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L
a tradició que autors
reconeguts, autores en
aquest cas, han seguit
de recuperar contes
que en el seu dia van

explicar com a mares no és una
raresa. Anna Murià havia pu-
blicat alguns contes per a in-
fants a partir dels que explicava
als seus fills en el seu exili a
Mèxic. Quan, aprofitant una
entrevista, en una ocasió parlà-

vem de la seva aportació a la
literatura infantil, es va justifi-
car modestament dient que no
havia fet altra cosa que posar
per escrit el que eren contalles
orals per a la mainada de casa.

D’aquesta aportació es co-
neixia El nen blanc i el nen negre,
una glossa de la Cançó de bressol,
d’Agustí Bartra, que va publicar
el 1947 a la Biblioteca Catalana,
de Mèxic; El meravellós viatge de
Nico Huehuetl a través de Mèxic,
que va publicar a La Galera el
1974, just després del seu re-
torn de l’exili; A Becerola fan ba-
llades, una obra de teatre publi-
cada també a La Galera, el 1978;
i diversos contes que el 2001 va
recollir Salvador Comelles, edi-
tats per Caixa de Terrassa.

Sembla que el cas de l’es-
criptora Carme Riera és similar
al d’Anna Murià. D’uns contes
explicats en el seu dia als seus

fills n’han sortit ara uns petits
àlbums que, potser com deia
Anna Murià, posen per escrit
antigues contalles per fer volar
la imaginació de la mainada de
casa. La relació me l’ha sugge-
rida un dels títols, El meravellós
viatge de Maria al país de les tuli-
pes, que sembla una rèplica d’El
viatge meravellós de Nico Huehuetl
a través de Mèxic, d’Anna Murià,
i, a la vegada, una rèplica d’El
meravellós viatge d’en Nils Holgers-
son per Suècia, de Selma Lagerlöf.

Volar ha estat, des dels temps
més remots, un material litera-
ri ple de possibilitats. I no cal
parlar de dos autors tan dis-
tants com J.M. Barrie, que va fer
volar Peter Pan, i Joan Barceló,
que va abocar tota la seva fan-
tasia en el Viatge enllunat.

Dels dos petits àlbums de
Carme Riera, que representen
el seu debut en aquest àmbit, el
del seu viatge meravellós amb
l’estol de tulipes és el que té un
deix més clàssic. Entre altres
coses perquè el relat té un con-

te dins el conte i del
temps actual passa a un
d’històric, que és el que
trasllada la protagonis-
ta a l’espai propi de les
tulipes, els Països Bai-
xos. Però, amb l’excusa
del viatge meravellós, hi
ha també el plaer de la
lectura: “Llegir li sem-
blava tan divertit o més
que jugar, ja que a les
històries que contaven
els contes succeïen co-
ses que a la Maria no li
havien passat mai i que
li hauria agradat molt
que li passessin”.

El segon àlbum de
Carme Riera, El gos Mà-
gic, és més agosarat, més
contemporani, més pi-
caresc, i fins i tot irònic.
Un gos es distingeix per
la seva cua, una cua
multiús, allarga que
t’allargaràs: canya de

pescar, furgador de nius d’o-
cells, canya per batre amet-
llers... Però ben sabut és que no
s’aprecia el que un val, ni que
sigui un gos, fins que ja no hi
és. I per això, quan la cua del
gos Màgic perd poders, és quan
li plouen els homenatges per la
seva cua perduda.

Les il·lustracions de tots dos
àlbums distingeixen també el
to clàssic del contemporani
dels dos contes. Les d’Irene
Bordoy per a El meravellós viatge
de Maria al país de les tulipes són
detallistes, amb tons plàcids, i
assimilen la representació de
la protagonista als elements
que il·lustren el conte. Les d’El
gos Màgic juguen amb el domi-
ni dels colors, la deformació en
figures geomètriques, i amb
primers plans que fan dels
personatges un doll de color
humà.
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Abel Ippólito, Golondrino ama
a Venancia. Edicions de

Ponent. Onil, 2003.

G
olondrino ama a Ve-
nancia és la primera
obra llarga d’Abel
Ippólito, un jove
autor que va estar

becat per l’editorial japonesa
Kodansha i que ha invertit
quatre anys en aquesta obra.
El seu format apaïsat i reduït
conforma un escenari de lec-
tura diferenciat que ja anun-
cia un univers narratiu prou
particular, fruit de la conju-
minació de costumisme celti-

bèric rural i surrealisme. Una
combinació peculiar que si bé
no és la primera en la nostra
cultura –la pel·lícula Amanece
que no es poco és un antecedent
significatiu–, sí que ho és en
el terreny de la historieta.

El desenvolupament d’a-
questa proposta presenta a
més a més la singularitat de la
reducció tant de l’escenari
narratiu (un poble de secà de
l’Espanya interior amb no-
més dues cases habitades)
com dels personatges (dues
famílies reduïdes, cadascuna
d’un gènere diferent i forma-
da per un avi i el seu nét amb
l’afegitó respectivament d’un
porc i una vaca, així com un
espantaocells que, com els
animals, parla i actua com un

humà). Amb aquest material
l’autor planteja una historia
d’amor impossible, tragicò-
mica, que té com a repte
conservar la coherència del to
narratiu i l’equilibri entre el
drama i la paròdia, així com
evitar el parany de caure en
recursos fàcils.

L’autor aconsegueix aquest
objectiu gràcies a la dinàmica
i l’expressiva realització gràfi-
ca i a una bona construcció
dels personatges, un ritme
narratiu àgil i un ús controlat
de la imaginació per no vul-
nerar la credibilitat de les si-
tuacions ja prou especials, ús
al qual només se li podria re-
protxar l’artificialitat de les
seqüències de l’alter ego super-
heroic del protagonista.

Emma Damon, Un món de
creences. Traducció de Laura

Vaqué. Il·lustracions de
l’autora. Edicions Beascoa -

Random House Mondadori.

Barcelona, 2003.
A partir de 6 anys.

L libre amb mòbils i pesta-
nyes per descobrir d’una
manera amena que en

una mateixa ciutat pot ha-
ver-hi persones que tinguin
creences diverses i diferents
maneres de viure-les.

Marian De Smet, M’he quedat
tancada. Traducció de Núria
Sales. Il·lustracions de Marja

Meijer. Col·lecció Simbolet.
Símbol Editors. Barcelona,
2003. A partir de 5 anys.

A nar a una biblioteca no
sempre és una aventura
tranquil·la. La protago-

nista d’aquesta història en viu
una amb la seva mare que hi
va a recollir uns llibres. Però
les portes es tanquen i no
sempre se sap com s’obren.

Anna Crusafont, Venim de fa
milions i milions d’anys.

Il·lustracions de Jordi Roca.
Publicacions de l’Abadia de

Montserrat. Barcelona,
2003. A partir de 8 anys.

À lbum divulgatiu que ex-
plica l’aventura de l’evo-
lució a través dels avant-

passats. Fugint d’una trans-
cripció estricta dels fets ocor-
reguts ens dóna una visió en-
tenedora de la història de la
vida al nostre planeta.


