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Hi ha doncs, la
visió d’un món
rural des de
l’òptica d’un
personatge que
no hi veu

Maria Àngels Bogunyà,
Les petjades misterioses.

Il·lustracions de Lluís Filella.
Col·lecció Tucán. Editorial

Edebé. Barcelona, 2003.
A partir de 9 anys.

Lesley Ely, Cuidem d’en Louis.
Adaptació de Josep Ferrer.

Il·lustracions de Polly
Dunbar. Edicions Serres.

Barcelona, 2004.
A partir de 5 anys.

L
a lectura de la novel·la
Les petjades misterioses,
de Maria Àngels Bogu-
nyà, té un risc que
probablement és el

que la fa positiva. I és que, si el
lector es distreu una mica, pot
passar per alt el tret més im-
portant que caracteritza el petit
protagonista. La insinuació de
la seva ceguesa és tan subtil que
amb prou feines es
nota. I el tractament
de la trama sembla
més decidit a donar
èmfasi a l’aventura
d’estiu que no pas a la
seva situació personal.

Per tant, si a un se li
escapa que el prota-
gonista anuncia, tot
just començar el relat,
que tindrà un ordina-
dor portàtil que ho
llegirà tot i que tindrà
so incorporat i que
tindrà un speak Braille,
la referència essencial
no es retroba gairebé
fins després de prop
de trenta capítols. És
aleshores quan algu-
nes afirmacions ante-
riors com per exemple
“jo podia fer totes les
coses que fan els al-
tres” i “no vull el bas-
tó, no m’agrada” prenen sentit
i es retroben en una relectura
amb un valor diferent.

L’autora es planteja així,
sense reproduir un vídeo amb
tots els detalls, com respondre
a la petició que en algunes
ocasions s’ha fet de la necessi-
tat d’incorporar personatges
amb situacions físiques o psí-
quiques diferents a les majori-
tàries en la literatura que arri-
ba als primers lectors. La seva
opció de fer-ho sense intentar
escriure un manual converteix
la novel·la en el recorregut
d’una aventura d’estiu entre la
ciutat i el Pirineu on la cacera
del tamarro és un repte i ho
continua sent fins i tot després
d’acabar el llibre. Hi ha, doncs,
la visió d’un món rural des de
l’òptica d’un personatge que
no hi veu. Però el lector cor-
rent la percep com la de qual-
sevol altre.

Coincidint amb aquesta in-
corporació de personatges es-

pecials a la literatura per als
més petits un àlbum de Serres
s’acosta a l’autisme a través
d’un personatge que arriba
nou a una escola i que és aco-
llit per la resta de la classe
també amb normalitat. Les di-
ficultats que en Louis, el pro-
tagonista, té a la vida quotidi-
ana són assumides per la resta
no només com a objectiu de
suport sinó també com a ex-
periència i observació del que
comporta viure amb algú que
té un trastorn que requereix
un tractament diferent i espe-
cialitzat. L’autora de l’àlbum,
Lesley Ely, anglesa, ha viscut
experiències que l’han portat a
conèixer casos com el que ara
relata, a les escoles en què ha
treballat, tant africanes com
angleses.

Tant la novel·la Les petjades
misterioses com l’àlbum Cuidem
d’en Louis, acompanyen un
apèndix amb dades al voltant

dels dos temes de fons: la ce-
guesa i l’autisme. El primer
amb la reproducció de l’alfabet
Braille i una petita explicació
sobre el desenvolupament su-
perior de l’observació d’altres
elements com ara les veus, els
sorolls, els sons, les olors. En el
cas de l’àlbum Cuidem d’en Louis,
l’apèndix explica també els
comportaments bàsics d’un
infant autista i una referència
de la federació catalana que
ofereix assessorament sobre
aquesta qüestió.

NICOLÁS DE CRECY

Una de les vinyetes de ‘León La Came’
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De Crecy i Chomet, León La
Came. Planeta DeAgostini.

Barcelona, 2004.

Q
uan Nicolás De
Crecy va realitzar
el primer volum
–que aquí es pu-
blica en dues
parts– de la sèrie

de León La Came, era un jove
autor que amb el seu llibre
anterior, i primer, Folligato,
havia generat un fort impac-
te: va rebre el premi al millor
dibuixant a Angulema pel
tractament imaginatiu del
color dins d’un concepte grà-
fic força barroc.

A León La Came (publicat a
França el 1995) De Crecy es va
confirmar com un dels crea-
dors francesos amb un gra-
fisme més personal i alhora
amb molta capacitat expres-
siva. La proposta narrativa de
Chomet descriu la crisi i de-
cadència d’una família de
l’alta burgesia industrial
francesa, tot incorporant una
suggeridora barreja de nou i
vell, d’elements propis de la
globalització –la comunicació
publicitària i la internaciona-
lització del capital–, amb
d’altres més tradicionals –la
jerarquia social i el melodra-
ma sentimental–. El realisme

de Chomet incorpora, no obs-
tant, una forta càrrega d’iro-
nia, exageració en la definició
de personatges i moltes situa-
cions que voregen la irrealitat
i que allunyen el relat del
costumisme descriptiu i l’a-
propen al terreny de la faula.

CALIDESES I FREDORS
En aquest marc, De Crecy uti-
litza el color, la seva gamma
de calideses i fredors, per si-
tuar les seqüències tant en el
temps narratiu com en la in-

tensitat dramàtica i emotiva
adient, alhora que remarca la
seva artificialitat. A més a
més, aquesta darrera sensació
s’intensifica amb la relació
que estableix amb el traç fi,
que pren l’aire d’un esbós.
S’estableix així un equilibri
entre representació i recreació
gràfica, paral·lel al planteja-
ment narratiu, que abasta
també una deformació carica-
turesca de la figura humana i
l’ús freqüent dels picats i con-
trapicats.

Abel Montagut, El manuscrit
de Jules Verne. Foto de coberta

de Pere Formiguera.
Col·lecció Antaviana Jove.

Barcanova. Barcelona, 2003.
A partir de 14 anys.

U n estrany cas d’assassi-
nat organitzat a París, a
través d’Internet, és

l’eix de la trama d’aquesta
novel·la que barreja botxins a
sou anunciats en una web
amb les peripècies d’un de-
tectiu privat amb la incògnita
del robatori d’un manuscrit
inèdit de l’escriptor francès
Jules Verne.

Rafael Vallbona, Sense sortida.
Foto de coberta de Montse

Fontich. Col·lecció Gran
Angular. Cruïlla. Barcelona,
2003. A partir de 14 anys.

“D e vegades en un
barri pobre com el
meu passaven coses

com aquestes i ningú se sor-
prenia”, comença dient la
protagonista d’aquesta novel-
la, que fa un retrat de la rea-
litat d’un microcosmos sub-
urbial ple de paranys per als
adolescents. Rebel·lar-se, en
aquestes condicions, és del tot
necessari.

Joanes Urkixo, El guerrer
blanc. Traducció de Maria

Josep Escrivà. Col·lecció Abril.
La Galera - Editors

Associats. Barcelona, 2003.
A partir de 14 anys.

N ovel·la d’aventures, en la
línia del gènere de fan-
tasia heroica o d’espasa i

bruixeria. A partir de llegendes
cèltiques irlandeses i basques
es narra la història d’un jove
guerrer que és elegit per ser rei
dels irlandesos, però la seva
imprudència i les lluites visce-
rals entre clans el porten a la
desgràcia i el desterrament.


