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Dones  
a la guerra 
Només una premi Nobel com Svet-
lana Aleksiévitx hauria gosat inten-
tar un llibre com La guerra no té ca-
ra de dona –publicat ara a Raig Verd, 
traduït per Miquel Cabal Guarro– 
sense que les cames li fessin figa. És 
un document monumental, exhaus-
tiu, oceànic, que desborda qualsevol 
plantejament propi del lector, que 
un cop s’hi fica queda com hipnotit-
zat. No ho hem comptat, però deu 
haver-hi centenars de testimonis de 
primera mà de les dones que van 
passar per l’exèrcit soviètic durant 
la Segona Guerra Mundial. Totes 
eren joveníssimes, frisoses per aju-
dar a salvar la pàtria de la invasió na-
zi. Eren noietes de disset o divuit 
anys en molts casos. Això provoca 
que el 1985, quan es va publicar 
aquest llibre, la majoria de les que 
van sobreviure a la guerra encara 
fossin vives. I per això es crea l’efec-
te hipnòtic del seu testimoni. Majo-
ritàriament, dècades després d’aca-
bar la guerra, les àvies rememoren 
la seva passió juvenil per anar a la 
guerra i la seva decepció si no eren 
enviades a primera línia o eren obli-
gades a fer cursets d’infermera. Hi 
ha partisanes, aviadores i franctira-
dores, precises, letals, explicant 
amb un orgull total el seu pas pel 
front. Aleksiévitx es limita a posar-
los el micròfon i a deixar que s’expli-
quin (això sense treure mèrit a les 
seves reflexions ni a la descripció 
del procés de creació del llibre, ex-
traordinari). No n’hi ha ni una que 
se’n penedeixi. 

Un milió de guerreres 
Com els grans documentalistes, a 
còpia de sumar veu rere veu, al final 
apareix el missatge de l’autora: la 
presència d’un milió de dones en un 
exèrcit d’homes que feien la guerra 
d’una manera diferent. Que no s’es-
peri un punt de vista nou ni revisio-
nista, perquè no hi és. Tot just ara 
anglesos i nord-americans accepten 
l’aspecte venjatiu del bombardeig de 
Dresden, i els francesos accepten 
que la Resistència no va ser tan ge-
neralitzada. Els soviètics, i ara els 
russos, encara no han fet autocríti-
ca, els més de vint milions de morts 
serveixen d’escut. Tampoc en fan les 
dones guerreres del llibre (tot i el pa-
timent i el menyspreu oficials poste-
riors). Però en aquest cas és ben 
igual. Podrien ser dones de qualse-
vol guerra, com les de la Guerra Civil 
espanyola. Posats a matar enemics, 
ho van fer tan bé o millor que qualse-
vol home. Com sempre.!

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

En aquestes sis his-
tòries plenes de 

tendresa i d’humor, 
Delphine Perret mos-
tra la vida del Björn, un 
os que viu en una cova, i 
els seus amics, que són 
animals del bosc. Amb 
un traç senzill, de figu-
res simples i expressi-
ves, fa una oda a la natu-
ralesa i a la contempla-
ció, perquè de vegades 
la vida és això: disfrutar 
de les coses petites.

Björn. Sis 
històries 
d’un os 
DELPHINE PERRET 
Joventut

No resulta fàcil que un àlbum infan-
til arribi a sorprendre positivament, 
encara que les prestatgeries de les lli-
breries n’estiguin plenes. De vega-
des, es té la sensació de buscar una 
agulla en un paller, ja que, tot i la so-
breproducció de llibres d’aquest gè-
nere, podríem comptar amb els dits 
d’una mà les novetats que tenen el 
punt especial que hi volem trobar. 
Però no s’ha de perdre mai l’esperan-
ça. De fet, la il·lustradora María Pas-
cual de la Torre (Madrid, 1973) ens 
ha sorprès amb Malacatú!, un àlbum 
que fa molt poc que ocupa un espai 
–esperem que prou visible– a les lli-
breries. Es troba en castellà i en la 
traducció catalana d’Albert Jané. Se-
gur que als petits lectors els crida 
l’atenció el “Malacatú!” de la cober-
ta, en un cos de lletra generós, i el bon 
dibuix d’un primeríssim pla d’un 

Trobar  
les paraules màgiques  
per a una història

nen i la seva mare enfrontats, amb 
una expressió desafiant. Potser tam-
bé destacarà pel seu format marca-
dament apaïsat. A més –tot hi aju-
da–, aquesta obra surt amb un premi 
sota el braç: el Concurs Internacio-
nal d’Àlbum Il·lustrat Biblioteca In-
sular de Gran Canària 2017, que des 
de fa dues edicions publica l’edito-
rial independent A Buen Paso, ga-
rantia de bona qualitat. 

Com si fóssim espectadors en un 
teatre, observem com el petit de ca-
sa entra a la cuina carregat de jogui-
nes. Tot sembla tranquil; el gat jo-
guineja amb algun objecte. Però és 
l’hora de rentar-se les dents i ell, sor-
rut, s’hi posa d’esquena, motiu pel 
qual mare i fill inicien un duel a ba-
se de divertits encanteris. Com 
aquell Harry Potter que, a cop de va-
reta màgica, llançava conjurs a tort 

i a dret, aquí els dos personatges 
també deixen anar els seus: “N’es-
tic tip, retip, sipilitip. Prou! Ja no 
ho puc aguantar! Plasta de les 
dents, PLASTA DE LES DENTS!! 
Fi! Fa! Fu! Malacatú!”, etziba l’un 
a l’altre, i de sobte a la mare li apa-
reix un raspall de dents gegant 
per barret, cosa que desencade-
na un seguit de transformacions 
en una batalla campal domèstica 
plena d’humor. 

Passió per l’oralitat 
Per construir aquest desafia-
ment lingüístic, l’autora es va ins-
pirar en les respostes enginyoses 
amb què la seva mare els sorpre-
nia a ella i el seu germà per atu-
rar-los les sortides de to. Sabem, 
també, que l’apassiona la savie-
sa i la màgia que arriba del pas-
sat a través de la tradició oral, 
com els contes, les cançons i els 
jocs de paraules. No hi ha dubte 
que Albert Jané també ha recor-
regut a la tradició, a més de la sa-
viesa que li ve de sèrie, per cons-
truir aquests, diguem-ne, embar-
bussaments, els quals broda en la 
versió catalana. En qualsevol cas, 
les paraules màgiques, per asso-
lir l’efecte desitjat, necessiten 
força espai a la pàgina, i en aquest 
àlbum de format gran i apaïsat ho 
tenen fàcil. A més, a la il·lustrado-
ra aquest format li permet mos-
trar-nos una visió panoràmica de 
l’escenari –la cuina–, aparent-
ment estàtic fins al final, però 
que va prenent vida gràcies a la 
infinitat de detalls, petites histò-
ries paral·leles, que segur que fa-
ran les delícies dels infants.  

En aquest conte de desenllaç 
sorprenent –no el desvelarem–, 
el fill té cap de porc, d’ocell, de xu-
met, i la mare és un raspall de 
dents, una gàbia, una cafetera… 
Aquí el quotidià es posa un bar-
ret de mag per explicar com les 
feines rutinàries més senzilles 
poden acabar essent motiu de 
conflicte familiar. Quantes vega-
des, de petits, havíem sentit: 
“T’he dit mil vegades que et ren-
tis les dents!” I que no hi falti l’hu-
mor, aquest to que ja li coneixem 
a l’autora a ¿Dónde están mis ga-
fas? (Thule, 2012). Sigui com si-
gui, en un moment en què l’ofer-
ta de llibre infantil és plena de re-
lacions maternofilials edulcora-
des, de cors vermells i farcides de 
diminutius, ens alegrem que aquí 
se’n mostri una altra cara, ben di-
ferent. I si cal, que la bruixeria fa-
ci de les seves. A María Pascual de 
la Torre, però, Malacatú! no li ha 
sortit per art de màgia, o potser sí; 
l’hi haurem de preguntar.!
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Els éssers vius estan 
units per un munt 

de fils invisibles que ex-
pliquen les relacions 
que hi ha entre ells i 
també amb els humans. 
Els lectors descobriran 
aquests vincles a través 
de divuit històries in-
creïbles, protagonitza-
des per animals de dife-
rents espècies, que con-
viden a la reflexió al vol-
tant del respecte per la 
natura.

El fil  
invisible de 
la natura 
G. ACCINELLI /  
S. VIOLA Libros 
del Zorro Rojo

Aquest àlbum de co-
lors llampants, Es-

colto el món..., descriu 
l’univers dels sons. Par-
la del funcionament de 
l’oïda, els instruments 
musicals, els discjòqueis 
i els decibels, les veus 
operístiques, els sorolls 
del carrer i els de casa, i 
fins i tot un simple batec 
del cor. Però de vegades 
també ens agrada estar 
en silenci i escoltar els 
sons més petits.

Escolto  
el món... 
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