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El nou Potter?

L’obra dels
Baudelaire
passa en
un temps
i un espai
intemporals

Lemony Snicket, Un mal
començament i L’habitació dels
rèptils. Il·lustracions de Brett

Helquist. (Dos primers
volums de la sèrie dels
desafortunats germans
Baudelaire). Columna

Edicions. (També en castellà
a Editorial Lumen.)

Barcelona, 2001.
A partir de 10 anys.

E
ns podríem trobar
davant d’un nou fe-
nomen similar al de
Harry Potter. Però
aquest ha entrat

amb més modèstia, de mo-
ment. Si allà l’heroi és un,
aquí en són tres. La sèrie dels
desafortunats germans Bau-
delaire –es podrien haver dit
Dickens– es presenta com una
sèrie de mala sort, de catas-
tròfiques calamitats. I això
agradarà als lectors, que s’i-
dentificaran amb la dissort
dels personatges i amb com
han d’esmolar l’enginy per
sortir-se’n.

L’autor avisa: aquest llibre
comença malament. Comença
convertint els tres germans
(Violet, Klaus i Sunny) en or-
fes. Un recurs per dotar-los de
la relativa llibertat. La història
dels Baudelaire passa en un
temps i un espai intemporals.
(“Els tres petits Baudelaire vi-
vien amb els seus pares en un
casalot al cor d’una ciutat
bruta i atrafegada i, de tant en
tant, els seus pares els dona-
ven permís per agafar sols un
atrotinat tramvia fins a la
platja”.)

Al costat de l’aire clàssic de
novel·la anglosaxona aparei-
xen alguns elements contem-
poranis (que ens podrien
transportar a Roald Dahl), pe-
rò ni l’autor ni l’il·lustrador
tenen la intenció de traslladar
a avui mateix les aventures
dels seus personatges. La pre-
sentació dels llibres reforça
aquesta idea: un cartoné de
mida rústica, amb una distri-
bució acurada del text i les il-
lustracions interiors en blanc
i negre que porten el lector a
un volum de biblioteca “dels
avis” (dels avis, aclareixo, de la
generació dels 40/50).

En el primer llibre de la sè-
rie, l’autor s’esforça a presen-
tar els personatges que l’a-
companyaran en tots els altres
volums. El pas immediat a la
condició d’orfes, l’aparició
dels tutors, la trobada amb un
personatge estrafolari (el
comte Olaf) i les primeres pe-
ripècies. Per uns moments, el
relat es transforma en una al-
legoria dels casaments de
conveniència (pràctica que és
ara a primer pla a causa de la
situació que de tant en tant
surt a la llum amb famílies
immigrades del nord d’Àfri-
ca). Violet, la germana gran
del trio Baudelaire, es troba
immersa en un casament ar-

reglat amb el comte Olaf que,
amb les seves manotades,
aconsegueix mig enganyar
tothom qui el ronda. Situació
light, doncs, entre un comte
lletjot i una noia de catorze
anys que viu un casament te-
atral que podria ser real.

És aquesta la principal
aventura del primer llibre de
la sèrie, que no s’està de com-
binar un estil calculat mesu-
radament: l’aventura, el risc,
la por, la supervivència i, de
tant en tant, la reflexió amb
exemples clars i aptes per a
totes les edats. El perfil dels
tres nous herois és aquest: Vi-
olet Baudelaire té dots d’in-
ventora i és capaç de construir
un garfi per alliberar la més
petita de la colla. Klaus Bau-
delaire és el mitjà, porta ulle-
res i té un aire de setciències
que porta a la pràctica amb la
investigació en biblioteques
antigues que li permeten so-
lucionar alguns dels conflic-
tes. Sunny Baudelaire és gai-
rebé un nadó; per tant, no s’ha
desvelat encara quina és la se-
va màxima qualitat. Els tres
són hereus d’una fortuna de la
qual no podran disposar fins
que arribi el moment de la
maduresa. Els seus protectors
s’encarreguen de posar les co-
ses a lloc, sempre, però, sota la
capacitat intel·ligent i inven-
tora dels dos Baudelaire més
grans. L’autor sap com plan-
tejar cada història amb des-
tresa, saltant d’intriga en in-
triga, de terror en terror,
d’ensurt en ensurt. La pre-
gunta era: ¿I després de Harry
Potter, què? Doncs, potser els
germans Baudelaire, vet aquí.

JIRO TANIGUCHI

Una imatge d’‘El almanaque de mi padre’

Serena excepció

C Ò M I C
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Jiro Taniguchi, El almanaque
de mi padre. Planeta

DeAgostini.

Barcelona, 2001.

J
iro Taniguchi és un
autor amb un temps i
una perspectiva nar-
ratives molt particu-
lars i allunyats dels

que predominen al Japó; un
autor que dóna un toc global
a unes obres que, d’altra
banda, són ben representati-
ves de la seva societat.

Ja a les pàgines d’El Víbora
havíem conegut El caminante,
historieta seva que aconseguia
reproduir la música dels
temps morts, de les petites
sensacions, observacions i li-
mitacions dels moments vitals
d’un personatge comú. Ara,
Planeta inaugura la Biblioteca
Pachinco, una nova col·lecció de
tebeos japonesos dirigida al
públic adult, amb una altra
obra seva, El almanaque de mi
padre.

LA FIGURA DEL PARE
Aquest manga tracta de la in-
voluntària recuperació de la
figura del pare per part del
seu fill quan aquell es mor. El

fet físic del retorn a la ciutat
on va néixer i viure la seva
infància, junt amb els comen-
taris dels seus parents a la

vetlla del difunt, activen el
mecanisme de la seva memò-
ria, de manera que aquesta
actua com un detectiu que

desvela al llarg
de la narració
els petits mis-
teris que l’o-
blit i la igno-
rància havien
teixit en el seu
interior al vol-
tant de la fi-
gura paterna.
No és cap
plantejament
original, però
el seu desen-
volupament,
acompanyat
d’un grafisme
molt net i des-
criptiu, té
l’encís de sa-
ber crear una
atmosfera de
melangia sere-
na que acom-
panya els des-
cobriments
del protago-
nista i que res-
salta l’atractiu
dels petits es-
deveniments i
matisa els di-
ferents tons
dels més dra-
màtics.
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Joaquim Carbó, En Nasi perd
la por. Il·lustracions de
Consol Xiberta i Jover.

Casals. Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

E l protagonista d’aques-
ta novel·la ha perdut el
pare, i els socis del ne-

goci que tenia se li queden
tot el patrimoni. La mare no
pot pagar la hipoteca de la
casa on vivia la família i es
traslladen a l’antic pis buit
dels avis materns, que també
ja són morts. La foscor del pis
i de l’escala i un estrany veï-
nat fan que el Nasi no guanyi
per ensurts. Un amic i una
amiga l’ajuden a superar la
por.

Mariasun Landa, Jo, me’n
vaig. Traducció de Pau Joan
Hernàndez. Col·lecció Alerta

Roja. Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

E l Xabier es troba en un
moment delicat de la
seva vida. No entén que,

després de la mort del seu
pare, hagi de compartir la
vida amb el company de la
seva mare, que ell considera
pijo. Té la sensació que res li
va de cara: el seu amic està
lluny, ara que el necessita; la
noia que li agrada no li fa cas.
Com a solució decideix fugir
de casa i mirar d’espavilar-se
sol.

Thomas Brezina, La nit dels
ninja. Traducció d’Anna

Tortajada. Il·lustracions de
Werner Heymann.

Col·lecció Un cas per a tu! La
penya dels Tigres. Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 9 anys.

V olum núm. 24 d’aquesta
singular col·lecció inter-
activa. El lector pot anar

resolent, acompanyat de La Pe-
nya dels Tigres, l’enigma pro-
posat. Aquesta penya està for-
mada pel Pau i la Virgínia, que
tenen 12 anys, i el Lluc, que en
té 11. L’edició compta amb un
sobre amb el descodificador i
unes targetes que contenen la
solució de missatges amagats.


