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Dahl pensa que
un escriptor és
tan sols “una
persona que
s’inventa
històries”

Roald Dahl, La meravellosa
història de Henry Sugar.

Traducció de Quim Monzó i
Pep Julià. Col·lecció L’Odissea.

Empúries - Grup 62.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

A
quest nou Roald
Dahl (1916-1990),
que Empúries ha re-
unit per a lectors jo-
ves, repesca tres re-

lats que la mateixa editorial ja
va publicar fa més de quinze
anys, dins els primers trenta
títols de la col·lecció L’Odissea.
S’hi retroben, doncs, els con-
tes El nen que parlava amb els
animals, L’autoestopista i El tresor
de Mildenhall, tots tres traduïts
aleshores per Quim Monzó. I
hi inclou de nou, en traducció
de Pep Julià, una magnífica
passarel·la cap a altres relats
entre el gènere més fantàstic
de Roald Dahl, i fins i tot un
conte que es podria qualificar
de parent del Grand Guignol,
per acabar amb un relat auto-
biogràfic, el primer que l’es-
criptor va publicar, el 1942, a
The Saturday Evening Post, quan,
als 26 anys, estava destinat a
Washington, en plena Segona
Guerra Mundial, a l’ambaixa-
da, com a auxiliar de la força
aèria, després d’haver estat
tocat i gairebé abatut mentre
feia de pilot de la Royal Air

Force anglesa, coneguda com
la RAF.

Els trets més rellevants del
relat són, a banda de l’atrac-
tiu literari marca Dahl, la
poca concessió que l’autor del
País de Gal·les fa al manual de
l’escriptor per a joves, la llibertat
literària que utilitza i fins i
tot la duresa d’algun dels
contes, allunyat milles i mi-
lles de la pastera màgica de la
mena Harry Potter i els seus
imitadors.

El nen que parlava amb els
animals és un conte eminent-
ment de defensa del medi
marí, sense caure ni en dema-
gògies ni dogmatismes, però
és també un conte que es po-

dria inserir ara en l’escola de
la globalització, amb una llui-
ta evident entre el jou del ca-
pital i la llibertat personal,
una llibertat, això sí, compra-
da paradoxalment amb di-
ners, element que es repeteix,
amb un altre to i argument, a
La meravellosa història de Henry
Sugar. És el relat més llarg de
tot el conjunt i el que té més
referències de Grand Guig-
nol. Parla d’un personatge
que aconsegueix tenir uns
dots especials a partir de la
meditació i la concentració
d’escola oriental i que dedica
els seus poders a buidar les
caixes de multitud de casinos
de joc per invertir els guanys
en orfenats.

CARÀCTER MÉS IRÒNIC
Els contes L’autoestopista i El
tresor de Mildenhall són els dos
de caràcter més irònic, de la
finesa irònica de Roald Dahl,
amb l’afegitó de l’argot lin-
güístic que en la versió cata-
lana aporta un registre que
augmenta l’interès de la lec-
tura. Des del nen que té el do
d’entendre’s amb el bestiar i
que salva una tortuga gegant
de no acabar en carn de sopa
d’un hotel, tot i que hagi de
desaparèixer amb la peça ma-
rina mars enllà, fins a la con-
versa entre el mateix autor i
un autoestopista que resulta
ser un carterista de dits fins, i
als pagesos que troben el tre-
sor romà més important
d’Anglaterra amb recompensa
frustrada, passant pel El cigne,
el conte més dur i capaç de fer
posar la pell de gallina al lec-
tor, Roald Dahl salta a el cas
de Henry Sugar, ja esmentat
abans, per acabar amb una
mena de confessió personal
sobre l’ofici d’escriptor i ex-
plicar la seva vocació literària,
des dels internats anglesos a
cops de fuet, fins a la renúncia
a la universitat i la decisió
d’incorporar-se a la companyia
petroliera Shell, que li permet
conèixer el món del sud dels
anys 30, i l’allistament com a
pilot, en l’esclat de la Segona
Guerra Mundial, circumstàn-
cia que, fruit de l’atzar, li des-
cobreix les aptituds amagades
com a fabulador.

Roald Dahl admet a Un cop
de sort (De com em vaig convertir
en escriptor) que potser només
ha escrit un parell de relats
breus autobiogràfics i que ha
tendit sempre a la ficció, so-
bretot perquè pensa ferma-
ment que un escriptor és tan
sols “una persona que s’in-
venta històries”.

FRANK QUITELY

Elogi futurista del perdedor

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Jamie Delano i Frank
Quitely, 2020 visions: Ganas de

vivir. Edicions Alecta i

Recerca Editorial.

Manacor, 2004.

2
020 visions s’inscriu en
la tradició de les
obres de ciència-ficció
que parlen de la soci-
etat d’avui des d’una

perspectiva pessimista de l’e-
volució. En aquesta ocasió la
projecció futurista que fa el
guió de Jamie Delano, autor
anglès d’ideologia àcrata poc
publicat a casa nostra, té refe-
rències actuals molt evidents,
ja que ens descriu un univers
urbà trencat en dues parts se-

parades per un mur, a un
costat el poder polític i sobre-
tot l’econòmic, i a l’altre la
marginació. A més a més, la
fractura excloent es retroali-
menta per l’existència d’una
epidèmia en el cantó feble i la
por de contagi que genera al
costat opulent. A aquest esce-
nari, Delano hi afegeix el do-
mini polític d’un règim femi-
nista, que narrativament no te
més justificació que l’explici-
tació de la seva posició crítica
respecte a la versió fonamen-
talista de la correcció política.

UN VELL MARGINAT
Malgrat el perill de caure en
l’esquematisme ideològic, De-
lano mou amb credibilitat i in-
terès la contradictòria figura
d’Alex, el protagonista, un vell
marginat que trafica amb ma-

terial pornogràfic prohibit le-
galment i que es contagia de la
malaltia. D’aquesta manera,
per sobre de l’al·legoria política
primària, es desenvolupa una
odissea de supervivència, de re-
lació amb els sentiments, d’a-
mor físic descrit amb tendresa
sorprenent i encisadora que fa
que aquesta resistència es con-
verteixi en un cant a la vida i a
la voluntat de fruir del plaer.

La narració s’arrodoneix
amb el suport d’un grafisme
realista, elegant i alhora càlid,
que descriu la societat futura
amb les panoràmiques de les
grans vinyetes, però també
amb la mirada detallista als
seus interiors i que recull la
intensitat dramàtica de certs
moments, l’expressivitat dels
rostres i la intensitat emotiva
dels protagonistes.

Toni Moras, Quan la Terra era
plana. Il·lustracions de Raúl

García. Col·lecció Sopa de
Llibres. Barcanova.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

N ovel·la ambientada a l’E-
dat Mitjana. La jove
protagonista, disfressa-

da de noi, va a la recerca del
pare, que és acusat injusta-
ment de lladre i és tancat a les
masmorres del senyor de Ro-
cafosca. El jove Guerau i el
croat Ramir ajuden la noia en
el seu objectiu.

G. Berca, Diferents, però iguals.
Il·lustracions de Jana Cando.
Rei Edicions. Girona, 2004.

A partir de 5 anys.

À lbum il·lustrat que fo-
menta la reflexió sobre
la diversitat, a través de

quatre personatges molt di-
ferents. Fatou, Mohamed, Li
Bai i Buba, personatges per
als lectors més petits, es tro-
ben en situacions quotidia-
nes que permetin millorar
les relacions socials a la llar-
ga gràcies a l’educació i no a
la imposició.

Joan Armangué,
La mort entra al parc.
Col·lecció Grumets.

La Galera.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

U na de les últimes activi-
tats de curs és la visita al
Jardí Botànic. La visita,

però, es fa més llarga del que
es preveia i, davant d’uns fets
més que misteriosos, el prota-
gonista d’aquesta història ha
d’actuar amb astúcia i rapide-
sa si vol que tots plegats surtin
ben parats de la visita.


