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Anna Gavalda, 35 quilos
d’esperança. Traducció de

Margarida Planes.
Il·lustracions de Ximena
Maier. Col·lecció Pròxima
Parada. Alfaguara - Grup

Promotor. Barcelona, 2004.
A partir de 10 anys.

E
n Grégoire és un
personatge adoles-
cent que sembla que
s’hagi escapat de la
galeria de personat-

ges del recull de relats de la
mateixa autora, M’agradaria
que algú m’esperés en algun lloc
(Edicions 62, Barcelona, 2001).

Per aquest debut, Anna Ga-
valda (Boulogne-Billancourt,
1970), va ser considerada “la
gran sorpresa de la temporada
literària francesa” de fa cinc
anys –els francesos encara són
capaços de deixar-se sorpren-
dre per una novetat literària–
i per això la van premiar amb
un guardó atorgat pels lectors,
i des d’aleshores s’ha convertit
en un best seller amb 700.000

exemplars venuts a França,
diuen, i traduït a una vintena
de llengües.

Anna Gavalda és professora
de francès i bibliotecària. I el
seu estil literari destil·la un
humor sa, que fuig de ser
corrosiu i tòpic i, sobretot,
detecta una mirada distancia-
da de la seva societat, una mi-
rada feta, a més, des d’un re-
gistre d’alè cinematogràfic,
propi de la seva generació.

L’EMBRIÓ DE LA NOVEL·LA
L’any passat va publicar la seva
primera novel·la, L’estimava, i
ara ha aparegut aquí la primera
breu que, després del recull de
relats, va publicar en una col-
lecció per a joves (Bayard Éditi-
ons Jeunesse, 2002). Per això no
és estrany que el seu jove pro-
tagonista sembli un personatge
escapolit d’aquell primer re-
cull. Fins i tot podria ser molt
bé que l’embrió de la novel·la
en formés primerament part i
que, per qüestions editorials,
decidís separar-lo dels altres

potser perquè, malgrat el rea-
lisme de la història, fugia del to
més descarat del seu llibre de-
butant.

A 35 quilos d’esperança, Gré-
goire podria ser un d’aquests
milers d’adolescents euro-
peus que, segons un estudi de
fa unes setmanes, no supera
els mínims en coneixements
bàsics –llengua i matemàti-
ques–, però que, en canvi, té
unes aptituds excel·lents pel
que fa a les arts manuals, el
bricolatge i tota mena d’in-
vents. Grégoire és un mane-
tes. Però les aptituds dels
manetes no compten a l’hora
d’avaluar nivells d’intel·li-
gència acadèmics.

EL FRACÀS ESCOLAR
El relat descriu les peripècies
que passa el noi, des que fra-
cassa a l’escola fins que troba
plaça en una escola de forma-
ció professional, on, a pesar
que li exigien un bon nivell per
entrar-hi, per la gosadia que té
d’escriure-hi personalment
sol·licitant l’ingrés, cau en grà-

cia i aconsegueix el
que vol.

El contrapès de la
novel·la és una família
poc avinguda –pare i
mare de Grégoire es
tiren els plats pel cap
cada dos per tres– i la
presència d’un avi,
que té un taller de
bricolatge a casa on
Grégoire, des de petit,
fa els seus primers
treballs manuals, tots
útils per a la vida
quotidiana. La força
que imprimeix en el
noi el seu avi i la cir-
cumstància de la ma-

laltia greu d’aquest són el pistó
que llança Grégoire cap a re-
soldre el seu conflicte escolar i
a trobar la sortida al seu pre-
destinat fracàs.

Així com els personatges de
M’agradaria que algú m’esperés en
algun lloc, tots adults, circulen
enmig d’un mar de dubtes
existencials, Grégoire és també
el prototip, en versió adoles-
cent, del perfil que l’autora va
fer servir per adreçar-se a un
públic lector adult. I de la ma-
teixa manera que la novel·la 35
quilos d’esperança podria inclou-
re’s dins d’aquell recull, els
lectors d’aquesta novel·la, tras-
passada la frontera de la in-
fància, trobaran en el recull
per a adults tot de Grégoires
que han crescut sense haver
millorat del tot la seva incer-
tesa davant la vida, però amb
la voluntat suficient per pren-
dre, a l’últim moment, la de-
cisió que consideren més en-
certada. La xamba, a vegades,
acaba sent més profitosa que la
intel·ligència.

BAUDOIN / ASTIBERRI

El cap obert
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Baudoin, El viaje.
Astiberri. Bilbao, 2004.

E
l viaje és la primera
obra llarga que es
publica aquí d’Ed-
mon Baudoin, un au-
tor clau –tant per la

seva independència creativa
com per les innovacions gràfi-

ques i narratives– per a la ge-
neració i consolidació de la no-
va historieta francesa i per tant
de l’europea.

Aquest llibre, premi al millor
guió en el Saló d’Angulema del
1997, va ser publicat per l’edi-
torial japonesa Kodansha i és
una mena de remake de Le pre-
mier voyage, obra innovadora del
mateix autor del 1987. L’obra
comença amb la descripció de
l’esclat d’una crisi psicològica
del protagonista, que se sent

lligat i encerclat pels
objectes, els indivi-
dus, amb l’excepció
del seu fill, i les rela-
cions, de família i la-
borals, que l’envol-
ten. El que fins llavors
era un entorn segur
s’ha convertit en un
parany que li provoca
angoixa i confusió i
del qual ha de fugir
sense saber cap a on.
En la seva ment l’or-
dre i l’equilibri ante-
rior s’han trencat, i
sense aquestes defen-
ses el món exterior
l’envaeix contínua-
ment. La incapacitat
de controlar el flux
d’emocions que li
provoca la relació
amb l’exterior és re-
presentada per la
imatge del seu cap
obert en la seva part
superior, obertura a
través de la qual ve-
iem entrar i sortir les
imatges de les seves

reaccions psicològiques. A par-
tir d’aquesta situació, la narra-
ció segueix el recorregut inici-
àtic del protagonista. És un iti-
nerari, físic i simbòlic, que s’a-
llunya de les metròpolis, esce-
nari de la batalla que ha
derrotat al protagonista, i ens
apropa a diferents paisatges
humans en què la persona re-
cupera protagonisme.

Per descriure amb la calide-
sa adient les emocions, sentits
i sentiments que sorgeixen en
aquesta peregrinació, Bau-
doin exhibeix d’una banda el
seu traç lliure i sensual i de
l’altra la seva concepció lite-
rària de la narració gràfica, és
a dir, la capacitat de fer parlar,
d’obtenir significats de les
imatges.

Cornelia Funke,
El cavaller del drac.

Traducció de Dolors
González. Columna.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

L a terra dels dracs a Escò-
cia ha estat amenaçada
pels humans. Lung, un

jove drac, ha de buscar ajuda
abans de volar cap a l’Himà-
laia, on, segons la llegenda, es
van amagar els últims dracs.
No hi falten follets, elfs, serps
malignes i altres espècies prò-
pies del gènere.

Montse Ganges, En Mic i la
Mica dibuixen. Il·lustracions

d’Imma Pla. Col·lecció
Pròxima Parada. Alfaguara -

Grup Promotor. Barcelona,
2004. A partir de 5 anys.

H a plogut a la selva. En
Mic i la Mica ho aprofi-
ten per dibuixar sobre

el fang, però quan es dibuixen
l’un a l’altra no s’agraden i
s’enfaden. Es tiren boles de
fang i queden ben empasti-
fats. Això els fa adonar que
dibuixar-se també pot ser molt
divertit.

Bruno Blume, De nit.
Il·lustracions de Jacky Gleich.

Col·lecció Els Pirates.
Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2004.
A partir de 5 anys.

P etit àlbum il·lustrat sobre
un tema molt tractat que
es pot dividir en la por, la

foscor i els monstres i la ma-
nera de superar-los. Segura-
ment, una de les maneres de
superar la por als monstres és
deixar que siguin ells matei-
xos els que tinguin més por de
nosaltres.


