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Marta Molas, El Dídac, l’amic
de l’Àlex Crivillé. La Blanca,

l’amiga de l’Àlex Corretja. La
Marta, l’amiga de la Sònia

Guirado. La Gemma, l’amiga de
l’Araceli Segarra. En Quimet,

l’amic del José Mari Bakero. En
Xavi, l’amic del Pau Gasol.

Il·lustracions d’Isidre Monés,
Roger Simó, Fina Rifà,

Pilarín Bayés, Jordi Valbuena
i Carles Arbat. Editorial

Empúries. Barcelona, 2003.
A partir de 9 anys.

L
a majoria d’esportis-
tes que són reflectits
en aquesta sèrie de
contes, ideada i es-
crita per Marta Molas

(Barcelona, 1955), coincidei-
xen a desmitificar l’aura del
triomf tant en el relat com en
la segona part de cadascun
dels llibres, una mena d’en-
trevista que, per la tria de
qüestions, no només té un
resultat de descoberta sinó
que elabora un perfil humà
de cadascun dels personatges
que, directament o indirecta,
protagonitzen en la ficció ca-
dascun dels relats de Marta
Molas.

Aquesta és una d’aquelles

iniciatives editorials que tan
poca gràcia fan als que viuen
pensant que els llibres es van
inventar per publicar còpies
de les Homilies d’Organyà i no
gaire cosa més que s’aparti del
cànon intel·lectual establert.
Però el fet és que amb la seva
rebequeria, col·leccions com
aquesta de Marta Molas, nor-
malitzen la cultura entre la
qual ens ha tocat moure’ns. I
la normalitzen perquè relaci-
onen esport, literatura i peri-
odisme. Esport, per la temàti-
ca, sempre ambientada en al-
guna de les disciplines que
representen els herois reals
convertits en herois de ficció
(el tenis, el motociclisme, la
natació, l’alpinisme, el futbol i

el bàsquet). Literatura, perquè
Marta Molas podria ben bé
haver escrit els mateixos con-
tes prescindint dels personat-
ges coneguts ara per les seves
proeses esportives, perquè te-
nen argument propi. I perio-
disme, perquè l’afegit d’una
entrevista amb cadascun dels
esportistes no tan sols fa tor-
nar el lector a la realitat sinó
que el fa reflexionar amb res-
postes, com deia, cada vegada
més necessàries per compen-
sar la imatge del consumisme,
tantes vegades falsa, de l’èxit
fàcil.

AMB CARÀCTER EDUCATIU
Ens trobem davant d’una col-
lecció de gènere de colla. Tot i
que en cada llibre, els petits
personatges que donen peu a
històries plenes d’aventura,
intriga, acció i imaginació,
són diferents. I davant d’una
sèrie que no oblida alguns
elements de caràcter educa-
tiu, tot i que infiltrats subtil-
ment en el relat literari: la
defensa de la natura (a Araceli
Segarra); l’equilibri ecològic
de la fauna (a José Mari Bake-
ro); la immigració (a Pau Ga-
sol); la solidaritat contra la
revenja i la violència (a Sònia

Guirado); la diver-
sitat social (a Àlex
Crivillé); i la lluita
contra el tràfic
d’animals (a Àlex
Corretja).

Que la sèrie
promet, ho de-
mostra la bona
acceptació que
han tingut
aquests sis pri-
mers títols. Que
està pensada com
a sèrie de conti-
nuïtat, també
queda clar en la
seva estructura
formal. Cada relat
té tres capítols i
un breu epíleg,
més l’entrevista
esmentada. Les il-
lustracions, totes
de caràcter realis-
ta, i de diverses
mans expertes en
el ram, donen el

to de llibre de lectura per a
infants i situen la col·lecció en
aquell prestatge a mig camí de
la divulgació, l’esport, la no-
vel·la infantil i el llibre de co-
neixements.

Sí, de coneixements també,
perquè, entre altres mèrits, la
iniciativa té l’estímul de po-
tenciar, reforçar, despertar,
potser, aquelles inquietuds
que molts infants porten ja
dins des que fan les primeres
passes. I, si no, només cal
comprovar com i quan van
començar amb la seva dèria
esportiva Araceli Segarra, José
Mari Bakero, Pau Gasol, Àlex
Corretja, Àlex Crivillé, Sònia
Guirado... Gairebé quan enca-
ra eren infants de bolquers.

GUILLEM MARCH

Llibertat d’expressió
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Diversos autors, Artículo 20.
Astiberri Ediciones i

Dolmen Editorial.

Bilbao / Palma, 2003.

A
quest àlbum es una
resposta col·lectiva
d’un nombre molt
àmpli de historietis-
tes en solidaritat

amb el dibuixant de còmics
David Ramírez, condemnat a
pagar una important quanti-
tat econòmica en concepte de
multa i indemnització per
una demanda derivada d’una
historieta publicada a la re-
vista Dolmen.

Aquesta publicació mensu-
al especialitzada en la infor-

mació i crítica del còmic de
superherois, publica una his-
torieta satírica, sota el signifi-
catiu i profètic títol d’Haciendo
amigos, sobre el món dels edi-
tors, autors i aficionats d’a-
quest tipus d’historieta a Es-
panya. I en aquesta sèrie, rea-
litzada llavors per David
Ramírez, autor que havia
aconseguit cert èxit amb una
paròdia de la sèrie Bola de drac,
hi va aparèixer el diàleg, de
desafortunada referència per-
sonal, que va originar una de-
manda i un llarg i contradic-
tori procés judicial.

SENTÈNCIA EXCESSIVA
Sota la referència de l’article
20, el que tracta de la llibertat
d’expressió a la Constitució
espanyola, s’han recollit his-
torietes i textos de 74 autors

que han volgut manifestar la
seva alarma davant la insegu-
retat que per a l’exercici de la
llibertat d’expressió significa
aquesta sentència, que es con-
sidera desproporcionada, es-
pecialment si es tenen en
compte els minsos ingressos
que caracteritzen aquesta
professió, especialment en el
cas dels autors joves.

Potser és per això que en el
conjunt de les historietes
predomina la sensació d’in-
defensió, de que sempre hi ha
una autoritat –pares, profes-
sors, governants, jutges– que
limita arbitràriament la ca-
pacitat d’expressar-se, així
com el rebuig a l’imperi del
que es considera, moltes ve-
gades amb una forta dosi
d’hipocresia, políticament
correcte.

Carme J. Huertas, Gent de
pedra. Col·lecció El Corsari.

Editorial La Galera.

Barcelona, 2003.
A partir de 14 anys.

H istòria de la tribu que viu
a la Vall Tancada. Mentre
a la resta del territori

s’ha iniciat el procés cap al ne-
olític, la Gent de Pedra segueix
vivint dins de la terra, entre les
penyes. Per a ells, la pedra ho és
tot: eina, arma, casa i déu. La
Vall Tancada és segura fins que
arriba un jove intrèpid que ho
capgira tot. Premi Joaquim
Ruyra 2002.

Maria Jesús Bolta, Animals!
Il·lustracions d’Àngels Ruiz.
Col·lecció Grumets. Editorial

La Galera. Barcelona, 2002.
A partir de 10 anys.

U ns pares decideixen
passar una temporada
amb el seu fill petit en

contacte amb la natura i trien
la sabana africana, decidits a
conviure amb les bèsties sal-
vatges. Aquestes els reben
amb les potes obertes però no
poden sospitar que els hu-
mans són els animals més
terribles del planeta. Premi
Josep M. Folch i Torres 2001.

Gabriel Janer Manila, Daniel i
les bruixes salvatges. Col·lecció
Espurna. Edicions Bromera.

Alzira, 2003.
A partir de 14 anys.

U n jove condemnat a ser
penjat explica la suma
de desgràcies que es veu

forçat a viure. El protagonista
és un jove cansat de viure en
un món advers i també un
adolescent que descobreix l’a-
mor per mitjà de les històries
que ha sentit explicar, com la
de la reina de Sabà, que li té
robat el cor. Premi Bancaixa
de Narrativa Juvenil 2002.


