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El ‘Llibre de
les bèsties’
té un valor
inqüestionable
com a clàssic
literari

Antoni Garcia Llorca,
Terramolsa. Col·lecció Grumets.
La Galera. Barcelona, 2004.

A partir de 12 anys.

Ramon Llull, Llibre de les
bèsties. Edició a cura de

Montserrat Vallès. Col·lecció
Antaviana Jove Clàssics Catalans.
Barcanova. Barcelona, 2004.

A partir de 15 anys.

T
erramolsa és un pa-
ratge feréstec i ima-
ginari on l’autor si-
tua una acció entre
la supervivència i la

salvatgia, protagonitzada per
les bèsties. Antoni Garcia
Llorca va obtenir amb aquesta
novel·la el premi Guillem Ci-
fre de Colonya 2004. I l’edito-
rial el presenta com un “e-
xemple literari modern del
Llibre de les bèsties de Ramon
Llull”.

El lector que faci cas d’a-
questa definició, doncs, es pot
pensar que es troba davant
una adaptació del clàssic que
li alleugerirà la lectura de l’o-
riginal de Ramon Llull. Res
menys cert. Terramolsa només
s’acosta al Llibre de les bèsties
perquè basa tota la seva trama
en un repartiment animalesc
que, això sí, entronca amb la
tradició faulesca, però més a
prop de les faules del Panxa-
tranta i de la faula del Roman de
Renard que no pas de la trama
del setè relat del Llibre de Me-
ravelles que Ramon Llull va es-
criure amb la intenció d’a-
doctrinar els poders de l’època
en relació al comportament
que tenien entre ells i envers
els altres.

No s’hi veu aquesta intenció
moderna, doncs, en la novel·la
Terramolsa. Emparada en l’a-
ventura de la llibertat, la seva
trama podria ser duta a terme
igualment per una sèrie de
personatges humans perduts
en el desconcert d’entresegles.
La lluita per la supervivència
dels uns sobre el poder dels
altres força situacions extre-
mes, lluites fratricides i com-
plots contra el mal i la mort
que tot ho empastifa.

PERILL DE DIVERSIFICACIÓ
La moguda boscana de Terra-
molsa és tan àmplia que corre
el perill de la diversificació i,
en conseqüència, sobretot per
l’allau de personatges, de l’es-
campadissa de les pistes lec-
tores imprescindibles per se-
guir la trama sense perdre’s.
Si l’edició de La Galera hagués
afegit un apartat dedicat a re-
lacionar les bèsties personifi-
cades per l’autor, la seva con-
sulta ajudaria el lector a situar
cada personatge dins de l’ac-
ció. El joc de noms inventats o

manipulats de cadascuna de
les bèsties protagonistes si bé
enriqueix el llenguatge de la
novel·la també posa una tanca
espinosa entre la lectura i la
comprensió fluïda de l’argu-
ment.

Qui sí que ha fet una edició
original del Llibre de les bèsties
ha estat Barcanova, dins la sè-
rie Clàssics Catalans d’Antaviana,
que s’acompanya d’un apèn-
dix i d’un glossari amb el sig-
nificat de les paraules o ex-
pressions del català antic.
L’innegable interès del text fa
que ens preguntem per què

els editors actuals es resistei-
xen, encara, a normalitzar-ne
la llengua, sobretot, quan els
joves als quals s’adreça no han
de ser, de moment, ni filòlegs
ni lingüistes, sinó simplement
lectors.

Aquí sí que les mateixes in-
trigues de Na Renard que,
després de l’elecció del Lleó
com a rei, acaben conver-
tint-la en víctima, la moralitat
afegida i els eiximplis lul·lians
no ofereixen dubte del seu di-
dactisme, que l’edició de Bar-
canova respecta tal com és.

Avui en dia, però, quan és
tan fàcil caracteritzar tot de
personatges, considerats amos
del món, amb la disfressa de
capgròs de la bèstia que cor-
respon al seu peculiar estil de
remenar les cireres, el Llibre de
les bèsties té un valor inqüesti-
onable, al marge del didactis-
me, no només com a clàssic
literari sinó com a predicció
visionària del comportament
humà, a més de set-cents anys
vista d’haver estat escrita.

ROBERT CRUMB / LA CÚPULA

Una de les il·lustracions de Crumb d’‘American Splendor’

L’encís de la vulgaritat

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Harvey Pekar i Robert
Crumb, American Splendor.

La Cúpula. Barcelona, 2005.

D
ins de la col·lecció
Obras completas de
Robert Crumb que
edita La Cúpula ha
aparegut un dotzè

volum una mica especial, ja
que recull un vessant gairebé
excepcional en la seva obra, el
de treballar sobre guions ali-
ens, relació creativa que només
es va donar amb certa
continuïtat en les his-
torietes que sobre la
base literària de Har-
vey Pekar va fer per a
American Splendor, re-
vista-fanzine que
aquest es va autoeditar
durant molts anys.

És evident que la
publicació a casa nos-
tra ve de la mà de l’es-
trena, tardana, tot si-
gui dit, de la pel·lícula
del mateix títol, que va
impulsar Pekar més
enllà d’un reconeixe-
ment de culte però
minoritari. D’aquesta
manera hem pogut
fruir de les trenta-una
historietes que Crumb
va il·lustrar sobre gui-
ons de Pekar entre els
anys 1967 i 1983. Un
bon grapat de narraci-
ons amb un to autobi-
ogràfic peculiar, ja que
actua més com a mi-
rall de tot el que l’en-
volta, com el mateix

Crumb, que com a tècnica
d’introspecció, que en tot cas
no passa mai de la descripció,
més aviat superficial, de certes
dèries i neures.

EVOLUCIÓ GRÀFICA
Les historietes d’aquest llibre
reflecteixen també l’evolució i
la diversitat gràfica de Crumb,
des del primer i esquemàtic
lletgisme underground fins a la
millor definició realista i al-
hora expressionista d’atmos-
feres i rostres. Definició que
acompanya l’evolució dels
guions des de les primeres
anècdotes, esbossos de situa-

cions més o menys significati-
ves, fins a les darreres, en què
predomina la voluntat d’a-
profundir en la descripció del
seu entorn, de captar encara
que sigui parcialment la seva
essència.

Els personatges que aparei-
xen a les vinyetes expliquen
petites històries sense gaire
dramatisme, però que aporten
retalls d’una activitat vital
significativa, la de les perso-
nes que ocupen el sector dels
treballadors de serveis, més
propers al concepte de perde-
dors que al de triomfadors en
l’escala social nord-americana.

Anna Canals, Vaig arribar de...
Etiòpia. Il·lustracions de Luci

Gutiérrez. Col·lecció
Explica’m la Teva Història.

La Galera. Barcelona, 2004.
A partir de 4 anys.

D iversos autors expli-
quen a un fill o una filla
adoptats què van fer

per tenir-lo amb ells. El relat
es complementa amb unes
orientacions sobre l’adopció.
Altres títols inicials: Vaig arri-
bar de Rússia, d’Albert Elfa, i
Vaig arribar de la Xina, de Mi-
quel M. Gibert.

El Quixot explicat als infants.
Adaptació de Rosa Navarro

sobre la novel·la de Miguel de
Cervantes. Traducció de

Pau-Joan Hernàndez.
Il·lustracions de Francesc
Rovira. Edebé. Barcelona,
2005. A partir de 10 anys.

N avarro ha fet una versió
que aproxima la novel·la
als lectors que s’hi en-

fronten per primera vegada.
Integra fidelitat i respecte per
l’original amb un llenguatge
fresc que, en la versió catala-
na, Hernàndez actualitza.

El maputxe sense ombra (conte
maputxe). Versió de Ramon
Girona. Il·lustracions de
Luchini. Col·lecció Contes
d’Arreu. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2004.
A partir de 4 anys.

A la Patagònia, ja fa molts
anys, els arbres parlaven,
les bruixes vivien en co-

ves de volcans i els maputxes,
si no vigilaven, podien perdre
la seva ombra. El lector fa,
amb el protagonista, el camí
per recuperar-la.


