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La faula ja no és
el que era
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Les novel·les
de Landa i
Paloma s’han
de qualificar
de gènere
fantàstic tot i
que resulten
més realistes
les peripècies
vaquines que
no pas les
cocodriles

Mariasun Landa,
Un cocodril sota el llit.

Traducció de Pau Joan
Hernàndez. Il·lustracions

d’Arnal Ballester. Col·lecció
El Vaixell de Vapor. Cruïlla.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

David Paloma, Vaques Guapes.
Il·lustracions d’Ia Escudé.
Col·lecció Tucan. Edebé.

Barcelona, 2004.
A partir de 6 anys.

N
o sé si algun tractat
de psicologia infan-
til –o potser caldria
dir escriptoril– ens
aclariria per què cal

suposar que els infants han de
trobar l’atractiu de la litera-
tura en històries en què el
bestiar té un paper important.
Prescindint del gènere de les
faules clàssiques, precisament
no pensades per a lectors jo-
ves, els animals de tota mena
han estat durant temps, i ho
són encara ara, reutilitzats,
com material reciclable, en
centenars de contes i novel·les
modernes. I totes, absoluta-
ment totes les bèsties, són ca-
paces de provocar les situaci-
ons més inversemblants.

La diferència és que mentre
allà la faula ancestral porta
implícita una moralitat, aquí,
els animals protagonistes es
limiten a actuar o bé com a
persones o bé a voluntat de les
persones amb qui conviuen.

En aquestes dues novel·les,
la cosa va de cocodrils i de va-
ques. Per separat, com els tí-
tols deixen ben clar. I totes
dues s’han de qualificar de
gènere fantàstic tot i que re-
sulten més realistes les peri-
pècies vaquines que no pas les
cocodriles.

Posats a definir la classifi-
cació, diguem que les vaques
de David Paloma fomenten el
somriure a través d’una trama
tintada de pinzellades d’hu-
mor. En canvi, el cocodril de
Mariasun Landa provoca la
reflexió posterior a la lectura.

La novel·la de Mariasun
Landa, Un cocodril sota el llit
–que va ser distingida amb el
Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil de l’any pas-
sat– tracta de rerefons el tema
de la solitud i les obsessions
que pot produir en els hu-
mans. Veure –o imaginar-se
que un veu– un cocodril sota
el llit que, a més, endrapa sa-
bates, no tan sols és corrent
sinó que els metges de capça-
lera ho tracten habitualment i
els farmacèutics venen a gra-
pats les receptes per guarir de
la cocodrilitis, mal de la ima-
ginació obsessiva. Però hi ha
mals, com els de l’amor, que

no es curen amb qualsevol
medecina i que necessiten el
pas del temps i l’aportació del
somni fet realitat.

Aquesta moralitat que es
desprèn del relat de Mariasun
Landa té un recorregut narra-
tiu poc estimulant, fins i tot
indecís, no gaire aclaridor de
quina és la història que real-
ment s’explica i que, a més,
sembla que hagi arrencat a
partir i al voltant de la lectura
d’un fulletó d’instruccions
dels molts que ens hem d’em-
passar quan recorrem a la
farmàcia amb recepta mèdica.

La justificació d’aquesta
afirmació, que sembla el punt
d’inspiració del relat –com
diuen els lectors joves– es
troba a la pàgina 44 de la no-

vel·la, amb un cos de lletra re-
duït i sota el títol de Cocodrifil
comprimits. Aleshores, el relat
fantàstic es converteix, de fet,
en un relat d’humor per a
desenfeinats. Les il·lustraci-
ons, en negre, d’estil mini, hi
són gairebé simbòliques.

En canvi, David Paloma,
amb les seves Vaques Guapes
no enfila el camí de la mora-
litat amagada. La novel·la està
pensada per regalar una es-
tona d’humor als més petits. I
ho aconsegueix no només
amb el traçat narratiu, sinó
amb el joc de llengua que hi
introdueix. Cinc vaques esbo-
jarrades assisteixen a un fes-
tival de música. L’autor di-
buixa cinc personatges d’es-
quellot: la vaca de les Taques,
la de la Foto, l’Esgarriada, la
Trobatresors i la Gandulitis. I
els fa viure peripècies vaqui-
nes fins a arribar a tenir un
dels èxits més sonats amb el
grup que formen, anomenat,
és clar, Vaques Guapes. En
aquest cas, el vacum d’il·lus-
tracions es fa un pèl monò-
ton, malgrat el color, a causa
del protagonisme absolut de
les cinc vaques.

MAHLER

Fragment de la historieta ‘Señor Zorro’, de l’austríac Mahler

Proposta de futur
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Diversos autors, Nosotros
Somos Los Muertos 9. Inrevés

Edicions. Palma, 2004.

A
mb una portada car-
regada de sensualitat
per la combinació de
colors càlids i pel joc
deformador de les

rodoneses femenines, el segon
número de la segona etapa de
Nosotros Somos Los Muertos sug-
gereix i ofereix una variada i
equilibrada proposta d’inno-
vació gràfica, síntesi narrativa i
suggeridores atmosferes.

La llista de col·laboradors
compta amb l’atractiu de
noms internacionals recone-
guts com ara Chris Ware i Art
Spiegelmann, aquest amb una
sèrie d’historietes que formen
com un puzle que descriu les
seves impressions sobre l’11-S,
viscut de molt a prop. L’ale-
manya Anke Feuchtenberg
incorpora el seu univers oní-
ric femení, en el qual màgia i
fantasia se traslladen de l’in-
terior cap a l’exterior. Kaz
aporta el seu submón de pa-
radoxes incorrectes, i l’austrí-
ac Mahler ofereix un grafisme
naïf però elaborat per a jocs
narratius lúdics que sintetit-
zen senzillesa i imaginació.

Reumann i Robel
desenvolupen esce-
nes de masses con-
temporànies, amb
un costumisme ir-
real. Pel que fa als
creadors d’aquí,
apareixen Keko i
Javier Olivares,
amb estils de reco-
neguda solvència;
el primer més evo-
lucionat i gua-
nyant més força el
segon. Agreda i Ju-
an Berrio constru-
eixen narracions
lleugeres amb at-
mosferes peculiars
i intransferibles.
Les historietes de
Dario Adanti, amb
el seu humor ab-
surd, tenen una

clara funció refrescant i
acompanyen les iròniques re-
flexions de Miguel Brieva i les
estranyes situacions de Paco
Alcázar, que sembla moderar
la influència de Blanquet.

ELS DIBUIXANTS LOCALS
El toc illenc el donen Linhart,
Miracoloso i Bartolomé Seguí.
Finalment, cal assenyalar el
plaer visual que produeixen
tant les il·lustracions de Ga-
llardo i Sequeiros en la secció
Los hipersueños, com els dissenys
de Gráfica Activa, en què Max,
Pere Joan, Peret, Isidro Ferrer,
Miquel Puig, Ismael Ferrer i
Canizales juguen a imaginar
símbols de l’ateisme.

Daniel Palomeras, Els viatgers
de l’alba. Il·lustracions de

Gerard Palomeras. Col·lecció
Grumets. La Galera.

Barcelona, 2004.
A partir de 10 anys.

E l viatge amb veler dels
joves protagonistes pel
Mediterrani es conver-

teix en un viatge a través del
temps. Les tradicions i llegen-
des mediterrànies són viscu-
des pels mateixos navegants
que reviuen així la història de
segles de la mar solcada tant
per víkings, com per barba-
rescos i catalans.

Pramoedya Ananta Toer, El
rei, la bruixa i el sacerdot.

Traducció de Josep Sampere.
Il·lustracions de Txell Darné.
Col·lecció El Vaixell de Vapor.
Cruïlla. Barcelona, 2003.

A partir de 9 anys.

N ovel·la de l’escriptor in-
donesi més traduït ar-
reu del món. Pramoedya

Ananta Toer (1925) ha influït
notablement en la literatura
asiàtica. En aquesta recreació
de la llegenda de l’illa de Java,
una bruixa poderosa provoca
tot de malvestats en el regne
perquè no pot casar la filla.

M. Carme Roca i Montse
Ballarín, La temuda petjada de

Kali. Col·lecció Periscopi.
Edebé. Barcelona, 2004.

A partir de 14 anys.

N ovel·la a quatre mans
que uneix la literatura i
la ciència, especialitats

respectives de les seves autores.
El jove protagonista és un biò-
leg que treballa per a una
multinacional a l’Índia que in-
vestiga l’aplicació dels cultius
transgènics a la planta d’arròs.
La trama converteix la feina
científica en la descoberta de la
corrupció de l’empresa.


