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L
a consigna és: reben-
teu gratuïtament,
sense ni mirar-lo, el
primer dels cinc lli-
bres que han fet en-

trar Madonna a l’àmbit de la
literatura per a infants. De fet,
per mantenir-me bé amb el
ramat, em tocaria seguir la ve-
ta i deixar verd, amb un estos-
sec, sense ni parlar-ne, l’àlbum
de la cantant. Però no seguiré
la consigna. Em giraré contra
el ramat. I parlaré de Madon-
na. Tot i que també em guar-
daré prou de fer-me del club de
fans de la cantant, pel que fa a
la seva faceta d’autora, de la
mateixa manera que m’he
guardat prou de fer-me del
club de fans de Molly Moon i
–només hi faltaria un servi-
dor!– del club de fans de Harry
Potter.

Succeeix, en el món de la li-
teratura, que qualsevol pro-
ducte en forma de llibre –tots
els esmentats són, en certa
manera, productes en forma
de llibre–, té guanyat d’entra-
da el rebuig visceral pel sol fet
d’arribar envoltat d’una ex-
pectativa sovint exagerada,
d’unes previsions de mercat
sovint ridícules comparades
amb altres dades que mai no es
fan públiques, i d’una servitud
amb caiguda de bava dels mit-
jans de comunicació abans que
es disposi de la resposta dels
lectors, els autèntics jutges.

PERSPECTIVA DE MERCAT
S’entén. En el cas del producte
de Madonna, el seu llançament
internacional, la seva perspec-
tiva de mercat gras i la seva
presentació a les grans capitals
europees ja feien dir blat abans
de ser al sac i ben lligat. Això
provoca que, en casos com
aquest, el criteri literari quedi

cohibit pel criteri de mercat.
Un criteri que, pel que sembla,
en el cas de Madonna, i a tot el
món, no s’ha vist afavorit per
unes vendes massives.

Les Roses Angleses és un conte,
per anomenar-lo d’alguna
manera, de flors i violes, però
pansides, amb una moralitat
endinyada als lectors sense
vergonya. És un conte de l’es-
til de nenes dolentes que es
tornen bones i que de tan bo-
nes són les millors perquè no
fan res de debò perquè les al-
tres nenes tinguin una vida
millor. I tot plegat, sense ni un
bri de polsim literari, més
aviat de relat cursi, de conte
de pseudofades, que només
pot acontentar lectors poc
lectors i que visquin en un
món de cel·lofana.

VENTAFOCS MODERNA
La protegida i envejada Binah
del conte madonnià és vista
per les quatre Roses Angleses
com un ésser desvalgut, mal-
tractat i destinat a patir les
conseqüències de ser una ne-
na òrfena de mare anant a es-
cola i fent tota la feina de casa.
¿Una Ventafocs moderna?
Potser sí. Però si cal parlar
d’un cas ventafocs al segle
XXI, només es pot fer tocant
de peus a terra i no amagant
la realitat social per aconten-
tar la mala consciència.

Les il·lustracions volen ser
una mica més trencadores que
l’estil florit i caduc del text. Tot
el to de l’àlbum és acolorit.
Però sembla pensat més des
del disseny que no pas des de
l’expressió de la il·lustració. Les
imatges de les protagonistes
podrien ser extretes d’una re-
vista de moda: totes tenen els
llavis molsuts i els ulls com
prunes de tan rodons. Fetes
amb patró.

A Madonna, la rècula d’a-
mics a qui agraeix que l’hagin
impulsat a fer aquests àlbums
li deuen haver explicat que la
literatura infantil és això: un
món de cotó fluix en el qual tot
és de color rosa. En tenen un
bon tros de culpa segons qui-
nes sèries de dibuixos i pel·lí-
cules, i de novel·les també, que,
pel sol fet de ser infantils, in-
sulten, sense que ningú es
queixi, el codi ètic i literari que
hauria de regir entre autors i
lectors amb una mica d’amor
propi per l’escriptura i la lec-
tura. Vet aquí com els editors
de llibre infantil de tot el món
han caigut en la trampa de la
caixa, ni que sigui perdent la
faixa, creguts que, amb aquests
àlbums, els arribava la Madon-
na dels ous d’or. Tractant-se
d’una operació internacional
de gran abast, l’engany de l’àl-
bum té un nivell considerable.
En queden quatre, si el projec-
te no fa aigües.
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Barcelona, 2003.

D
arrerament, el nos-
tre mercat de la
historieta viu una
profusió de produc-
tes franco-belgues.

Aquest fet, malgrat produir-se
de manera una mica caòtica,
ens permet apropar-nos a una
realitat en la qual la literatura
gràfica ha assolit uns nivells

acceptables de normalització
com a mitjà d’expressió. Mal-
auradament, aquests llibres
poden ser ignorats de dues
maneres: pel públic majoritari
de la historieta, que no hi tro-
barà els atractius dels generes
dominants, i pel lector no es-
pecialitzat que no ha superat
encara desconeixements o pre-
judicis respecte a la complexi-
tat expressiva del mitjà.

Aquest pot ser el cas d’El Gato,
que apareix, en format llibre, a
casa nostra amb molt de retard
tot i que les seves historietes
–de fet són jocs de paraules o
d’imatges que s’estructuren en

tires– ja havien
aparegut a la re-
vista Cairo.

Aquest perso-
natge va ser creat
per Philippe Ge-
luck el 22 de març
del 1983 i primer
es va publicar al
diari belga Le Soir i
més tard a la re-
vista de còmics
desapareguda À
Suivre. És una his-
torieta còmica
protagonitzada,
gairebé monopo-
litzada, per un gat
gros cobert per un
abric, o més ben
dit, per la seva re-
presentació bidi-
mensional. El seu
mecanisme narra-
tiu es prou atípic,

ja que la força del gag no recau
en una narració esquematitza-
da sinó en el joc lúdic amb les
paraules, amb el significat plu-
ral o amb el sentit gramatical o
narratiu de les imatges. Malgrat
aquesta peculiaritat, que en
moltes ocasions l’apropa a l’a-
cudit oral –l’autor també és
actor–, als monòlegs, els codis
narratius es desenvolupen dins
de les convencions de la repre-
sentació gràfica, encara que si-
gui per vulnerar-la o ressaltar
les contradiccions i confusions
del joc de significants; és a dir,
per jugar imaginativament
amb el seu llenguatge.

Montse Ganges i Imma Pla,
Bon profit! Mic i Mica.

Il·lustracions d’Imma Pla.
Alfaguara - Grup

Promotor. Barcelona, 2003.
A partir de 6 anys.

L libre per facilitar la con-
versa entre infants i adults
sobre aliments, amb un to

divertit i amb dos personatges:
el Mic i la Mica. En aquest àl-
bum de butxaca tenen gana i
s’atipen de plàtans fins a re-
bentar. Els plàtans, però, també
tenen la funció de joguina. Un
camaleó els ensenya a inventar
jocs sense passar per caixa.

Geronimo Stilton, La cursa més
boja del món. Il·lustracions de

Larry Keys. Traducció de David
Nel·lo. Col·lecció Camaleó.
Destino. Barcelona, 2003.

A partir de 7 anys.

N ova aventura de l’únic
ratolí del món que s’ha
fet un lloc entre els es-

criptors, en Geronimo Stilton.
Director del seu diari, guanya-
dor dels premis que ell mateix
s’atorga, autodivulgador dels
seus èxits literaris, Stilton par-
ticipa en una cursa amb patins
a reacció i passa un cap de set-
mana de malson.

Lauren Child, Sóc massa petita
per anar a l’escola.

Il·lustracions de l’autora.
Editorial Serres.

Barcelona, 2003.
A partir de 5 anys.

À lbum il·lustrat sobre la
por de començar a anar a
l’escola, amb dos ger-

mans protagonistes. Distribu-
ció gràfica, collage i combina-
ció d’il·lustracions i fotografies.
Els textos breus també formen
part de la distribució gràfica.
Superades totes les traves, l’in-
evitable es fa realitat: s’ha d’a-
nar a l’escola.


