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‘Mamà Brou’  
i l’amor 
Ahir, a la biblioteca d’Amposta, es 
va presentar el conte gràfic titulat 
Mamà Brou, de la il·lustradora, pin-
tora i narradora ampostina Maria 
Josep Ginovart (Drudis i Virgili 
Editors, 2017). De presentacions de 
novetats bibliogràfiques, arreu de 
casa nostra, n’hi ha i n’hi haurà un 
munt cada setmana. Totes respo-
nen a productes semblants: narra-
tiva, poesia… Com Mamà Brou, pe-
rò, n’hi ha pocs. Es tracta d’un con-
te il·lustrat de caràcter, més que 
eròtic, jo en diria sensual i senti-
mental. No és novel·la gràfica erò-
tica, és un conte, amb poques pàgi-
nes, ben il·lustrades per la seva au-
tora, amb una estètica naïf que, 
sense amagar res, treu tot el ferro al 
sexe i en deixa la mel.  

És una història amable d’amor 
total que compta amb els trets bà-
sics que es demanen a un relat: pocs 
personatges (en són dos), argument 
senzill i intenció colpidora a curtís-
sim termini. Tal com deia Cortázar: 
“La novela siempre gana por puntos, 
mientras que el cuento debe ganar 
por knock-out”. Aquest conte ho 
aconsegueix, entre altres raons, pel 
saber fer artístic de l’autora, ben 
apreciada com a pintora, a les Ter-
res de l’Ebre.  

Erotisme festiu 
Dissortadament, Mamà Brou en-
tronca amb la clàssica reticència de 
les editorials pel producte il·lustrat 
per a adults (reticència econòmica, 
esclar). El món editorial català en 
llengua catalana sempre ha estat al 
capdavant de les novetats. Però en 
aquest cas, fins i tot des del punt de 
vista estrictament comercial, no 
han estat a l’aguait. Mamà Brou és 
un producte que per Sant Jordi, per 
exemple, donada la seva amabilitat, 
el seu cant a l’amor i a la llibertat se-
xual, podria ser un regal perfecte. 
Per entendre’ns, el podria comprar 
tant una tieta per regalar al nebot 
(amb tots els respectes per les tie-
tes) com un enamorat a l’enamora-
da. Tot i amb això ha tingut enor-
mes dificultats per veure la llum. 
Els contes il·lustrats són venda se-
gura si són per a infants. Si són per 
a adults la cosa canvia. D’aquí que 
n’hàgim volgut parlar: perquè és un 
producte molt personal, poc usual i 
d’alta qualitat, perquè volem aler-
tar els editors i perquè ve de les Ter-
res de l’Ebre, una zona de casa nos-
tra amb una vitalitat cultural extra-
ordinària.✒
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David Kidd 
(1927-1996) va 
ser un escriptor i 
professor nord-
americà, conegut, 
sobretot, per His-
tòries de Pequín, 

que relata una part important de la 
seva vida. Interessat en la cultura xi-
nesa, Kidd va viatjar al país de Con-
fuci l’any 1946, becat pel seu país. 
Allà va conèixer la que, durant molts 
anys, va ser la seva dona, Aimee Yu, 
filla de l’aristocràcia pequinesa i, 
més en concret, d’un venerable se-
nyor que havia estat president del 
Tribunal Suprem xinès. Una dona 
de caràcter que el relat de Kidd pin-
ta elogiosament i que havia d’acabar 
–ironies del destí– als Estats Units, 
convertida en una reputada física de 
la NASA, mentre que Kidd, ja exma-
rit seu, s’instal·lava al Japó.  

En David i l’Aimee es casen l’any 
1946, i es traslladen a viure a la gran 
mansió familiar d’ella, on conviuen 
amb el pare Yu, ja molt vell i malalt, 
i altres membres d’una família po-
pulosa i molt tradicional (hi ha, 
també, una tia vella i un punt excèn-
trica i una dona muda que sempre 
l’acompanya). Un dels grans atrac-
tius de l’obra és que fixa, amb po-
tents estampes descriptives, els to-
pants d’aquell món privat i luxós: 
“La casa, envoltada per una paret, 
amb tots els edificis annexos i 
l’enorme jardí, que devia fer prop de 
quatre mil set-cents metres qua-
drats, tenia més de cent habitaci-
ons, a més d’un laberint de passadis-
sos i patis”.  

La casa  
del sol naixent

Per altra banda, l’autor sap tri-
ar molt bé l’element simbòlic que 
permet entendre com de dura ha-
via de ser la implacable caiguda 
posterior de la família. Per exem-
ple, quan descriu aquells antics en-
censers que des de fa cinc-cents 
anys no han deixat mai de cremar 
ni un sol dia (ni de fer un fum pe-
tit, però constant, ànima de la llar). 
Aquest món de llegenda àuria co-
mença a esmicolar-se quan el 1949 
esclata la revolució comunista, el 
tema del llibre, de fet. I, tot i que hi 
ha capítols més llegidors que al-
tres, Kidd el concreta amb una ad-
mirable efectivitat. Històries de Pe-
quín –molt bona traducció del po-
eta Francesc Parcerisas– és una 
obra sobre la desfeta, però també 
sobre els contrastos i la capacitat 
de resistir les condicions més du-
res, i fins oprobioses, després d’ha-
ver menat una existència privilegi-
ada. Molts anys després d’això, a la 
primeria dels vuitanta, Kidd torna 
a la Xina. Hi visita la seva antiga fa-
mília política, els membres de la 
qual ara viuen en uns pisos misera-
bles i llòbrecs. En aquest desenllaç 
magnífic es fa una recapitulació 
d’aquell sentiment de severa der-
rota que no sols oprimeix el cor 
dels membres anul·lats de la saga, 
sinó que sembla representar-se ar-
reu de la nova Xina de Mao, que de-
plora el que és antic i vell –s’han 
ensorrat palaus i muralles anti-
quíssims–, que menysprea la po-
blació anciana i que, en canvi, exal-
ça tot allò que és nou (i, als ulls de 
Kidd, lleig que fa por). “És possible 

que els contrastos que hi vaig 
trobar no fossin només entre 
pobresa i riquesa, saviesa i igno-
rància, bellesa i lletjor, seny i fo-
llia, sinó que, en algun nivell ele-
mental, ho fossin entre vida i 
mort”. 

Un nou país vulgar i pèrfid 
En la construcció del relat, l’au-
tor té la gràcia d’avançar-nos al-
guns trets de la Xina alliberada, 
aniquiladora de tot el que és vell 
i, doncs, segons les autoritats, 
avorrible. Un dels millors, al meu 
entendre, és quan la Negreta, fi-
lla d’un majordom de tota la vi-
da de la família Yu, prefigura exe-
crablement el nou país vulgar i 
pèrfid que està a punt d’arribar: 
aïrada contra els seus amos, una 
matinada es dedica a apagar, un 
rere l’altre, els encensers que han 
cremat ininterrompudament des 
de fa cinc segles. A partir d’aquí, 
entenem molt bé que els Yu ha-
gin de criar porcs per sobreviure 
o que, al cap i a l’últim, hagin de 
fugir de casa seva.  

L’autor ens farà conèixer altres 
mostres de barbàrie comeses con-
tra ells (que les aguanten, tot s’ha 
de dir, amb una gran enteresa 
d’ànim i una mena d’orgull congè-
nit): la violació del temple famili-
ar dels morts i la troballa d’unes 
tauletes mortuòries surant en l’ai-
gua d’un estany pròxim. I és que el 
narrador s’adona que “l’antiga 
mansió havia estat el que havia 
proporcionat una gran part de la 
seva identitat als Yu”.✒
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