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Joseph Kessel, El lleó.
Traducció d’Anna Casassas.

Col·lecció L’Odissea. Editorial

Empúries. Barcelona, 2003.
A partir de 14 anys.

H
a estat l’escriptor
John Le Carré qui
s’ha acostat a la Ke-
nya moderna, amb
una reveladora es-

peculació en medecines, en el
seu últim llibre El jardiner cons-
tant. I va ser l’escriptora Barba-
ra Wood qui ho va fer amb El
sol de Kenya, un relat ambientat
a principi del segle passat, en
una història entre la creació
d’una missió i l’explotació dels
nadius.

Aquests són dos dels molts
best sellers que s’han basat en
l’Àfrica per crear les seves his-
tòries. Però no cal anar tan
lluny: en el moment d’acabar
de llegir El lleó, de Joseph Kessel,
una nota editorial anuncia la
recuperació d’una novel·la inè-
dita de l’arquitecte, jardiner i
urbanista Nicolau Maria Rubió
i Tudurí (Maó, 1891 - Barcelona,
1981), El camell travat, en la qual
l’autor parla de la lluita africa-
na per assumir la pròpia per-
sonalitat, i s’ambienta en els
paisatges africans, per la convi-
vència entre ètnies. Rubió i Tu-
durí va ser un apassionat caça-
dor de l’època, quan l’Àfrica era
una selva verge a l’abast del
capritx de l’explorador.

L’Àfrica sempre ha temptat
l’aventura, la literatura i, de
rebot, el cinema. El mateix Jo-
seph Kessel (Clara, Argentina,
1898 - Avernes, França, 1979),
novel·lista francès d’ascendèn-
cia russa, també va ser un viat-
ger fascinat pel paisatge africà.
Joseph Kessel va ser adaptat al
cinema per Luis Buñuel (Belle de
jour). El lleó és una novel·la pu-
blicada el 1958 a Gallimard. I es
basa en el viatge que el prota-
gonista, que pot ser l’autor, fa a
una reserva de Kenya.

Les històries que actualment
ens parlen de l’Àfrica, i que
s’adrecen als lectors joves, ten-
deixen a dividir-se en dos grans
blocs: els que reflecteixen la re-
alitat actual africana –fam, po-
bresa, malalties, emigració...–, i
els que s’emparen en el passat
ancestral, en les llegendes i els
contes heretats de la veu dels
griots.

UNA HISTÒRIA D’AMOR
El lleó, de Joseph Kessel, és una
història d’amor entre una ne-
na, filla d’un matrimoni que
viu en una reserva, com a
guardians, i un lleó. Aquest
simple fil, que és a la maroma
entre la fantasia i la realitat,
serveix a l’autor per fer una
novel·la que té el seu principal
suport en un registre poètic,
però que no oblida un altre
element que fa atractiva la lec-
tura: l’aventura a la selva, el
safari privilegiat, el ritu d’un
poblat, la declaració d’amor

gairebé primitiu i el desenllaç
inesperat, que trenca l’alè de
màgia que fins aleshores ha
construït l’autor i en el qual ha
endinsat el lector.

MÀGIA SENSE POCIONS
Aclarim en tot cas que quan
parlem de màgia no ens refe-
rim a la màgia que s’ha escam-
pat com una taca d’oli arran
dels poders de Harry Potter. La
mena de màgia de la protago-
nista d’El lleó és de la que ar-
renca de les entranyes, que no
necesita pocions ni pólvores de
laboratori. En té prou d’expul-
sar els sentiments de qui ha fet
de la reserva africana el seu
món i ha après a parlar amb els
animals a partir de l’amor. I és
també la lluita entre la decisió
de viure en la puresa de la re-
serva animal o els perills de
l’internat escolar de la ciutat on
els animals només és possible
imaginar-se’ls engabiats.

Per als qui reclamen la recu-
peració dels clàssics, El lleó n’és
un. A gairebé 40 anys de la seva
publicació, la relectura actual,
en una traducció polida, és un
dels exercicis de resistència que
mostren el poder que té la lite-
ratura sense edat ni fronteres.

ALBERTO VÁZQUEZ

Sense retorn

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Kike Benlloch i Alberto Vázquez, Freda.
Edicions de Ponent. Onil, 2002.

F
reda és una primera obra (va rebre l’ajut
econòmic de l’Injuve) que evidencia
aprenentatge del llenguatge de la his-
torieta i de les possibilitats d’Alberto
Vázquez, el seu autor. Una primera

obra que també evidencia, malauradament, una
vegada més el desfasament entre la situació del
mitjà d’expressió i la de la seva indústria.

Freda és una historieta en què destaca la sen-
sibilitat per transmetre sensacions i estats d’à-
nim que comuniquin al lector la situació d’es-
tranyament continu que pateix el protagonista.
L’argument i guió realitzats conjuntament per
Kike Benlloch i Alberto Vázquez proposen un
viatge al passat, als anys 60 del segle passat i a
les vivències dels emigrants que des de la nostra
societat van partir cap als països del nord d’Eu-
ropa contemplades des dels ulls d’un nen. Un
nen que creix i que viu la tensió entre la mar-
ginació que pateix i alhora practica el seu entorn
i la seva voluntat d’integrar-se, estimulada per la
relació d’amistat, primer, i, més tard, d’amor per
Freda, la seva companya d’escola.

Un grafisme que combina ingenuïtat i sensu-
alitat juntament amb solucions gràfiques ima-
ginatives, lliures en l’aprofitament de la capaci-
tat d’expressió de les imatges i de la seva com-
posició dins de la vinyeta, és el vehicle adient per
a una història llarga basada en petits moments,
cohesionada per l’evolució de les emocions: ad-
miració, sorpresa, confusió, retraïment, la calor
de compartir, enamorament, rebel·lió, enyora-
ment, melangia i la sensació final de pèrdua.

Aldous Huxley, Un món feliç.
Traducció de Ramon Folch i

Camarasa. Col·lecció Joves
Adults. Edicions Proa -

Editorial La Galera.

Barcelona, 2003.
A partir de 15 anys.

R eedició de la traducció
catalana que obre també
la nova col·lecció Joves

Adults. Aldous Huxley descriu
un futur en què el progrés de la
ciència es posa al servei del po-
der i transforma les condicions
de vida dels humans. Un subtil
totalitarisme fa prendre prota-
gonisme a l’enginyeria genètica
i el consumisme acrític.

Xavier Bertran, El soldat que
parlava amb els cruecs. Col·lecció

Antaviana Jove. Editorial

Barcanova. Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

E n Pole té uns amics ano-
menats cruecs, uns ho-
menets diminuts que s’a-

maguen en racons insòlits de
les habitacions. Els necessita
perquè els seus ulls de nen ve-
uen passar la guerra per davant
de la finestra. Des que ha de
viure a la caserna de l’exèrcit, la
seva vida és un infern del qual
no el salven ni els records ni les
fugides a la imaginació. Premi
Barcanova 2002.

Jordi Sierra i Fabra, En un lloc
anomenat guerra. Col·lecció
Abril. Editorial La Galera,

Tàndem i Editors Associats.

Barcelona, 2003.
A partir de 14 anys.

U na guerra llunyana, un
país desconegut, un jove
periodista que debuta

com a corresponsal i un ado-
lescent disposat a fer-li d’intèr-
pret a l’infern. Més enllà de la
guerra, de les necessitats de
l’un i de l’altre, de la supervi-
vència del nen i l’afany d’aven-
tura del periodista, el cor i l’a-
mistat s’imposaran a la bogeria.
Premi Abril 2002.


