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El “paleta” 
Joan Brossa
Una de les qüestions tractades a Li-
ber la setmana passada va ser, un 
cop més, la de les retribucions als 
escriptors jubilats. Des del decret 
llei del 2013, els escriptors no po-
den compatibilitzar la jubilació 
amb el fet de cobrar drets d’autor si 
són superiors al salari mínim. Va 
haver-hi propostes de diàleg en la 
línia de pactar que es paguin impos-
tos per tot el que es guanyi a part de 
la pensió. Però en el fons, el que va 
surar, com tantes altres vegades 
que apareix la qüestió, és una pro-
funda divisió entre el món intel·lec-
tual i el món dels treballadors en 
general. La gent no acaba d’enten-
dre la creació com una feina. Es 
considera més aviat un entreteni-
ment. Per tant, és difícil que ho en-
tengui: si un cobra pensió i res més, 
per què els escriptors han de tenir 
aquest privilegi? S’atribueix a Joan 
Brossa (de qui s’albira el centena-
ri l’any que ve) l’anècdota relacio-
nada amb la renovació del seu car-
net d’identitat. Quan van pregun-
tar-li la professió va dir, tot orgu-
llós: “Poeta”. El policia va entendre 
“paleta” i va acabar posant a la case-
lla corresponent “capataz” perquè 
li va fer pena posar-hi només “pale-
ta”. Poeta, o sigui, més genèrica-
ment, “escriptor” no podia ser cap 
professió. Tot el que relacionem 
amb la propietat intel·lectual i la se-
va retribució costa d’entendre. Els 
malentesos amb la SGAE, que és 
com una mena de dimoni, sovint 
són tractats a la lleugera i es permet 
que sigui criminalitzada, la majoria 
de vegades injustament. 

Cultura, cost zero 
Tenim, en el fons, el subconscient, 
que ens xiuxiueja a l’orella que la 
cultura ha de ser gratuïta. Javier 
Marías, fa uns quants anys, a la se-
va columna d’El País, parlant del te-
ma, contestava estupefacte una car-
ta d’un lector que instava l’escriptor 
a deixar de fer el ploramiques, que 
no es queixés tant, que ell també te-
nia un hobby, ficar vaixells dins 
d’una ampolla, i ho feia gratis. Cal 
canviar la línia de pensament i, so-
bretot, ens hem d’adonar que, a di-
ferència d’altres professions, un es-
criptor no deixa mai de treballar. I 
d’una manera o altra ha de cobrar 
la feina. Ho han entès molt bé a 
França o Portugal. A Espanya 
aquest setembre es va aprovar l’Es-
tatut de l’Artista, que recull aquest 
desig. Però no s’ha desenvolupat el 
marc legal perquè sigui efectiu. Cal 
afanyar-se a fer-ho.!
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Com van adquirir els 
animals els seus 

trets més caracterís-
tics? Ho narra Rudyard 
Kipling en els contes 
que va escriure per a la 
seva filla Josephine, 
que, abans d’anar a dor-
mir, sempre li demana-
va que els hi expliqués 
fil per randa. Un clàssic 
de la literatura infantil 
que ha reescrit en vers  
Elli Woollard i que ha 
estat il·lustrat per Mar-
ta Altés.

Contes fil 
per randa 
ELLI WOOLLARD I 
MARTA ALTÉS, 
SEGONS R. KIPLING 
Blackie Books

De llibres infantils que acompanyen 
el moment d’anar a dormir en tro-
bareu un munt, si recorreu llibreri-
es i biblioteques; però ja sabeu que, 
enmig d’aquesta multitud, tan sols 
alguns (pocs) destaquen per da-
munt de la resta: sens dubte és el cas 
d’Els contes de la Mare Ossa, escrit 
i il·lustrat per Kitty Crowther, que 
acaba de publicar en català i en cas-
tellà l’editorial Libros del Zorro Ro-
jo. Amb el bagatge d’una quarante-
na d’obres, aquesta autora nascuda 
a Bèlgica té un treball d’un estil per-
sonal inconfusible i una originalitat 
sense límits, cosa que la va portar a 
guanyar el premi Astrid Lindgren 
del 2010, el reconeixement interna-
cional de més prestigi en el camp de 
la literatura per a infants.  

Kitty Crowther 
explica contes  
per anar a dormir

S’ha fet fosc i per al petit de casa 
és l’hora d’anar a dormir. “Mare, ex-
plica’m tres contes”, diu l’osset. I la 
Mare Ossa els hi explica fil per ran-
da, mentre el fill, ficat al llit i amb els 
ulls encara oberts, l’escolta atent. 
En aquest ritual les rondalles, que 
semblen d’ahir, el fan viatjar a les 
profunditats del bosc tenebrós que 
tenen a prop, habitat per bèsties, 
animals i criatures fantàstiques, 
fins que tanca els ulls i s’adorm.  

La Mare Ossa parla, com si xiu-
xiuegés, de la guardiana de la son, 
que cada vespre fa sonar el gong i els 
diu als animalons que troba que és 
hora d’anar a dormir; també narra el 
conte de la nena que vol collir un 
fruit blau fosc, s’endinsa al bosc fins 
a la riba del llac, però perd el camí 

per tornar a casa, i la rondalla de 
Galderic, un senyor amb abric 
que viu al forat d’un arbre i que 
no aconsegueix agafar el son. Sa-
bem que a Kitty Crowther li agra-
da aquest moment del dia, quan 
es fa de nit: il·lustrats per ella, po-
deu llegir la història del gnom 
que no dorm –aquí el text és d’As-
trid Lindgren–, o l’àlbum I 
doncs?, que acaba amb un “I ara 
tots a fer nones!” 

Entre la realitat i el somni 
A Els contes de la Mare Ossa, l’au-
tora transmet a la perfecció 
aquesta atmosfera nocturna en 
què tot esdevé silenciós, tranquil, 
ple de misteri, i t’aventures cap al 
desconegut. Ens meravella i hip-
notitza el color fúcsia, present en 
totes les escenes, que ens trans-
porta a un món a cavall entre la re-
alitat i el somni, on una infinitat 
de flors de formes i colors dife-
rents i de textures vives omplen 
els voltants del sender que van 
traçant els personatges. Si d’una 
banda en la quietud dels interiors 
de les cases del bosc hi ha poc més 
que un llit i una finestra, de l’altra, 
a fora, en plena vegetació (oníri-
ca), tot va cobrant vida. Es percep 
la fascinació que sent la il·lustra-
dora per la bellesa de la naturale-
sa: va créixer envoltada d’un jardí, 
en el qual devia observar aquest 
món tan inspirador de flors, ocells 
i insectes; a més, havia passat es-
tones admirant la riquesa natural 
dels dibuixos de la cèlebre Beatrix 
Potter. Però també llegia altres 
autors –referents imprescindi-
bles– com Maurice Sendak, Ar-
nold Lobel o Kenneth Grahame. 
De fet, la petita Kitty tenia proble-
mes d’oïda i no hi sentia gaire bé; 
havia de fer teràpia per aprendre 
a parlar i li van recomanar que la 
lectura l’ajudaria en aquest sentit. 
I ho va fer. 

Es pot tenir la sensació que tot 
aquest univers tan ric no càpiga 
en un format petit –els seus lli-
bres solen tenir una mida reduï-
da–; però sí, en una joia literària 
com Els contes de la Mare Ossa 
tot hi encaixa molt bé. Per això 
estem segurs que aquestes tres 
narracions que tenen regust de 
les rondalles explicades a la vora 
del foc –o al costat del llit– faran 
les delícies dels més menuts –i els 
que no ho són tant–. A qui no li 
agrada que l’acompanyi un conte 
de ritme pausat, ideal per al mo-
ment de deixar-se vèncer per la 
son…? Perquè, com diu la guardi-
ana: “I a mi qui em dirà que ja és 
hora de dormir?”!

LIBROS DEL ZORRO ROJO

Els personatges 
d’aquesta història 

esperen que els arribi, en 
una pàgina en blanc, el 
conte que han de prota-
gonitzar mentre el més 
petit de la colla s’escapa 
i, en un racó, comença a 
explicar-ne un: a mesura 
que avança el relat, om-
ple la pàgina amb els lla-
pis i una imaginació sen-
se límits. De vegades cal 
prendre la iniciativa per-
què les coses tinguin un 
altre color.

Un conte 
MARIANNA COPPO 
Kalandraka

L’editorial madrile-
nya ha recuperat 

aquest clàssic del 1957, 
escrit i il·lustrat pel 
nord-americà Remy 
Charlip. Des de la simpli-
citat gràfica, a base de lí-
nia i alguna taca de color 
groc, pàgina a pàgina es 
va construint un relat en 
què el paisatge pren vida. 
Però, quan ja hi ha tots 
els elements, un núvol 
negre entra en escena, 
ho tapa tot i es posa a 
ploure. On és tothom?

On és  
tothom? 
REMY CHARLIP 
Lata de Sal
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