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Un gran conte és
una gran mentida
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El conte és
una al·legoria
de la festa
del naixement
d’un mandinga
i la festa
dels noms

Koumera Diakhaby,
Pell de llarinté, cua de tiré.

Adaptació de Franz Hurtado.
Il·lustracions de Sílvia Bayo.
Editorial Tiré. Rubí, 2003.

A partir de 7 anys.

Tanya Robyn Batt, El teler de
contes. Històries fantàstiques

teixides d’aquí i d’allà.
Traducció de Fina Marfà.
Il·lustracions de Rachel

Griffin. Intermón Oxfam.

Barcelona, 2003.
A partir de 10 anys.

D
iakha Madina és
un poblat del Se-
negal que fa fron-
tera amb Mali. Els
seus habitants són

de l’ètnia mandinga, una de
les més antigues. El poblat no
té ni electricitat, ni aigua cor-
rent, ni carreteres, ni telèfon.
Les famílies viuen en cabanes.
I les trobades tenen lloc sota
un gran mango.

Aquestes i altres dades són
l’apèndix d’aquest àlbum il-
lustrat amb un conte tradici-
onal mandinga que ha reco-
llit Koumera Diakhaby. Són
els mandinga els que diuen
que un gran conte és una
gran mentida. El relat recull
l’herència del segle XIII fins
ara, que és l’herència dels
mandinga. Pell de llarinté, cua
de tiré, que en català pot sem-
blar un invent lingüístic, és
un joc amb dues paraules
mandinga: Pell de lleó, cua de
girafa.

El conte és una al·legoria de
la festa del naixement d’un

mandinga i la festa dels noms
(bateig) que es fa enmig de
grans ballades en honor dels
infants. Amb aquests ele-
ments el conte tradicional
mandinga barreja la passió
per obtenir una pell de lleó,
animal emblemàtic de l’èt-
nia, i una cua de girafa. La
pell, perquè faci de bressol
del nadó. La cua, perquè
acompanyi la festa del ball.
Tots aquests ingredients (fes-
ta, ball, alegria, naixement,
cacera...) es reflecteixen en les
làmines de la il·lustradora,
que conjuga el fons fantàstic
del conte amb la realitat en-
cara vigent avui de l’ètnia en
el seu hàbitat tradicional.

HISTÒRIES TRADICIONALS
Un altre àlbum que recull
històries tradicionals d’arreu
del món és El teler de contes,
que aplega set històries per
aproximar-se també a l’art
dels teixits. La intel·ligent Anaït
és un conte híbrid de les ver-
sions persa i armènia que
barreja amor i l’art de teixir
catifes. La roba de la serp Pembe
Mirui és un conte suahili que
recorda El gat amb botes i que
és introduït per una explica-
ció sobre les arts de la tela de
l’Àfrica oriental.

El conte xinès, El brocat de
seda, no pot defugir la intro-
ducció de la història de la se-
da, cinc mil anys enrere, i la
famosa ruta de la seda. La capa
de plomes és un conte hawaià i
per això la introducció parla
de teixits fets especialment
amb vegetals tant del sud del
Pacífic com de Hawai i de
Nova Zelanda. Les tres fades és
un conte suec i presenta una
variant nòrdica de Les tres fi-
ladores, dels germans Grimm,
i s’assembla també a la histò-
ria del nan alemany, Rum-
pelstilskin, que canvia les fa-
des per tres homes amb cara
de pomes agres. Serveix per
parlar del lli, considerat la
primera fibra utilitzada per
produir teixits.

L’abric de pedaços és un conte
jueu que s’aprofita per parlar
del patchwork, del bon costum
d’apedaçar que s’ha transmès
fins a l’actualitat, i del quil-
ting, una mena d’encoixinat
de tècnica molt antiga que
s’ha transmès de generació en
generació. I La benedicció del
cocodril és un conte indonesi
que beu de les fonts de La
Ventafocs i que s’aprofita per
parlar de les teles tradicionals
de Java anomenades bàtik.

Les il·lustracions de l’àlbum
parteixen de fotos dels bro-
dats de desenes de teixits, co-
sa que converteix el llibre en
un passeig divulgatiu per la
tradició dels teixits amb rere-
fons literari popular i tradi-
cional.

MAITENA

Temps femenins

C Ò M I C

J O S E P G Á V E Z

Maitena. Dones alterades 1 i 2.
Rosa dels Vents.

Barcelona, 2003.

L
a publicació en cata-
là, tot seguint l’ordre
cronològic de la seva
creació i en una acu-
rada edició de Rosa

dels Vents, de la sèrie Dones
alterades, ens apropa encara
més l’univers tan particular i
alhora general que la dibui-
xant argentina Maitena ha
anat generant en els deu dar-

rers anys. Un univers fet de
milers d’instantànies, agrupa-
des en pàgines, normalment
de sis vinyetes, que desenvo-
lupen una temàtica costumis-
ta immersa en el món femení
contemporani.

DIFERENTS PERSPECTIVES
No hi ha narració pròpia-
ment dita, ni construcció hu-
morística dirigida a la culmi-
nació final del gag, sinó una
interrelació de les sis repre-
sentacions que recullen les
diferents perspectives de la
mirada de l’autora sobre si-
tuacions protagonitzades per
dones alterades.

L’alteració, en
aquest cas, és una
circumstància que
afecta transversal-
ment el protagonista
femení coral, que
apareix com una ma-
nifestació alhora
d’autonomia i d’in-
quietud. La seva agi-
tació, barreja d’incer-
teses, dubtes, afirma-
cions, reptes, restes
de l’ahir i indicis del
demà, és un testimo-
ni d’aquesta mena de
crisi permanent que
pateix la relació de
gènere en dues ban-
des: la de la jerarquia
social i la seva con-
creció en la parella i
els rols familiars; un
canvi, també cruent,
que sembla irreversi-

ble i del qual Maitena ens ofe-
reix la versió humorística.

L’èxit de la sèrie té molt a
veure amb la capacitat de l’au-
tora per captar, primer, i re-
presentar amb una caricatura
molt expressiva i uns diàlegs
plens de vida, després, tots els
detalls quotidians en què es
manifesta la diferència femeni-
na; però també té a veure amb
el fet que la mirada de l’autora
no observa des de fora de l’u-
nivers representat, sinó des de
dintre, de manera que la part
d’autoretrat que incorpora
aconsegueix que la comunica-
ció amb la lectora o el lector
sigui encara més directa.

Mary Hoffman, Els colors de
casa. Traducció de Fina

Marfà. Il·lustracions de Karin
Littlewood. Intermón

Oxfam. Barcelona, 2003.
A partir de 6 anys.

À lbum que explica la his-
tòria d’un infant refugi-
at que tot ho veu de co-

lor gris i marró des que viu en
un altre país. A l’escola pinta
un quadre amb els colors del
seu país, sense deixar de ban-
da les pinzellades vermelles i
negres de la guerra. Després
de passar per un camp de re-
fugiats, descobreix els nous
colors del país que l’acull.

Guido van Genechten, Una
abraçada. Traducció de Núria

Sales. Col·lecció Simbolet.
Símbol Editors.

Barcelona, 2003.
A partir de 5 anys.

M anual de l’abraçada o
metàfora de fer l’amor
i no la guerra. L’àlbum

intenta convèncer els petits i
futurs abraçadors de la neces-
sitat afectiva que tothom té.
Les làmines combinen abraça-
des tendres, suaus, delicades,
dolces i, si es tracta de segons
quins animals, abraçades amb
la trompa i amb el bec. O amb
la mare i el fill petit.

James Mayhew, La Miranda
dóna la volta al món. Un viatge
màgic en globus. Adaptació de
Montse Ganges. Il·lustracions
de l’autor. Edicions Serres.

Barcelona, 2003.
A partir de 6 anys.

À lbum il·lustrat que dóna
una imatge dels indrets
més emblemàtics del

món com ara el Taj Mahal,
l’Estàtua de la Llibertat, el Fuji
Yama, les Piràmides, la Torre
de Pisa, la Torre Eiffel, l’Eve-
rest i la Gran Muralla de la
Xina. I amb l’atractiu afegit
que el punt de vista és des de
dalt d’un globus.


