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Josep M. Sala-Valldaura,
Disfresses. Il·lustracions de

Carme Julià. Col·lecció
Grumets. La Galera.

Barcelona, 2002.
A partir de 10 anys.

Màriam Serrà, Els gronxadors
de la mar. Pròleg d’Albert

Jané. Il·lustracions d’Anna
Mongay. Col·lecció Grumets.
La Galera. Barcelona, 2002.

A partir de 10 anys.

A
l costat d’autors com
ara Joana Raspall, Mi-
quel Desclot, Josep
Francesc Delgado i
Lola Casas, entre d’al-

tres, que han escrit poesia amb
voluntat d’arribar principal-
ment a primers lectors, cal te-
nir en compte el paper de Josep
M. Sala-Valldaura que hi ha re-
incidit en diverses ocasions.

La més recent és aquest re-
cull publicat a La Galera, Dis-
fresses, que es divideix en sis
parts monogràfiques que es ca-
racteritzen per un hàbil joc de
llengua que no desencantarà
ningú. “Els poemes són com
disfresses”, diu Sala-Valldaura
en el pròleg del recull.

I amb aquest joc de disfres-
ses, doncs, l’autor sintetitza tot
allò que vol suggerir amb un
vers com aquest: “Vols fer un
set? / No beguis aigua”. O con-
densa la música de la fonètica
en un altre com aquest: “Els
estris i eines / desitgen fer fei-
nes; / els fòtils més fútils / fins
volen ser útils”. I, si no, aquest
embarbussament: “Nyonya de
nyec, / nyic-i-nyac de nyèbits, /
nyap i nyanyo: / poesia de nyi-
gui-nyogui”. I encara aquesta
ironia: “He vist un noranta-nou
innocent”.

És només una petita mostra
del treball de llengua que poe-
tes com Sala-Valldaura destil-
len en reculls com Disfresses, que
són tan fàcils de llegir que no-
més cal passar-hi els ulls. Això
sí, per tornar-hi una altra vega-
da i no deixar-te enganyar pels
paranys que para l’autor amb
volguda bona fe i perquè ex-
treguis de la primera lectura
senzilla tot allò que pot enri-
quir els que s’hi enfronten per
primera vegada.

RELAT DE L’EMPORDÀ
No gaire lluny de la poesia de
Sala-Valldaura trobem aquesta
primera novel·la brevíssima, Els
gronxadors de la mar, per a lec-
tors joves. La seva autora, Màri-
am Serrà, és nascuda a Barce-
lona (s’autodefineix santsenca),
però no amaga la seva adopció
empordanesa. Per això, aquest
relat és un relat de vora mar,
amb tramuntana, paisatge,
olors i colors de l’Empordà.

I dic que està no gaire lluny

de la poesia perquè Màriam
Serrà ha optat per una prosa
nítida, gairebé poètica, no dei-
xant-se portar per l’ham de
l’argument ni dels personatges,
que ha fet servir dosificada-
ment i amb mesura per des-
criure sensacions, impressions,
records que sonen i se senten
com a propis en molts casos,
com sorgits dels fons d’un car-
gol de mar posat a l’orella.

A la vora de la mar (un espai
encara possible un cop perduda
la vora del foc), s’hi expliquen
històries, de tant en tant. Com
aquesta que narra la vida mis-
teriosa i fantàstica del petit
protagonista, fill de pescadors, i
que beu de les fonts tradicio-
nals, de la llegenda de l’Em-
pordà i d’allò que en diu la
cançó quan afirma que “hi ha
un pastor i una sirena”.

Aquests “gronxadors de la
mar” de Màriam Serrà devia
fer molt de temps que devien
somiar desperts fins a aparèi-
xer escrits. Un inici de l’autora
en la narrativa per a joves gai-
rebé necessari que sens dubte
tindrà continuació en noves
aportacions.

TOMAZ LAVRIC / GLÉNAT

Des de les tenebres
C Ò M I C
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Tomaz Lavric TBC,
Fábulas de Bosnia. Glénat.

Barcelona, 2001.

L
a historieta internaci-
onal ha mostrat una
alta receptivitat res-
pecte al darrer con-
flicte dels Balcans.

Hermann (Sarajevo Tango, Pla-
neta) i Joe Kubert (Sarajevo...,
Planeta) han creat ficcions on
mostraven la seva indignació
moral davant la guerra de
Bòsnia. Joe Sacco (Gorazde, Pla-
neta) ha utilitzat el reportatge
per descriure una part d’aquell

conflicte. Aleksander Zograf,
per la seva banda, ha reflectit
la crisi de la societat civil a
Sèrbia a Yo fui bombardeado por
Occidente i Fin de Siglo (Under
Comics), sota la forma de diari
on es fan comparacions sobre
la nostra transició política i la
caiguda de Milosevic.

Fábulas de Bosnia, realitzada
per Tomaz Lavric, l’autor es-
lovè insisteix en la mateixa
temàtica amb una visió pro-

pera i allunyada alhora que
neix de la seva situació, prò-
xima a la problemàtica però
sense pertànyer a cap dels
bàndols enfrontats.

CONDICIÓ DRAMÀTICA
La seva proposta narrativa, di-
nàmica i intensa, utilitza la
ficció i les referències als ani-
mals per recrear anècdotes
protagonitzades majoritària-
ment per personatges secun-

daris en què allò que és quo-
tidià es revesteix d’una condi-
ció dramàtica, de vegades trà-
gica, induït per la dinàmica de
la barbàrie. Amb un grafisme
que matisa el realisme amb la
caricatura, Fábulas de Bosnia no
busca explicar la guerra ni
denunciar les maldats d’un
dels bàndols, sinó exposar les
brutals dimensions d’aquesta
tragèdia col·lectiva contempo-
rània.

Jordi de Manuel,
De tots colors.

Il·lustracions d’Enrich.
Alfaguara /

Grup Promotor.

Barcelona, 2001.
A partir de 10 anys.

R ecull de contes d’aquest
autor, biòleg i mestre,
que ha obtingut entre

altres el premi Ciutat d’Eivis-
sa, el premi Valldaura i el
premi Ciutat de Mollerussa, a
més del premi L’Odissea,
atorgat pels lectors. Amistat,
aventura, solitud, vacances,
viatges exòtics, contes d’ani-
mals i endevinalles integren
aquest aplec de relats tan va-
riats que per això acaben sent
De tots colors.

Lourdes Alsius,
Anem a buscar l’Aruna.

Il·lustracions de l’autora.
Editorial Zendrera

Zariquey.

Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

L’ Aruna és una nena ín-
dia. El seu nom vol dir
Sol Naixent. En aquest

conte explica l’aventura de
conèixer els seus pares adop-
tius. Des del seu punt de vista,
es viu la joia dels pares, els
preparatius per al viatge i la
trobada amb la família. Histò-
ria per entendre el món de
l’adopció i explicar-la als més
petits amb tots els passos que
d’altra manera els seria difícil
d’assimilar.

Carles Capdevila, Les tres
Bessones, tres gotes d’aigua.

Il·lustracions de Roser
Capdevila. Col·lecció Una

mirada al món. Icària

Editorial, Intermón Ofxam

i Cromosoma. Barcelona,
2001. A partir de 6 anys.

S èrie de deu títols en la
qual les entremaliadures
de les Tres Bessones fan

que la Bruixa Avorrida les enviï
a viure en la pròpia pell la dis-
criminació, a aprendre a reduir
residus, a conèixer la pau... A
les protagonistes les convertei-
xen en tres gotes d’aigua gràci-
es a les arts de la Bruixa Avor-
rida. Van a parar a Terra Seca i
hauran d’idear un pla perquè
tothom tingui aigua.


