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Pensar  
de pressa
En temps tan accelerats i explo-
sius com aquests i amb ments lec-
tores tan disperses com les que 
ens estan deixant les xarxes soci-
als, els editors han vist clar que 
ens havien de preparar píndoles 
de pensament concentrat: llibres 
breus i de format petit amb textos 
que apuntalen dues o tres idees 
sobre els temes que omplen titu-
lars i tertúlies. Ja fa anys que la 
col·lecció Breus, del CCCB, apro-
fita la nòmina espectacular de 
conferenciants que acull per pu-
blicar-ne les conferències en for-
ma de llibret. Després Anagrama 
va tenir la intuïció de ressuscitar 
la col·lecció Cuadernos Anagrama 
–que ja havia fet furor als anys 70 
i 80– per oferir uns llibrets de 
pantone exquisit escrits per au-
tors de la casa com Sara Mesa, 
Marta Sanz o Emmanuel Carrère 
que responen preguntes urgents. 
Ja fa uns quants anys que l’edito-
rial Arcàdia, especialitzada en 
pensament, ofereix amb la col·lec-
ció Els Petits d’Arcàdia textos 
breus d’autors importants com 
Giorgio Agamben, George Steiner 
i Zygmunt Bauman. Segells com 
Destino s’han apuntat a la tendèn-
cia, amb la col·lecció Referentes: la 
traducció al castellà de l’assaig de 
Najat El Hachmi sobre el tema del 
vel i el feminisme ha sortit en 
aquest format petit i guerriller. 
Ara Llibres també té una col·lec-
ció, Idees, on publica títols com 
Contra el feixisme, d’Umberto 
Eco. Pot ser que me’n deixi i segur 
que en sortiran més, però la ten-
dència és clara. 

Inquiets, apressats, furguem en 
la xarxa, emmagatzemem articles 
o ens els enviem a nosaltres ma-
teixos per llegir-los quan tinguem 
un moment de calma que no arri-
ba mai: el format paper i una mi-
ca de guerrilla ofereix el que no 
pot oferir la virtualitat infinita i 
abassegadora. Un lloc fix, lleuger i 
portable on s’exposen de manera 
clara uns quants conceptes que 
ajudaran els lectors com si fossin 
una pedra on posar el peu per tra-
vessar el riu. Com a símptoma 
d’una època fosca és molt clar: el 
que s’entenia com a civilització 
s’apaga, però els motius pels quals 
ho fa són massa complicats i can-
viants per poder-los explicar en 
manuals sofisticats i de llarg 
abast. Aquest és el repte del pen-
sador contemporani: escriure curt 
i pensar de pressa.!
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Un gat és el que la pe-
tita Jessy més de-

sitja en aquest món, pe-
rò els seus pares no en 
volen cap i busquen ex-
cuses: els gats esgarra-
pen, embruten, miolen i 
ho omplen tot de pèls. 
En aquest àlbum infan-
til (recuperat del 1989) 
descobrirem amb hu-
mor que, quan realment 
volem alguna cosa, cal 
insistir-hi i no abaixar la 
guàrdia.

Vull un gat 
TONY ROSS 
Libros del Zorro 
Rojo

Quan estem sols o bé ens hi sentim, 
el nostre món interior acostuma a 
ser molt ric. El Boaz és un nen soli-
tari i somiador, i s’inventa els amics 
perquè la seva mare no es preocupi: 
quan li diu que ha anat a jugar amb el 
Colin, que no existeix, en realitat es-
pera els ponis salvatges en un llac 
que hi ha enmig de les dunes, com si 
fos un indi que, enfilat dalt d’un ar-
bre, observa els búfals. De fet, li en-
canten els indis, sobretot els sioux, 
que és la tribu que coneix millor. Tot 
aquest univers de fantasia, però, 
pren un altre sentit gràcies a l’Aisha, 
una nena refugiada que ha arribat 
nova a l’escola. Així és com comença 
la novel·la holandesa Un indi com tu 
i com jo, escrita per Erna Sassen i 
il·lustrada per Martijn van der Lin-
den, que Takatuka acaba de publicar 
en català i en castellà. D’Erna Sassen 
en sabem poca cosa. Va iniciar la se-

Jo també soc  
un indi 

va carrera professional com a actriu 
de televisió i teatre, ofici que va 
abandonar el 2004 per dedicar-se a 
la narrativa per a infants i joves. El 
que sí que podem dir és que li agrada 
explicar històries que toquen la fibra 
sensible, almenys a Dit is geen dag-
boek [Això no és un diari], en què 
relata la vida d’un adolescent la ma-
re del qual s’ha llançat a la via del 
tren, o a Er is geen vorm waarin ik pas 
[No hi ha manera que jo encaixi], 
protagonitzada per una noia a qui el 
món se li ensorra.  

En la novel·la infantil que ens 
ocupa es parla d’infantesa, acolli-
ment, amor, diversitat ètnica i re-
ligiosa, racisme, però sobretot de la 
importància de trobar algú que po-
dria ser una ànima bessona, especi-
alment si no encaixem en la realitat 
que ens envolta. L’autora, sense 
caure en moralismes, dibuixa un 

retrat sensible d’aquest nen que 
no s’adapta a l’entorn i que pre-
fereix buscar aixopluc en el po-
der de la seva pròpia imaginació 
(atureu-vos a llegir el passatge 
en què el protagonista s’escapa, 
que és descrit com un viatge oní-
ric). No obstant això, l’aparició 
en escena de l’Aisha obre una es-
cletxa de llum, més enllà de les 
dificultats de comunicació –no 
parla neerlandès–. L’oportunitat 
per conèixer-se la troben, mal-
grat tot, en un treball que fan tots 
dos sobre els maies, que, d’altra 
banda, permet al Boaz reflexio-
nar sobre la tradició, els costums 
i les religions que hi ha arreu. Per 
estudiar aquesta comunitat, ell 
escriu mentre que ella dibuixa, i 
això els connecta. De vegades les 
paraules no calen. 

Ens trobem, doncs, davant 
d’un relat que toca temàtiques di-
verses (tot i que entrellaçades) i 
que, a més, està construït a través 
de plans narratius de diferents ni-
vells, cosa que en algun moment 
pot dificultar una lectura segui-
da sense buits de comprensió: per 
exemple, la representació de du-
es civilitzacions indígenes terri-
torialment allunyades (els sioux i 
els maies) podria generar confu-
sió. L’aposta per una complexitat 
narrativa ja ho té, això. De tota 
manera, el que ajuda a formar un 
bloc més compacte és la proposta 
artística, de la mà de Martijn van 
der Linden, que juga amb el dis-
seny i la il·lustració, creant una 
unitat gràfica, poc freqüent en 
aquest gènere. A còpia d’imatges 
que recorden els petròglifs, em-
belleix el text i li fa de camí per on 
avança per no perdre el rumb. Al 
mateix temps, els colors, llumino-
sos, són un mirall de les línies que 
esbossa la petita Aisha, que inter-
preta l’univers maia. 

En aquesta passió pels indis, el 
protagonista s’imagina que la se-
va amiga és sioux. Però no, aca-
ba descobrint que no, que ha fu-
git dels bombardejos de Síria. I si 
la vivència d’una guerra ja és 
prou difícil, la família siriana ha 
patit alguns episodis de discrimi-
nació al país d’acollida, fet que al 
mateix Boaz li costa d’entendre 
(aquí l’àvia, aquesta aportació 
necessària de la veu d’un adult, 
s’encarrega d’acompanyar-lo en 
la incomprensió davant de situa-
cions hostils). En qualsevol cas, 
per a ell, que al final l’Aisha no 
vingui de terres americanes no 
resulta un problema, perquè 
l’aparença és el menys impor-
tant. Al capdavall, és una índia 
com tu i com jo.!
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És un zoo perquè hi 
ha tota mena d’ani-

mals, i il·lògic perquè, 
en les pàgines d’aquest 
àlbum, es juga amb l’ab-
surd. Es tracta, doncs, 
d’un llibre d’endevina-
lles amb preguntes i 
imatges relacionades a 
partir de jocs de com-
plicitat: no hauríem dit 
mai, per exemple, que 
l’animal que desapareix 
amb un ensurt és l’hipo-
pótamo. 

Zooilógico 
RAÚL ROMERO I  
RAMÓN PARÍS 
Ekaré

La Makepeace, una 
noieta de 12 anys, 

percep els esperits dels 
morts, que la perseguei-
xen. Però ella sap defen-
sar-se d’aquests fantas-
mes que estan desespe-
rats per trobar refugi. 
Després de L’arbre de les 
mentides i La cançó del cu-
cut, Hardinge ens torna a 
sorprendre amb aquesta 
obra plena de fantasia i 
misteri que pica l’ullet al 
gènere realista i històric.

La veu de 
les ombres 
FRANCES HARDINGE 
Bambú
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