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Anne Tyler, 
de nou

Anne Tyler (Minneapolis, 1941), 
guanyadora dels premis més im-
portants als Estats Units (entre els 
quals, el Pulitzer), és una escripto-
ra tan famosa al seu país com poc 
coneguda aquí. Ja fa temps que 
l’èxit comercial i popular l’acom-
panya, sobretot a partir de la mag-
nífica novel·la The accidental tou-
rist (El turista accidental, Lumen, 
1989; traducció de Gema Vives). Es 
tracta d’una bellíssima narració en 
la qual trobem les característiques 
que han conformat la seva obra: la 
solitud bàsica de totes les perso-
nes i el grup, la família, com a mal 
menor. Ara, després de 22 no-
vel·les, ha publicat La dansa del re-
llotge (Proa, traducció de Marc 
Rubió), que ens mostra un altre 
drama contemporani ple de recur-
sos, irònic, molt hàbil en els seus 
plantejaments narratius i que, 
com és habitual en l’autora, trenca 
amb el tòpic de la societat nord-
americana convencional i buida i 
ofereix indirectament una propos-
ta de restauració moral. Amb la 
simbologia de la mudança i el can-
vi de vida inclosos. 

La vida és una mudança 
La dansa del rellotge és la història 
d’un despertar, el de la Willa, que, 
ja gran i casada per segona vegada, 
s’adona que pot començar a viure 
la pròpia vida, a prendre les pròpi-
es decisions. Han ferit l’antiga pa-
rella del fill i no té ningú que cui-
di la filla de deu anys. La Willa ho 
farà i començarà una nova vida. El 
plantejament d’aquesta autora pot 
semblar melodramàtic però ni de 
bon tros. Perquè Tyler, en el fons, 
no creu en la felicitat. I això no dei-
xa de ser revolucionari en un país 
com els Estats Units, que tenen el 
concepte incorporat fins i tot en la 
declaració d’independència. A La 
dansa del rellotge brilla també 
l’humor fi i nostàlgic, l’amor per 
aquests personatges que són com 
els que veu cada dia mirant per la 
finestra de casa. Tyler, observado-
ra minuciosa de la quotidianitat, fa 
de la literatura un joc per ella ma-
teixa, una estètica on fa desaparèi-
xer la màscara i mostra l’engany de 
la vida. De vegades pel seu distan-
ciament sorneguer arriba a recor-
dar el Nabókov de les novel·les 
nord-americanes. S’ha traduït poc 
al català. Si no l’han llegit, val la pe-
na acostar-s’hi.!
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“Bona nit, goril·la”, 
diu el guarda del 

zoo, però el goril·la en-
cara no té son. Li agafa 
les claus i, mentre el 
guarda continua la ron-
da, va alliberant els al-
tres animals de la gàbia. 
Acaben a casa d’ell, amb 
la seva dona, la qual els 
tornarà tots –o no?– al 
zoo. L’àlbum, guardonat 
amb la medalla Calde-
cott, acompanya els més 
petits en el moment plà-
cid d’anar a dormir. 

Bona nit, 
goril·la 
PEGGY RATHMANN 
Ekaré 
 

Hi ha llibres infantils a les pàgines 
dels quals entraries i t’hi quedaries 
a viure, per la recreació d’un món de 
coses senzilles i boniques. A qui no 
li agradaria ser un ratolinet de la 
Bardissa Secreta, aquesta tanca de 
matolls en plena naturalesa on els 
habitants han cavat els seus caus, 
que són cases ficades a les arrels i els 
troncs dels arbres. És el cas dels 
quatre llibres de l’autora anglesa Jill 
Barklem (1951-2017), un per a cada 
estació de l’any: Conte de tardor, 
Conte d’hivern, Conte de primavera i 
Conte d’estiu. Publicats per primera 
vegada per HarperCollins als anys 
80 del segle XX, Blackie Books els 
acaba de recuperar amb una edició 
acurada i molt ben traduïda al cata-
là per Marina Espasa.  

Els ratolins de la Bardissa Secre-
ta sempre estan enfeinats, tot i que 

Els ratolins de Jill 
Barklem recuperen 
valors essencials

també troben estones per divertir-
se. A la tardor, surten al camp per 
recollir fruites del bosc, llavors i ar-
rels per a l’hivern que ha de venir; 
en plena feina, la petita Abril es 
perd mentre cull flors. Ja a l’hivern, 
el fred ha cobert els camps d’una 
neu espessa i la comunitat es prepa-
ra per al gran ball; empolainats per 
a l’ocasió, ballen i beuen fins a la 
matinada. El sol treu el cap en un 
matí preciós de primavera i el Boi, 
un ratolinet que viu en un arbre 
amb la seva família, salta del llit 
content, perquè és el seu aniversa-
ri. I el calorós estiu es presenta amb 
una gran notícia: la Rosella i el 
Blanquet anuncien que es casen.  

Aquest és el món en miniatura 
que, amb una sensibilitat sense lí-
mits per escriure i il·lustrar, va cre-
ar Jill Barklem, formada a la Saint 

Martin’s School of Art de Lon-
dres. Quan era joveneta, va tenir 
un despreniment de retina, per la 
qual cosa no podia practicar es-
port com la resta de companys, i 
es va dedicar al dibuix i a la botà-
nica. Des d’aleshores no va deixar 
mai d’observar la naturalesa, que 
l’apassionava, i això li va donar 
una gran habilitat per represen-
tar aquest univers: ho veiem, al 
llarg de les pàgines, en la il·lustra-
ció rigorosa feta amb aquarel·la 
de paisatges, arbres, plantes i 
flors. Però també comprovem el 
bon ofici de l’artista en la creació 
dels espais interiors, plens a ves-
sar dels objectes quotidians i els 
mobles que podria haver-hi en 
una casa tradicional anglesa, i en 
el bon treball dels personatges, 
aquests ratolins humanitzats que 
donen vida a les petites aventu-
res. Tot plegat fàcilment ens por-
ta fins a l’obra de Beatrix Potter 
(1866-1943) o d’Alison Uttley 
(1884-1976), referents per a tot-
hom de la literatura infantil.  

Gaudir de la vida en comunitat 
En alguna ocasió, la primera 
editora d’aquesta sèrie, Jane Fi-
or, ha explicat que l’autora es va 
presentar amb una carpeta que 
contenia un munt d’il·lustraci-
ons de ratolins i del que podia 
ser el món d’aquests animalons, 
però sense una història defini-
da, que es va anar configurant 
després. En la feina que actual-
ment fan alguns segells d’aquí 
de recuperar obres clàssiques, 
sempre hi ha el perill que el con-
tingut quedi desfasat i que, d’al-
guna manera, es mostrin alguns 
valors que anys enrere es consi-
deraven importants però que ja 
no tenen sentit en la realitat 
d’avui. Aquest no és el cas. 
Aquells primers dibuixos que va 
ensenyar Barklem van portar al 
resultat que ara tenim a les 
mans: quatre narracions que 
passen en un llogarret idíl·lic on 
els seus habitants, uns ratolins 
adorables, estimen l’entorn na-
tural i el respecten, treballen de 
valent quan cal, es donen un cop 
de mà quan les coses van mal 
dades i, així mateix, celebren les 
alegries plegats. Al capdavall, es 
tracta de gaudir de la vida (en 
comunitat). I nosaltres ens que-
dem amb aquests valors essen-
cials –l’amor per la naturalesa, 
la rutina plaent, la companyonia– 
que cal recordar-nos i compartir 
amb els infants especialment ara, 
en els temps (sovint massa tecno-
lògics) que corren.!

BLACKIE BOOKS

Sobretot de petits, 
sempre hi ha coses 

que ens fan por, com ara 
estar sols al bosc, per-
dre’ns en un centre co-
mercial, els taurons, els 
zombis, les bruixes, els 
fantasmes... I, especial-
ment, la foscor, que pot 
ser aterridora. Jaume 
Copons, amb el to hu-
morístic que el caracte-
ritza, ens convida a 
obrir aquest llibre i, pot-
ser, vèncer la por que 
sovint ens persegueix.

Tot el que 
sé de la por 
JAUME COPONS / 
PEP MONTSERRAT 
Combel

Aprofitem la publica-
ció d’Esperem un be-

bè per fer un petit home-
natge al cèlebre John 
Burningham, un dels au-
tors d’aquest àlbum, que 
ens ha deixat aquest any. 
Amb Helen Oxenbury, 
també reconeguda inter-
nacionalment, narren 
una història plena de 
tendresa: el petit de la ca-
sa fa un munt de pregun-
tes a la mare perquè està 
a punt d’arribar un ger-
manet a la família.

Esperem  
un bebè 
JOHN BURNING-
HAM / HELEN 
OXENBURY 
Joventut
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