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Zubizarreta fa
que els seus
personatges
enllacin amb
records antics
o contalles

Patxi Zubizarreta, L’anell d’en
Mides. Traducció de Pau Joan
Hernàndez. Il·lustracions de
Mikel Valverde. Col·lecció Ala

Delta. Edicions Baula.

Barcelona, 2003.
A partir de 10 anys.

A
l País Basc, les his-
tòries de personat-
ges fantàstics tenen
un catàleg més que
suggerent. Són per-

sonatges, esclar, nascuts de
les profunditats boscoses, de
les valls, dels corrents dels
rius i dels temps eminent-
ment rurals en què les om-
bres de malastrugança, les
formes dels troncs o les ru-

gositats de les roques ama-
gaven llegendes transmeses
de generació en generació i
fomentaven la imaginació.
Personatges fantàstics que
també tenen els seus cosins
germans en altres regions,
amb lleugers canvis de des-
cripció, i que actuen si fa no
fa com ells mateixos.

El recull de contes de Patxi
Zubizarreta, nascut a Ordi-
zia, a Guipúscoa, sembla he-
reu d’aquesta tradició. No
perquè inventi o recreï pre-
cisament personatges fantàs-
tics de la seva terra, sinó pel
tractament que fa de les cinc
històries explicades per cinc
bestioles que conviuen amb

l’ésser humà: el poll, la ma-
rieta, l’aranya, la granota i la
cigonya.

Són cinc històries inde-
pendents que s’uneixen per
cadascun dels protagonistes
que les explica i que al final
es troben tots plegats per
tornar a la seva destinació.
L’autor utilitza en els seus
relats diferents recursos pro-
pis de les històries fantàsti-
ques. Les situa en espais físics
determinats com ara les Bar-
denas, una comarca de Na-
varra, el bosc d’Irati, Zangoz,
un poble navarrès inundat
per unes riuades del 1787, la
vall de Zaraitzu, Elkorreta,
Orreaga i el riu Aragoa.

Malgrat que la veu arrenca
del moment present, Zubi-
zarreta fa que els seus perso-
natges enllacin amb antics
records o que repesquin an-
tigues contalles que, a la ve-
gada, pel seu contingut, bus-
quen referents contempora-
nis. Un anar i venir en el
temps que té també la seva
influència en el llenguatge,
adaptat en alguns moments
al català pel traductor Pau
Joan Hernàndez amb expres-

sions que segurament
busquen ser l’equiva-
lent de les basques,
com és ara: “Trenta,
quaranta, l’ametlla
amarganta, pinyol
madur, calla tu! Si no
vols callar, nero-ne-
ro-nero! Si no vols ca-
llar, nero-nero-nas!”, i
aquesta altra picada
d’ullet que diu: “Plo-
reu, ploreu, ninetes,
que el burro està ma-
lalt!”.

En el fons, les his-
tòries en boca de les
bestioles narradores
(o en bec, en alguns
casos) són l’excusa per
parlar d’una colla de
petits amics que bus-
quen la manera de
passar el temps a l’ai-
re lliure fent de les
seves i, a la vegada,

són les que cabdellen també
el fil de la trama dels cinc
contes. Precisament l’estruc-
tura que utilitza Patxi Zubi-
zarreta fa que la lectura de
L’anell de Mides, que podria
semblar un recull per a pri-
mers lectors, requereixi, en
canvi, un mínim de madure-
sa lectora.

Mikel Valverde dóna vida
als personatges amb uns
apunts al llapis carbó, com si
hagués anat confegint un
bloc de notes al mateix
temps que feia la lectura del
recull i hagués anat deixant
sobre les làmines els mo-
ments més il·lustratius de
cadascun dels contes.
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Dupuy-Berberian,
El señor Jean: Noches en vela.
Norma. Barcelona, 2003.

E
l señor Jean, sèrie amb
guió i realització
gràfica conjunts dels
autors francesos Du-
puy i Berberian, és

una de les mostres més repre-

sentatives de la nova historieta
francesa, ja que va ser pionera
a incorporar, a la historieta
comercial, elements alterna-
tius, tant en el tractament
gràfic com en els arguments i
guions. Precisament aquesta
peculiaritat de no seguir els
cànons més estàndard va en-
darrerir a França el seu reco-
neixement públic fins al seu
tercer àlbum.

A casa nostra ha passat una
cosa semblant, o pitjor, perquè

les vendes fluixes del primer
títol de la sèrie, El señor Jean, el
amor, la portera, editat fa tres
anys, van aturar, per sort no-
més temporalment, la seva
continuïtat.

INCERTESA VITAL
Ara, Norma reprèn la seva pu-
blicació amb Noches en vela, un
llibre que reflecteix un període
d’incertesa vital del protago-
nista, que es desenvolupa al
voltant del seu trentè aniver-
sari i la crisi de la idea de jo-
ventut associada a la plenitud
física. Les anècdotes quotidia-
nes i casolanes, dins del cos-
mopolitisme parisenc, es com-
binen amb els viatges i els ele-
ments onírics i irreals, de ma-
nera que la narració transcen-
deix el lleuger i agradable
costumisme i incorpora les
angoixes, pors i dubtes que el
protagonista pateix per situar
la seva identitat en la canviant
perspectiva vital.

L’interès d’aquest llibre es
reforça en la part gràfica amb
el tractament de determinats
espais urbans de Lisboa i Pa-
rís. Aquest espais són reflec-
tits en esplèndides vinyetes
panoràmiques que aprofiten
la profunditat de la perspec-
tiva, especialment la de la
Gare d’Austerlitz, en la qual
la ingenuïtat es fa alegria i
tendresa descriptiva. D’altra
banda, el color aconsegueix
definir els matisos emocio-
nals necessaris, especialment
al final del capítol de Lisa, on
la combinació d’ocres i verds
genera la sensació d’anacro-
nisme que correspon a la
nostàlgia del record que s’ha
perdut per sempre.

Zimmermann &
Zimmerman, Petons,
esperances i vacances.

Traducció de Laia Pascual.
Il·lustració coberta de Birgit

Schössow. Editorial

Cruïlla. Barcelona, 2003.
A partir de 12 anys.

N ova aventura de la sèrie
de les inseparables Vin-
ni, Hanna i Henriette,

que es mouen entre la febrada
per activitats de classe, mals
d’amor, amors per telèfon
mòbil, bruixeries i amors mà-
gics, amors matemàtics i, en
aquest cas, petons, esperances
i vacances.

Linda Aronson, L’Ian i les
píndoles màgiques. Traducció

de Josep Sampere.
Il·lustracions de Ricard

Aranda. Col·lecció El Vaixell
de Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2003.
A partir de 12 anys.

E l protagonista de la no-
vel·la està acomplexat
pel seu físic perquè és

més aviat baix i esprimatxat, i
també pel cognom que té. Tot
això el porta a haver d’aguan-
tar bromes pesades. Però unes
píndoles li descobreixen que
té uns poders sobrenaturals
per escapar dels problemes.

Angela Sommer-Bodenburg,
L’aniversari del petit vampir.
Traducció de Francesca
Martínez. Il·lustracions

d’Amelie Glienke.
Col·lecció Pròxima Parada.

Alfaguara-Grup Promotor.

Barcelona, 2003.
A partir de 12 anys.

E n Rüdiger és vampir, al-
menys, des de fa 150 anys.
Amb una experiència ai-

xí, no és estrany que un perdi
fins i tot els orígens i la identi-
tat. Rüdiger és un vampir espe-
cial, a qui espanta la foscor i a
qui, al damunt, agraden les
històries de vampirs.


