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Els millors contes de Hans
Christian Andersen. Adaptació

de Concha Cardeñoso.
Traducció de Dolors

Senserrich. Il·lustracions de
Liora Grossman. Timun Mas.

Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

Contes de Hans Christian
Andersen. Edició basada en un

original de Francisco
Payarols. Pròleg de Mauro
Armiño. Versió catalana de

Glòria Casas. Il·lustracions de
María Jesús Santos. Baula.

Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

C
om si fos ahir, ja fa
dos-cents anys que
Hans Christian An-
dersen va néixer a
l’illa danesa de Fiò-

nia, a Odense, fill d’un matri-
moni de mitja conveniència,

un humil sabater i una dona
que s’havia vist obligada a de-
manar caritat pel carrer. An-
dersen va néixer a casa dels
avis, pel que sembla, uns per-
sonatges d’allò més extraordi-
naris que es movien entre la
bogeria i la màgia. La casa on
va néixer Hans Christian An-
dersen (1805-1875) és encara
avui un lloc idíl·lic, que sem-
bla reinventat, o més aviat di-
buixat sobre el paisatge danès,
després d’algun dels seus con-
tes més famosos.

BICENTENARI DEL NAIXEMENT
El bicentenari de l’autor de
contes com El vestit nou de
l’emperador, El soldat de plom i
L’aneguet lleig, per esmentar-ne
tres dels més populars, no po-
dia passar per alt a ningú ar-
reu del món, i al 2005, entre
altres efemèrides, li toca reco-
llir aquesta, que, de moment,
ha servit perquè algunes edi-
torials hagin posat tinta a les
màquines per reeditar reculls
dels seus contes, alguns per

primera vegada després de
molts anys. Bona feina, doncs,
per recuperar un patrimoni
que té corda assegurada per
molts anys, ja sigui en suport
escrit o en suport audiovisual.

Aquests dos volums en són
una mostra. Per una banda,
Timun Mas ha reunit dotze
dels contes d’Andersen en un
volum singular que té la ca-
racterística d’haver estat il·lus-
trat per Liora Grosmman, una
dibuixant nascuda el 1966 a
Lituània, on va viure fins als 5
anys, fins que es va traslladar a
Israel, on ara viu, a Tel Aviv,
després d’haver imprès les se-
ves imatges en una seixantena
de llibres. Autora preferent de
llapis de colors, combina là-
mines que engrandeixen els
personatges, amb traços gro-
tescos, les millors del volum,
amb altres descaradament
clàssiques i postalaires.

D’altra banda, el volum
editat per Baula aplega quinze

contes d’Andersen. En
aquest cas els il·lustra
María Jesús Santos,
amb làmines de to més
contemporani que
tendeix a una línia de
tendència renovadora,
però pròxima a la ve-
gada a l’estil de cèle-
bres il·lustradors dels
últims vint anys.

La característica, pel
que fa al contingut
d’aquest volum, és que
inclou una introducció
amb un acurat estudi
divulgador de l’obra li-
terària de l’autor da-
nès, que es titula An-
dersen, un home feliç i
que resumeix, en part,
què hi ha darrere l’o-

bra de l’autor quan diu: “En
els relats d’Andersen hi acos-
tuma a aparèixer un narrador
que explica la història: un es-
tudiant, un viatger, un vaga-
bund, un ancià... que sap ex-
treure una història de la rea-
litat que contempla o, a partir
d’un fet, narra un relat. ¿Qui
és aquest narrador persistent,
de condició o professió dife-
rent? És sempre, encara que
no es digui, el mateix Ander-
sen, el contador de contes, que
s’insereix en una història en-
vaïda pel realisme més proper
i a la qual sap insuflar l’alè
poètic del meravellós”.

Una oportunitat, doncs,
per veure Hans Christian
Andersen al quadrat, perquè
les històries de l’autor, que
van néixer gairebé per casu-
alitat, han crescut i s’han re-
produït en aquests dos segles
amb suficient garantia per-
què no aturin la seva capaci-
tat estimulant de qualsevol
generació o moment històric
i social.
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L’aventura de la història
C Ò M I C J O S E P G Á L V E Z

Oriol Garcia i Quera,
Corpus 1640. La revolta dels

segadors. Editorial Casals.

Barcelona, 2004.

Diversos autors, Cavall Fort.
Cavall Fort.

Barcelona, 2004.

C
avall Fort ha dedicat el
seu número de la
primera quinzena de
novembre, el 1015, a
retre homenatge al

desaparegut, el febrer proppas-
sat, dibuixant i historietista Jo-
sep M. Madorell, autor de les
pàgines humorístiques de Jep i
Fidel, les aventures d’en Pere
Vidal, amb guió de Joaquim
Carbó, i la versió de Les aventures
de Massagran, amb guió de Ra-

mon Folch i Camarasa. És una
obra que es distingeix, d’una
banda, per un grafisme que,
des de la síntesi de les influèn-
cies d’Hergé i Junceda, es rela-
ciona directament amb la cul-
tura catalana de la imatge nar-
rativa, i, de l’altra, pel fet que
una bona part dels seus relats
tenen com a referència temàti-
ques properes a la realitat del
seu país.

I és que l’obra de Madorell,
tot i no caure en una perspec-
tiva localista, es dirigia essenci-
alment al públic infantil i ado-
lescent de casa nostra, el ma-
teix que fa amb un altre estil i
gènere Oriol Garcia i Quera,
autor molt més jove però gai-
rebé tan constant com ell en la
producció i especialització.

La historia catalana és la
font on torna a beure en la seva

darrera obra, ara amb guió
propi, per reconstruir els fets
de la Revolta dels Segadors del
Corpus del 1640. El seu estil
realista és cada vegada més
àgil i descriptiu, com convé a
l’objectiu de barrejar docu-
mentació i diversió i de fer-ho
amb un ritme prou fort de
l’acció per apropar la història a
l’aventura o a l’inrevés.

D’altra banda destaca el
tractament imaginatiu de la
composició de les pàgines,
com a espai narratiu en què
combina plans generals i de
detall o on la forma de les vi-
nyetes marca el ritme dramà-
tic. El punt més feble del llibre
és el de la retòrica de certs di-
àlegs, en els quals l’obligada
concentració d’informació
afecta la seva naturalitat i cre-
dibilitat, de manera que en
aquests moments predomina
el vessant pedagògic sobre el
narratiu.

George Vlamakis, I jo, què? En
Lluc i la seva germana malalta.

Traducció i adaptació de
Pilar Garriga. Il·lustrat per

Elise Hurst. Sirpus.

Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

À lbum il·lustrat que plan-
teja un missatge de
comprensió cap als ger-

mans malalts. El protagonista
se sent sol i desconcertat per-
què els pares dediquen part
del seu temps a la germana
malalta. A vegades intenta
cridar l’atenció i d’altres s’a-
llunya en silenci.

Jani Lunablau, En Floquet de
Neu descobreix els colors.

Col·lecció Libros del Zorro Rojo.
Albur Produccions

Editorials. Barcelona, 2004.
A partir de 6 anys.

E l llibre dedicat al Floquet
de Neu, en col·laboració
amb el Zoo de Barcelona,

imagina com devia ser la pri-
mera excursió del goril·la quan

era petit i com descobreix els
colors, altres animals i el món
que l’envolta, inclosa una go-
ril·la que li roba el cor.

Asha Miró, Els quatre viatgers a
l’Aquari. Il·lustracions de

Patricia Geis. La Magrana -

RBA. Barcelona, 2004.
A partir de 6 anys.

E l Deneke és d’Etiòpia; la
Lin Ying, de la Xina; el
Yuri, de Rússia, i la Sita,

de l’Índia. Tots quatre han
aconseguit pares adoptius i ara
van a la mateixa escola. Una
visita a l’aquari (l’àlbum té la
col·laboració d’aquest espai de
Barcelona) serveix per parlar de
la diversitat de les cultures.


