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Brian Patten, El Gegant de la
Història. Traducció d’Aïda

Garcia. Editorial Empúries.

Barcelona, 2002.
A partir de 12 anys.

D
iu l’autor Brian
Patten en aquest
volum de contes:
“Les històries apa-
reixen en diferents

cultures, es vesteixen amb ro-
bes diferents i viatgen sense
passaport per creuar les fron-
teres físiques i temporals. Po-
dríem buscar les fonts ba-
sant-nos en l’antiguitat, però
continuaríem sense arribar a
la font original”. I més enda-
vant, admet: “Algunes de les
que apareixen en El Gegant de la
Història són sim-
ples còpies, nar-
rades per enèsi-
ma vegada al
llarg del temps”.

Brian Patten
(Liverpool, 1946)
ha publicat di-
versos reculls de
poemes, i se’l
coneix també
com el poeta de
Liverpool, ciutat
on a la dècada
dels seixanta va
formar un grup
de teatre, els
Grimms, però el
gruix de la seva
obra literària és
adreçada a lec-
tors joves.
Aquest volum,
que Empúries ha
presentat a mig
camí del regal de detall i del
llibre de biblioteca, està a la
frontera difícil d’establir entre
lectors en procés de formació i
lectors madurs.

Un dels referents del llibre,
per orientar el lector d’aquest
comentari, el trobaríem en el
llibre Els narradors de la nit, de
l’autor de Damasc, establert a
Alemanya, Rafik Schami (La
Magrana, 1991). Aquell i també
aquest són com contenidors (o
calaixeres, com els anomena-
rien Antoni M. Alcover i Fran-
cesc de Borja Moll) de velles
històries explicades de genera-
ció en generació, que es pre-
senten amanides amb una si-
tuació ambiental que permeti
al narrador recrear les anti-
gues veus i dotar-les d’un to
contemporani.

MÉS DE 4.000 ANYS D’EDAT
En aquest cas, l’embolcall és un
gegant de més de 4.000 anys
que viu aïllat en un castell i
que, a còpia de segles, ha reco-
llit milers d’històries. Però n’hi
falta una, que en tants milers
d’anys no ha pogut aconseguir.
Si no la troba, corre el risc d’a-
nar-se esllanguint fins a la

mort, després d’haver perdut
també el seu castell, i en con-
seqüència, tota la humanitat
també perdrà la memòria de les
històries que des que el món és
món ha anat acumulant. Qua-
tre infants vinguts de diferents
parts de la Terra ajuden el Ge-
gant de la Història a trobar el
relat que li falta.

Una vegada més, doncs, el
mite de la immortalitat plana
per damunt d’un argument de
línia clàssica que Brian Patten
sap llaurar i adobar per rege-
nerar-la amb un to poètic que
entrelliga faules i contes amb
moralitat, no sempre fàcil de
copsar-ne el significat. És per
això que Patten se serveix dels
personatges que ha creat per
ajudar o, com a mínim, enca-

minar el lector cap al rerefons
de cada història, totes molt
breus, fent-los també dubtar de
la metàfora que tanca cada
conte.

Ja he dit que Brian Patten no
amaga, honestament, que ha
fet ús de nombroses fonts per
elaborar el seu recull. Per
exemple, n’extreu de relats
àrabs, de la mística sufí, de les
faules d’Esop, de Rumí, el poe-
ta místic del segle XIII, del
Panchatantra, de rondalles sense
pàtria, de contes populars que
en algun cas han passat a ser
adjudicats als germans
Grimm, d’històries africanes,
alguna de les quals diu que ja
esmenta també Geoffrey
Chaucer als Contes de Canter-
bury, de llegendes japoneses, de
contalles xineses i dels contes
de Les mil i una nits.

El conjunt és un aplec
d’històries que parteixen de la
irrealitat per fer-se reals en la
imaginació del lector. I el re-
sultat és un volum que es per-
met, a més, el luxe de ser llegit
a picossades, sense que per ai-
xò el lector corri el perill de
perdre el fil de la seva unitat
argumental.
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Keko, 4 Botas.
Edicions de Ponent.

Onil, 2002.

G
ràficament, 4 Botas
és un dels àlbums
més interessants
publicats els últims
anys, una proposta

carregada de seduccions per a
la mirada. La narració utilitza
l’esquizofrènica personalitat
del protagonista, el seu des-

doblament entre el món exte-
rior contemporani i les seves
vivències interiors ubicades
als anys cinquanta del segle
XX, per recrear aquella època
als EUA.

L’HOME SENSE ROSTRE
Keko, l’autor, confronta les
paraules del personatge prin-
cipal, un home el rostre del
qual no veiem mai, amb la
seva traducció en imatges.
D’aquesta manera estableix
un paral·lelisme entre la seva
crisi personal i la situació so-
ciopolítica ianqui. Interacció

que es desenvolu-
pa mitjançant la
recreació de refe-
rències gràfiques
de la cultura po-
pular d’aquells
anys de consoli-
dació de l’imperi
nord-americà.

Són les imatges
les que descriuen
la tensió entre,
d’una banda, el
creixement eco-
nòmic i la capaci-
tat consumista,
que s’expressa en
la funcionalitat
del seu disseny i
la reivindicació
de la felicitat d’u-
na part de les se-
ves icones, i, de
l’altra banda, la
por i el sentiment
d’amenaça repre-
sentats pels sím-
bols de la bomba

atòmica i de l’anticomunisme
de la Guerra Freda. La cultura
de les invasions alienígenes,
del temor que des de l’exterior
es posés en perill la seva pros-
peritat, es lliga amb la volun-
tat d’aïllar-se i amb la tendèn-
cia a exaltar la seva identifi-
cació com el poble de Déu.

I, finalment, es manifesta
l’angoixa social amb la de-
pendència de les drogues, la
presència del terror dins de la
cultura popular, la mitificació
de la dona cosificada i la con-
vivència amb les tenebres de
la persecució maccarthista.

Heiz Janisch, Els millors dies.
Traducció d’Elena Martín.

Il·lustracions d’Helga
Bansch. Editorial Baula -

Edelvives. Barcelona, 2002.
A partir de 6 anys.

À lbum il·lustrat que re-
flecteix la vida quotidia-
na amb una visió poètica

de les làmines introduïdes per
un breu text: “Hi ha dies
que...”, i que ressegueix la
imaginació de la protagonista
de la narració.

Polly Alakija, Atrapeu la meva
cabra! Text i il·lustracions.

Intermón-Oxfam.

Barcelona, 2002.
A partir de 5 anys.

U na cabra entremaliada
serveix de protagonista
a l’autora d’aquest con-

te il·lustrat que retrata en les
seves làmines una manera de
viure diferent però amb punts
de semblança amb les triful-
gues de cada dia en qualsevol
casa de qualsevol lloc del món.

Beatrice Hollyer, Bon dia,
món! Traducció de Fina

Marfà. Introducció de Tony
Robinson. Intermón-Oxfam.

Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

L libre amb fotografies per
conèixer la vida dels in-
fants de diferents països,

amb escenes de les hores del
dia en llocs tan diversos com
ara Ghana, l’Índia, els Estats
Units, el Brasil, Rússia, Aus-
tràlia, el Vietnam i Anglaterra.


