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Les cartes 
sirianes de  
la Míriam 
La Unesco té El diari d’Anne Frank 
a la llista de Patrimoni de la Humani-
tat de documents. Tothom el coneix: 
és una de les grans mostres del segle 
XX sobre el poder de la paraula escri-
ta. Quan memòries així són fetes per 
nens o adolescents, com el cas d’An-
ne Frank, el salt és qualitatiu per la 
simple raó del punt de vista especi-
al, teòricament més net d’aprioris-
mes. Si, a més, sorgeixen directa-
ment del terror de l’Holocaust i del 
desastre de la II Guerra Mundial, la 
conjunció d’interessos perquè siguin 
conegudes està assegurada.  

Acaba d’aparèixer El diari de la 
Míriam, de Míriam Rawick, a Angle 
Editorial, amb traducció d’Aurèlia 
Manils. Una cosa és segura, la Unes-
co no l’afegirà a la llista esmentada, 
al costat d’Anne Frank, entre altres 
raons perquè l’èpica del drama de Sí-
ria és molt diferent. En el seu diari, 
la Míriam, cristiana en un entorn 
musulmà, explica el seu dia a dia, que 
és el de la seva comunitat, en una 
ciutat martiritzada com és Alep. Hi 
ha els rebels sirians, l’exèrcit regu-
lar, els milicians islamistes, les mi-
lícies kurdes, els bombardejos, la su-
pervivència, la mort al voltant, etc. 
No hi busquem gran literatura, bus-
quem-hi humanitat, però, sobretot, 
una altra manera d’acostar-nos al 
problema: el testimoni personal de 
la Míriam, com el d’Anne Frank, et 
situa enmig del conflicte des del dia 
a dia, de manera que la informació 
que n’obtens és diferent, important 
i complementària de tota la que 
t’ofereixen els mitjans de comunica-
ció socials. Perquè, com ja sabem, la 
història d’una comunitat la confor-
ma, sobretot, la petita història.  

Refiar-se d’un testimoni 
A diferència de l’època d’Anne 
Frank, avui en dia sovinteja la sen-
sació, quan t’informen, que t’estan 
enganyant. Amb un diari d’aquestes 
característiques a les mans gairebé 
t’ataca un sentiment d’hiperoxige-
nació: te’n pots refiar. Per això 
transcendeix el simple interès de 
qui segueix el conflicte de Síria –que 
s’ha fet més cru aquests dies– i va 
dedicat a qui li interessa trobar una 
mica de veritat en general, enmig 
del bombardeig d’informació cons-
tant. Jo he après més del conflicte 
de Síria amb aquest llibre que amb 
tots els articles dels corresponsals 
desplaçats al lloc. Amb tots els res-
pectes i salvant les distàncies, no-
més faltaria.✒

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

L’editorial Bambú 
recupera el clàs-

sic juvenil català de Jo-
sep Maria Folch i Tor-
res, amb alguns canvis 
mínims per adaptar el 
text a l’actualitat orto-
gràfica, i les il·lustraci-
ons originals de Junce-
da. Tenim l’oportuni-
tat, doncs, de tornar a 
gaudir de les triful-
gues, tan llegides a ca-
sa nostra, de l’eixele-
brat Massagran. 

Aventures 
extraordi-
nàries... 
J.M. FOLCH I TOR-
RES / J. JUNCEDA 
Bambú

Acaben de sortir del forn dos àl-
bums infantils del nord-americà 
William Steig que són una delícia: 
Doctor De Soto i Irene la valenta. Del 
1982 i el 1986 respectivament, ara 
els podrem llegir en català i en cas-
tellà sota el segell de Blackie Books, 
que amb aquests títols enceta una 
col·lecció de llibres per a primers 
lectors. És possible que a molta gent 
li soni aquest autor gràcies a la ver-
sió –edulcorada, com toca– que 
Dreamworks va fer del seu Shrek!, 
protagonitzat per un ogre entranya-
ble que s’enamora d’una princesa. 

Però aquest dibuixant nascut a 
Brooklyn el 1907–va viure noran-
ta-cinc anys– té un llarga i prolífi-
ca trajectòria: el 1930 es va estre-
nar amb una tira còmica per a The 
New Yorker, on va arribar a publi-
car més de 1.600 dibuixos i 120 por-

Humor i poesia  
en els contes de 
William Steig

tades. En les seves il·lustracions, 
no hi falten situacions de la vida re-
presentades amb humor i una iro-
nia molt fina. Descobrim l’univers 
de Steig a través de la mirada dels 
seus personatges, com aquells in-
fants amb caràcter, els quals de ve-
gades fan o diuen coses irreverents 
per desafiar els adults –o els lec-
tors–. Però també hi ha vaquers, 
grangers, pallassos, amants, matri-
monis, persones solitàries, artis-
tes, gats, gossos i altres animals. I 
no oblidem el que ell mateix ano-
menava “dibuixos simbòlics”, ela-
borats amb línia, que des de la cru-
esa exploren l’ànima humana.  

Curiosament, aquest humorista 
gràfic i il·lustrador famós –Maurice 
Sendak n’era un gran fan– va iniciar 
la carrera com a autor de llibres per 
a infants força tard, a l’edat de sei-

xanta-un anys, amb el conte Ro-
land the Minstrel Pig, sobre un 
porc que toca el llaüt tan bé que 
els seus amics no es cansen mai 
d’escoltar-lo.  

En el món infantil de Steig, els 
animals es troben al centre de 
l’escena i els proveeix de trets 
propis dels humans –pensem en 
les faules–, sense abandonar l’es-
sència de cada espècie. Per això, 
petit com és, el ratolí dentista de 
Doctor De Soto anuncia al rètol de 
la seva consulta: “No s’agafaran 
pacients que siguin gats o altres 
animals perillosos”. Això no obs-
tant, un dia accepta curar el quei-
xal corcat d’una guineu. Però 
quan la bèstia grossa està temp-
tada de cruspir-se la petita, l’as-
túcia ajuda el ratolí a vèncer la 
guineu, com David contra Goliat. 
A Irene la valenta, el mal està en-
carnat per un vent molt fort. Com 
en les rondalles –recordem la Ca-
putxeta Vermella que s’endinsa 
al bosc i planta cara al llop–, la ne-
na protagonista s’enfronta a les 
adversitats, sola, per assolir un 
objectiu: portar el vestit que ha 
confeccionat la seva mare, que 
està malalta, a la duquessa.  

Es tracta de dues històries ex-
plicades amb un art admirable, 
aquell toc únic que ens agrada 
trobar, un llenguatge propi que 
és visual i verbal al mateix temps. 
L’acompanya un traç irregular, 
de línia més aviat gruixuda, i uns 
colors expressius i lluminosos, 
que sembla que utilitzi de mane-
ra instintiva. Tot i la diversitat 
d’estils que va experimentar al 
llarg dels anys, no l’abandonava 
mai l’espontaneïtat, que veiem 
en els dos títols. D’altra banda, 
aquí, com en altres treballs de 
l’artista, hi trobem l’humor que li 
coneixem, però també hi ha lloc 
per a la poesia, i es crea una com-
binació perfecta.  

Els pares de Steig, que eren so-
cialistes, no volien que els fills 
acabessin sent empresaris, ni 
tampoc que treballessin com a 
jornalers, o sigui que els van ani-
mar a dedicar-se a l’art. Per for-
tuna, aquest encoratjament va 
donar bons fruits, almenys al Bill, 
que va decidir prendre el camí de 
la il·lustració. En qualsevol cas, 
per continuar gaudint dels seus 
contes, animo l’editorial a fer 
créixer la col·lecció de William 
Steig i, per què no, com a suggeri-
ment, el proper podria ser Amos 
& Boris, una altra joia que com-
pleta els més de vint llibres per a 
infants que va publicar, clàssics 
imprescindibles de la literatura 
infantil.✒

WILLIAM  STEIG / BLACKIE BOOKS

En aquest àlbum in-
fantil, l’artista uru-

guaià Alfredo Soderguit 
mostra imatges d’ani-
mals diferents, elabora-
des en un estil gràfic i 
una gamma de colors en 
tons terrosos, que con-
necten amb l’infant. A 
través d’expressions i 
accions quotidianes, 
d’una manera lúdica i 
divertida descobrim les 
semblances que hi ha 
entre animals i humans.

Soc un  
animal 
ALFREDO  
SODERGUIT 
El Zorro Rojo

L’editorial gallega 
Kalandraka acaba 

de reeditar aquest clàs-
sic de l’autor rus Nikolai 
Popov, un àlbum infan-
til sense paraules que 
planteja l’absurditat de 
la guerra. El protagonit-
zen una granota i un ra-
tolí que, sense cap 
motiu  aparent, inicien 
una baralla. La situació 
empitjora fins a acabar 
en un conflicte bèl·lic 
terrible.

Per què? 
NIKOLAI POPOV 
Kalandraka 
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