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Narrativa vigorosa i trencadora
A N D R E U S O T O R R A

Anna Murià, Les aventures
d’una pota de ruc i altres contes.

Il·lustracions dels
guanyadors del Concurs de
Dibuix Escolar de Caixa de
Terrassa. Selecció i edició

dels textos de Salvador
Comelles. Col·lecció Premi

Lola Anglada. Edició de Caixa

de Terrassa. Terrassa, 2001.
A partir de 6 anys.

E l premi Lola Anglada de
l’any 2000 va quedar
desert. Aquesta cir-

cumstància ha fet que la
Caixa de Terrassa, responsa-
ble de l’edició en cartoné i
il·lustrada per infants, hagi
optat per reunir en un volum
sis contes d’Anna Murià
(Barcelona, 1904), adreçats
als lectors joves, pertanyents
a diferents etapes de l’auto-
ra. Salvador Comelles ha fet
la selecció i l’edició i ha
aconseguit un recull que
compleix dos objectius: co-
nèixer aquest àmbit literari
d’una de les últimes autores
supervivents de l’exili, i rei-
vindicar també el seu paper
d’autora per a infants, tot i
que, com ella mateixa ha
manifestat alguna vegada,
per haver d’explicar contes a
l’època de la vora del foc.

El primer dels contes, el
que dóna títol al recull, Les
aventures d’una pota de ruc, és
el conte inèdit que el curador
del volum ha trobat en el
Fons de l’Arxiu Històric Co-
marcal de Terrassa. Aquest és
un conte amb aires de faula:
que una de les quatre potes
se’n vagi a veure món no és
habitual i, per tant, l’enveja
de les altres tres no triga a
fer-se evident. Faula amb

moralitat. Quan, en una de
les seves anades i vingudes,
la pota demana caritat a una
pagesa i aquesta li dóna un
tros de pa –una relíquia se-
gons l’època–, la resposta no
es fa esperar: “Què voleu que
en faci jo, d’un tros de pa? Jo
no sóc una boca, sóc una pota
i estic cansada de caminar i
no tinc prou diners per a
agafar el tren”.

El segon conte, Gerri de la
Sal, va aparèixer a la revista
Cavall Fort (núm. 163 - 164),
l’any 1968. Aquest represen-
ta la vena de la llegenda que
hi posa Anna Murià. L’origen
de l’aigua salada és l’objectiu
del relat. I és també el conte
que presagia més els relats de
Viatges i flors, de Mercè Rodo-
reda, tot i que aquestes peces
breus rodoredianes no apa-
reixerien fins al 1980.

MORALITAT QUOTIDIANA
El tercer conte del recull, Els
peuets de les ungles llargues, es
va publicar el 1974 a Tretze-
vents (núm. 202). Aquest és un
conte que, de tan quotidià,
tendeix al surrealisme. I és
també un dels que tenen més
moralitat: la desobediència
es paga cara, ni que la deso-
bediència consisteixi a resis-
tir-se a tallar-se les ungles
dels peus.

Les tenalles i el martell, quart
conte del recull, va aparèixer
l’any 1970 a Cavall Fort (núm.
188). Se’n desprèn una certa
al·legoria històrica. Fusteria i
aprenent. Món del treball. Les
tenalles amagades sota el
matalàs, com en una nit de
bombardeig, delata les refe-
rències de l’autora.

L’estrella saltadora va veure
la llum a Tretzevents (núm.

204), l’any 1974. Conte de
fantasia i d’il·lusió de creure
en allò que no es veu: una es-
trella que, de tant desitjar-la,
s’acaba instal·lant al campa-
nar del poble.

Finalment, Quan Noè obrí la
porta, és el conte de l’etapa

més primerenca d’Anna Mu-
rià. El 1948 es va publicar a la
revista Lletres, de Mèxic (trenta
anys després es publicava a la
revista Al Vent, de Terrassa). El
conte, com La gavina, es refe-
reix a les dificultats de qui
decideix abandonar el ramat.

Salvar-se del diluvi no sempre
és la millor opció. El peix gros
es menja el petit. Les bèsties,
inicialment salvades per Noè,
són després sacrificades com
a aliment.

La narrativa d’Anna Murià és
desenfadada, vigorosa i tren-
cadora. Aquesta lectura hauria
de ser vista així. I després, re-
córrer encara al premi Folch i
Torres, que Anna Murià va
guanyar el 1974, tot just arri-
bada de l’exili amb Agustí Bar-
tra, El meravellós viatge de Nico
Huehuetl a través de Mèxic.

ARXIU

Graham Greene

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Discreció
O R I O L I Z Q U I E R D O

Graham Greene, Monsenyor
Quixot. Proa.

Barcelona, 1988.

G
raham Greene no
passarà a la història
de la literatura per
Monsenyor Quixot,
una de les seves no-

vel·les de vellesa. N’és merei-
xedor per moltes d’altres, sens
dubte, i per la seva trajectòria
global i la seva actitud huma-
na i intel·lectual, si ho voleu.
Però no per aquest quasidiver-
timento, segur. Publicada el
1982, nou anys abans de mo-
rir, relata les modestes aven-
tures de mossèn Quixot i el
seu amic, l’exalcalde comu-

nista del Toboso, per les terres
de Castella, amb Rocinante
encarnat en un inevitable Seat
600. L’acció se situa a finals
dels anys setanta del segle XX.
Greene, que potser no busca
però tampoc no defuig una
certa proximitat al planteja-
ment de Guareschi i el seu
Don Camilo, aportava així una
visió britànica de la Transició
espanyola, irònica i amable,
en el que va ser definit com
“una apologia de la tolerància
i de l’amistat”.

Graham Greene ha estat un
dels autors més traduïts al ca-
talà. N’he comptat una quin-
zena de títols, això vol dir més
de la meitat de la seva pro-
ducció novel·lística i encara

alguns contes. No deu d’estra-
nyar, doncs, que d’un autor
tradicionalment traduït i lle-
git, se’n publiqués també una
novel·la diguem-ne menor, oi-
més si la temàtica la podia fer
en alguna mesura pròxima als
lectors catalans. La col·lecció A
tot vent, on va aparèixer, havia
publicat, ja a mitjans dels sei-
xanta, El poder i la glòria, a la
qual seguirien El fons de la
qüestió, El nostre home a l’Havana
i Rocs de Brighton. Greene, era,
doncs, un clàssic en vida de
l’edició catalana i, sent pro-
vecte com era, l’editor devia
pensar que no hi hauria gaires
ocasions més de presentar-ne
noves novel·les. El 1988, any
de la publicació catalana de
Monsenyor Quixot, Greene va fer
84 anys.

UNA SITUACIÓ SINGULAR
He d’aclarir que això que dic
no és una especulació. Perquè
el cas és que jo vaig compartir
aquella decisió. I recordo que

la situació era singular: la no-
vel·la ja estava traduïda. La
decisió de publicar-la es va
prendre amb l’original de la
traducció sobre la taula. El
traductor l’havia fet arribar
espontàniament a l’editor
amb el suggeriment de publi-
car-la. El més freqüent, i sen-
sat, sobretot si hi ha contrac-
tes d’edició enmig, és que el

procés sigui l’invers: l’editor
decideix editar un llibre i
aleshores n’encarrega la tra-
ducció. Però aquell traductor
traduïa per plaer i els llibres
que li plaïen. I, a més a més,
els traduïa molt bé. La decisió
de l’editor, doncs, no va ser
gaire difícil.

Una esquela al diari m’ha
fet recordar l’anècdota. Dis-
sabte deu de març llegíem
que Lluís Nonell havia mort a
Barcelona el dia abans, a l’e-
dat de 82 anys. La seva apor-
tació, gairebé anònima, a la
cultura catalana no ha gene-
rat cap nota necrològica. Per-
meteu-me’n, doncs, aquest
recordatori. Entre el 1988 i el
1992, Nonell va publicar, a
més d’aquest Greene, les se-
ves traducions d’El príncep feliç
i altres contes, d’Oscar Wilde, i
de La cançó de Nadal, de Char-
les Dickens. Segur que als ca-
laixos de casa altres bones
traduccions esperen els seus
lectors.

Lola Casas, Retalls poètics.
Il·lustracions de Gustavo

Roldán. Col·lecció Els Flautats.
Publicacions de la Abadia

de Montserrat. Barcelona,
2001. A partir de 6 anys.

R ecull de poemes escrits de
manera senzilla i entene-
dora. El recull s’estructu-

ra en diferents àmbits temàtics.
L’autora és mestra de l’escola
Camí del Mig de Mataró i ha
treballat la lectura amb relaci-
ons amb Roald Dahl a través
dels alumnes. Ha produït mig-
metratges. Ha participat en el II
Congrés de Literatura Infantil i
Juvenil Catalana amb una po-
nència sobre el cinema i Dahl.

Sílvia Ruiz i Òscar León, On
anem.com. La Barcelona dels
nens. Col·lecció De Butxaca.
Plaza & Janés. Barcelona,

2001. Per a tota la família.

U na guia de ciutat per
passar-s’ho bé amb la
família el cap de setma-

na i respondre a la pregunta
fatal: “Avui on anem?”. Llibre
per als grans amb conseqüèn-
cies immediates sobre els pe-
tits. Però també pot ser útil
per a animadors de grups de
caps de setmana, d’esplais o,
per què no?, de cangurs que
fan el paper de mainaders. La
guia té una versió a Internet:
http://www.onanem.com.

Jaume Copons, Set dies.
Col·lecció L’Odissea. Editorial

Empúries. Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

U n germà amb depressió
i testimoni d’un assas-
sinat. Una okupa ena-

morada. Una persecució po-
licíaca, uns mafiosos i uns
quants metges. Un malalt
mental que necessita amistat
i una doctora atabaladora.
Tots aquests personatges es
donen cita a Set dies. Els pro-
tagonistes de ficció tenen so-
lucions per a tot. L’autor ha
obtingut els premis Ferran
Canyameres i el Joaquim
Ruyra.


