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El poeta i narrador Antoni Arca

L I T E R A T U R A I N F A N T I L I J U V E N I L

Un gos nascut
col·lectivament

A N D R E U S O T O R R A

Antoni Arca, Buc.
Il·lustracions de Miquel

Zueras. Col·lecció Grumets.
Editorial La Galera.

Barcelona, 2000.
A partir de 12 anys.

A
questa és la segona
novel·la que publica
Antoni Arca a la col-
lecció Grumets. La
particularitat d’a-

quest segon lliurament neix
d’una experiència de l’autor a
l’Alguer en una escola on va
fer-hi unes sessions d’animació
de la lectura. Es tractava de
llegir als alumnes textos de
novel·les conegudes o fins i tot
retalls de diaris. I al cap d’uns
dies va sorgir la de-
manda dels matei-
xos alumnes d’am-
pliar l’experiència a
escriure. I així va
néixer Buc, nom del
protagonista d’a-
quest relat que,
amb la mateixa ho-
nestedat que expli-
ca la gènesi del lli-
bre, l’autor explica
també que arrenca
de la influència del
gos de Jack London,
que havien acabat
de llegir en una de
les sessions (Buck, a
La crida del bosc).

En el cas d’aquest
gos –suposo que
alguerès– l’hàbitat
on viu és un bloc de
pisos amb tots els
avantatges i els des-
avantatges que això
comporta per a un
gos. Però, de fet, la
història de Buc és
una excusa per portar el lector
a conèixer un personatge d’a-
quells que escassegen en la li-
teratura per a joves: un noi que
fa la seva vida en cadira de ro-
des i que, a causa d’una jugada
de cartes, guanya com a pe-
nyora un gos, Buc, esclar.

Antoni Arca va bastint la
novel·la a base d’un vis-à-vis en-
tre Buc i Mariolino, el seu nou
amo. Com que la novel·la va
néixer, com deia, d’una expe-
riència col·lectiva –l’autor es-
crivia en català alguerès i els
alumnes en feien versions en
italià–, no és estrany que al-
guna subtil referència delati
l’origen del text. Així, quan es
dubta sobre quin nom cal po-
sar al gos, pel color barrejat de
taques de la pell que té, un dels
que es proposa és el d’Arle-
chinno, el personatge per ex-
cel·lència de la Commedia
dell’Arte.

Narrada des dels ulls del gos
Buc, el lector pot anar desco-
brint tot allò que envolta el
personatge del relat, els amics,
la família desestructurada, el

veïnat... Per tant, allò que po-
dria semblar una novel·la més
de la història d’un gos es con-
verteix en una novel·la sobre
un personatge adolescent a qui
els ulls innocents del gos Buc
ajuden a reflectir amb la pàti-
na literària que li vol donar
l’autor.

Posats a buscar motius més
amagats, Buc podria ser també
una història sobre l’amistat. És
difícil que una novel·la amb
gos d’acompanyant no tracti
de l’amistat, però Antoni Arca
ho fa de tal manera que aquest
lligam entre Buc i Mariolino es
va nuant a manera que el relat
avança.

Així, doncs, si el lector vol
fer el camí similar al que ha

seguit l’escriptura de Buc, pri-
mer es pot endinsar en la sal-
vatgia de Buck a la novel·la
clàssica de Jack London, i des-
prés entrar en la placidesa i el
neguit interior que persegueix
el Buc alguerès. Fins i tot en
qüestió de gossos, el temps ha
canviat la manera de viure. I
no cal dir que entre el bosc de
debò i el bosc urbà hi ha, ni
que sovint es comparin, nota-
bles diferències.

TRADUCTOR I DRAMATURG
Antoni Arca, poeta i traductor
(ha versionat en italià textos de
Miquel Martí i Pol, Josep Pla i
Josep Vallverdú), ha fet també
traduccions del sard al català i
ha escrit una vintena de peces
teatrals, algunes de publicades
i algunes d’estrenades, com les
que ha dedicat també al teatre
per a nois i noies com els títols
Ramon i Lis; Ussicheddu; Carrabu-
fas i Basuccu, una oportunitat
per als grups que planegen es-
tades de fi de curs a l’Alguer,
per trobar-hi un punt de con-
nexió afegit.

MONTEYS

Pàgina de Monteys a ‘El Jueves’

El somriure permanent

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Autors diversos. El Jueves. El

Jueves. Barcelona, 2000.

E
ls més de 24 anys
d’existència d’El Jue-
ves constitueixen
una prova evident,
són testimoni de la

seva capacitat lampedusiana
de canviar per a romandre
igual. És aquest un equilibri
gens fàcil d’aconseguir en
una revista d’humor d’actua-
litat amb pretensions d’arri-
bar a un públic ampli. D’una
banda, la necessitat de gene-
rar fidelitats i identificacions
entre els lectors imposa mis-
satges senzills i repetitius. De
l’altra, es necessari connectar
amb l’evolució social del pú-
blic potencial, evolució que
en els seus anys de vida ha
estat prou intensa. El fruit
actual d’aquesta tensió entre
inèrcia i renovació és una re-
vista que, malgrat conservar
personatges que demanen
una merescuda jubilació, ha
actualitzat gran part dels
seus continguts amb la in-
corporació d’un bon grapat
de joves humoristes gràfics
encapçalats per Manel Font-
devila i Albert Monteys. Els
diferents matisos o tons del
costumisme –irònic, sorne-
guer, antisubtil, subtil, ima-

ginatiu– són coberts per
Mauro, Ladislao Kubala, Vera,
Bernardo Vergara, Agreda i
Pablo Velarde, amb una exhi-
bició de pluralitat d’estils que
es complementa amb el mi-
nimalisme de Julius i la ingè-
nua surrealitat de Dario
Adanti. Malgrat tot, encara

queda un buit per omplir: el
buit de l’humor polític, un
buit essencial en una revista
com El Jueves i en un temps
com el d’ara que exigeix la
parodia intel·ligent i crítica
d’una realitat que vol fer de
l’ensopiment el millor aixo-
pluc de la seva mediocritat.

Manuel Valls, La Júlia i la
desaparició del meteorit.

Il·lustracions de Montse
Español. Col·lecció Sopa de

Llibres. Barcanova.

Barcelona, 2000.
A partir de 12 anys.

A casa de la Júlia la vetlla
de Nadal va quedar re-
duïda a un sopar de piz-

zes i llaunes de conserva a
causa d’uns fets misteriosos
que van tenir de protagonista
un meteorit i algú que vivia en
una cabana al bosc. La il·lus-
tradora treu molt de partit
dels espais minúsculs que li
cedeix l’edició.

Manuel Valls, La Júlia i el falcó
maltès. Il·lustracions de

Montse Español. Col·lecció
Sopa de Llibres. Barcanova.

Barcelona, 2000.
A partir de 12 anys.

E n aquest nou episodi de
la sèrie, la Júlia i els
seus amics viuen una

experiència perillosa quan
desarticulen tots sols una
banda internacional de trafi-
cants d’obres d’art. Amb
llenguatge eficaç i directe,
l’autor va donant entitat al
personatge intrèpid que la
il·lustradora transmet en re-
trat plàcid i net.

Tony Ross, Vull el dinar!
Adaptació de Núria Font.

Col·lecció Els Pirates.
Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2000.
A partir de 4 anys.

A quella princeseta de-
manava les coses de
qualsevol manera, sen-

se cap mena de bones mane-
res, però la reina, el general i
les persones grans li diuen
que sempre afegeixi “sis-
plau”. Quan ho fa s’adona
que tothom hi ve de gust. Un
temps després es troba un
monstre i la nena li ensenya
a dir “sisplau” i “gràcies”.


