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Jorge Zentner i l’il·lustrador Tàssies
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Com foragitar
la por infantil

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

Jorge Zentner, Menjapors.
Traducció de Margarida
Trias. Il·lustracions de

Tàssies. Edicions Destino.

Barcelona, 2001.
A partir de 5 anys.

E
l premi Apel·les Mes-
tres té la particulari-
tat que no encotilla
els que s’hi presen-
ten. I per això un cop

d’ull als seus 20 anys d’existèn-
cia ofereix un resultat variat i
alhora enriquidor fins al punt
que, per absència d’altres inici-
atives en tot aquest llarg perío-
de –al marge de la il·lustració
editorial convencional–, s’ha
convertit en una mena d’àlbum
històric de la il·lustració de final
de segle passat.

Cada edició del premi Apel-
les Mestres aporta una sorpresa.
Convocat clarament sota la de-
nominació de literatura il·lus-
trada, buscar-hi el paper del
narrador és cada vegada més
difícil. I per això no toca altre
remei que admetre que l’il·lus-
trador té en aquesta sèrie d’àl-
bums l’oportunitat de demos-
trar que les seves làmines tam-
bé són narrativa, tot i que uti-
litzi el suport de la imatge.

Això és el que han fet molts
il·lustradors –premis Apel·les
Mestres o no–, i això és el que
fa Josep Antoni Tàssies –Tàssies
per als del gremi–, amb aquest
conte, Menjapors, el text del qual
és de Jorge Zentner.

Es pot pensar que la por és
un tema esgotat. De fet, no fa-
ríem res més sinó admetre que
qualsevol tema literari és un
tema esgotat. El que canvia és la
forma com es tracta. I amb la
literatura il·lustrada es produ-
eix un fenomen similar. Tàssies
–i el narrador Jorge Zentner–
troben aquella guspira que fa
falta perquè un fenomen uni-
versal recobri una alenada de
renovació. Si la por és un feno-
men relacionat amb la fosca i la
nit, no és estrany que Menjapors
comenci així. I Tàssies ho re-
flecteix en unes làmines de fons
negre que presenten a la part

inferior, el cap del petit prota-
gonista –el poruc de torn– que
surt per sota els llençols. Tàssies
exagera tant la força de la nit
que la segona làmina es pre-
senta encara més reduïda que
la primera en una expressió del
petit i els tres pèls de punta.

La part central del conte ser-
veix –un cop obert el llum i per
tant feta la claror amb làmines
de fons blanc– per descobrir
qui és el personatge invisible,
en Menjapors, capaç d’empas-
sar-se totes les pors del món si
qui el té al seu poder sap com
moure’l. Una mena de geni de
la llàntia meravellosa que no
exigeix res al seu amo i que
simplement engoleix per art i
màgia del convenciment de qui
té por per donar i per vendre.

UN TEXT MOLT BREU
Si el text de Jorge Zentner és
d’una brevetat que només es
pot adaptar a la netedat de les
làmines de Tàssies, el que vol
explicar és tan intel·ligible que
qualsevol primer lector en
traurà profit i, encara més,
aquell lector adult que es veu
obligat a explicar els perquès de
la vida a l’hora de la son i no
sempre sap com sortir-se’n.

Tàssies envigoreix les il·lus-
tracions de Menjapors amb la
petitesa del protagonista poruc
davant de la grandiositat del
presumpte Menjapors. Un in-
dividu invisible capaç d’engo-
lir-se la por d’anar al dentista, la
por a les injeccions, la por del
primer dia d’escola, la por de
les grans onades de la platja, la
por dels menuts que no poden
dormir... ha de ser un gegantàs
per força.

Menjapors intercanvia la por
per l’amor. Endevina l’amor
com una escalfor cos endins.
Dóna seguretat als que saben
temptar la por i pacten amb el
seu comensal. Convenç de com
la por no és invencible. Garan-
teix la fermesa ni que sigui en
la foscor. Fins al punt que el
llum encès acaba amoïnant els
que fins abans de conèixer
Menjapors tremolaven sempre
com la fulla d’un arbre.

E R U D I T S D ’ A Q U Í

Taller d’història
de Maçanet
de la Selva

A L B E R T M A N E N T

El Taller va
néixer a
imitació dels
tallers britànics
d’història

L’
estiu del 1984 al
poble van fer una
exposició de totes
les cases de pagès
del terme. Volia

deixar constància d’un Maça-
net rural enfront del procés
d’industrialització que crei-
xia.

L’èxit de l’exposició va fer
que, sota el patrocini de l’A-
juntament, un grup recollís
en un llibre fotografies anti-
gues amb un text breu. Per
orientar-los amb rigor l’his-
toriador Joaquim Maria Puig-
vert organitzà al poble un
curs d’història rural on els
assistents aprengueren meto-
dologia en el tractament de la
documentació, especialment
dels arxius patrimonials. I a
imitació dels tallers britànics
d’història, va néixer el Taller
d’Història de Maçanet, amb la
col·laboració d’un grup di-
vers. Així el 1988 editaren,
amb l’ajut de l’Ajuntament, El
nostre poble de pagès, llibre de
gran format, molt ric en fo-
tografies i petites històries. El
grup es convertí oficialment

en Taller d’Història, amb es-
tatuts i inscripció al registre i
també va formar part del
Centre d’Estudis Selvatans,
que abasten la comarca. Són
uns 300 socis, xifra ben alta
per a un poble com Maçanet i,
en la línia de recuperar la

memòria històrica no sola-
ment a través de llibres, do-
cuments i fotografies, han
consolidat la restauració del
castell de Torcafelló i tenen en
procés de restauració el pou
de glaç de Buscatell. Alhora,
fan exposicions fotogràfiques,
cicles de conferències, sortides
culturals i publiquen un but-
lletí trimestral.

El Taller d’Història ha pu-
blicat d’altres obres com ara
SHUM 40 anys d’història (1992),
Maçanet de la Selva (1994),
breu síntesis del poble, edi-
tada per la Diputació de Gi-
rona, La nostra Vila (1995),
Valentí Fargnoli Anneta. Histò-
ria Gràfica. 1909-1940 (1998),
l’arxiu fotogràfic d’un gran
fotògraf, que passà moltes
peripècies; Tribulacions d’un
masover fadristern (1998), el
dietari contemporani d’un
pagès, L’hort d’en Bach. Del segle
II abans de Crist a l’any 2000
(2000). Per a enguany tenen
previst un llibre sobre el
mil·lenni de Maçanet que
aplegarà mil anys de docu-
mentació escrita, recercada
en tots els arxius de Catalu-
nya.

Taller d’Història de Maça-
net és un col·lectiu modèlic
que, tot i que alguns dels
seus membres signen llibres,
no volen que públicament
aparegui cap nom, per això
hem respectat el seu desig i
subratllem la seva trajectòria
exemplar.

Silvia Ugidos, El meu pare és
mestressa de casa. Versió

d’Anna Casals. Il·lustracions
de Mikel Valverde. Editorial

La Galera. Editors

Associats. Barcelona, 2000.
A partir de 8 anys.

E ls companys de classe de
la Lucila tenen el pare
taxista, fuster, cambrer,

periodista... Quan ella diu que
el seu és “mestressa de casa”
tots se’n riuen, però en una
redacció explica amb tanta
tendresa què fa el seu pare a
casa (el mateix que fa una
mare!) que desperta l’enveja
dels altres nens.

Terence Nlacker, Fora de
control. Traducció d’Anna

Soler Horta. Il·lustracions de
Tony Ross. Editorial

Columna. A partir de 9 anys.

Q uart volum de la sèrie
de La Fantàstica Serafina,
una bruixa a qui dema-
nen que salvi una bibli-

oteca que vol tancar l’Ajunta-
ment. Una sala màgica que fa
reviure els personatges dels
llibres, molts dels quals són
monstruosos, posa en òrbita
una família reial davant la
qual l’Ajuntament es doblega
i no tanca la biblioteca.

Enid Blyton, Els nois de
Kidillin. Traducció d’Anna
Soler Horta. Il·lustracions

d’Eulàlia Sariola. Editorial

Columna. Barcelona, 2000.
Apartir de 9 anys.

L’ aparició d’un estrany
individu en un refugi
solitari a les munta-

nyes escoceses de Kidillin
obliga en Sandy, la Jeannie i
els seus dos cosins de Londres
a iniciar una desesperada cur-
sa contra el temps per desco-
brir el terrible secret que
amaga el comportament sos-
pitós del foraster. Quins pe-
rills els esperen?


