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El gat ha atrapat
la Lluna
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‘Contes
d’Arreu’ és
una finestra
oberta a les
cultures més
allunyades

L’atrapallunes. Conte del sud de
l’Àfrica. La torre de la donzella.
Conte turc. Versió de Ramon

Girona. Il·lustracions de
Carles Porta i Rebeca

Luciani. Col·lecció Contes
d’Arreu. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2003.
A partir de 7 anys.

Asha Miró, Les dues cares de la
Lluna. Fotos d’Anna Soler

Pont, Mikele López i Francis
Waghmare. Col·lecció

Orígens. La Magrana - RBA.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

Q
uan a diverses regi-
ons de l’Àfrica es
veu un eclipsi de
lluna, la gent del
lloc acostuma a dir
que el gat ha atra-

pat la Lluna. Al Bòsfor, entre
els mars Negre i de Màrmara,
hi ha una illa que té un far que
la gent d’Istanbul anomena la
torre de la Donzella i que ex-
plica la història de Nuray, que
vol dir clar de lluna. A l’Índia, a
Kolpewadi, Asha ha trobat una
germana gran que també es
diu Asha, i ha trepitjat la terra
de Shaha on un dia es van es-
campar les cendres dels seus
pares, i hi ha descobert les du-
es cares de la Lluna.

Podríem fer la prova d’en-
devinar entre allò que sembla
que és llegenda i allò que
sembla que és un reflex de la
realitat. I encara més, entre
allò que sembla que és ances-
tral d’allò que sembla que és
d’avui mateix. Els dos àlbums
de la col·lecció Contes d’Arreu
s’afegeixen a una sèrie de fi-
nestres il·lustrades i obertes a
les cultures més allunyades (¿o
caldria dir, potser, més en
contacte, a causa de la immi-
gració?). La versió catalana
compleix amb dues funcions:
la de donar a conèixer el conte
o la llegenda, tal com s’explica
en el seu lloc d’origen, i situar
també el relat en el seu punt
geogràfic. Una doble funció
que té a la vegada una doble
destinació lectora: la del que
desconeix la cultura de la qual
parteix el conte i la del que s’hi
identifica pels seus mateixos
orígens.

D’una manera o d’una altra,
anant-hi directament a la re-
cerca, o a través de la imagi-
nació, els orígens són la gran
incògnita. Mentre uns el bus-
quen entre cràters a Mart, uns
altres toquen de peus a terra i
es conformen amb el seu racó
de món. En el cas d’Asha, el
primer relat va obrir un interès
col·lectiu prou conegut. Un in-
terès que l’ha portada a fer un
segon viatge a l’Índia, a desfer

malentesos del primer, a re-
descobrir els seus orígens de
debò i a fer-ne un segon llibre
i un documental televisiu.

La segona crònica d’Asha re-
vela fets inèdits dels seus orí-
gens que el documental no re-
collia. A la vegada que rectifica,
en un gest d’honestedat divul-
gativa, aspectes de la seva in-
fància i la seva vida a l’Índia
fins als 6 anys que anterior-
ment li havien estat amagats
per l’orfenat. Però Asha se n’ha
sortit, en una mena de periple
detectivesc, ajudada d’algunes
persones de la regió on va néi-
xer i d’altres d’aquí, i ha trenat
tots els fils que fa uns anys li
devia semblar impossible de
trenar. Com en el cas de La filla
del Ganges, no es tracta d’una
novel·la sinó d’una crònica de
la realitat, de la d’ara mateix,
d’un personatge que ha cres-

cut i s’ha educat aquí entre
molts altres joves d’aquest úl-
tim quart de segle.

I si bé és cert que tothom té
una història per explicar, la
d’Asha ha sobresortit per dues
raons: una, perquè ha entron-
cat amb la dèria de la recerca
universal dels orígens que
mou l’ésser humà. I l’altra,
perquè ho ha fet en un mo-
ment que una part de la soci-
etat viu pendent d’una adop-
ció, com a pares o com a fills.
Per això, Les dues cares de la
Lluna, el segon llibre d’Asha
Miró, és, com el primer, un
relat que els adolescents en-
tendran molt bé, malgrat que
la ficció, ni que no ho sembli,
s’hagi convertit en estremido-
ra realitat.

TONI GARRIGA /EFE

Part de l’equip de redacció d’‘El Víbora’

Salvem ‘El Víbora’!
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Diversos autors, El Víbora.
Editorial La Cúpula.

Barcelona, 2004.

E
l que primer van ser
rumors i missatges a
Internet sobre la
possible desaparició
de la revista El Víbora

per asfíxia econòmica, s’han
confirmat com una amenaça
real reciclada en campanya de
crida als lectors a incrementar
les vendes i possibilitar la seva
continuïtat. Són molts els
noms, de casa i de fora, i mol-
tes les historietes inoblidables
dins de la història del nostre
mitjà que les pàgines d’aques-
ta revista han acollit. Però per
aconseguir l’objectiu de sal-
var-la serà necessària alguna
cosa més que reclamar la soli-
daritat d’antics lectors, als
quals, d’altra banda, sí que
se’ls podria atraure tot seguint
l’exemple d’El Jueves, amb la
reedició d’obres, d’autors con-
crets o per temàtiques, que
posseeixen un valor doble: el
que li atorga la perspectiva
històrica i el del seu encís nar-
ratiu, encara actiu. No ens
oblidem que El Víbora és una
publicació viva amb un signifi-
catiu passat, però amb la ne-
cessitat contínua de relacio-
nar-se amb el present. Un repte

que ha anat afrontant durant,
gairebé, els 25 anys constituci-
onals, a base de defensar i des-
envolupar la reivindicació de
la llibertat individual hedonis-
ta amb una efectiva combina-
ció de conseqüència ideològica
i d’oportunisme mercantil. Ara
bé, la seva capacitat d’adapta-
ció al pas del temps s’ha basat
més en l’èxit de renovació dels
autors estrangers que en els de
casa. I tot i la realitat mundia-
litzadora de la nostra cultura,
en una revista com El Víbora el

component de crítica a l’entorn
social del seus lectors és neces-
sari per establir la complicitat
que justifica la seva adquisició.
La història d’El Víbora mereix
tant que els seus lectors, els
vells i els nous, li facin costat,
com que aquesta oportunitat
s’aprofiti per aconseguir l’ob-
jectiu, gens fàcil, de potenciar
l’equip d’autors autòctons fins
a recuperar la frescor desver-
gonyida i llibertària que ha es-
tat durant molt de temps la
marca de la casa.

Francesco D’Adamo,
La història de l’Iqbal.

Traducció d’A. Ballester.
Il·lustracions de R. Pellejero.
Col·lecció El Vaixell de Vapor.
Cruïlla. Barcelona, 2003.

A partir de 12 anys.

L’ autor milanès explica
la història d’un infant
pakistanès que es veu

obligat a treballar en un teler
en condicions inhumanes. Pe-
rò Iqbal es rebel·la, denuncia
les màfies i contribueix a l’a-
lliberament de milers d’in-
fants com ell.

Gemma Pasqual,
Et recorde, Amanda. Col·lecció

Voramar. Alfaguara.

Picanya, 2003.
A partir de 14 anys.

U na adolescent xilena
que viu a Gandia desco-
breix el Xile de la seva

família i el Xile de la dicta-
dura i dels desaparegus a l’è-
poca que Pinochet és arrestat
a Londres per ser jutjat. A poc
a poc, estira el fil d’una his-
tòria paral·lela, la de la seva
tia, que li farà canviar per
sempre la vida.

Sherry Ashworth,
Desconnectada. Traducció

d’Ada Arbós. Col·lecció Gran
Angular Alerta Roja. Cruïlla.

Barcelona, 2003.
A partir de 14 anys.

U na adolescent de classe
mitjana es qüestiona la
seva vida i entra en un

estat apàtic que li impedeix
continuar estudiant. Un jove
paquistanès l’atreu pel que
veu en ell de diferent. Així,
coneix la bisexualitat, la pros-
titució, la pobresa, la margi-
nació i l’alcohol.


