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Michael Ende, La sopera i el
cullerot. Traducció de Josep

Franco. Il·lustracions de Rosa
Ana Crespo i Quique Soler.
Col·lecció El Micalet Galàctic.

Bromera. Alzira, 2004.
A partir de 7 anys.

Michael Ende, Els millors
contes. Traducció de Josep
Franco. Il·lustracions de
Marie Nigot. Col·lecció El
Micalet Galàctic. Bromera.

Alzira, 2004.
A partir de 10 anys.

L’
any del 75è ani-
versari del naixe-
ment de l’escrip-
tor Michael Ende,
que es commemo-

ra el pròxim 12 de novembre,
coincideix amb el 25 aniver-
sari de la publicació de la no-
vel·la La història interminable
–l’any passat també en va fer
30 de Momo– i, casualitat o no,
Edicions Bromera ha preparat
un parell de llibres que recu-
llen algunes de les peces breus
de l’autor que, com la majoria
de la seva obra, reuneixen les
característiques bàsiques de la
literatura de Michael Ende,
una fantasia mil·limètrica i
ajustada, que s’envola per jus-
tificar propòsits humanístics,
fins a aterrar novament per
donar a entendre de seguida
que la imaginació no té fron-
teres, però que només és pos-
sible si encaixa amb la realitat.

Michael Ende, quan va es-
berlar la tendència realista
dels anys 60 i 70, ja va haver
d’aguantar en pròpia pell els
embats reaccionaris que les
circumstàncies i els interessos
creats de grup regeneren en
cada època. Trenta anys des-
prés de la seva incursió en la
literatura infantil, els mal imi-
tadors no fan res més que
augmentar la seva qualitat.
L’estil aparentment senzill de
Michael Ende fomenta la clo-
nació fàcil. Si fer fantasia és
això, només cal posar-s’hi. Però
l’autèntica força dels relats
d’Ende no es veu superficial-
ment sinó s’escorcolla en el
fons del seu discurs.

DE FACTURA TRADICIONAL
Aquest dos reculls de contes en
són una bona mostra. La sopera
i el cullerot, que els primers lec-
tors seguiran sense entre-
bancs, és un conte de factura
tradicional: reis i reines, prín-
ceps i princeses, enveges i
guerres, pau i glòria, gràcies a
una bona sopa que només és
possible cuinar si coincideixen
la sopera i el cullerot que la
bruixa va regalar i repartir
malèficament entre dos regnes
separats per una muntanya
amb la intenció de perpetu-

ar-ne la divisió. Però la mala
pècora no va comptar que qui
fomenta i provoca la guerra
amb males arts no pot viure
tranquil·la perquè no sap mai
per on li sortirà la pau.

Posats a triar, és més atrac-
tiu aquest conte sol que no pas
els quatre que integren el se-
gon recull, Els millors contes. En
aquesta altra sèrie, l’editorial
ha escollit L’escola de màgia, No
importa, Destarifat i Desficaciat i El
teatre d’ombres d’Ofèlia.

Dels quatre, el primer, L’es-
cola de màgia, podria haver estat
la guspira de J.K. Rowling per
al seu Harry Potter, si no fos
que ella mateixa assegura que
la idea de l’escola de Hogwarts
li va venir anant en tren i tota
d’una peça.

DOS PODERS REIALS
Michael Ende, a La sopera i el
cullerot, té com a fil conductor
les relacions entre dos poders
reials. Als quatre contes del

segon recull, en canvi, el seu
interès se centra més aviat en
la creació de personatges fan-
tàstics sense poders especials,
però amb aptituds singulars:
els professors i alumnes de
l’escola de màgia poden volar,
sempre que ho desitgen amb
totes les forces; a No importa, la
presència d’un personatge
aparentment jove en una ta-
verna facilita una situació a
mig camí de l’absurditat i el
surrealisme; a Destarifat i Desfi-
caciat, la creació d’un tipus so-
litari en una illa entra en la lí-
nia dels relats de geografia fa-
bulosa; i a El teatre d’ombres
d’Ofèlia, amb un recurs senzill
de teatre ambulant, que Ende
coneixia bé per la seva antiga
passió, així com la pintura per
la influència del seu pare,
l’autor parla de la mort com un
gran teatre on es representa el
destí de la humanitat i s’apre-
nen les misèries i les grandeses,
tant tristes com còmiques, de
les persones que viuen a la
Terra. Una cosa és clara: en cas
d’una crisi per abús del gènere
fantàstic, sempre ens quedarà
Michael Ende.

CHRIS WARE

Una de les vinyetes de ‘Jimmy Corrigan’

Històries mínimes
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Chris Ware, Jimmy Corrigan.
Planeta DeAgostini.

Barcelona, 2004.

D
urant molt de
temps Chris Ware
ha estat, a casa
nostra, un autor
de culte per a uns

pocs i desconegut per a la
resta dels lectors de la litera-
tura dibuixada, ja que fins ara
només havien aparegut his-
torietes curtes seves a la re-
vista NSLM. Però, en canvi, les
seves noves propostes narra-
tives ja havien estat integra-
des amb més o menys perso-
nalitat per diversos autors;
fins i tot Cosecha Rosa, un llibre
del sevillà J.L. Agreda, que es-
tava clarament influenciat
per les innovacions d’aquest
autor nord-americà, va gua-
nyar el premi a la millor obra
del Saló del Còmic de Barce-
lona del 2002.

UNA OBRA COMPLETA
La publicació de Jimmy Corri-
gan, el niño más listo del mundo
permet trencar aquesta dico-
tomia i apropar-nos per fi a
una obra seva completa. L’es-
til de Ware es distingeix per
un tractament especial de
l’espai narratiu de la pàgina,
que articula moltes vinyetes
petites en una arquitectura
no decorativa sinó funcional-
ment narrativa destinada a
potenciar l’aprofitament de
diferents possibilitats de lec-
tura. A més a més, el seu
acurat aprofitament de tots
els elements narratius grà-

fics, fins i tot els topogràfics,
expressa un sentit particular
de la relació de la mirada amb
els signes gràfics. L’organit-
zació peculiar de l’espai co-
munica un tractament espe-
cial del temps fictici, que res-
salta, amb una mena de ritme
musical, la successió de petits
gestos i temps morts que es
condensen en les diferents
vinyetes, i que forma una

mena de reflex de la teranyi-
na de gestos, més o menys
buits, que formen gran part
de les relacions humanes. No
és casual que aquesta obra
parli de pares que no accep-
ten la seva paternitat i d’in-
fàncies i adolescències domi-
nades per la confusió i per
l’absència i necessitat de l’a-
fecte que aquella figura fami-
liar hauria d’haver donat.

Georgia Byng, Un cas com un
cabàs. Traducció de Mercè

Costa. Il·lustracions de
Ricard Robres. Cruïlla.

Barcelona, 2004.
A partir de 9 anys.

L’ autora de Molly Moon,
una sèrie del gènere de
màgia traduïda a més

de 25 llengües, publicada en
català per la mateixa editorial,
entra en aquest relat en el gè-
nere de l’espionatge dels serveis
secrets. Els protagonistes apro-
fiten els dots d’actors que tenen
per descobrir els misteris.

Pilar Lozano,
Missatges galàctics.

Il·lustracions de Teresa
Martí. Col·lecció Sopa de

Llibres. Barcanova.

Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

R elat d’extraterrestres i
habitants d’altres galà-
xies que entren en co-

municació amb el protago-
nista a través d’un missatge,
però no precisament electrò-
nic sinó a la pissarra. A partir
d’aquí, la relació que s’esta-
bleix es mou entre el terreny
del tracte personal i del ci-
entifico-fantàstic.

Lolita Bosch,
El zoo de Lolita. Il·lustracions

de Mireia Coll. Col·lecció
Pròxima Parada. Grup

Promotor - Alfaguara.

Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

R elat farcit de multitud
de personatges extraor-
dinaris, peculiars, mà-

gics... que es mouen en un
ambient encantat en què hi
ha des d’un zoo portàtil a un
hort xinès, amb rerefons de
relacions d’amistat i de reflex
de tot el que els envolta.


