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T
ot i que els editors diuen que el gènere
de la narració curta, del conte, no es
ven (i en això, els números manen),
potser és un dels millors formats de
lectura per engrescar els més joves en

això de llegir. No demana la inversió d’hores i la
retentiva d’una novel·la, ni la sensibilitat i l’a-
nàlisi de la poesia. Però amb això no vull des-
merèixer aquest difícil gènere. Hi ha molts
contes que tenen una qualitat inqüestionable,
molt millor que la de milions (s’editen tants
llibres que aquesta xifra no la considero exage-
rada) de novel·les i poesies. A més, de contes
n’han circulat sempre gràcies a la transmissió
oral. Fa molts anys que s’expliquen contes. Mil...
i més i tot.

L’editorial Baula té una col·lecció de reculls de
contes dedicada als lectors més joves. De moment
ha publicat sis volums: Mil anys de contes (vol I i II),
Mil anys de contes del mar, Mil anys de contes de la
natura, Mil anys de contes d’animals i Mil anys de
contes de terror. D’aquest últim és del que us vull
parlar. Gruixut, si fa o no fa, com la resta (448
pàgines), conté un total de 29 contes dividits en
sis apartats: Històries per no dormir (contes de fan-
tasmes i aparicions), El foc de l’infern (històries de
diables), El silenci de la mort (històries de cementi-
ris), Animals de por (bèsties fantàstiques), Descens als
inferns (el reialme dels morts) i Ha estat real? (entre
el sobrenatural i l’al·lucinació). Però també tenim
4 índexs de classificació: alfabètic per títols, de
personatges, en funció del temps de lectura (en-
tre un mínim de 3 minuts i un màxim de 59) i en
funció de l’edat (entre 7 i 13 anys).

La primera tria la va fer Hélène Montardre per
a Éditions Milan. Montardre es va limitar als
clàssics francesos (Dumas, Zola, Maupassant...),
però el traductor d’aquesta part, Pau Joan Her-
nàndez (per cert, crític d’aquest suplement, a
més d’autor literari...; bé, fa tots els papers de
l’auca!), va ampliar el ventall temàtic i va afegir-hi
contes d’horror còsmic i victorians de fantasmes.
Aquesta acurada edició també compta amb les
il·lustracions (d’estil clàssic i una mica margina-
des pel que fa a espai) de Jean-Louis Henriot i de
José Luis Tellería.

Però encara hi ha més. Cada conte va precedit
d’una fitxa, a càrrec de Montardre i Hernàndez,
on se’ns ofereix una breu (però en general molt
sucosa) biografia de l’autor, un comentari sobre
el conte concret i quatre informacions més: l’edat
mínima aconsellable (de màxima, lògicament, no
n’hi ha), el temps de lectura, els espais on té lloc
l’acció i els personatges que hi apareixen.

Tot i tractar-se d’una tria orientada a primers
lectors, no penseu que els contes no fan por,
perquè en fan... Però això ja no és mèrit ni de
Baula ni de Montardre ni d’Hernàndez, ells només
ens els han posat en safata de plata, cosa que ja
és d’agrair.

BALLESTEROS / EFE

Muñoz Molina no riu gaire, però ha escrit sobre l’humor
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E
l tòpic dibuixa un artista
il·luminat per les muses i
incapaç d’analitzar la
pròpia obra. Juguem a
desmentir-lo. Més que fal-

ta de capacitat, deu ser falta de ga-
nes: no sempre ve de gust tornar
sobre el que ja s’ha fet i intentar
explicar per què s’ha fet així i no
d’una altra manera. I, tal com està
el pati laboralment
parlant, tampoc cal
que els crítics es que-
din sense feina.

“Un artista que fos
incapaç de mirar cap
endins i de saber què
ha fet i com ho ha fet
no seria un artista; se-
ria un boig o un idio-
ta”. Ho diu l’escriptora
gallega Marina Mayo-
ral (Mondoñedo, Lugo,
1942), coordinadora
d’un volum on deu
autors actuals han ac-
cedit a mirar-se al mi-
rall i sotmetre’s a una
autoanàlisi. El llibre es
titula La risa y la sonrisa
(Espasa) i aplega deu
contes en clau d’hu-
mor. Darrere de cada
conte, hi trobem el
comentari que en fa el
seu autor. La cosa té
gràcia, sobretot per-
què la nòmina d’au-
tors és prou sucosa:
Juan Pedro Aparicio,
Luis Mateo Díez, José
María Merino, Antonio
Muñoz Molina, Lour-
des Ortiz, Antonio Pe-
reira, Álvaro Pombo,
Soledad Puértolas,
Fanny Rubio i la ma-
teixa Marina Mayoral.

Fa més d’una dèca-
da, aquests escriptors ja van parti-
cipar en dos volums similars, tam-
bé coordinats per Mayoral: El oficio
de narrar (1989) i El personaje nove-
lesco (1990), publicats per Cáte-
dra-Ministerio de Cultura. En el
primer s’analitzaven diversos pro-
cediments narratius i en el segon es

revisava el procés de creació dels
personatges.

Ara s’han atrevit a esbudellar
l’humor i la comicitat. Després de
llegir com s’ho fan per fer riure i
com diuen que s’ho fan per fer riure,
a la lectora desacomplexada li ha
quedat clar que l’humor radica en la
forma. És la manera d’explicar una
història i no el tema allò que fa que

una narració tingui un caràcter hu-
morístic. Gairebé tots els contes
aplegats en aquest volum tracten de
fets que, explicats d’una altra mane-
ra, provocarien angoixa o llàgrimes.
“És la distància, la ironia de l’adult,
el que transforma un relat en diver-
tit”, constata Marina Mayoral. Se-

gons ella, l’humor és un mecanisme
de defensa, una mena d’escut per no
patir més del necessari: “Se subver-
teixen els valors, es dóna la volta a les
situacions per evitar el patiment que
no es pot deixar de veure i que no es
pot remeiar”.

En la mateixa línia, José María
Merino afirma: “No hi ha assumptes
que siguin en si mateixos humorís-
tics o tràgics, sinó que és l’actitud de
l’autor, el punt de vista al seleccionar
motius o aspectes de la història que
ens explica, la forma de jugar amb la
ironia, el que dóna a cada relat el
possible caràcter humorístic, i això
no fa imprescindible un narrador
graciós dintre de la història”. En
opinió d’Álvaro Pombo, l’humor del

seu relat “ve directa-
ment de la viva veu de
la protagonista, de la
manera d’explicar el
que explica”.

Segons Muñoz Moli-
na, “la ironia, o l’hu-
mor, és potser el grau
més alt de la literatura,
però en general exerci-
tar-los, o intentar-ho,
no resulta gaire agraït”.
Pot passar, diu, que et
prenguin massa serio-
sament, i aleshores és
un fracàs, o que et
prenguin massa de
broma, és a dir, que
decideixin que la lite-
ratura que fa riure té
molt poca importància.
Parla per experiència.
Va escriure la novel·la
Los misterios de Madrid
per divertir-se i per di-
vertir els lectors, però el
llibre va rebre el
menyspreu dels ente-
sos. Quan un equip va
intentar adaptar al cine
aquesta mateixa novel-
la, el problema va venir
en el sentit contrari: els
encarregats de dur-la a
la pantalla es prenien
amb un excés de serie-
tat les aventures del
protagonista, Lorencito
Quesada.

“L’única cosa tan seriosa i tan
difícil com l’humor és la poesia”,
sentencia Muñoz Molina. No és
casual, afegeix, que quan s’aprèn
un idioma nou el més difícil de
captar i de traduir sigui precisa-
ment això, els acudits i els poe-
mes.
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