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Madonna, Iàkov i els set lladres.
Traducció de Daniel Cortés.
Il·lustracions de Gennady

Spirin. Destino. Barcelona,
2004. A partir de 9 anys.

M
adonna (Madon-
na Ritchie, Bay
City, Michigan,
1964), que ara di-
uen que es fa dir

Esther des que s’ha fet jueva,
es dedica a passejar la seva
conversió religiosa pel món.
¿Què faria una estrella com
ella si no demostrés dia sí i dia
també als seus seguidors que
l’èxit de la seva personalitat
està precisament a demostrar
que és capaç de fer allò que
mai no diries que hauria fet?

És clar que Madonna s’hau-
ria pogut convertir al budis-
me, com algun col·lega seu, o
apadrinar una fundació pro-
tectora de... la iuca, posem
per cas, i fer-se retratar
passejant entre monjos
budistes o plantacions de
iuques. Per això, als fans
de Madonna –i un no en
vol ser una excepció ni que
sigui per estar, malgrat la
decadència de l’estrella, al
dia– ens arriba el tercer
àlbum dels cinc que, com
els lectors d’aquest suple-
ment saben, Madonna de-
dica als lectors infantils i
els ingressos dels drets
dels quals –cridem al·lelu-
ia!– destina a la Spiritua-
lity for Kids Foundation.
¿Quin és el primer l’autor
català que s’atreveix, per
primera vegada a la histò-
ria, a cedir els seus drets a
una fundació o una altra? És
clar que per fer-ho, primer, cal
tenir drets d’autor suficients
per permetre’s gestos huma-
nitaris.

La fórmula literària de Ma-
donna ja l’hem explicada en
dues ocasions anteriors: s’a-
gafa un conte popular extret
de l’explicació d’algun vene-
rable contista i s’encarreguen
unes il·lustracions d’alt voltat-
ge per donar-li forma. Se’n fa
un àlbum i s’intenta un gran
llançament mundial. És, en
certa manera, traslladar a la
indústria del llibre el procés
de la indústria del disc. Ma-
donna l’ha col·locat en qua-
ranta llengües d’un cop. I
sense anar a cap fira del llibre!
El que passa és que, ho vul-
guem o no, costa més encolo-
mar llibres que discos. I, a més,
els discos es troben al top man-
ta, mentre que els llibres, ai, els
llibres!, no passen del llibreter
de vell de la cantonada!

Després del nyap del primer
àlbum madonnià, la cantant i
actriu i, repetim-ho, ara autora
de literatura infantil, va anar
millorant el producte en el se-

gon llibre i ha donat una pàti-
na de qualitat en aquest tercer
gràcies a les il·lustracions de
Gennady Spirin, dibuixant rus
resident a Nova Jersey, guar-
donat amb diversos premis in-
ternacionals i representant
d’un estil clàssic daurat amb
tècnica contemporània.

Les làmines de Spirin, so-
bretot les que retraten perso-
natges reals, són un passeig
visual que fan oblidar i fins i
tot perdonar el plagi literari
que Madonna ens serveix
fent-se escriure allò que diu
que li han contat o que va
sentir explicar de petita. A la
cursileria de Les roses angleses
va seguir la ingenuïtat de Les
pomes del senyor Peabody. I des-
prés de la cursileria i la inge-
nuïtat tocava la moralitat a
plantofades.

Aquí, un vell savi sembla
que té els poders de guarir

només amb el pensament. Pe-
rò quan el sabater de la vila li
demana que salvi de la mort el
seu fill, l’home no se’n surt ni
pensant-hi molt. Però, en can-
vi, aconsegueix reunir tots els
vagabunds i malfactors de la
vila perquè siguin ells els que
resin pel pobre malalt, que
l’endemà mateix –oh, mira-
cle!– es cura. I és que no no-
més els pispes, que obren to-
tes les portes, saben també
com obrir les portes del cel,
diu Madonna.

Tractant-se d’un àlbum il-
lustrat per Spirin, perdo-
nem-li, a Madonna, que con-
fongui la literatura del segle
XXI amb les contalles recolli-
des el segle XIX pels germans
Grimm. I esperem, no delero-
sos, però sí complidors del
deure que la seva nova passió
literària encomana, que la in-
dústria ens proveeixi del quart
i cinquè àlbums de la sèrie
promesa, que, com sempre,
llegirem i mirarem amb un
cert afecte, si més no per la
bona fe que es desprèn de les
intencions literàries de la
cantant dels xous d’estadi.
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Sera, Callejón rojo.
Norma. Barcelona, 2004.

Stanislas i Rullier, Tráfico en
Indochina. Norma Editorial.

Barcelona, 2004.

E
l tema bèl·lic conti-
nua sent una bona
font narrativa dins
del món de la histo-
rieta, tot i que l’a-

tracció de l’heroïcitat o de la
consegüent glòria guerrera
s’ha devaluat molt en el mer-
cat de la fantasia de les masses
de joves mascles del nord
benestant. Ara l’aventura in-
corpora inevitablement dosis
més o menys honestes de do-
lor i de destrucció física i aní-
mica. Un bon exemple es el
del llibre Callejón rojo, del
cambotjà de naixement i resi-
dent a França Sera, que des-
criu els darrers combats d’un
grup de soldats fidels al ma-
riscal Lon-Nol, el règim pro-
ianqui, enfrontats als khmers
rojos. Malgrat l’intent de l’au-
tor de descriure amb flashbacks
la infància de Snoul, el prota-
gonista, la personalitat d’a-
quest queda poc definida, així
com el context sociopolític del
conflicte. Tant se val, ell és un

soldat més ficat en un
cul-de-sac, i la narració, en
canvi, sí que transmet, al dis-
seccionar determinats mo-
ments dramàtics, la descrip-
ció de la desesperació del que
se sap derrotat. I en aquesta
situació la crueltat de la vio-
lència, reflectida en imatges
impactants, apareix tan
abundant com ja inútil per
decidir el decurs de la batalla.

També dins del conflicte
d’Indoxina, però al Vietnam i

sota la dominació francesa, se
situa Tráfico en Indochina, el
primer volum de la sèrie La
vida de Victor Levallois, fet per
Rullier, guió, i Stanislas, di-
buixos. En aquest cas no és el
conflicte bèl·lic l’eix central de
la història, però l’ambient de
decadència colonial i la incer-
tesa del futur es conjuminen
amb la sensació de fragilitat
que produeix el veïnatge amb
la guerra, amb què es relacio-
nen, directament o indirecta-
ment, la major part dels per-
sonatges. Tot contribueix, fins
i tot la deformació caricatu-
resca de la línia clara que fa
Stanislas, a ressaltar la pèrdua
de la innocència de l’aventura
posttintiniana en la historieta
francesa.

Rodolfo del Hoyo, La banda
dels catòdics enfurismats.

Il·lustracions de Gabriela
Rubio. Col·lecció Muntanya
Encantada. Editorial Cadí.

Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

L es protagonistes d’aquest
relat viuen una fantàsti-
ca aventura al país dels

dibuixos animats, on arriben
a través del televisor. Es tro-
ben en una terra poblada de
dibuixos, anomenats catòdics, i
peluixos, coneguts com a ex-
trafílmics. Tanta meravella, pe-
rò, es veurà amenaçada per un
element sinistre.

Mercè Viana, Laia, una xiqueta
mooolt exagerada.

Il·lustracions de Paco
Giménez. Col·lecció El Micalet
Galàctic. Edicions Bromera.

Alzira, 2004.
A partir de 6 anys.

C onte per als primers lec-
tors amb una protagonis-
ta a la qual agraden d’una

manera exagerada les coses
grans, però acaba descobrint
que les coses petites també po-
den acabar sent tan fantàsti-
ques com les grans. Les il·lus-
tracions tenen un paper im-
portant en un llibre de butxaca,
però amb aspecte d’àlbum.

Paco Moreno i Jordi Moreno,
Les aventures espacials de Ximet

i Blai el papagai.
Col·lecció El Micalet Galàctic.

Bromera. Alzira, 2004.
A partir de 10 anys.

R elat escrit a quatre mans
en el qual el protago-
nista, un gran aficionat

a l’astronomia i, per tant, a
xafardejar el cel, rep un dia la
visita d’un pilot de naus es-
pacials molt especial. A partir
d’aquí, un viatge per l’espai
és la base de l’aventura que
permet també conèixer els
diferents planetes que for-
men el Sistema Solar.


