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Prohibir 
llibres 
Aquest diumenge s’acaba la Ban-
ned Books Week, una iniciativa de 
diverses associacions d’autors i de 
biblioteques nord-americanes que 
té, entre d’altres, el suport del 
PEN. L’objectiu és defensar la lli-
bertat d’expressió i denunciar la 
censura que pateixen alguns lli-
bres. I quins llibres! Aquest any 
s’ha elaborat la llista de les cent 
obres més censurades durant la 
darrera dècada als Estats Units: 
fer-hi un cop d’ull és altament de-
priment i a estones divertit. Però 
preparem-nos, perquè aviat arri-
baran aquí les denúncies a escoles, 
biblioteques o llibreries per tenir o 
parlar de llibres que continguin 
idees massa subversives, com ara 
que dos pingüins mascles tinguin 
cura d’un pingüí nadó. Sí, aquest és 
l’argument del tercer llibre de la 
llista, un àlbum il·lustrat que es ti-
tula And Tango makes three i que 
com és que no està traduït al cata-
là? Continuo.  

El número u de la llista és una au-
tèntica joia, i aquesta sí que la tenim 
traduïda, gràcies a Yannick Garcia 
i Edicions de 1984: Diari del tot verí-
dic d’un indi a mitja jornada, de 
Sherman Alexie, un llibre ideal per 
llegir d’adolescent, un gran llibre. 
L’autor, descendent dels autèntics 
nord-americans, ha de veure com 
els descendents dels exterminadors 
dels seus rebesavis s’escandalitzen 
perquè el protagonista beu una mi-
ca, diu alguna paraulota i s’escapa 
de la reserva índia on el tenen tan-
cat (!!) per veure com són les escoles 
“només per a blancs”. Altres perles 
de la llista són el clàssic al·legat an-
tiracista Matar un rossinyol (sí, les 
denúncies venen sobretot d’Alaba-
ma i d’altres estats del voltant del 
Mississipí) o Fun home, el còmic so-
bre la sortida de l’armari d’Alison 
Bechdel.  

Entenguem-nos: les denúncies 
les posen col·lectius de cristians 
blancs que defensen coses tan sim-
pàtiques com portar armes a la 
guantera del cotxe, però que no po-
den suportar que un personatge 
imaginari digui fuck. Sembla estú-
pid, i ho és, però aquestes denúnci-
es aconsegueixen que certs llibres 
desapareguin de biblioteques esco-
lars, per exemple. I no és fàcil reba-
tre-les. Ja podem elaborar argu-
mentari si volem defensar les nos-
tres obres de ficció, no n’hi ha prou 
a insistir en l’artifici. Perquè, de fet, 
ningú no creu més en el poder de la 
literatura que el censor.!
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En aquest primer cas 
del Basil, un ratolí 

que vol seguir els passos 
del cèlebre Sherlock Hol-
mes, desapareixen unes 
ratolines bessones. Se les 
ha empassat la terra, pe-
rò el bon nas del superde-
tectiu el porta fins a la 
banda de rosegadors més 
perillosa de Londres. No-
vel·la infantil que, recu-
perada del 1958, farà les 
delícies dels lectors més 
curiosos. 

Basil, el 
ratolí super-
detectiu 
EVE TITUS / PAUL 
GALDONE 
Blackie Books

Tothom coneix la Pippi Calcesllar-
gues, ja sigui perquè n’ha llegit les 
històries o bé perquè les ha seguit 
a la sèrie de la televisió sueca que 
també va arribar, com els llibres, a 
les nostres llars. De fet, aquesta ne-
na de nou anys pèl-roja i pigada ha 
voltat mig món, tant dins com fo-
ra de les pàgines escrites per Astrid 
Lindgren (Vimmerby, 1907 - Esto-
colm, 2002). Potser pensa-
reu que ja s’ha dit tot el 
que s’havia de dir sobre 
aquest personatge, pe-
rò la llarga vida de la 
Pippi –més de setanta 
anys– sempre me-
reix un espai, i més 
quan Kókinos acaba 
de publicar-ne tres 
volums en català, amb 
les primeres il·lustraci-
ons d’Ingrid Vang Nyman, 
tenint en compte que l’últi-
ma edició catalana, de Joven-
tut, és del 1982. 

La Pippi Calcesllargues va co-
mençar a fer les primeres passes al 
costat de la segona filla de l’autora, 
que malalta al llit va demanar a la 
seva mare que li expliqués el conte 
d’una nena que es deia Pippilotta. 
Al cap de tres anys, el 1945, Lind-
gren va recuperar el personatge que 
havia amenitzat la malaltia de la fi-
lla i en va escriure les aventures. No 
és difícil imaginar com devia gaudir 
aquella criatura de set anys, al llit, 
mentre escoltava les sortides de to 
de la Pippi: òrfena de mare i un pa-
re que és capità d’un vaixell i que 
acaba regnant en una illa de les 
mars del Sud, viu a la Vil·la Villeku-
lla amb un cavall blanc amb taques 
negres, un mico que es diu Senyor 
Nilsson i una maleta plena de mo-
nedes d’or. Va vestida amb retalls 
de roba cosits per ella mateixa, mit-
ges llargues de colors diferents i 
unes sabates molt més grosses que 
els seus peus. I és tan forta que aca-

Pippi Calcesllargues, 
la nena més forta  
del món

ba vencent l’home més forçut del 
món, és tan llenguda que arriba a 
fer perdre la paciència dels adults 
i té un cor tan gran que salva dos 
nens que han quedat atrapats en un 
incendi. Tot això i més.  

Una autora avançada a l’època 
Si busqueu informació sobre la fi-
gura d’Astrid Lindgren, veureu 

que no és estrany que aquesta 
heroïna de nou anys que va des-
muntar les normes socials i els 
estereotips de gènere nasqués 
de la seva imaginació. L’escrip-
tora sueca era una noieta quan 
es va quedar embarassada del 
director del diari local en què 
col·laborava. En una societat 
profundament conservadora, 
va decidir fugir de la rectitud fa-
miliar per tenir el fill sola, a Di-
namarca, on li va trobar una ma-
re d’acollida. Anys més tard, el 
va poder recuperar. Amb això 
no volem dir que escrivís Pippi 
Calcesllargues gràcies a portar 
una vida agitada, perquè també 
cal tenir talent per escriure i ga-
nes de fer-ho; però sí que la seva 
història personal mostra que 
era una dona avançada per a 
l’època. Per a la Pippi tampoc va 
ser un camí de roses. Tot i que la 
literatura infantil ja coneixia al-
guns personatges femenins 
menys estereotipats que els que 
abundaven aleshores, com la 
valenta Bibi de Karin Michaelis, 
va ser la protagonista pèl-roja i 
pigada qui realment va trencar 
motlles. Quan s’inculcava que 
les noies s’havien de casar i for-
mar una família, i havien de ser 
educades i boniques, els lectors 
van trobar-se amb un punt de 
vista diferent: el d’una nena va-
lenta, forta, independent, aven-
turera i fantasiosa que els des-
cobria una infinitat de possibi-
litats fins llavors desconegudes. 
De fet, els seus llibres es van 

censurar durant anys en 
molts països, encara que a 

Suècia ja els hagués pu-
blicat l’editorial Rabén 

& Sjögren.  
Avui, en un con-

text en el qual els edi-
tors miren d’aprofitar 

al màxim el filó del femi-
nisme, revisem les nove-

tats dels títols que parlen 
de protagonistes femenines 

empoderades –sovint al vol-
tant d’un discurs força pautat– 

i confirmem, si ens calia fer-ho, 
el valor de Pippi Calcesllar-
gues. Al capdavall, Lindgren va 
crear el que li sortia de l’emo-
ció, la qual cosa et porta a un re-
sultat únic; tard o d’hora, això 
és el que acaba seduint els in-
fants. Només cal que observeu 
els petits veïns de la Vil·la Vi-
llekulla: com el que devien ex-
perimentar els lectors de l’èpo-
ca –i els d’ara–, el Tommy i 
l’Annika no poden sentir-se 
més feliços d’haver conegut la 
nena més forta del món.!

El protagonista se sent 
molt afortunat de te-

nir un germà com el Josep: 
sempre sap on deixa les co-
ses i on les han deixat els 
altres, recorda el nombre 
exacte de graons que te-
nen les escales per on pas-
sen normalment i pot lle-
gir a les fosques. El Josep 
és cec. Gràcies a aquest àl-
bum descobrim, a través 
dels ulls d’un nen, que la 
diversitat funcional es pot 
viure des de la positivitat.

Quina sort 
que tinc! 
LAWRENCE SCHI-
MEL / J.C. MAYORGA 
Cruïlla

Caminar sol per la ciu-
tat quan ets petit pot 

ser aterridor. Això és el 
que fa el protagonista 
d’aquest àlbum, que, a 
mesura que recorre els 
carrers nevats, observa 
cada detall i, alhora, dona 
consells a un amic seu 
que els lectors no veiem. 
Li explica els perills, però 
també li indica els racons 
on estarà més protegit. 
On es dirigeix, el protago-
nista? Amb qui parla?

Perdut a la 
ciutat 
SYDNEY SMITH 
Libros del zorro 
rojo
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