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L’autor irlandès Roddy Doyle
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Roddy Doyle, La venjança dels
mofetes. Traducció d’Armand

Carabén. Il·lustracions de
Brian Ajhar. Columna.

Barcelona, 2000.
A partir de 7 anys.

N
o sabria dir on rau
l’interès d’aquest
conte, que, un cop
llegit i rellegit, no
m’ha interessat

gens, tret d’algun moment en
què l’autor dispara amb un
tret d’ironia, suposo que ir-
landesa. ¿Ens trobem davant
l’oportunisme de publicar un
conte de l’autor de la novel·la
best seller Una estrella que es diu
Henry? ¿O influïts
per l’aura d’un no-
vel·lista que ha vist
adaptades algunes
de les seves obres al
cinema per Stephen
Frears? ¿O amb un
relat del guanyador
al seu dia del Boo-
ker Prize, per Ha, ha,
ha? ¿O amb l’autor
de films com ara The
Commitments, Cafè ir-
landès i La camioneta?

Bones novel·les i
excel·lents versions
cinematogràfiques
a les quals La ven-
jança dels mofetes
–potser malarauda-
ment pensada per a
joves– fa un flac fa-
vor. Però, ai, les fe-
bleses! El llibre en
cartoné i les il·lus-
tracions interiors
sense acolorir, amb
el text enquadrat en
marcs, fa que tot plegat tingui
la capacitat de retornar al va-
lor del llibre amb lletra grossa
i acompanyament visual. Un
encert editorial, doncs, que es
mereixeria un text millor o,
com a mínim, que apugés el
llistó de la capacitat interpre-
tativa i reflexiva dels primers
lectors als quals s’adreça.

AMBIENTADA A IRLANDA
La venjança dels mofetes són uns
éssers diminuts i invisibles
perquè es metamorfosegen en
el color que tenen més a tocar
i només parlen amb els gossos
per negociar-hi l’assumpte de
venda de les tifes, paraula
gairebé estrella del conte.
L’ambientació se situa a Irlan-
da, on trobem que els mofetes
han de posar una tifa al mig
del camí on ha de passar un
tal senyor Mack, un bon home
que té l’ofici de tastar galetes.
Amb una rècula de capítols,
en els quals el mateix escrip-
tor s’equivoca repetidament
de número, va avançant l’ac-
ció al ritme de cançó de l’en-
fadosa, fins al màxim d’un ra-
lenti de tal calibre que arriba a
distreure el lector amb les se-
ves històries paral·leles.

El conte acaba amb un
glossari que potser és el més

interessant de tot el text per-
què no es limita a explicar al-
gunes de les paraules que
l’autor ha utilitzat en el relat
sinó que les amaneix amb
aportacions pròpies, en al-
guns casos amb bon humor.

La venjança dels mofetes em
recorda la política editorial
tan estesa de fer passar bou
per bèstia grossa quan es
tracta d’editar per a lectors
primerencs. La seva importa-
ció al català referma aquesta
pràctica amb la seguretat que
ningú no es queixarà perquè
hi estem tristament avesats.
Tot i que mal de molts no
hauria de ser consol d’uns
quants.

Per acabar-ho d’adobar, la
presentació del conte, a la
contracoberta, sobrepassa
amb escreix les expectatives
que, a dins, no es compleixen:
“El senyor Mack està a punt de
viure una experiència que no
es mereix. De fet està a punt
de patir... la venjança dels
mofetes. Qui rep la venjança
dels mofetes? Els adults que es
passen de llestos amb els nens:
els que els asseguren que al-
guna cosa té gust de pollastre
quan no és així, els que es fan
pets i en donen la culpa als
nens, els que es mengen l’úl-
tim tall de pizza sense pre-
guntar als altres si en volen... I
com és que el senyor Mack l’ha
de patir? En aquesta diverti-
díssima història, Roddy Doyle
ha creat uns personatges d’a-
llò més trapelles capaços de
crear les situacions més enre-
vessades i emocionants”.

Doncs, mentida podrida. Els
catàlegs editorials per a in-
fants i joves que un servidor
coneix en van plens d’històri-
es com la de Roddy Doyle. To-
tes pateixen del mateix mal.
Han estat escrites en l’auto-
complaença i l’autoavorri-
ment, i només provoquen el
badall i la son dels qui s’atre-
veixen a entrar-hi.
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Will Eisner, El último día en
Vietnam. Norma Editorial.

Barcelona, 2000.

E
l último día en Vietnam
és el nom del primer
dels sis relats, elabo-
rats a partir d’anèc-
dotes viscudes per

l’autor en diferents conflictes
bèl·lics, que formen aquest àl-
bum no bel·licista. Les cinc pri-
meres històries són fruit de vi-
sites de l’autor a Vietnam i Co-
rea al bell mig de les confron-
tacions que van patir les dues
nacions per la intervenció ar-
mada ianqui; la darrera neix de
la pròpia experiència militar de
l’autor. El pes narratiu de les
historietes guarda una certa si-
metria condensant-se a la pri-
mera i la sisena (Vietnam i la II
Guerra Mundial), les altres són
com petits apunts de situacions
o personatges que completen
una visió atípica de la guerra.
Es tracta d’una versió clara-
ment civil que, lluny de la llo-
ança de l’heroisme o de la jus-
tificació de l’agressió, se centra
en els diversos escenaris on els
soldats lluiten per la seva su-
pervivència. Situades a la rere-
guarda, o en una avantguarda
desactivada, les seves petites
històries desmitifiquen la rela-
ció entre guerra i compromís
patriòtic i ens expliquen com la

voluntat de viure s’imposa fins
i tot defugint la participació en
el conflicte. Una vegada més,
Eisner demostra la seva capaci-
tat d’evidenciar el dramatisme
que contenen els petits detalls
vivencials dels personatges mes
comuns. A més, en aquesta
ocasió, potser per apropar-se

amb més netedat a un tema
delicat per a ell i el seu context,
utilitza el recurs de la càmera
subjectiva en dues historietes
amb un estil que barreja el re-
portatge, transmissió de l’expe-
riència viscuda i objectivitat, i
la subjectivitat de la recreació
artificial de la ficció.

Josep Lorman, El cofre del
negrer. Il·lustracions de Tha.
Col·lecció El Vaixell de Vapor.

Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2000.
A partir de 12 anys.

P oc es podia imaginar en
Daniel que canviar la fei-
na d’aprenent en una

drassana per la de mariner el
convertiria en el protagonista
d’una gran aventura. Anar a la
recerca d’un tresor sempre és
una experiència excitant i ar-
riscada, sobretot si no s’és l’ú-
nic que hi va darrere.

Olga Xirinacs, Un cadàver per
sopar. Col·lecció Columna Jove.

Editorial Columna.

Barcelona, 2000.
A partir de 14 anys.

L’ Iris estudia periodisme
i vol escriure una no-
vel·la d’assassins men-

jadors de carn humana. Té un
bon dossier de criminals re-
cents i també té un assassí
prop de casa, sense saber-ho.
L’Iris i l’Israel, un noi ecolo-
gista, trobaran restes maca-
bres. Premi Ciutat de Badalo-
na de Narrativa Juvenil.

Víctor Mora, El Castell de Lava
Negra. Col·lecció L’Odissea.

Editorial Empúries.

Barcelona, 2000.
A partir de 14 anys.

T ercer volum de les aven-
tures de Cor d’Acer, des-
prés de La dama de la gà-

bia de ferro i L’ogre dels Carpats.
Els protagonista d’aquestes
aventures, Cor d’Acer, almo-
gàver de la Companyia Cata-
lana, ara es troba a Sibèria,
amb una única missió: vetllar
per la vida de la princesa Na-
dira, la seva promesa.


