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LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

Els bons
dolents

ransgredir la tradició dels contes
infantils no és nou. És molt esti-
mulant i divertit capgirar aquelles

històries explicades mil cops. I també és
un repte donar sentit i fons al que s’expli-
ca, a la nova versió. És a dir, que també
contingui una moral o un ensenyament.
Un exemple cinematogràfic inequívoc se-
ria Shrek, que converteix en protagonista
l’ogre. I no només canvia el pes dels perso-
natges, l’ogre passa a ser el bo de la trama.

Fa molts anys que es van actualitzar les
visions dels contes tradicionals, que es va
rebaixar la cruesa de determinades esce-
nes, que es van modificar missatges que
podien ser lògics al segle XVII
(Charles Perrault), al XVIII-XIX
(germans Grimm), al XIX (Hans
Christian Andersen)..., però que
actualment no són recomanables. I
encara menys des que estem sot-
mesos a la dictadura del que és
políticament correcte i escriure
un conte infantil pot ser com
travessar un camp de mines,
dubtant i avaluant cada pas
abans d’esclatar
per un excés de
zel imposat.

    Dues no-
vetats recents
han triat aquest

T

camí, el de girar el mitjó i explicar
una història sabuda des del punt de
vista del dolent. I no només des del
seu punt de vista, canviant les seves

intencions.
    Maria Pagès presenta A con-
trapèl / À rebrousse poil. Un àl-

bum amb poca lletra, en
bilingüe, català-

francès. No que-
da clar el motiu,
però poc impor-
ta. Les il·lustra-
cions s’allunyen

de tota forma clàssica i trepitgen l’espai
del disseny gràfic. Un nou canvi, doncs, el
de la imatge, que s’actualitza. És possible
que resulti més atractiva per a adults que
per a nens. Una sospita que deixo aquí per
falta de dades per contrastar.

Els protagonistes són quatre llops: el de
les set cabretes, el del Pere, el de la Capu-
txeta vermella i el dels tres porquets. Tots
quatre acaben morts, a les seves històries, i
no són execucions pietoses. El quartet
imaginat per Pagès les rememora. Després
es plantegen les diferents venjances, però
ells mateixos les descarten i van més enllà,
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NOVETATS EN NOVEL·LA

Quan es pot fer servir el tòpic de la solvència contrastada
ndreu Martín i Maite Carranza
són dos escriptors i guionistes de
gèneres variats amb uns currícu-

lums extensos i amb un prestatge de pre-
mis atapeït (l’últim de Carranza de fa pocs
dies, el Vaixell de Vapor). Dos autors
aplaudits per crítica i públic i, encara un
tòpic més, de solvència contrastada. Tots
dos treuen una novetat juvenil a Edebé.

Maite Carranza (Barcelona, 1958), pre-
senta Camins de llibertat. Com ja és habi-
tual en l’autora, és un títol amb un fons de
denúncia social, de conscienciació d’un
drama, en aquest cas del passat i també del

A present: els refugiats. Carranza, mostrant
el seu domini tècnic, ens ofereix una his-
tòria narrada per l’Alèxia, que es debat en-
tre dos nois. Un amor romàntic engolit
pels patiments de les guerres que aviat van
dominant la trama. Els camins de llibertat
són les vies per on els refugiats caminen
cap a un futur esperançador, i Carranza
els ret un merescut homenatge.

Andreu Martín (Barcelona, 1949) pre-
senta Tres desitjos. Tot i que la base és més
fresca i humorística que l’obra de Carran-
za, Martín no desaprofita l’oportunitat de
parlar de complexos adolescents i de pro-

blemes socials. L’Enric és fill d’una família
que, per culpa de la crisi econòmica, se’n
va a viure a un poble. Allà, el noi, que és
miop, és l’ase dels cops dels companys
d’institut, fins que troba una ampolla amb
un geni a dins. Li concedirà tres desitjos,
com toca, però per la resta serà un geni
força peculiar que el farà madurar. Dos
grans autors que no es cansen de publicar,
de passar-s’ho bé treballant (és la seva pro-
fessió, no ho oblidem) i de fer que els lec-
tors riguin, plorin, somniïn. Com els juga-
dors de futbol del Barça actual, Martín i
Carranza no perden la fam d’èxits. ❋



31
1 6 . 1 0 . 2 0 1 6

Ll
ib
re
s

ofereixen una treva als seus antagonistes
(representats per cases antropomòrfi-
ques), que la rebutgen de males maneres.
Solució? Crear una illa només per a llops.
És el més educatiu? Afortunadament, no.
Són llops, què voleu?

Com també és un llop el protagonista
d’El llop fa vaga, de Christophe Pernaudet
amb il·lustracions de Sébastien Chebret.
En aquest cas l’original és francès, però
només ve la versió catalana. Les il·lustra-
cions són més tradicionals, amb menys
força que les de Pagès, però probablement
més atractives per a un nen.

El llop (en aquest cas, un de sol repre-
senta tota la tradició) ha desaparegut de
tots els contes. Fa vaga. Està fart de ser el
dolent. Els tres porquets, la Caputxeta, les
cabretes i tota la resta de personatges, re-
units en assemblea, li demanen que torni,
que el necessiten, que els nens volen que
ell els continuï espantant. I el llop els fa
cas. Se sacrifica per la tradició? El bany
d’ego el compensa? Perquè un sigui el bo
li cal que hi hagi un dolent? Les interpre-
tacions són variades i dependrà de qui ex-
pliqui el conte. Potser, el veritable final és
que marxa a l’illa amb els altres llops. ❋

Quatre llops protagonitzen el
llibre de Maria Pagès.

A sota, el llop que fa vaga al
conte de Pernaudet i Chebret
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es de la desaparició dels seus pares,
Fennymore Pausa viu sol, ha deixat

d’anar a classe i la seva
única companyia són
en Monbijou –una bi-
cicleta que es creu un
cavall– i la seva tieta
Elsa. És una mostra de
la imaginació desbor-
dant que poden tenir
els autors nòrdics. ❋
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aro Gomi, un dels grans autors japo-
nesos per a nens, ens arriba amb
aquest veritable best-seller internacio-

nal. Els llibres d’en Ta-
ro, amb un estil tendre,
acolorit i senzill, sem-
pre volen donar res-
posta als dubtes més
bàsics i, com en aquest
cas, si cal, escatològics.
Certament, tota bèstia
que menja, caga. ❋
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l conte és per afavorir l’atenció i la
memòria amb una estructura fixa que
es va repetint i ampliant. En aquest

cas el cargol
Ferriol no té
prou força per
arrencar l’herba
de poniol, però
amb l’ajut dels
seus amics ho
aconseguirà. ❋
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osep Lorman ens ofereix una bona
història per parlar d’un passat poc
amable: els negrers catalans. L’Agnès

descobreix inesperada-
ment que els avantpas-
sats del seu pare adop-
tiu van ser negrers que
compraven esclaus a
les costes africanes i els
venien a l’Havana. I
ella és... negra i d’ori-
gen cubà. ❋

J


