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CRISTINA CALDERER

Eduard Màrquez barreja elements clàssics

L I T E R A T U R A I N F A N T I L I J U V E N I L

Fades, somnis
i sortir del
previsible

A N D R E U S O T O R R A

Eduard Màrquez, Els somnis
de l’Aurèlia. Il·lustracions de
Cristina Losantos. Col·lecció
El Vaixell de Vapor. Editorial

Cruïlla. Barcelona, 2001.
A partir de 7 anys.

A
dmetem, mal que si-
gui per una vegada,
que existeixen les
bruixes, les fades i to-
ta aquesta espècie tan

simpàtica. Admetem que al-
menys existeixen en la litera-
tura per a infants. Admetem
que són uns personatges im-
prescindibles per donar sortida
a segons quins arguments. Ad-
metem que no en tenim mai
prou.

Un cop admès tot això, el que
realment interessa d’un conte o
d’una novel·la com la d’Eduard
Màrquez és si –amb bruixa o
sense bruixa– encara manté
algun interès que la faci origi-
nal. I Els somnis de l’Aurèlia, mal-
grat la seva utilització tradicio-
nal del recurs de la bruixa de
torn, té els ingredients que la
fan encara original. Per l’estil,
per l’argument, pel tractament
que en fa l’autor.

No recordar els somnis pot
ser tan greu com despertar-se
d’un ensurt per culpa dels
malsons. I a la protagonista
d’aquest relat el que li passa és
que no pot estar a l’altura dels
seus companys i companyes
perquè ni tan sols està segura
de si somia.

A LES ‘PÀGINES GROGUES’
I aquí és on apareix una fada.
Una fada que, com totes les fa-
des –proveu de buscar-ne
una–, es troba anunciada a les
Pàgines grogues. El que passa és
que el seu número de telèfon és
una mica més llarg que els al-
tres, però només cal tenir una
mica de paciència i esperar la
resposta automàtica que ende-
vina de seguida qui truca.

Els beuratges, ja ho sabeu,

són com els xarops de l’antigor.
Ho curen tot. I un beuratge de
fada fa que recordi els somnis
fins i tot qui no tenia ni idea del
que vol dir somiar.

Però entrar en relació amb
personatges com ara les bruixes
i les fades pot portar conse-
qüències en què no s’hagi pen-
sat abans. I aquí és on l’autor
basteix un relat de fantasia que
no decau perquè sembla que
l’autor hagi treballat el procés
mesuradament i oferint a cada
pas un estímul per mantenir
atent el lector.

Aquest és el mèrit que té Els
somnis de l’Aurèlia. I dic mèrit
perquè si sumem tot el que
porto escrit fins ara (fades,
bruixes, somnis, beuratges i
fantasia) el resultat, si no es
controla, pot arribar a ser un
producte ja sabut, sense cap
espígol de sentor nova.

COLOR VIU I FRESC
Les il·lustracions que Cristina
Losantos ha fet per a aquesta
obra d’Eduard Márquez –la
col·lecció els presenta en làmi-
nes a tot color– mantenen una
unitat pel que fa als personat-
ges que la il·lustradora hi ha
interpretat de la lectura del
conte i fins i tot ha reinterpre-
tat, en alguns casos, amb am-
pliació d’elements ambientals.
Somnis i nit permeten sovint el
to fred del blau convencional
de les vinyetes de còmic, però el
to general del treball il·lustratiu
és de color viu i fresc.

S’entén que la coberta sigui
la làmina d’un laberint amb
tocs surrealistes, però, com a
làmina representativa de tot el
conjunt, em permeto de desta-
car la làmina de la pàgina 77,
on els dos personatges princi-
pals, la fada Clementina i l’Au-
rèlia, la noia que no recordava
els somnis, es transformen en
trolls, uns personatges fantàs-
tics que només l’aportació de la
il·lustradora fa que esmolin la
imaginació del lector.

CARLOS GIMÉNEZ

‘Rosa, rosae’
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Carlos Giménez, Paracuellos 4.
Editorial Glenat.

Barcelona, 2001.

R
osa rosae, la cançó de
Labordeta, o els tex-
tos d’El florido pensil,
d’Andrés Sopeña,
han descrit amb hu-

mor, el segon, o amb rebel·lia
i certa ràbia, el primer, la dis-
torsió pedagògica que va patir
la infància sota el franquisme.
Aquell univers configurat per
la por, el sentiment de culpa i
per la dolorosa mancança d’a-

fecte ha estat reflectit també i
de manera magistral a la sèrie
autobiogràfica Paracuellos, de
Carlos Giménez. Els tres pri-
mers volums de Paracuellos
han acumulat a les seves pà-
gines anècdotes significatives
com a testimoni de com es va
identificar formació i repres-
sió en l’àmbit particularment
aberrant dels Hogares del Au-
xilio Social.

El quart volum de la sèrie es
desenvolupa en el mateix es-
cenari però contemplat des
d’una perspectiva diferent,
incidint especialment en les
relacions entre els nens, tot i
que els adults hi són presents
com a catalitzadors de deter-

minades dinàmiques (les més
perverses). La mirada retros-
pectiva de Carlos Giménez re-
cupera l’atmosfera tancada de
la institució educativa i des-
criu com l’ordre social exteri-
or es reflecteix dins de l’uni-
vers infantil. Les seves histori-
etes narren el drama quotidià
de certs comportaments
diguem-ne col·laboracionistes
o simplement per l’estimula-
ció de la violència i la crueltat
quotidianes. Els protagonistes
d’aquestes narracions lluiten
contra la misèria moral que
els envolta i moltes vegades
perden, derrota que han rebut
com a feixuga herència les
generacions posteriors.

Manuel Valls, Eva, no vagis a
Berlín amb limousine.

Il·lustracions de Pere Virgili.
Edicions Columna.

Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

L’ adolescent protagonis-
ta d’aquesta sèrie –que
ja compta amb Eva,

busca un bon psicòleg i Eva, ja
tens quinze anys i, això, més que
un problema, és una tragèdia–
deixa pas en aquesta novel·la
a la seva germana petita,
l’Alba, un geni del violí, que
té l’oportunitat de fer-se rica i
famosa.

Àngels Burgas, Petites històries
del Globus. Il·lustracions

d’Ignasi Blanch. Col·lecció
Casals Jove. Casals.

Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

R ecull d’històries que
transcorren en diferents
zones del món. Les

anècdotes i les accions tenen
raó de ser depenent del con-
text físic i social on viu el
personatge. Les il·lustracions
defugen la representació tòpi-
ca i ressalten l’expressió de
sentiments i les particulari-
tats dels diferents paisatges.

Anna Manso, El Fittipaldi.
Col·lecció El vaixell de vapor.

Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 7 anys.

E l protagonista d’aques-
ta història és un cotxe
esportiu sensacional

que un dia agafa un bon
constipat que li pot fer peri-
llar la vida mecànica i roda-
da. Tot fa pensar que el Fitti-
paldi ja ha arribat a la seva fi,
però la Laura, que no vol
canviar de cotxe, intentarà
salvar-lo de totes les maneres
possibles.


