
◆ C U L T U R A ◆ XVII
A V U I

dijous

17 de març del 2005

KLAUS ENSIKAT / COLUMNA

Il·lustració de Klaus Ensikat

L I T E R A T U R A I N F A N T I L I J U V E N I L

L’aigua clara i
la xocolata espessa

A N D R E U S O T O R R A
www.andreusotorra.com

El Mahabharata explicat per una
nena. Versió i il·lustracions de
Samhita Arni. Traducció de
Mercè Ubach i Núria Parés.

RBA - La Magrana.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

Ulrich Janssen i Ulla
Steuernagel, Una universitat
per als nens. Il·lustracions de
Klaus Ensikat. Traducció i

adaptació catalana de Rosina
Nogales. Columna.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

N
o sabria dir si
aquests dos llibres
són ben bé per a
lectors joves o, sota
la seva aparença de

ser-ho, amaguen un ham per-
què hi piquin els adults. Sigui
com sigui, l’un i l’altre tenen
com a autors de base els prea-
dolescents. Un, en el cas de la
versió del Mahabharata, una
jove autora índia que, quan el
va escriure i il·lustrar, l’any
1996, tenia dotze anys. L’altre,
el de l’experiència università-
ria amb infants, reprodueix
les reflexions de vuit científics
davant les preguntes més im-
pensables dels petits al voltant
de la vida.

Samhita Arni confessa que
va començar a llegir el Mahab-
harata, l’epopeia màxima de la
cultura hindú, quan tenia
quatre anys. Davant una lectu-
ra precoç com aquesta, ja es fa
més creïble que, als dotze, s’a-
trevís a fer-ne una versió escri-
ta i il·lustrada que s’ha conver-
tit en una de les més traduïdes,
adreçada, inicialment, a lec-
tors joves de tot el món.

Les editores del llibre van
preguntar a Samhita per què
va triar el Mahabharata i no el
Ramayana, un altre dels textos
que tenia a l’abast en la seva
infància. I la resposta que els va
donar va ser que el Mahabhara-
ta li agradava perquè “era molt
dolent”, en el sentit que ni tot
hi és blanc ni tot hi és negre,

sinó que l’ambigüitat era el
que va fascinar la jove autora.

Devia ser així perquè, en una
introducció d’ella mateixa, no
s’està de distingir entre perso-
natges que li són més simpà-
tics que altres, segons les acti-
tuds que tenen. Així doncs,
Samhita fa una lectura del
Mahabharata, sobretot, a coll
dels personatges que hi apa-
reixen, pren part en les seves
peripècies, i troba just o injust
el que els passa, segons el cli-
ma de confiança que ha ad-
quirit amb ells a través de la
lectura.

Li surt un Mahabharata pre-
cís, retocat amb una mirada
encara ingènua o innocent,
molt en la línia del conte per a
infants, però amb una gran
força interna, gràcies al lligam
estret que manté amb els per-
sonatges, les seves misèries i
les seves fortunes.

UNA PROVA DE FOC
El cas del segon llibre, Una
universitat per als nens, és una
altra història. L’experiència va
tenir lloc a la ciutat de Tübin-
gen fa tres anys. Un parell de
periodistes culturals van con-
vèncer la universitat per posar
a prova de foc vuit científics
amb les preguntes d’infants de
l’índole més diversa.

El contingut del llibre, doncs,
té l’avantatge que la
justificació científica
intenta posar llum so-
bre els dubtes dels in-
fants que preocupen
tothom, però a propos-
ta dels primers interes-
sats. Sense anar a Tü-
bingen, l’invent va te-
nir fa unes temporades,
per les nostres latituds,
una rèplica –o qui sap
si una idea pionera– a
través d’una sèrie de
programes de Televisió
de Catalunya que en-
frontaven un expert o
famós a uns preguntai-
res infantils.

En el cas que repro-
dueix el llibre ale-

many, però, l’auditori era
massiu, amb centenars d’in-
fants –i després diuen que les
aules estan massificades–, i les
respostes van ser més mono-
gràfiques i sobre temes tan es-
sencials com aquests: “¿Per què
hi ha pobres i rics?”, “¿Per què
ens hem de morir?” i “¿Per què
els musulmans resen damunt
d’estores?”.

Qui sàpiga què dir-hi que ai-
xequi la mà. Però que abans es
mossegui la llengua si pretén
d’adoctrinar els petits univer-
sitaris en lloc d’estimular la
seva permanent interrogació
sobre el misteri de la vida. Ja ha
quedat clar que, com a la jove
autora del Mahabharata, als jo-
ves els agrada l’aigua clara i la
xocolata espessa.

VENTURA / EL JUEVES

Una mostra tècnica del protagonista de ‘Grouñidos’

Vinyetes marxianes
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Ventura i Nieto,
Lo más mejor de Ventura-Nieto.
El Jueves. Barcelona, 2004.

L
a col·lecció Lo más me-
jor d’El Jueves recupera
amb aquest llibre una
antologia de les col·la-
boracions que per a

aquesta revista van fer el desa-
paregut guionista Miguel Án-
gel Nieto i el dibuixant Enri-
que Ventura. L’obra d’aquesta
parella és una de les més sin-
gulars en el nostre panorama

de l’humorisme gràfic, tant
per l’alta qualitat del dibuix
com pel tarannà de les narra-
cions. Hi ha en tota la creació
de Nieto una estranya síntesi
entre innocència i transgressió,
és com si els seus gags naixessin
de la paradoxal subsistència
d’una mirada infantil en una
ment adulta. La contínua ten-
sió entre ingenuïtat i decepció
es resol amb la reivindicació de
l’alegria lúdica, que es mani-
festa en la voluntat de convertir
cadascuna de les seves historie-
tes en un joc, tant per als autors
com per als lectors.

La capacitat crítica estava
lligada a un hedonisme es-

pontani: si les his-
tòries de la vida
no poden tenir un
final feliç, ens riu-
rem del seu argu-
ment i, sobretot,
ens riurem de les
seves ficcions.

En aquest recull
hi apareixen tres
blocs d’historie-
tes. El primer el
conformen un
bon grapat de pa-
ròdies de pel·lícu-
les i sèries televi-
sives d’èxit, un
gènere molt so-
vintejat per la re-
vista El Jueves, que
avalen una crítica
imaginativa, bur-
leta i juganera i,
alhora, exhibei-
xen el personal

estil gràfic de Ventura, amb
una capacitat per recrear des
de la caricatura les referències
més complexes de la realitat.
Després hi ha les historietes de
la sèrie Grouñidos, que ara con-
tinua en solitari Enrique Ven-
tura, protagonitzada per una
versió particular de Groucho
Marx en què aquest personatge
amaga el seu escepticisme
darrere una pràctica vitalista i
hedonista. El tercer apartat el
formen diverses narracions
curtes que, en general, són
exercicis molt reeixits d’ima-
ginació icònica i invitacions
directes a somriure i a fruir del
plaer visual.

Andreu Martín,
Els caçadors de monstres.

Il·lustracions d’Alfons López.
Columna.

Barcelona, 2004.
A partir de 9 anys.

L’ avi Boris és un caçador
de monstres que busca
un soci. El seu nét és el

millor candidat. Personatges
que neixen amb voluntat de
sèrie i que, en aquest primer
volum, s’enfronten a tres
monstres prou coneguts de
tothom: l’Home del Sac, en
Dràcula i l’Home Llop.

Hilary McKay, L’àngel del Safri.
Traducció de Josep M.

Borillo. Col·lecció Esfera.
Bromera. Alzira, 2004.
A partir de 14 anys.

Q uan la protagonista
descobreix que ha es-
tat adoptada, comença
una aventura per tro-

bar un àngel de pedra que
recorda haver vist en somnis.
Poc confiada en l’ajuda de la
seva estrambòtica família, la
trama la porta a rebre una
sorpresa que pot canviar la
visió que en té.

Gabriela Keselman,
Aquest monstre em sona...

Traducció de Violant Juan.
Il·lustracions d’Emilio
Urberuaga. La Galera.

Barcelona, 2004.
A partir de 5 anys.

L a imaginació fa veure
monstres on no n’hi ha.
El protagonista i les seves

pors casolanes són l’excusa
d’un argument senzill que
impulsen l’il·lustrador a ela-
borar unes làmines de gran
força colorista, que s’expli-
quen per elles mateixes.


