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Dolors Garcia i Cornellà,
L’esclau del Mercadal. Col·lecció

Esguard. Bromera. Alzira,
2003. A partir de 14 anys.

Dolors Garcia i Cornellà,
Contes d’estar per casa.

Il·lustracions de Bernadette
Cuxart. Col·lecció Sopa de

Llibres. Barcanova.

Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

A
mb aquest dos llibres,
Dolors Garcia i Cor-
nellà (Girona, 1956)
va obtenir l’any pas-
sat els premis Bancai-

xa de narrativa juvenil (L’esclau
del Mercadal) i Barcanova de
narrativa infantil (Contes d’estar
per casa). Dos gèneres diferents,
la novel·la i el conte, que l’au-
tora ha tractat en altres ocasi-
ons i, com en aquest cas, amb
prou fortuna.

El recull de contes s’insereix
en el registre de la tradició oral.
Una tradició oral singular, pe-
rò, perquè les històries són
contades per cases antigues i
recollides pel narrador. Potser
sí que allò que diuen que les
parets hi senten és més cert del
que sembla, si jutgem pel que
aquí expliquen.

Cases i parets de Geòrgia, de
Finlàndia i d’Algèria, a més de
catalanes, són les que narren
les seves experiències, centra-
des en testimonis del seu silen-
ci. Un recurs, el de la diversitat
geogràfica, que l’autora ja ha
experimentat en altres reculls i
que li serveix per bastir argu-
ments l’interès dels quals està
en allò que conten, al marge de
l’indret on ocorren.

Pel que fa a la novel·la L’esclau
del Mercadal, la trama se situa a
la Girona del 1300, cap a finals
del segle XIV, temps del rei Pere
III el Cerimoniós, i és una de les
novel·les en què l’autora ha
abocat el coneixement de la
terra que li és més pròxima.

RECERCA HISTÒRICA
Al voltant del tema de l’esclavi-
tud que viu el protagonista, hi
ha una recerca històrica i geo-
gràfica, també toponímica, so-
bre la Girona antiga, a més de
social de l’època, que ha exigit
una documentació prèvia sobre
els costums jueus, els hàbits de
les classes altes i la fatalitat
d’esclaus com Suliman, l’heroi
del relat, que denuncien també
la ignorància històrica de con-
veniència a la qual ens hem
avesat i que no amaga que, a
Girona, com a altres ciutats del
Mediterrani, l’existència d’es-
claus podia ser d’un 1 o 2 per
cent de la població de l’època.

La combinació de la situació
personal de L’esclau del Mercadal
i el relat històric no és incon-
venient perquè l’autora calculi
bé cadascun dels plats de la
balança sense que un pesi més
que l’altre. L’amistat que es crea

entre tres joves, i també l’odi i
la violència que es genera al seu
voltant, posen de manifest els
lligams que tots tenen impo-
sats per les creences religioses i
per les classes socials.

El jove heroi és molt heroi.
L’intolerant és molt intolerant.
La noia rebel és molt rebel. Ca-

dascun dels personatges més
importants de L’esclau del Merca-
dal no cedeix al seu perfil.
L’autora marca amb un to èpic
el relat, l’única manera que hi
ha de fer ficció històrica, segui-
nt, sense descarrilar, per una
banda el rail de la realitat i per
l’altra el rail de la imaginació.

PETER KUPER / ECU

Una de les il·lustracions de l’àlbum ‘Kafka’

El nord-americà crític

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Peter Kuper, Kafka.
ECU. Alacant, 2003.

Peter Kuper, Richie Bu$h.
La Cúpula. Barcelona, 2004.

P
eter Kuper és dels au-
tors nord-americans
de còmics que poden
optar amb més mè-
rits al qualificatiu

d’alternatiu, tant per la inde-
pendència de la seva produc-
ció com pel seu contingut crí-
tic. Per això no és estrany que
malgrat tenir una extensa
producció –com a historietis-
ta, il·lustrador i portadista de
Time, Observer i Newsweek– sigui
gairebé un desconegut entre
nosaltres. Tampoc sorprèn
que fos la revista Nosotros somos
los muertos la introductora de
la seva obra amb la historieta
Déjalo ya, petita narració que
pertany a Kafka, llibre basat en
relats de l’escriptor txec i que
va ser publicat l’any 2003 en el
nostre mercat per la petita
Editorial Club Universitario

(ECU). Aquest volum ens apro-
pa a un Kuper ric en el tracta-
ment imaginatiu de les imat-
ges com a símbols i en la lliure,
i moltes vegades pertorbadora,
composició de les pàgines.
Amb un tractament expressio-
nista de la caricatura, defor-
mada i dinàmica, genera la
càrrega de tensió dramàtica
necessària per transmetre, en
poques pàgines, retalls de la
transgressora visió kafkiana.

CARICATURA DE BUSH
Kuper també ha estat utilitzat,
mitjançant la sèrie Richie Bu$h,
en els darrers números de la
revista El Víbora com un recurs
per diversificar els continguts
i incrementar el to crític.
Aquestes historietes perta-
nyen al costat més clarament
polític de la seva obra, que
predomina a World War 3, re-
vista que edita juntament
amb Seht Toboeman. El pro-
tagonista de la sèrie és l’actual
president dels Estats Units,
dibuixat com un adolescent
que viu en una Casa Blanca
amb armaris plens d’esque-
lets, sota l’autoritat moral dels
seu pare i envoltat de figues
que parodien Cheney, Rums-
feld i Ashcroft com una banda
de trapelles que juguen amb
la pau i la democràcia.

Michael Morpurgo, El dofí
d’en Lluís. Traducció de L.
Mercadé. Il·lustracions de

M. Foreman. Joventut.

Barcelona, 2004.
A partir de 5 anys.

E n un poble de pescadors
la poca pesca obliga les
barques a quedar-se a la

platja. Un dofí que hi embar-
ranca canvia la vida del poble
i fa, a més, que el protagonista
es converteixi en el seu millor
amic.

Naiyakai, Llegendes africanes.
Situació de Sergi Calleja.

La Galera / Editors

Associats. Barcelona, 2004.
A partir de 7 anys.

R ecull breu de llegendes
de Mali, Nigèria, Libèria i
Dahomey. La col·lecció té

reculls de llegendes japoneses,
índies nord-americanes i
sud-americanes.

Caroline i Jack Lang, L’Anna
al museu. Traducció d’E.

Vergés. Fotos de P. Javelle.
Il·lustracions de G.

Hallensleben. Serres.

Barcelona, 2004.
A partir de 2 anys.

L libre pensat no per a lec-
tors petits sinó per a pa-
res i tutors, perquè els

introdueixin en la descoberta
de la natura, a partir d’una
experiència duta a terme amb
diferents infants al Museu
d’Història Natural de París.


