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Púding de contes

Rosa Regàs
pren com
a base de
‘Hi havia
una vegada’
el recull
de contes de
Joan Amades

E
ls contes, diu Rosa
Regàs, en el pròleg
de la tria extensa de
contes populars que
ha fet, es volen es-

coltar sempre amb les matei-
xes paraules una vegada i una
altra. Potser per això, durant
les vacances d’hivern passa-
des, TV3 es va inventar Els
contes del cor, explicats per al-
guns dels personatges d’El cor
de la ciutat. Un dels encerts
emblemàtics que es veu que
només es poden repetir en
una televisió cada quinze o
vint anys, com aquella vega-
da, a la dècada dels vuitanta,
quan els primers professio-
nals de TV3 es van desinhibir
amb Els Pastorets.

Rosa Regàs s’hi ha engres-
cat tant, a triar i reexplicar
contes populars, que el llibre
arriba a 425 pàgines: En Joan
de l’Ós, La filla de la molinera, En
Cigronet, En Pere sense Por, La flor
del penical... Però també contes
menys coneguts i igualment
hereus de la tradició oral com
ara El fadrí de la barba d’or,
L’anell encantat, La noia que plo-
rava perles, El marit de la bruixa,
El príncep mut... Rosa Regàs
pren com a base el recull de
contes i rondalles de Joan

Amades i ho justifica així: “La
meva feina, doncs, és la ma-
teixa de les dones i homes que
al llarg de la nostra història
han explicat uns contes que
havien rebut en herència”.
Un recull, doncs, simplement
recomanable i útil en biblio-
teques col·lectives ni que sigui
per tenir en compte aquesta
altra afirmació: “El que no
aconsegueix mai interessar a
un nen, doncs, no és pas un
conte popular, tan despietat i
màgic com la vida mateixa,
sinó aquestes històries de co-
nillets i estrelletes i cargolets
que pertanyen a la càlida
imaginació dels narradors
que creuen que aquí és on es
troba l’essència del món in-
fantil”.

Més convencional, però
també amb vocació d’utilitat
individual i col·lectiva és el
recull de Victoria Bermejo
que adapta una quarantena
de contes sota el lema de la
brevetat, com diu el títol, “per
explicar en un minut”. Aquí,

alguns contes dels més popu-
lars es canvien a gust de l’au-
tora. L’edició tendeix al luxe
amb el cuixé que acullen les
singulars il·lustracions de Ga-
llardo, que hi aporta també la
seva interpretació.

I finalment, J.K. Rowling,
en la faceta paral·lela a la sè-
rie que l’ha fet coneguda ar-
reu del món. D’una banda, un
llibre breu que servirà als més
fans per saber vida i miracles
de l’autora de Harry Potter.
No és una biografia sinó una
autoentrevista que repassa la
família, la infància, l’escola,
la carrera professional i la
carrera d’escriptora amb al-
gunes opinions que fan bai-
xar del pedestal J.K. Rowling i
que la situen entre el comú
dels autors. El llibret, a més,
es completa amb una resse-
nya completa de l’obra de
Harry Potter a càrrec de
Lindsay Fraser.

I també de J.K. Rowling, per
als que vulguin combinar
col·leccionisme, fetitxisme i
ajut amb la venda a projectes
de desenvolupament per aju-
dar la gent més necessitada
dels països més pobres del
món, els dos llibrets que re-
velen algunes de les claus dels
personatges i els recursos de
les novel·les de Harry Potter
com un interessant glossari
de bèsties fantàstiques de la A
a la Z i una antologia del joc
Quidditch. Recomanable per
als adults que hagin d’estar a
l’altura de la generació HP.

Rosa Regàs, Hi havia una
vegada. Col·lecció Les Ales

Esteses. Editorial La

Magrana - RBA Libros.

Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

Victoria Bermejo, Cuentos
para contar en 1 minuto.
Il·lustracions de Miguel
Gallardo. RBA Libros.

Barcelona, 2001.
A partir de 10 anys.

Lindsay Fraser, J.K. Rowling
vista per J.K. Rowling.
Traducció de Laura

Escorihuela. RBA Libros.

Barcelona, 2001.
A partir de 10 anys.

J.K. Rowling, Bèsties
fantàstiques i on trobar-les.
Il·lustracions de l’autora.

Traducció de Sandra Vivet.
Editorial Empúries.

Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

J.K. Rowling, El Quidditch de
totes les èpoques. Il·lustracions

de l’autora. Traducció de
Josep Joan Moral. Editorial

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

DUPUY I BERBERIAN

Una de les vinyetes de ‘Diario de un álbum’

Autobiografia

C Ò M I C
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Dupuy y Berberian, Diario de
un álbum. Planeta

DeAgostini.

Barcelona, 2001.

D
upuy i Berberian
són dos dels autors
mes interessants
de la historieta
francesa contem-

porània. A més d’il·lustracions
i d’historietes curtes desenvo-
lupen conjuntament dues sè-
ries: Henriette, sobre el món de
l’adolescència, i Monsieur Jean,
de la qual aquí es va publicar
el primer àlbum el 2000: El
señor Jean, el amor, la portera,
que fins ara no ha continuat.

CREACIÓ D’UN ÀLBUM
Aquest Diario de un álbum que
ara publica Planeta es una
obra autobiogràfica que se si-
tua en l’espai temporal de la
creació i publicació de Les fem-
mes et les enfants d’abord, tercer
àlbum de la sèrie aparegut el
1994. L’eix narratiu és el de les
relacions dels dos autors, que
s’alternen en el relat, amb l’o-
bra que estan realitzant i per
extensió amb la historieta en
general. Un eix que es ramifi-
ca amb facilitat –la vida fictí-
cia i la real apareixen molt
lligades– cap a aspectes més

íntims de la seva situació per-
sonal.

La preparació d’un nou àl-
bum amb els dubtes i la falta
de confiança en la pròpia ca-
pacitat creativa, els patiments
amb els editors, les valoraci-
ons que fan els ciutadans so-
bre la figura dels historietistes
i les dèries col·leccionistes
comparteixen espai narratiu
amb aspectes vivencials més

densos, profunds i torbadors
dels protagonistes que són
exposats amb una gran càrre-
ga de sinceritat i sense afecta-
cions.

El grafisme, més caricatu-
resc i brut que a Monsieur Jean,
és altament expressiu, amb
moments narratius imagina-
tius i innovadors, i molt adi-
ent al to sincer i alhora des-
dramatitzador de l’àlbum.
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J.R.R. Tolkien, El hòbbit.
Traducció de Francesc

Parcerisas. La Magrana.

Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

U na història fantàstica
sobre elfs, nans, follets...
en la qual el lector se

sent transportat a l’univers
creat per l’autor d’El senyor dels
anells. Bilbo, el hòbbit, és un
personatge afable, amic de
costums inamovibles. És tam-
bé hereu de l’esperit aventu-
rer del seu avantpassat viat-
ger. Juntament amb el mag
Gandalf, viurà les grans aven-
tures d’aquesta novel·la.

Adela Turin, La veritable
història dels bonobos amb ulleres.
Traducció d’Albert Balasch.

Il·lustracions de Nel·la
Bosnia. Editorial Lumen.

Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

Q uatre bonobos avorrits
de només menjar i xer-
rar sorollosament dins
el bosc de mangles, de-

cideixen aprendre anglès. Van
tornar presumint, amb ulleres
de sol i maleta d’executiu i
sabent només quatre paraules.
Mentrestant les bonobes fan
una evolució cultural profun-
da. Àlbum il·lustrat.

Gianluca Garofalo,
Tres desitjos, Oslo.

Traducció de Montserrat de
Gispert. Editorial Lumen.

Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

E l gosset Oslo juga tran-
quil·lament al camp
quan descobreix una

ampolla misteriosa. La desta-
pa i en surt un geni jovenet
que està decidit a concedir a
l’Oslo tres desitjos màgics, pe-
rò no acaba d’encertar què és
el que el gosset desitja. Final-
ment s’adona que Oslo neces-
sita algú amb qui jugar. Àl-
bum il·lustrat.


