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Les anècdotes
del mites grecs

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

La col·lecció
‘Mites’ aporta
un criteri
textual sintètic
que recull
només
l’anècdota

Són uns llibres
útils com a
divulgadors
d’uns quants
personatges
enginyosos
i valents

Geraldine McCaughrean.
Traducció d’Isabel

Casadevall. (1) Perseu i la
górgona Medusa; (2) Els dotze

treballs d’Hèrcules / Eco i Narcís;
(3) Persèfone i les llavors de la

magrana / La cursa d’Atalanta;
(4) Teseu i el Minotaure / Orfeu i

Eurídice / Apol·lo i Dafne; (5)
Dèdal i Ícar / El rei Mides; (6) El

cavall de Troia / La caixa de
Pandora; (7) Jàson i el velló d’or

/ Aracne, la teixidora; (8) Les
aventures d’Ulisses.

Il·lustracions de Tony Ross.
Col·lecció Mites. Editorial

Cruïlla. Barcelona, 2001.
A partir de 10 anys.

D
e tant en tant apa-
reix una col·lecció
que ningú no ha-
via trobat a faltar
fins aleshores. Pe-

rò des del moment que exis-
teix és molt difícil que des-
prés es pugui continuar par-
lant de col·leccions per a joves
sense que existeixi. És el cas
de la col·lecció Mites, que Cru-
ïlla ha importat de la pro-
ducció anglesa.

Als intents que hi havia
hagut en l’edició especial per
a infants de la recuperació
dels mites clàssics –Maria
Àngels Anglada hi havia estat
insistent amb dos volums–,
la nova col·lecció Mites aporta
un criteri textual sintètic
que recull només l’anècdota,
presentada amb un llenguat-
ge bàsic, com un conte, amb
comparacions acostades al
lector primerenc com ara
aquesta: “Al rei Polidectes li

agradava col·leccionar espo-
ses com qui fa col·lecció de
cromos”.

Per la seva banda, l’aporta-
ció de la traducció catalana fa
una recreació d’un llenguat-
ge fluid que aconsegueix amb
la fraseologia, les introducci-
ons pròpies de la rondalla
oral, donar una sensació de
naturalitat, que també convi-
da a la lectura en veu alta.

Les il·lustracions que signa
Tony Ross són un altre atrac-
tiu de la col·lecció. Els vuit tí-
tols, llibres assequibles a totes
les edats i totes les butxaques
per la seva dimensió, confor-
men un minialbum de l’obra
gràfica de l’autor, que té un
notable catàleg il·lustrat pu-
blicat en editorials catalanes.

Les interpretacions de Tony
Ross dels mites grecs s’inte-

gren visualment al relat, en
un treball expressionista,
amb personatges, ambients i
situacions deutores del text,
imprescindibles per ajudar a
precisar i alleugerir la lectu-
ra. En molts casos, la il·lus-
tració complementa el text.
Són il·lustracions amb apa-
rença d’esbós, però que no
descuiden el tret maliciós,
tan característic de Tony Ross.

L’edició d’aquesta col·lecció
quedaria arrodonida si
comptés encara amb algun
comentari que relacionés els
personatges, que els situés en
el context, o que fes adonar el
lector de quina situació còs-
mica, social o psicològica
personifica o representa sim-
bòlicament cada mite o lle-
genda.

De tota manera, les aven-
tures són explicades nítida-
ment, sense genealogies en-
farfegadores i, en aquest as-
pecte, els llibres són útils com
a divulgadors d’uns quants
personatges enginyosos i va-
lents de la mitologia grega.

Una oportunitat, doncs,
per retrobar el ciclop d’Ulis-
ses; l’Helena de Troia; el ba-
gul que Zeus regala a Pando-
ra; el vol d’Ícar; l’egoisme del
rei Mides; el monstre del la-
berint que menja carn hu-
mana; les angoixes d’Orfeu;
les trapelleries de Cupido; la
poma d’or per conquerir Ata-
lanta; les dotze penyores
d’Hèrcules; les angúnies d’E-
co i les serps capil·lars de Me-
dusa. Tots com si fossin per-
sonatges de contes acabats
d’inventar.

Duet
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Tardi i Pennac
s’han adpatat
recíprocament

Tardi-Pennac, La patada.
Norma Editorial.

Barcelona, 2001.

L
a patada és el fruit de
la col·laboració entre
Daniel Pennac i Jac-
ques Tardi, un duet
que segueix les passes

d’anteriors treballs de l’histo-
rietista francès amb autors de
novel·la negra com ara Man-
chette, Leo Malet i Didier Da-
emnickx. En aquesta ocasió, la
conjuminació melòdica del
relat es construeix sobre una
sèrie de coincidències narrati-
ves: l’amor a París, un sentit
alliberador del desordre,

compromís social i visió críti-
ca de la societat, simbiosi de
costumisme i fantasia, encert
en la composició de personat-
ges, protagonistes outsiders i
l’afició al gènere negre. D’a-
questa manera Tardi ha con-
vertit en imatges un univers
molt propi de Pennac, i Pen-
nac ha construït aquest relat
des de la mirada de Tardi.

Tot comença quan un atu-
rat ocupa una gàbia del zoo-
lògic, fet tan inusual com el

d’una dona gran fent de co-
missària de policia, o com les
relacions de solidaritat que
existeixen entre els animals
del zoo i alguns humans. Des
d’aquestes coordenades irre-
als els autors desenvolupen
una intriga amb dues trames,
una de fictícia, tant com la so-
cietat de l’espectacle que l’origi-
na, i una altra de més real i
dramàtica, derivada de certes
pràctiques del despotisme
empresarial.

I és que en aquesta ocasió el
potencial de violència que ca-
racteritza el gènere negre no
neix de la construcció d’una
economia alegal, ni de la cor-
rupció, el frau o d’altres pràc-
tiques il·legals, sinó de l’arbri-
tarietat d’un fet tan legal com
l’acomiadament massiu.

Joan Pla, L’autobús d’aniràs i no
tornaràs. Il·lustracions de

Kino Garrido. Col·lecció El
Micalet Galàctic. Edicions

Bromera. Alzira, 2001.
A partir de 10 anys.

L’ autobús protagonista
d’aquest conte és molt
enamoradís i imagina-

tiu: tant s’enamora d’una xi-
queta com del cant d’un ocell
i això fa anar de bòlit el con-
ductor. Aquesta obra va gua-
nyar el premi de narrativa in-
fantil Vicent Silvestre, institu-
ït per Edicions Bromera.

Pasqual Alapont, L’ovella
negra. Il·lustracions de David
Molinero. Col·lecció Periscopi.

Edebé. Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

U n noi fill d’una família
de metges de renom vol
ser arqueòleg i haurà de

superar les pressions famili-
ars. Per guanyar diners men-
tre estudia, fa de cangur d’una
criatura que arribarà a tenir
un paper molt important en
la seva vida, igual que la mare
del petit. Novel·la guanyadora
del premi Edebé.

Sindo Pacheco, Les arrels del
tamarinde. Traducció de

Raquel Solà. Il·lustracions de
Lázaro Enríquez. Col·lecció
Periscopi. Edebé. Barcelona,
2001. A partir de 12 anys.

E l Tony és un adolescent
immers en els proble-
mes típics de la seva

edat, però, a més, viu una si-
tuació familiar conflictiva, per
l’entorn social en què es mou
i per la particular condició
política de Cuba, el seu país.
Aquesta novel·la va ser finalis-
ta del premi Edebé.


