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Barcelona, 2003.
A partir de 6 anys.

L
es coses de palau es
presten a tota mena
de xafardeigs. El que
planteja l’autora en
aquest conte és una

barreja d’amor platònic, amor
pels fogons de la cuina i amor
d’amagat. I de tot plegat en
surt una història tractada amb
bona dosi d’humor fi, però
també amb un rerefons de veu
alçada a favor de la llibertat
personal.

¿Ens podem imaginar una
monarquia en la qual la reina
mare s’assabenta que la prin-
cesa hereva no vol ser reina i
es rebel·la contra la decisió
materna? La lectura és identi-
ficable no només amb embo-

lics de cor dels palaus en actiu
que encara queden pel món
sinó amb costums tradicio-
nals de segons quines ètnies
que mantenen el dret a mani-
pular matrimonis forçats sen-
se consentiment dels interes-
sats. En aquest cas, la princesa
rebel té una vocació: ser cui-
nera. I és bastant clar que un
ofici, el dels fogons, amb l’al-
tre, el de reina, són més que
incompatibles.

ELS MILLORS RESULTATS
Teresa Blanch, que és perio-
dista, és una autora que es pot
considerar gairebé novella, a
pesar que ha fet algunes altres
publicacions, però sí que, en
canvi, ha estat estretament
relacionada amb diferents as-
pectes de la literatura infantil
i juvenil a través de la traduc-
ció o l’edició. I aquest apre-
nentatge dóna els millors re-
sultats en el conte Embolics a

palau, d’una exquisidesa a te-
nir en compte. El relat està fet
de petits matisos que formen
part del retrat dels personat-
ges, de l’ambientació de pa-
lau, dels sentiments dels pro-
tagonistes.

A la reina, sempre que s’en-
furisma, li surten pigues ver-
melloses. Al final del conte,
aquesta apreciació es reprèn
perquè amb la solució adop-
tada al conflicte de continuï-
tat reial, l’al·lèrgia ha desapa-
regut. Els soldats han deixat
les armes perquè no hi ha cap
guerra i es poden dedicar a fer
altres serveis més útils. La
princesa rebel, a més de voler
ser cuinera, es passa hores i
hores llegint a la biblioteca. La
reina mare llegeix la corres-
pondència a través del correu
electrònic. A la primavera, els
reis amb fills concos li envien
correus amb fotos i currícu-
lums dels pretendents.

I la rebel·lia de la princesa es
calma deixant-la fer
en una escola de cui-
ners, a canvi que la
reina mare trobi la
tranquil·litat en un
amor entre passadis-
sos de palau portat
durant anys d’amagat.
Una situació que, com
un virus, afecta de re-
bot les altres monar-
quies. A alguns prín-
ceps pretendents de la
princesa rebel, com
Luka von Der Vista, li
salten les lentilles
quan sap que la prin-
cesa fa realitat la seva
dèria. El príncep Pau
Moncador Blanc es
baralla amb els seus
pares i tampoc vol ser
rei mentre fuig de gira
amb el seu grup de
rock i una xicota roc-
kera. Si les monarqui-

es viuen del passat, la d’aquest
conte marca el principi de la
fi, doncs.

Teresa Blanch ha fet un
conte per a primers lectors que
té el ressò dels millors contes
populars. Revestit d’elements
actuals, aporta nombroses
possibilitats de reflexió al vol-
tant de la llibertat personal i
dels estira-i-arronses que s’es-
tableixen entre pares i fills,
entre mares i filles, més aviat,
siguin reines, princeses o de-
pendentes de supermercat.

Les il·lustracions d’Isabel Ba-
dia són molt vives i estan im-
plicades del tot en la narració.
S’entretenen bàsicament a re-
flectir amb l’expressió dels per-
sonatges cadascun dels mo-
ments més àlgids del conte. I
aconsegueixen una perfecta
harmonia entre els aspectes
més remarcables de la trama i
aquells que s’insinuen darrere
les paraules de l’autora del text.

KAN TAKAHAMA

Entre Europa i el Japó
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Kan Takahama,
Kinderbook.

Ponent Mon. Alacant, 2003.

D
esprés d’El barrio le-
jano, de Taniguchi,
i La espinaca de Yu-
kiko, de Frederic
Boilet, Ponent Mon

ens ofereix Kinderbook, de Kan
Takahama, tot seguint una lí-
nia coherent d’obres en què es
produeix una confluència eu-
ronipona (nouvelle manga) en la
concepció de la historieta.

Kinderbook és un recull de
historietes, que malgrat ser
plenament japoneses, pel

context social i individual que
reflecteixen, defugen dels es-
tàndards narratius del man-
gues tant en l’elecció dels te-
mes com en el seu desenvolu-
pament, de manera que el
lector occidental té la sensació
de trobar-se davant alguna
cosa diferent però no estra-
nya, alguna cosa comuna i
universal que l’autora, de 26
anys, aconsegueix transmetre,
malgrat la clara especificitat
sociocultural de les relacions
(homes i dones, infants i
adults) i dels valors que re-
flecteixen les narracions.

TRADICIÓ I MODERNITAT
Les anècdotes quotidianes
són la font argumental d’a-
questes historietes, una quo-

tidianitat que es
mou en el confús
terreny de la sín-
tesi o confrontació
entre la tradició i
la modernitat i
que la majoria de
les vegades està
carregada de dra-
matisme.

D’altra banda,
l’estructura narra-
tiva s’allunya dels
esquemes tradici-
onals de desenvo-
lupament per
punts d’inflexió i
confrontació i
proposa una mena

de narracions planes en què
ressalten certs moments o
situacions que revelen ex-
pectatives, tensions o mani-
pulacions sentimentals. El
grafisme, tot i conservar la
llibertat i polivalència ex-
pressiva del manga, el con-
creta, allunyant-se dels seus
tics mes comuns i identifica-
tius, alhora que alterna el
tractament més realista amb
un altre de més lliure i ex-
pressionista. Amb el primer
tractament, més descriptiu,
s’apropa a les situacions més
costumistes, mentre que
amb l’estil expressionista es
reflecteixen moments emo-
tius curiosament lligats a
l’envelliment físic o a la
mort.

Joan Pinyol, Stòitxkov i Sofia.
Col·lecció Lletra Llarga.

Brosquil. València, 2003.
A partir de 15 anys.

E l jove protagonista d’a-
questa novel·la fa un vi-
atge a Bulgària acompa-

nyant el seu pare en una ex-
pedició d’un partit d’home-
natge al jugador que dóna
nom a part del títol. Retrat de
la varietat cultural, artística i
geogràfica entre el gènere de
viatges i el relat d’impressions
personals, l’autor va obtenir
amb aquest llibre el premi de
narrativa Ciutat de Vila-Real
del 2002.

Care Santos, Ara o mai.
Il·lustració de coberta de
Elisabeth Giné. Col·lecció

L’Odissea. Empúries.

Barcelona, 2003.
A partir de 14 anys.

L a protagonista d’aquesta
novel·la ha pres la decisió
de no marxar d’aquest

món sense haver perdut la
virginitat. Però per a qualsevol
ritual fa falta un candidat que
faciliti les coses. La recerca del
candidat promou una sèrie de
situacions rocambolesques en
un procés de maduresa que
amaga moments amargs i
moments de plenitud.

Jaume Copons, La closca
pelada dels cretins. Col·lecció

El Corsari. La Galera.

Barcelona, 2003.
A partir de 14 anys.

H i ha etapes de la vida en
què ningú no entén
ningú i tot es gira en

contra. I hi ha etapes en què es
comparteixen idees i vivències
que provoquen un canvi radi-
cal en la manera d’entendre
les relacions. L’autor d’aquest
llibre ha tocat diverses tecles
professionals, i actualment
viu una etapa de creació nar-
rativa, centrada bàsicament
en temes realistes.


