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Dacia Maraini, Històries de
gossos per a una nena.
Traducció de Joan

Armangué. Il·lustracions
d’Àngels Ruiz. Col·lecció El
Vaixell de Vapor. Editorial

Cruïlla. Barcelona, 2002.
A partir de 9 anys.

A
quest és l’únic llibre
adreçat a infants que
té Dacia Maraini
(Florència, 1936),
una autora d’orígens

sicilians per part de mare i
anglesos per part de pare.
Després de viure un temps al
Japó es va establir a Roma i es
va dedicar a col·laborar en re-
vistes i a escriure poesia i
obres de teatre. Per això, un
recull de contes com aquestes
històries bàsicament canines
tenen un interès especial per-
què representen la incursió
exclusiva que fa una autora
poc avesada a utilitzar un
llenguatge per a lectors pri-
merencs.

La veu que fa servir l’autora
és d’una persona ja gran, o com
a mínim que ha superat la sei-
xantena, que parla a la seva fi-
lla, néta o neboda. Una veu que
gairebé sempre delata en lite-
ratura una certa nostàlgia de
l’autor o autora que l’empra, en
relació al món que reflecteix en
la seva obra. I una veu que
també corre el perill de dei-
xar-se vèncer pel record que vol
imprimir.

PETITES VIVÈNCIES
Per això, amb l’excusa d’aques-
tes històries de gossos, de gos-
sos que l’autora diu que ha co-
negut al llarg de la seva vida,
Dacia Maraini infiltra també
petites vivències personals re-
lacionades amb la seva trajec-
tòria familiar o professional: la
sortida d’una estrena de teatre,
una amiga pintora de joventut,
un notari veí de casa, la reco-
llida d’un gos perdut, una sor-
tida de casa per anar a recupe-

ració de gola, la trobada amb
un cadell en baixar les escom-
braries al contenidor, el gos
d’un amic veí..., i les vivències
són tan de flaix i es fan tan
curtes que l’autora es veu obli-
gada, al final, a tancar el recull
amb tres contes amb animals
que no són gossos: un cavall
d’un circ, dues llúdries d’un
amic caçador i un ocell que vola
de visita a la finestra.

El tret comú del recull és la
senzillesa del llenguatge i, a la
vegada, la simplicitat de cadas-
cun dels contes. L’autora no fa
gaires filigranes per tintar el
recull, per exemple, de realis-
me màgic, de surrealisme, de
fantasia, i ni tan sols d’una fer-
vent imaginació. En té prou a
limitar-se a explicar la seva ex-
periència amb cadascuna dels
animals, però fent-ho de tal
manera que els protagonistes
prenen un relleu que dóna for-
ça a la història, a vegades amb
un xuclador que centra l’inte-
rès del lector com és ara aquest
reclam: “Aquesta història tracta

d’un gos petit que tenia
les potes tortes”. O
aquest: “Al pis de sota
casa hi vivia un notari
que tenia una gosseta
molt elegant, petítissi-
ma, que es deia Joia. La
Joia es movia com una
model d’alta costura,
remenant els malucs i
lluint airosament la ca-
bellera rossa”.

La traducció de Joan
Armangué manté el
que ja marca el rerefons
de l’original i ho fa amb
un llenguatge que llisca
suau, com si no volgués
destorbar la veu de

l’autora que continua explicant
una part petítissima de la seva
experiència. Les il·lustracions
d’Àngels Ruiz, dominades per
taques fosques, un recurs que
dóna molt de joc a l’hora de fer
de suport visual de contes d’a-
nimals, fan ús d’un traç de di-
buix llis que va situant cadas-
cun dels protagonistes. La co-
berta resumeix la intenció de
l’autora: parlar d’una desena
d’animals que han format part
de la seva vida. I el resultat és
una làmina que ben bé podria
ser una versió moderna d’Els
músics de Bremen si a Dacia Ma-
raini li hagués agafat per in-
cloure un element musical en
els seus contes. La col·lecció en
què s’ha publicat aquest recull
es recomana a partir de 9 anys,
però tant la temàtica com l’estil
el fan accessible per a una edat
inferior, sobretot perquè els
personatges que utilitza tenen
l’interès garantit dels lectors
més joves.

MARJANE SATRAPI

Contrast infantil
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Marjane Satrapi, Persépolis.
Norma Editorial.

Barcelona, 2002.

L
a publicació de Persé-
polis per Norma és un
clar senyal que la
normalització euro-
peïtzadora del nostre

mercat continua. I és que
malgrat els diversos premis
recollits per aquesta sèrie a
Angulema i les bones vendes
que té a França, no deixa de

ser un producte poc estàn-
dard que al mercat veí va ser
editat per l’editorial inde-
pendent L’Association.

La proposta argumental, la
crònica de la revolució irani-
ana des de la perspectiva de la
nena que llavors era l’autora,
difícilment hauria estat reco-
llida en àmbits empresarials
més condicionats per la di-
nàmica comercial de les ven-
des assegurades i els produc-
tes repetitius.

D’altra banda, l’estil tam-
poc es basa en el realisme
virtuós o en l’espectacle grà-
fic que acompanyen les his-

torietes mes populars. L’encís
de Persépolis es nodreix del
contrast entre la gravetat dels
intensos fets que relata i el
vitalisme del ric univers de la
protagonista, contrast que és
ressaltat per un grafisme in-
genu però molt expressiu, un
grafisme que aprofita al mà-
xim les capacitats expressives
d’unes imatges elaborades
amb la senzillesa i la imagi-
nació que posseeix la mirada
dels nens.

Marjane Satrapi ha sabut
sintetitzar les turbulències
d’un moment històric decisiu
per al seu país, les repercus-
sions a la seva família d’ori-
gen aristòcrata, però com-
promesa amb l’esquerra laica
oposada al xa, i la seva evolu-
ció particular des del recurs
dels somnis idealitzants fins
al seu rebuig com a reacció
contra el dolor de la realitat.

Xavier Blanch, Instruments
musicals. Col·lecció

Endevinalles. Il·lustracions de
Montse Fransoy. Fotos

d’Oriol Cabrero. Editorial

La Galera. Barcelona, 2002.
A partir de 5 anys.

M és que endevinar, la
col·lecció vol ensenyar
a endevinar. Agrupats

per volums monogràfics i
adreçats als primers lectors,
les il·lustracions, la fotografia i
el text donen les pautes per
completar les lletres del joc
del penjat (o més actualment
dels concursos que busquen
paraules per televisió).

Sylvie Baussier, Els romans.
Traducció de Jordi Vidal.
Il·lustracions de Philippe
Candé. Col·lecció Quina

història! Editorial La Galera

i Editors Associats.

Barcelona, 2002.
A partir de 10 anys.

L libre de coneixements.
En aquest volum es fa un
recorregut per la història

dels romans que alterna el re-
lat amb dades històriques,
culturals, polítiques i demo-
gràfiques. Unes llengüetes la-
terals guien cadascun dels te-
mes de l’índex fins a la pàgina
on trobem la informació.

L’Arca de Noè. Versió de Josep
Lluch. Il·lustracions de

Francesc Salvà. Col·lecció
Popular. Editorial La Galera.

Barcelona, 2002.
A partir de 6 anys.

U na nova versió reduïdís-
sima de la narració d’o-
rigen bíblic que va con-

vertir Noè en el primer afectat
per les inundacions que avui
obliguen a treure les zòdiacs
als veïns de bona voluntat,
quan plou en qualsevol co-
nurbació litoral o riberenca.
El títol representa el volum
número seixanta d’aquesta
tradicional col·lecció.


