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Ll
ib
re
s lejandro Palomas (Barcelona, 1967)

ha guanyat amb la seva setena novel-
la, Un fill, el darrer premi Ruyra de

narrativa juvenil que publica La Galera dins
la col·lecció Bridge, dedicada al gènere cros-
sover. El protagonista és el Guillem, un nen
introvertit i fràgil, però amb un somriure
permanent i un enteniment per sobre del que
li pressuposen el seu pare en crisi, una mestra
que intueix el conflicte que viu el nen i la psi-
còloga que el tracta. La mare del Guillem hi
és i no hi és..., però sí que hi són les emocions
que busca transmetre Palomas sobre les rela-
cions de família en un sentit ampli, universal.

A

NOVETATS LL.LL.

Tres novel·les ben diferents: un premi, un clàssic i una ucronia
L’editorial Sidillà presenta el tercer títol de

la col·lecció Illa Roja, Pèl de panotxa, un clàs-
sic de Jules Renard (1864-1910), ara traduït
per Antoni Clapés. El protagonista és un nen
pèl-roig que les passa magres a la França ru-
ral de finals del segle XIX. Una història amb
ironia i lucidesa narrativa formada per 48 pe-
ces independents que s’allunyen dels estereo-
tips edulcorats. Renard hi va abocar les frus-
tracions més íntimes, perquè el Panotxa és
un alter ego seu reconegut; un precursor
d’Édouard Louis i la seva recent Adéu a l’Ed-
dy Bellegueule, sense el component de margi-
nació homosexual, en el cas de Renard.

I un best-seller: La república pneumàtica.
Ball de serps, de J. Valor Montero (Barcelona,
1965) i publicat per Cruïlla. És una ucronia,
la recreació d’un fet o etapa del passat que no
va passar, però podria. El romà Titus Livi ja
va aplicar aquest recurs fa dos mil anys. I pre-
cisament l’obra està ambientada a l’Antiga
Roma, on treuen profit de la màquina de va-
por que va inventar Heró d’Alexandria i els
romans viatgen amb trens i volen amb dirigi-
bles. La trama d’aventures la protagonitza el
jove Marcus, que ha d’alliberar el seu pare,
empresonat injustament a Barcinomagma.
Tres obres, tres gèneres, tres encerts. ❋

INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

i a qualsevol lector adult li demanem
que enumeri tres autors universals de
contes infantils, segur que, en l’ordre

que sigui, citarà el francès Charles Perrault, els
alemanys germans Grimm –Jacob Ludwig
Karl i Wilhelm Karl– i el danès Hans Chris-
tian Andersen. Algú hi afegiria les faules del
grec Isop o altres autors universals com el bri-
tànic Lewis Carroll i l’italià Carlo Collodi, co-
neguts, es podria dir, per dos grans personat-
ges, Alícia i Pinotxo, respectivament.

En qualsevol cas els tres (quatre) primers
autors acumulen ells sols ben bé el 80 per cent
dels contes anomenats clàssics que es van ver-
sionant i versionant i versionant des de fa anys
i anys i anys. Naturalment, després d’ells i fins
i tot recentment, també hi ha grans autors de
contes infantils, però difícilment cap arribarà
a assolir una universalitat tan inqüestionable
com la d’ells.

No és estrany que el francès Éric Puybaret,
actualment considerat un dels il·lustradors
més destacats, hagi fet una versió de contes
poc coneguts d’Andersen i els hagi il·lustrat a
El follet dels somnis. Set contes per anar a dor-
mir. Una història per a cada nit de la setmana,
de dos o tres fulls de llarg, i unes temàtiques
variades, imaginatives i més divertides que di-
dàctiques. Molt ben traduïts per Pau Joan
Hernández i guiats pel follet Tancaülls.

Tot està molt bé, edició inclosa (amb cober-
tes encoixinades), però les il·lustracions apu-
gen l’aposta: són fantàstiques, per la delicade-
sa, netedat i textura. Amb què estan fetes? Lla-
pis? Tinta? Grattage? Doncs no: bolígraf!
Quan un il·lustrador és bo, de qualsevol tècni-
ca i material en treu el màxim profit. I només
partint del màxim es pot complementar a l’al-
ça la feina dels mestres. ❋

S
Mestres

EL FOLLET
DELS SOMNIS
Text: H.C. Andersen
Il·lustracions:
Éric Puybaret
Traducció:
Pau Joan Hernández
Editorial: Baula
Barcelona, 2014
Pàgines: 82
Preu: 12 euros
A partir de: 8 anys

Una de les
il·lustracions
a pàgina sencera
d’Éric Puybaret
BAULA




