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Ricard Bonmatí,
Contes populars catalans.
Il·lustracions de Roger

Olmos. Edicions Baula.

Barcelona, 2004.
A partir de 9 anys.

J.M. Hernàndez Ripoll i Aro
Sáinz de la Maza, Cuentos de
todos los colores. Il·lustracions
d’Emma Schmid. Col·lecció
Samarkanda. RBA. Barcelona,

2004. A partir de 9 anys.

R
icard Bonmatí ha
versionat i reunit en
un volum d’edició
singular alguns dels
contes i rondalles

més coneguts del patrimoni
oral. Amb il·lustracions de Ro-
ger Olmos, que també són, a la
vegada, una versió, en aquest
cas plàstica, amb ulls nous,
d’alguns dels personatges,
l’autor del volum fa aquest
parell de reflexions en la seva
presentació: “L’infant, per
créixer, necessita llibertat. I
aquesta té dos punts clau: el
joc lliure i el conte oral [...]. Els
infants necessiten qüestionar
intel·ligentment la realitat per
entendre-la i assimilar-la”.

Paral·lelament, un altre vo-
lum igualment singular,
Cuentos de todos los colores, recull
cinquanta contes explicats per
immigrants residents aquí i
procedents d’arreu del món,
recopilats per Josep M. Her-
nàndez Ripoll i Aro Sáinz de la
Maza. Són dos volums que es
complementen, a les portes
del Fòrum Universal de les
Cultures, amb un llenguatge
sense fronteres: el conte.

Cadascun dels dos volums té
un interès particular. El recull
de Contes populars catalans ofe-
reix l’atractiu de retrobar la
veu de sempre, però amb una
repintada de l’autor que s’ha
esforçat a trobar un llenguatge
corrent, encara popular, sense
caure en la pantomima de ca-
nya i cordill sinó aproxi-
mant-se a altres tradicions
contistes universals.

Ricard Bonmatí hi ha dis-
tribuït una quinzena de ron-
dalles en dos apartats, les me-
ravelloses i les humanes. Els
contes tenen una classificació
més personal: contes de be-
neits; d’ambiciosos i agarrats;
de mandrosos i capritxosos; i
per comptar, riure i plegar.

El volum de Contes populars
catalans es tanca amb un con-
te ideal per als amants dels
embarbussaments, Els tres
germans culans, el qual a algu-
na generació li despertarà els
sentits de la infància. Mireu:
“Hi havia tres germans culans
bufans entrampolicans que
van anar de cacera culera bu-
fera entrampoliquera, van
caçar una llebre culebre bu-
febre entrampoliquebre i la
van dur a l’hostalera culera
bufera entrampoliquera...”. I
així, anar fent, amb combi-
nació de vocals.

VOLUNTARIS CONTISTES
L’interès de Cuentos de todos los
colores és diferent. Els dos re-
copiladors, Josep M. Hernàn-
dez Ripoll i Aro Sáinz de la
Maza, han buscat immigrants
disposats a explicar-los un
conte que recordessin de la
seva infància. N’han trobat
–o s’han limitat– cinquanta.
I el retrat sociològic dels vo-
luntaris contistes ja és un apar-
tat del volum que val la pena
resseguir per si sol. El gruix
del recull, però, i allò que té
més valor, és l’oportunitat de
fer una mirada al món a tra-
vés dels contes, alguns coin-
cidents en la trama, els per-
sonatges o la moralitat; d’al-
tres totalment trencadors i
nous. Un passeig inèdit i va-
luós, perquè parteix de pri-
meres mans, per la veu po-
pular de Polònia, Nova Ze-
landa, el Nepal, Kenya, el Lí-
ban, Tailàndia, Iraq, Bòsnia
Hercegovina... fins a cin-
quanta cultures diferents. Un
mosaic de personatges, pai-
satges de la memòria i faules
mai escoltades que són també
el mosaic de la diversitat feta
de tots els colors.

JIRO TANIGUCHI

Una de les il·lustracions de ‘Barrio lejano’

Atrapat en el passat

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Jiro Taniguchi, Barrio lejano.
Ponent Mon. Alacant, 2003.

A
Barrio lejano ens retro-
bem amb un Tanigu-
chi madur que un
cop més demostra la
varietat que s’amaga

darrere del la visió esquemàtica
del manga. El seu nus argu-
mental incideix en la necessitat
que té la persona adulta de re-
cuperar la seva infància i amb
una reflexió sobre la dificultat
de lligar la llibertat individual
dins de la vida de parella tradi-
cional nipona. Aquest planteja-
ment coincideix amb el de
l’anterior obra de l’autor japo-
nès, El diario de mi padre (Planeta
Deagostini), amb el qual es
complementa. A tots dos llibres
es produeix la marxa de la llar
familiar d’un dels pares, al pri-
mer és la mare, i en aquest se-
gon es el pare qui vol fugir
d’una situació aparentment
normal però que viuen amb
angoixa.

L’altra diferència, gran dife-
rència narrativa, és que l’autor
fa que en aquesta segona ocasió
el retorn al passat sigui total, de
manera que Nakamura, el pro-
tagonista, reviu directament els
moments anteriors a la desa-
parició paterna. D’aquesta ma-
nera la narració segueix dues
línies, d’una banda la que des-
envolupa les conseqüències de
ser a la vegada infant i adult, de
tornar a passar la moviola, i de
l’altra la tensió que genera l’a-
propament de la data de la fu-
gida del seu pare i la indagació
que fa el protagonista sobre les

causes d’aquesta fugida. Així,
l’autor, mitjançant una pausa-
da i descriptiva narració i un
grafisme clar i realista, ens im-
mergeix en l’atmosfera del Japó
de províncies dels anys 60 i del
seu ambient escolar. El joc dis-
tanciant que sobre les seves vi-
vències, acadèmiques i senti-

mentals, estableix la doble edat
de Nakamura fa que, tal com
confessa ell mateix, frueixi
sense remordiments del plaer
de viure una nova vida tot i que
alhora realitzi inconscientment
una prova d’iniciació per ator-
gar maduresa a la persona
adulta que tornarà a ser.

Armin Beuscher, Més enllà del
gran riu. Traducció de Raquel

Solà. Il·lustracions de
Cornelia Haas. Joventut.

Barcelona. A partir de 6 anys.

L’ ós rentador es posa
molt trist quan la lle-
bre s’acomiada per

sempre. No obstant, quan en
parla amb els seus amics sor-
geixen nous records i s’anima.
Una història sobre el comiat.

Anibal Riverol, Descobreix el
joc de Dalí. Traducció de

Margarida Trias.
Il·lustracions de María José

Brignardelli. Destino.

Barcelona, 2004.
A partir de 6 anys.

L’ Anna Maria descobreix
un geni que, amb la
seva capacitat de jugar

amb els somnis i estirar i do-
blegar el temps, desperta la
fantasia i es fa etern.

Chen Jiang Hong, Petit Àguila.
Traducció de Paula Vicens.
Corimbo. Barcelona, 2004.

A partir de 6 anys.

À lbum il·lustrat que narra
una història situada a la
Xina del segle XV, quan

l’emperador mana reforçar la
muralla i els camperols hi
treballen aterrits. Una nit de
retorn a casa, Yang, un gran
savi, adopta un nen orfe que
troba mig mort de fred.


