lector, a mi personalment m’han fet el pes (com la indissimulada “escena” inicial amb en Raül ressacós al seu cotxe, tot un homenatge al Bruce Willis de L’últim boy scout). Potser en algun moment de la part central davalla la tensió i és aquí on es nota que és una primera novel·la (la història entre el protagonista i la seva família, per exemple, m’ha semblat un pèl enrevessada i m’ha costat d’entendre en algun punt), però la veritat és que a les últimes pàgines el llibre remunta. Val a dir, sense desvetllar cap sorpresa, que si un dels aspectes més interessants de les versions cinematogràfiques eren els finals (el de la primera versió de Siegel i el de la posterior de Kaufman, sobretot), plens de lectures desconcertants, en David ha estat a l’altura. Hauria estat un desengany que, amb el currículum d’enfant terrible rere (i davant) la càmera que té, s’hagués conformat a escriure un happy end de factura hollywoodiana per al seu primer relat. Doncs, no. No és el cas.

Últimament he llegit algunes altres novel·les que ara em fan pensar en aquesta: per exemple Mentre el món explota (2014) de Roderic Mestres o Podrits (2014) de Josep O. Granés. La primera és una història sobre la fi del món localitzada a la ciutat de Barcelona. La segona és una invasió zombi, situada a Girona. En tots dos casos es fa ús d’un llenguatge planer, amb tendència a l’exageració i que ens apropa més al que seria una obra irònica i desmitificadora, simple entreteniment, que no a res pretesament transcendental i metafòric. És d’agrair, a vegades, aquesta sinceritat en una novel·la. El llibre d’en David crec que té el millor de les dues: l’estil gamberro de la primera i la localització gironina de la segona. I aporta un element que cap d’aquelles tenia, i que personalment trobava a faltar. Una certa consistència en l’element cienciaficcional. El crit de les ultracoses no és (només) la típica novel·la juvenil de desastres. L’autor s’ha esforçat (val a dir que convincentment) a justificar amb raons l’arribada dels invasors a través del televisor. La meravella no és fruit d’un irritant deus ex machina, sinó que Ruiz teixeix una coartada científica ben exposada. I de passada fa una bona repassada al món de la televisió. En aquest cas sí, doncs, la novel·la també serà metàfora d’alguna altra cosa: de tota l’alienació (gens fictícia) de què som víctimes sense adonar-nos-en. En definitiva: un primer relat molt rodó.
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RESSENYA

El secret de la banya embruixada, de Salvador Macip 

i Sebastià Roig





Res millor per acabar les vacances d’estiu que una lectura lleugereta. El secret de la banya embruixada és una novel·la escrita a quatre mans entre dos clàssics del gènere a casa nostra, Salvador Macip i Sebastià Roig. No és el primer cop que treballen junts (vegeu Mugrons de titani o Ullals), i malgrat les dificultats que deu comportar una tasca d’aquestes característiques, cal dir que el resultat és ben cohesionat i reeixit. El llibre comença amb un pròleg, en què se’ns parla de l’intent de robatori d’un cap de rinoceront a la casa de Salvador Dalí a Portlligat. Els lladres són uns sapastres i el robatori es frustra. Només aconsegueixen robar-li la banya. Aquest fet, un cas real documentat, és l’excusa que desencadena aquesta peripècia sobrenatural: resulta que en la banya hi havia empresonats uns malèfics esperits d’una altra dimensió, els tikoloshes, que s’escapen.SALVADOR MACIP

Blanes, 1970. Va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona, on també es va doctorar en Genètica Molecular i Fisiologia Humana. 

El 2005 va publicar la seva primera novel·la, Mugrons de titani, coescrita amb Sebastià Roig, que va guanyar el premi Vall d'Albaida. El 2007 va aparèixer la seva primera novel·la en solitari, El rei del món. La segona, El joc de Déu, va sortir el 2010 i va obtenir el III Premi Ictineu a la millor novel·la fantàstica escrita en català. El mateix any va guanyar el premi Joaquim Ruyra per Ullals, coescrita de nou amb Sebastià Roig i publicada el 2011. 

El 2012 va guanyar el 1r Premi Carlemany de Foment de la Lectura amb Hipnofòbia. 

Els seus llibres han estat traduïts al castellà, al francès, al portuguès i al turc.

Font: Viquipèdia 

SEBASTIÀ ROIG

Figueres, 1965. És periodista i escriptor. Especialista en cultura popular, és un gran coneixedor del món del còmic, el cinema i la literatura de gènere. 

Ha publicat textos sobre el cine de terror i fantàstic i sobre el món de la historieta. També ha fet novel·les de ciència-ficció humorística: Mugrons de titani (amb Salvador Macip), El pla del doctor Bataverda (Cruïlla, 2003) o El cogombre sideral (Destino, 2000). 

Col·labora amb Edicions Triangle Postals, on ha participat en títols com Catalunya (2007) o Dalí, el triangle de l'Empordà (2003). Aquest darrer va merèixer el premi de la Generalitat de Catalunya al millor llibre de promoció turística 2003. L'abril de 2015 ha estat reconegut com a escriptor «de capçalera» de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.

Font: Viquipèdia



L’acció central de la novel·la passa a Palamós, localitat d’on apareixen diversos indrets perfectament identificables. Els protagonistes són la Sil i en Pep, dos nois que cursen 2n d’ESO a l’institut de la població, i el seu germà gran, en Marc, un penques obsessionat amb fardar pel poble amb la seva Rieju. La Sil resulta que té poders paranormals, i això possibilita que sigui l’única persona que pot veure dues presències fantasmals que corren els carrers de Palamós i requereixen la seva ajuda: la de l’escriptor nord-americà Robert Chester Ruark i la de Charlie J. Fatburger, el gos de (ni més ni menys) Truman Capote.

Portlligat, Púbol i Salvador Dalí sobrevolen el relat, com uns elements ectoplasmàtics més. No podia ser d’altra manera, en una novel·la ambientada en terres empor-daneses i d’arrel surrealista. De fet, podríem dir que l’obra està deliberadament farcida de tòpics, però són tòpics simpàtics. En aquest ordre de coses, també podem dir que el llibre recorda constantment cintes populars dels anys ’80 de ciència ficció i fantasia, a l’estil de Agárrame esos fantasmas, amb Michael J. Fox, Els Goonies, Poltergeist, E.T. o Els caçafantasmes, a la qual recorda moltíssim en diversos moments i, en especial, en la part final. Menció especial per la coberta del llibre, tot un homenatge precisament a l’escena final, tant d’aquesta pel·lícula com de la nostra novel·la.

El llibre està dirigit a la franja més jove de lectors, aquells que encara no tenen un bagatge gaire dilatat en el terreny de la literatura fantàstica i que es poden sentir identificats amb l’edat dels protagonistes. És veritat, però, que totes aquelles referències cinematogràfiques només seran proces-sades convenientment pel lector adult i més bregat en el món del fantàstic. Amb això no pretenc dir que sigui una novel·la per a totes les edats (no, el “target” és claríssimament infantil/juvenil), però com el bon cinema animat d’avui dia, els adults amb fills no faran escarafalls a usar-los com a excusa per passar, també ells, una bona estona. 

No obstant això, la novel·la tampoc es limita a l’entreteniment fantàstic i prou, sinó que aprofita l’estil mordaç dels seus autors per fer una crítica indissimulada a alguns desgavells urbanístics ben propis d’aquestes poblacions costeres. És el cas precisament de l’escena final que deia, situada en un monstre de formigó anomenat Edifici Alfons II, ben real per a la gent de Palamós.

La manca de tradició fantàstica a casa nostra és un fet, que obeeix sens dubte a diverses causes. Com a professor de secundària sé que molts joves menyspreen tot allò que no és real, com si el fet d’ésser real fos un mèrit literari per se de qualsevol obra. Rectificar aquesta mancança i acostar la nostra literatura a d’altres de més normals comença per educar aquests joves des d’infants també en el gust per la lectura d’arrel fantàstica. Aquesta novel·la és una eina útil en aquest aspecte i que pot resultar molt adequada per als docents dels nostres instituts. Més encara quan l’editorial posa a la seva disposició una sèrie d’interessants propostes didàc-tiques on-line relacionades amb el llibre.

El secret de la banya embruixada està ben estructurat i la llengua que fa servir és àgil, però rica, i es llegeix en un bufet. S’ha de felicitar els autors per haver compost una obra que barreja eficaçment l’entreteniment amb la qualitat. La literatura per a joves no ha d’estar renyida amb cap de les dues coses. Són massa els autors de literatura infantil i juvenil que tracten el seu públic com si fos idiota i els serveixen qualsevol porqueria enllaunada. Els que treballem amb nens sabem que són un públic exigent, precisament perquè l’accés a les noves tecnologies fa que tinguin molt on triar.

Com les icones vuitanteres que homenatja, el final de El secret de la banya embruixada resta obert i es presta fàcilment a una segona part. Llegeixo les últimes línies i gairebé puc escoltar els acords electrònics de la B.S.O. de Ray Parker Jr… If there’s somethin’ strange in your neighborhood… Who ya gonna call?

@DanielGenis 09/10/2015 

© Rafa Villalón
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RESSENYA

Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols, 

de Sebastià Roig i Toni Benages

TONI BENAGES



Barcelona, 1970. Llicenciat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. 

Director del Crypshow Festival, dibuixant, il·lustrador, cartellista... Autor dels àlbums Total Wars (Scifiworlds Comics, 2011) i Las manos en los bolsillos, amb guió de Pablo Herranz (Edicions de Ponent, 2006). 

Dibuixa a Scifiworld i a la Revista Xiulit. Promotor de la revista La Cripta (2012), entinta l’àlbum de Rubén Pellejero i Christoper The long and winding road (Kenneseditions, 2016) i col·labora amb David González en el programa This is not another freaky TV Show.







No ens enganyem. El filòsof Francesc Pujols és més conegut avui dia per la seva cèlebre frase sobre el futur dels catalans (una autèntica astracanada), que no pas per la seva filosofia hiparxiològica. Personatge excèntric i d’idees discutides pels acadèmics, admirat (com no) per Salvador Dalí precisament a causa de la seva excentricitat (li dedicà l’escultura que presideix l’entrada al seu museu a Figueres) i avui en vies de reivindicació, Francesc Pujols es prestava perfectament al procés de pulpificació a què l’han sotmès Sebastià Roig i Toni Benages en aquesta obra extraordinària, fresca, brillant. Mestra. Efectivament, aquestes 96 pàgines són del millor que s’ha fet en gènere fantàstic aquest any que es clou a casa nostra. I això no desmereix gens la resta, al contrari. En un any ple de peces valuoses, aquestes Extraordinàries aventures de Francesc Pujols són una cirereta perfecta.

Des de la pròpia coberta (amb aquest títol que ens transporta a l’univers de Les aventures extraordinàries d’en Massagran i amb el traç del dibuix, de ressonàncies inequívocament tintinesques), els autors d’aquesta novel·la gràfica ens insereixen de ple en el terreny de l’aventura fantàstica. Per si n’hi havia cap dubte, la Introducció de Sebastià Roig deixa molt clars els pressupòsits del volum. Titulat “La hiparxiologia no és una pomada per al cul”, Roig s’esplaia explicant-nos, amb la seva acostumada prosa hilarant, l’origen d’aquest còmic, a les pàgines de la pulplicació “La Cripta”, on dibuixava Toni Benages. Són pàgines que cal llegir, ja que l’edició, cuidada fins a l’últim detall, s’ho mereix. Cal fer una menció especial, arribats aquí, a la tasca dels editors de Males Herbes, sempre arriscant i sempre encertant.

El volum es divideix en cinc parts. Cinc historietes protagonitzades per Francesc Pujols, el qual, més que un filòsof a l’ús, sembla més aviat un detectiu del paranormal. I a cada aventura s’envolta d’una autèntica tropa de freaks. Precisament la primera peripècia, que transcorre a Barcelona el 1912 i porta per títol “L’esperit de l’art modern”, té com a teló de fons el tema de l’espiritisme. Roig i Benages introdueixen personatges històrics com Pichot, Josep Dalmau, l’espiritista empordanesa Marguerida Calafell o Antoni Gaudí, que actuen com a partenaires del protagonista, que ha d’enfrontar-se ni més ni menys que al fantasma del pintor Carles Casage-mas, mort tràgicament a París, en engegar-se un tret quan va ser rebutjat per la seva amant, Germaine. En paral·lel a l’entreteniment, els autors ens ofereixen un retrat viu i pintoresc de la Barcelona de principis de segle (la Rambla, els Quatre Gats, el barri xino, etc.).

La segona peripècia transcorre a Banyoles, l’any 1919. Titulada “El gabinet del doctor Darder” està protagonitzada pel cèlebre naturalista / ictiòleg / taxidermista i antic director del zoo de Barcelona, Francesc Darder. Darder, en el moment que ens situa la historieta, viu retirat a Banyoles, on prossegueix els seus estudis biològics. Tot un doctor Moreau de casa nostra, vaja. Si en l’anterior història eren els fantasmes, aquí els ens paranormals són les aloges o dones d’aigua que, evidentment, habiten el llac banyolí. Tota una prova de fe per als esperits racionals com Pujols!

“Espero que el vostre esperit racional no pateixi cap crisi de fe.”

“Escombres entre ombres” és, juntament amb l’anterior, una de les històries que m’ha semblat més aconseguida, des de tots els punts de vista. El tema a tractar en aquest cas és el de les bruixes i, l’escenari, com no podia ser cap altre, és Llers, vila d’ancestral tradició bruixeril. De fet, l’acompanyant d’honor de Pujols en aquesta aventura extraordinària no és cap altre que Carles Fages de Climent, l’autor precisament del poema “Les bruixes de Llers” (1924), il·lustrat ni més ni menys que per Salvador Dalí. Tot molt empordanès. Tot molt entramuntanat. No és l’únic element folklòric d’aquestes contrades. Situat també en el folklore local, Roig/Benages ens ofereixen una estel·lar aparició del nostre particular Nosferatu, aquell comte Estruc que sembla haver trobat nova vida entre els nostres narradors locals recents (vegeu “Llers, 1939” d’Enric Bassegoda al recull Catalunya mítica). La prosa sorneguera de Roig, però, no s’acontenta amb una recreació típica del mite, sinó que li dóna un tomb rocambolesc i meravellós: per acabar amb el masclisme dels llersencs es produeix el naixement d’una amenaça molt pitjor que la bruixeria: el sufragisme! 

Els 2 últims aplecs (cronològicament els que es van escriure primer, com s’explica a la Introducció), són els més curts. I potser també els més fluixos. “Les irreals omegues” es situa a Martorell, l’any 1923. Com no podia ser d’una altra manera amb aquest títol, qui acompanya Pujols en aquest cas serà el pastisser-poeta J.V. Foix.  A partir del conte “Com va caure la Marta Clarissa” (1919), de Joan Santamaria, els autors ens apropen al corrent del futurisme: cotxes, màquines tronadores i dones psicodèliques que pateixen accidents d’aviació. La darrera historieta és “Quan cau, cau”, i té lloc de nou a Barcelona, l’any 1930. Pel que es veu, a la ciutat comtal estan tenint lloc tot un seguit de successos estranys, tots relacionats amb les ones de ràdio, i només el nostre detectiu sumpèctic pot desentrellar què ocorre, grimpant i barallant-se pels teulats barcelonins com un autèntic Indiana Jones de la filosofia paranormal.

“Ser investigador hiparxiològic és una feina bruta i molt cerebral. Però algú l’ha de fer.”

Acaba el llibre amb unes “Notes extraordinàries d’uns dies desventurats”. Són una sèrie d’anotacions sobre aspectes inspiradors, deutes, context històric, etc. En definitiva, un llibre que emana la meravellosa desmesura (però ben mesurada, alhora) que caracteritza la narrativa de Sebastià Roig, novel·lista, assagista i referent indiscutible del fantàstic de casa nostra, molt ben acompanyada aquesta vegada pels dibuixos magnífics, clars, precisos de Benages, que encaixen com un guant. Un connubi molt ben avingut, el de Roig i Benages, que promet moltes més estones entretingudíssimes amb altres casos de Francesc Pujols que sens dubte estan esperant per ésser escrits. És d’esperar que el públic els sàpiga reconèixer la qualitat de l’obra i que Males Herbes els segueixi fent confiança. Roig, Benages i Francesc Pujols s’ho han ben guanyat.

@DanielGenis 06/11/2015 
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RESSENYA

El visitant, de Joan Marcé



L’ALMANAC DEL FUTUR: 2016
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El passat dissabte 7 de novembre es va celebrar la XXXVIII Ter-Cat a Girona. Després de força temps sense celebrar-se-n’hi cap, la capital dels dos rius va gaudir amb diversos actes informals dedicats a acostar els fans i els autors de literatura de gènere fantàstic. Entre els autors gironins que van presentar les seves últimes obres va haver-hi Sebastià Roig (per partida doble), David “Callahan” Ruiz i David Sandó. També hi estava convidat Joan Marcé, l’autor de El visitant, però malauradament al final no hi va poder assistir. Així que em vaig quedar amb les ganes de conèixer-lo i, el que és pitjor, de sentir-lo parlar d’aquesta novel·la. Ara bé, sempre he procurat seguir els consells d’aquells que en saben més i duen més temps en “el negoci” que jo, així que quan l’Eloi Puig (de La Biblioteca del Kraken, 600 ressenyes) va recomanar-lo, em vaig afanyar a prendre’n nota.JOAN MARCÉ



Viladecans, 1965. Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC), resideix i exerceix la seva activitat professional a Banyoles.

Ha publicat la novel·la Un Intrús a l’Estany amb Edicions 62 i un dels relats que composen el recull de Mètode, Científics Lletraferits, editat per la Universitat de València, a més de diversos articles periodístics en mitjans locals.

Finalista del premi Ictineu de l’any 2012 amb L’Íntrús a l’Estany, publica ara El visitant, la segona part de la que serà la trilogia El Missatge.



I Déu n’hi do si l’ha encertada! Val a dir que a aquestes alçades ja no tenia cap esperança de llegir la millor novel·la de ciència-ficció en llengua catalana publicada aquest any, però així ha estat. Menys encara d’un autor del qual ho desconeixia absolutament tot, amb un llibre autoeditat (hauré de reconsiderar les meves reticències a la qualitat dels autors autoeditats, a tenor d’aquest llibre i de l’últim premi Ictineu, Tenebra, de l’Emili Gil) i de títol tan poc atractiu com El visitant. Si obviem aquests aspectes contextuals, resulta que la novel·la és una autèntica joia, tremendament ben escrita, abastament documentada en diverses branques del saber (des de criptografia a microbiologia, passant per història antiga o física quàntica) i amb un sentit endimoniat del ritme que m’ha mantingut enganxat a la lectura hores i hores. Literalment. Els lectors habituals del blog ja saben les meves reticències a les obres llargues, així que entendran el valor d’aquesta afirmació en una obra de més de 400 pàgines!

El visitant és la segona part de la  trilogia El Missatge, de moment inacabada (sembla ser que l’any vinent podríem assistir a la seva conclusió), que es va encetar l’any 2011 amb Un intrús a l’estany (Edicions 62), finalista al Premi Ictineu de l’any següent. Ara bé, no és necessari haver llegit aquella primera novel·la per seguir perfectament el fil d’aquesta segona, com jo mateix puc testimoniar. El llibre comença on va acabar el primer, és a dir, just després del revolucionari descobriment que va realitzar el científic Ramon Verdaguer: la relació entre un intricat codi matemàtic ocult en la nostra cadena d’ADN i l’existència de vida extraterrestre en un petit planeta, M-51. Prenent aquest cop com a eixos del relat dos arqueòlegs, el kurd Adar Khami i la noruega Tate Thorsen (i desplaçant a un paper més secundari Ramon Verdaguer i la seva xicota Eva) Joan Marcé trasllada l’acció al desert iraquià, on una troballa en un antic jaciment sumeri de més de sis mil anys posarà al descobert una tomba amb uns gravats inquietants.

Quan, casualment, es relaciona aquesta troballa amb el descobriment del doctor Verdaguer i es planteja la possibilitat que una intel·ligència extraterrestre, fa milers d’anys, hagués pogut intervenir de manera decisiva en l’evolució de la nostra espècie (en la línia que ja havia plantejat, per exemple, 2001: Una odissea espacial d’Arthur C. Clarke), les agències d’espionatge més importants del món inicien una carrera d’obstacles per atribuir-se el mèrit del descobriment. I l’Adar i la Tate, en Ramon i l’Eva, no seran sinó un més d’aquests obstacles, simples peons en un joc molt més perillós del que creien i que poc té a veure amb l’interès científic. En paral·lel a aquesta trama central, Marcé ens acara hàbilment a aspectes ben interessants de la nostra pròpia espècie, i que ens obliguen encara que no vulguem a preguntar-nos per la nostra naturalesa, tan ambigua, tan complexa. Els homes, capaços del millor i del pitjor. Excel·lent la caracterització del dolent de la història, aquest Scalphunter (que sembla tret d’un film de Tarantino o dels germans Coen), i del seu cap, el temerari Jack Flesher.

El visitant no és exclusivament una obra de ciència-ficció. De fet, s’interna magistralment en altres gèneres, com la novel·la d’espies o la d’aventures, en la línia de les de mestres com Frederick Forsyth o John Le Carré. Però cal no perdre de vista ni fer escarafalls pel fet que l’excusa argumental, en el fons, sigui (mal que li pugui pesar a algú) la ciència-ficció. Llengua apta i madura, vocabulari adient, estil acurat i dinàmic, fabulosa ambientació i uns coneixements aprofundidíssims dels camps més variats doten aquesta novel·la a parts iguals d’una gran versemblança i d’una fabulosa capacitat per captar l’atenció dels lectors més diversos. Potser al final et preguntes si no hauria convingut una última repassada per part d’un corrector professional, però en qualsevol cas clama al cel que una obra com aquesta no hagi aparegut publicada en una bona editorial, amb tot el cerimonial digne dels grans blockbusters.

Catalunya és i continuarà essent un país petit mentre no es tregui de sobre els romanços i les grans editorials (la gran editorial, Planeta, que ho ha fagocitat gairebé tot) no entenguin que una obra com aquesta (sí, de ciència-ficció) està feta per vendre’s a dojo. El visitant no és art i assaig, no és literatura de petit format per a minories. És molt bona literatura de masses, d’aquella que les grans editorials s’haurien de barallar per publicar per Sant Jordi. D’aquella que ajuda a consolidar la literatura d’un país normal. Si algun dia s’entén que hi ha autors nostrats tan capaços com els forasters de vendre un fotimer d’exemplars començaré a creure en el futur cultural d’aquest país nostre. Mentre es continuï confonent el que ha de ser un best-seller amb el que són subproductes mediocres i tornes clientelars d’autors mediàtics, no.

El pitjor d’aquesta novel·la és que costa de trobar. No la busqueu a La Central o a la Laie, perquè no la trobareu. Tampoc a Gigamesh em temo, el gran temple a Barcelona de la literatura de gènere. Caldrà que feu l’esforç de desplaçar-vos a la llibreria Geli de Girona (també la podeu demanar a través de la seva pàgina web) o que us arribeu a la petita Low Cost de Figueres, alguns dels pocs llocs del món que de moment us la poden dispensar. Però val la pena, creieu-me. No us mentiria amb una novel·la de 400 pàgines!

@DanielGenis 18/12/2015
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CRIDARÀNKING

La millor CIFI catalana

1. Manuel de Pedrolo, Mecanoscrit del segon origen (1974)

2. Albert Sànchez Piñol, La pell freda (2002)

3. Manuel de Pedrolo, Trajecte final (1975)

4. Carme Torras, La mutació sentimental (2007)

5. Oleguer Homs, Terra promesa (2012)

6. Manuel de Pedrolo, Successimultani (1981)

7. Pere Verdaguer, Arc de Sant Martí (1992)

8. Joan Maria Arenas Prat, L'Eco del temps (2013)

9. Joan Marce Gonzalez, Un intrús a l'estany (2011)

10. Marc Pastor, L'any de la plaga (2010)

11. J. M. Francès, Retorn al Sol (1936)

12. Frederic Pujulà, Homes artificials (1912)

13. Llorenç Villalonga, Andrea Víctrix (1973)

14. Jordi Font-Agustí, La febre del vapor (2011)

15. Avel·li Artis-Gener, Paraules d'Opòton el vell (1968)

16. Rosa Fabregat, Embrió humà ultracongelat nºF-77 (1984)

17. Jordi Font-Agustí, Traficants de llegendes (2004)

18. Montserrat Julió, Memòries d'un futur bàrbar (1975)

19. Salvador Macip, El joc de Déu (2010)

20. Margarida Aritzeta, Grafèmia (1990)

21. Jordi de Manuel, La decisió de Manperel (2013)

22. Víctor Mora, El parc del terror (1996)

23. Marc Pastor, Bioko (2013)

24. Francesc Puigpelat, La fletxa d'or (1995)

25. Francesc Puigpelat, La màquina de les ànimes (2001)

26. Pere Verdaguer, La gosseta de Sirus1 (9862)

27. Toni Soler, L'última carta de Companys (2009)

28. Miquel de Palol, El jardí dels set crepúscles (1989)

29. Jordi de Manuel, Mans lliures (2009)

30. Jordi Solé i Camardons, Els silencis d'Eslet (1996)

31. Gerard Guix, El cementiri (2013)

32. Víctor Nubla, El regal de Gliese (2012)

33. Vicenç Pagès, Carta a la Reina d'Anglaterra (1997)

34. Manuel de Pedrolo, Aquesta matinada i potser per sempre (1979)

35. Pere Calders, Gaeli i l'home Déu (1986)





Et necessitem! 

Si coneixes cap autor de ciència-ficció, fantasia o terror de les comarques gironines, o bé qualsevol activitat relacionada amb el món del fantàstic de què creus que ens hauríem de fer ressò en aquesta revista, no ho dubtis: posa’t en contacte amb nosaltres de seguida! Ens pots escriure a elbiblionauta@gmail.com



AGENDA

Cites fantàstiques per al 2016 (Girona)

Gener		Imperdibles 2015

Febrer		

Març

Abril

Maig		II Concurs de microrelats fantàstics “La masmorra de l’androide”

		Dia de l’orgull friqui a la llibreria Low Cost - Figueres

Juny		10è Festival del còmic – Torroella de Montgrí

Juliol		50è aniversari Star Trek - Figueres

Agost		

Setembre

Octubre 		Nit de bruixes a la llibreria Low Cost – Figueres

Novembre 	6a Setmana de cinema fantàstic i de terror a Girona. Acocollona’t 

Ter-Cat a Girona

Desembre	El Biblionauta. L’almanac de CiFiCat #2

* Aquest calendari és provisional i algunes cites estan pendents de confirmació. Si coneixes alguna altra cita ineludible del fantàstic gironí, fes-nos-la saber.



XARXA

Blogs on aterrem de vegades

L’ALMANAC DEL FUTUR: 2016



L’almanac del futur: 2016



· 
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Acocollona’t

bloGuejat

Cròniques de Neopàtria

Els Bastards

Especulacions d’un Neanderthal

FantàstiK

Jacint Casademont

La biblioteca del Kraken

La màgia de les lletres

Les Males Herbes

Les Rades Grises

Mitologia catalana

Ningú no és perfecte (podcast)© Meri Motos 2015



OciFicció

Revista Catarsi

Revista Les Males Herbes

Rucs elèctrics

* FONT: Rucs elèctrics. Pots votar els teus preferits al seu web. 

* Si coneixes algun altre blog de ciència ficció en llengua catalana que creguis que hauria de figurar en aquesta llista, no dubtis a escriure’ns.










EL

BIBLIONAUTA

L’almanac de ciència ficció, fantasia i terror de les comarques gironines

www.elbiblionauta.com/ca



ESPAI DE MECENATGE per a llibreries, editorials i associacions compromeses d’una o altra manera amb el que s’ha publicat en aquest número en particular i amb el projecte en general. Aquest espai està obert a altres entitats: elbiblionauta@gmail.com





























    www.llibreslowcost.com		        www.mjc.cat	                  www.cineclubdioptria.org 











 © Meri Motos 2015

    www.orcinypress.com	    www.editorialmalesherbes.com	 	 www.mte.cat 

www.lamusaranya.blogspot.com.es/	           www.acocollonat.com	  
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