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Extrets de Zoo di storie e
versi, però ja publicat a Ità-
lia en aquest format àlbum
el 2007, ens arriba un recull

de nou històries de Rodari amb pro-
tagonistes animals i dibuixos d’Anna
Laura Cantone. A dues dobles pàgi-
nes per relat i dibuix, cada història
presenta actituds de la condició hu-
mana representades per bèsties: la
supèrbia, l’avarícia, el triomf de la
bondat sobre la mesquinesa, l’egois-
me, l’engany... Com passa en moltes
altres faules amb animals que mos-
tren actituds humanes, el bo acostu-
ma a imposar-se sobre el dolent, amb
la qual cosa se’n treu una lliçó edifi-
cant, de la lectura.

Rodari és hàbil, mesura bé l’hu-
mor i té cura dels detalls en la narra-
ció. Però admetem que la col·lecció
d’històries en el format que se’ns
presenta, té la raó de ser gràcies als
personatges de Cantone, arrodonits
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I
si Cyrano, el personatge, no l’autèntic Hercule-
Savinien de Cyrano de Bergerac (escriptor i pre-
cursor de la ciència-ficció), en qui es va inspirar
Edmond Rostand per a l’obra de teatre estrena-

da el 1897, sí, el Cyrano aquell del nas llarg i el verb
àgil, incisiu i poderós, com el seu domini de l’espasa,
sí, el que va ser interpretat per José Ferrer, Gérard
Depardieu i Josep Maria Flotats, i si, deia, en comp-
tes d’amagar-se rere els versos mal recitats pel pa-
llús cadet Christian de Neuvillete, hagués confessat
el seu amor a la cosina Roxana (nom, per cert, com
el de la prostituta a qui Sting va dedicar la famosa
cançó)? Uf, una frase així, demana punt i a part.

Doncs qui conegui l’obra recordarà que ella, la
donzella, més enamorada del vers que del físic, no
hauria rebutjat el poeta pel seu nas. I si hagués resul-
tat que amb el nas enorme i la bona espasa Rostand
es volia referir a... un altre apèndix? Aquests emmas-
caraments els fan, els escriptors.

Un estudi assegura que la relació entre el nas d’un
home i l’altre apèndix és directament proporcional,
una afirmació del tot refutable, com demostra l’actor
porno Nacho Vidal, ben xato de nas i amb una eina
descomunal. Si realment tingués el nas en proporció,
s’hauria de dir Pinacho Vidal! I parlant de la marione-
ta de Geppetto, bé, de Carlo Collodi, el saben aquel
que diu que en Pinotxo i la Fada estan fent un 69 i, ar-
ribant a un grau màxim d’excitació, ella prega: “Men-
teix, Pinotxo, menteeeiiix!”.❋

Cyrano de Bergerac

LLUÍSLLORTISI...?

i plens d’expressivitat. Emprant tèc-
niques diverses –collage, llapis, foto-
grafies, fins i tot bolígraf sobre acrí-
lic–, amb valors propis del llenguat-
ge de l’art i no només el purament de
la il·lustració, els animals de Canto-
ne duen vestit i sabates, gesticulen,
mostren caigudes d’ull i somriuen
com ho fan les persones.

La il·lustradora italiana escampa les
seves imatges per tota la pàgina, cada
una amb un fons decoratiu subtil-
ment ratllat o quadriculat (com un pa-
per pintat de paret, un mantell o un
llençol; l’autora és un referent per a la
il·lustració d’estampats o tèxtil) sobre
el qual hi enquadra els personatges,
conferint a l’escena categoria de re-
presentació.

I mai tan ben dit que els enquadra:
Cantone emmarca cada imatge com-
pleta amb unes sanefes senzilles,
també subtils i decoratives, algunes
directament amb repunt de fil cosit

a màquina sobre el full, per a les
quals, de tant en tant, utilitza parts
dels mateixos animals (la cua del gat
o la de la guineu). Aquest tancament
o limitació de la imatge li dóna cate-
goria de paràbola visual de la lliçó
que l’autor ha transmès amb l’anèc-
dota relatada. Potser sí que l’autora
ens sorprèn amb una composició
més estructurada i no tan lliure, com
ens té acostumats.

Cal lamentar unes guardes amb
poca substància, que contrasten
amb la riquesa dels dibuixos interi-
ors i del divertimento de Rodari. Di-
rem, per acabar, que els pocs hu-
mans que hi apareixen pertanyen a
la banda negativa, estafadors i mal-
tractadors sense escrúpols que de-
sitjaríem que desapareguessin del
mapa en aquest 2010 que tot just
ara comença. Bon any! ❋


