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Rudyard Kipling, Els gossos
rojos. L’ankus del rei.

Traducció de Joaquim
Mallafrè. Il·lustracions de
Francisco Solé. Propostes

treball de Paco Anton.
Col·lecció Cucanya. Vicens

Vives. Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

A
ra fa quatre anys, la
mateixa col·lecció va
editar, sota el títol Les
aventures de Mowgli, els
tres primers relats del

llibre primer del Llibre de la jun-
gla, de Rudyard Kipling. En
aquesta ocasió, se n’apleguen
dos més, però del llibre segon,
Els gossos rojos i L’ankus del rei, tots
en una traducció de Joaquim
Mallafrè que, com ja passava
amb el primer recull de tres
contes, té l’afegit de la garantia
de la versió catalana que no
només opta per un lèxic ric
sinó que aporta alguns jocs
de paraules i més d’una
expressió que situa el lec-
tor en aquell estadi que,
sense fugir del corrent, li
faci tocar amb la punta
dels dits el fil d’or d’un es-
til fluid i pulcre.

Esclar que, partint de
Rudyard Kipling, la llen-
gua d’arribada no ho té pas
fàcil perquè l’autor no es
limita a crear el món de la
jungla i el personatge de
Mowgli sinó que envolta la
narració d’un corol·lari de
descripcions de flora i fau-
na que no accepten una
solució a mitges sinó una
transcripció clara i precisa.

Rudyard Kipling (Bom-
bai, 1865 - Londres, 1936)
va fer amb el Llibre de la jungla
l’obra que el convertiria –un
cop superada una etapa de
menyspreu lector per circums-
tàncies extraliteràries–, en me-
reixedor del premi Nobel del
1907. L’autor d’altres novel·les
com ara Kim i Capitans intrèpids
és considerat l’escriptor que
més bé i oportunament de pri-
mera mà va retratar l’Índia i el
temps de la colonització brità-
nica. Hi ajuda haver nascut al
moll de l’os indi i haver estat
educat, sense gaire fortuna
afectiva, sota les lleis britàni-
ques. Tota una clau que obre
molts secrets interiors de les
seves narracions.

ANIMALS PERSONIFICATS
Quan en literatura encara era
possible donar vida i riquesa
gairebé humana al bestiar sal-
vatge, sense caure en la faula
clàssica, Rudyard Kipling va
crear al voltant del petit
Mowgli, el rei de la jungla, la
figura d’un ós savi com Baloo,
una intel·ligent pantera negra
com Bagheera, un tigre ferotge
com Shere Khan, les mones

Banderlog, unes tocades del
bolet, la serp pitó Kaa, i la ter-
rible cobra blanca. I sense re-
cursos estrafolaris ni jocs de
mans ridículs, Kipling aconse-
gueix un fantàstic realisme.

Així com l’edició del primer
recull de tres contes se centrava
en la creixença entre feres del
Mowgli infant, l’acollida que li
fa la llopada, el segrest prota-
gonitzat pels micos i l’adopció
que en fan uns camperols, en
aquest segon tast el criteri dels
dos contes escollits tendeix a
reflectir l’esperit de lluita i de
justícia d’un Mowgli adoles-
cent, disposat a la defensa prò-
pia i la del territori i la desco-
berta de l’egoisme que Mowgli
entreveu en el món dels hu-
mans, des de l’òptica de la seva
formació salvatge a la jungla.
Dos contes que, junts, tenen, a
hores d’ara, una descarada vi-
gència, i que no costa gaire de

relacionar-los amb la jungla en
què s’ha convertit mig món i
els perills que sotgen l’home:
l’enveja i l’afany de poder.

Les il·lustracions d’aquest
nou recull tenen un to de rea-
lisme feréstec, intens, en unes
làmines en color que s’esforcen
a crear la imatge d’un Mowgli
que es mou entre la puresa de
la salvatgia i el crit ja pròxim de
l’home. Com ja passava amb el
primer lliurament, l’opció de la
traducció de Joaquim Mallafrè
serveix també per comparar
l’evolució d’un estil lingüístic, a
partir del precedent de la tra-
ducció feta en el seu dia per
Marià Manent, que si bé ja ofe-
ria un estil ric –comprovable
avui a Edicions 62, Biblioteca Se-
lecta–, no s’escapa de les mani-
lles lingüístiques del seu mo-
ment. La jungla de Joaquim
Mallafrè ha estat esbrossada i hi
corre una alenada de frescor
sense que se n’hagi desforestat
la vegetació ni que se n’hagin
perdut les arrels. I s’hi troba un
Mowgli en estat pur per recu-
perar de debò un Kipling de
sempre.
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Una de les il·lustracions de ‘Blue’, de Kiriko Nananan
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Kiriko Nananan, Blue,
Edicions de Ponent Mon.

Rasquera, 2004.

Kazuichi Hanawa, En la
prisión. Edicions de Ponent

Mon. Rasquera, 2004.

L
es historietes proce-
dents del Japó han
consolidat la seva
presència dins del
nostre mercat amb un

important percentatge de pro-
ductes traduïts i amb un saló
propi. Tot i això, aquesta apa-
rent normalització del manga
a casa nostra és en el fons ar-
tificial, ja que es basa en la fi-
delització d’un públic aïllat en

els seus gustos i que actua de
cara a l’exterior amb els ritus
d’una tribu urbana amb refe-
rències exòtiques.

Curiosament, el manga més
comercial té una repercussió
global amb temàtiques més
estandards però limitada a de-
terminats sectors generacio-
nals, mentre que el manga
d’autor, que generalment trac-
ta situacions i personatges lo-
cals, aconsegueix ressonàncies
universals que superen els lí-
mits dels aficionats al món de
les vinyetes.

Gràcies a La Cúpula, amb la

publicació de Tatsumi (Infierno
i Goodbye), però especialment a
la jove editorial Ponent Mon,
hem tingut accés a una petita,
però significativa i molt inte-
ressant mostra del que és
aquest manga alternatiu. A les
petites joies de les narracions
curtes de Tatsumi (Venga, saca
las joyas) i als darrers llibres de
Taniguchi (El caminante i El Ol-
mo del Cáucaso) hem d’afegir els
noms de Kiriko Nananan i Ka-
zuichi Hanawa.

Hanawa descriu a En la prisi-
ón, en clau més de crònica ob-
jectiva que de diari, una part

de les seves vivències a
la presó, on va anar per
possessió d’armes pro-
hibides (era col·leccio-
nista d’escopetes de
modelisme).

Blue és, per contra,
una història de ficció,
una narració que enca-
dena diversos moments
de l’evolució de la rela-
ció entre dues compa-
nyes de col·legi al vol-
tant d’una amistat que
voreja el sentiment
amorós.

Dues històries de te-
màtiques, estils narra-
tius i gràfics molt dife-
rents, però que tenen en
comú el tractament na-
turalista de les relacions
humanes quotidianes i
la importància que es
dóna a les atmosferes
per indicar l’entrellat de
sensacions i sentiments
que, malgrat no aflorar
de manera explícita,
donen identitat a la
narració.

Ingrid Mennen, Una lluna
rodona i una estrella per a mi.
Traducció de Fina Marfà.

Il·lustracions de Niki Daly.
Intermón Oxfam. Barcelona,

2004. A partir de 5 anys.

U n nen africà veu caure
una estrella fugaç per al
seu germà que ha de

néixer. Un text poètic recorre
en aquest àlbum il·lustrat el
paisatge de l’Àfrica del Sud
rural i a la vegada explica la
història universal d’un infant
que vol trobar el seu lloc en el
món.

Rina Singh, El bosc de contes.
Traducció de Fina Marfà.

Il·lustracions de Helen Cann.
Intermón Oxfam. Barcelona,

2004. A partir de 9 anys.

R ecull de contes de di-
versos indrets del món
que tenen com a base la

coneixença els éssers hu-
mans a través dels arbres
com a éssers més antics de la
Terra. El recull està basat, a
més, en altres contes o relats
en els quals adapta el prota-
gonisme de cadascun dels
arbres.

Fran Parnell, Monstres!
Traducció de Fina Marfà.
Il·lustracions de Sophie
Fatus. Intermón Oxfam.

Barcelona, 2004.
A partir de 9 anys.

R ecull de sis contes d’ar-
reu del món que tenen
com a protagonista un

monstre. Des dels aborígens
australians fins als indis ame-
ricans, la por al desconegut, ja
sigui per les aparicions en
somnis o en les explicacions
populars i ancestrals formen
part de l’imaginari universal.


