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L’il·lustrador,
Emilio
Urberuaga,
confessa la
seva passió per
il·lustrar
animals

Mariasun Landa, Un elefant
amb cor d’ocell. Traducció de

Pau Joan Hernàndez.
Il·lustracions d’Emilio

Urberuaga. Col·lecció Sopa de
Llibres. Editorial Barcanova.

Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

Mariasun Landa, Jo me’n vaig.
Traducció de Pau Joan

Hernàndez. Foto coberta de
Montse Fontich. Col·lecció

Gran Angular Alerta Roja.
Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

R
amat d’elefants amb
inquietuds cultu-
rals busca mestra
amb esperit dinà-
mic i aventurer.

Oferim: habitatge a la selva
africana. Dieta vegetariana.
Salari: cent tones de plà-
tans”. No és el joc dels disba-
rats. És un anunci que obre

aquest conte breu per als
primers lectors de l’autora
Mariasun Landa (Errenteria,
Guipúscoa, 1949).

És també el capgirament
dels elements. Un capgira-
ment que continua en el vi-
atge a la selva africana de la
mestra que respon als anun-
cis classificats amb la plaça
ben guanyada perquè uns al-
tres dels seus alumnes ante-
riors havien estat els aràc-
nids.

¿I qui pot comparar la dè-
ria filadora de les aranyes
que les distreu dels estudis,
amb la concentració i la me-
mòria que diu que tenen els
elefants? Hi ha, però, amagat
en el rerefons d’aquest conte
d’animals personificats, la
presència d’una elefanta que
tot el ramat té per curta de
gambals perquè es va donar
una trompada de petita que
la va deixar afectada.

Per això, quan anuncia que
s’acosta una crescuda del
Gran Riu Limpopo i ningú no

se la creu perquè el seu con-
fident és un ocell selvàtic
que, com tots els ocells, té el
do de preveure amb antici-
pació els fenòmens meteoro-
lògics, les riotes es transfor-
men en trompes de por quan
l’aiguat deixa l’elefantada
amb l’aigua fins a les orelles.
La catàstrofe farà que la
mestra acabi travant amistat
amb l’elefanta i es dediqui a
la investigació del gènere.

Tota aquesta història, com
deia, és objecte d’un relat
breu per a primers lectors
que té l’avantatge d’unes là-
mines en color amb una àm-
plia varietat d’elefants, amb
un interès de l’il·lustrador de
mantenir les distàncies de
grandària-petitesa, tant en-
tre la mestra i les aranyes,
per exemple, com amb els
elefants i la mestra. La llum
del color sembla matisada
per una selva inexistent. I no
hi ha dubte que la millor là-
mina és la doble central, fu-
gint, doncs, de la llibertat de
la selva, en la qual un elefant
treballa decididament da-
vant d’un ordinador amb les
ditades de les potes davante-
res. L’il·lustrador, Emilio Ur-
beruaga, confessa la seva
passió per il·lustrar animals.
I aquest interès ha quedat
reflectit en el seu treball.

L’altra novel·la de Maria-
sun Landa està en la línia del
consultori psicològic per a
joves. També breu, l’autora
reflecteix les reaccions de
l’adolescent protagonista or-
fe de pare, la poca entesa
amb la mare, la fugida amb
un amic a la muntanya i el
convenciment que tres en
una casa, si un dels tres no
n’accepta un altre, conver-
teix la convivència en un in-
fern. Relat psicològic, des de
l’òptica del protagonista, que
es converteix en un tast del
conflicte per la seva brevetat.

LA LLARGADA OPORTUNA
Això, però, més que un retret
a l’autora basca és un mèrit.
Perquè amb un argument
prim, malgrat el conflicte
psicològic esmentat, segons
quin autor o quina autora
–basc o català, tant hi fa–,
bastirien una novel·la de
tres-centes pàgines, al final
de la qual el lector difícil-
ment sabria què li passa re-
alment a l’heroi de ficció,
enmig de l’embolcall de les
anècdotes que hi hauria d’a-
fegir. Mariasun Landa té una
netedat d’estil que manté
sempre l’alè de quina serà la
seva pròxima història o con-
te breus.

SANTIAGO VALENZUELA

Saltat de referències
C Ò M I C J O S E P G Á L V E Z

Santiago Valenzuela,
Horizontes lejanos. Edicions de

Ponent. Onil, 2001.

H
orizontes lejanos és
una obra novella,
com d’altres que
han aparegut
aquest mesos gràci-

es als ajuts econòmics de l’In-
juve. Aquesta línia d’actuació
institucional, inspirada en l’e-
xemple francès, ha permès que
una sèrie d’autors joves, selec-

cionats per un jurat, realitzes-
sin i publiquessin la seva pri-
mera obra llarga, objectiu
prou satisfactori davant la
precarietat de la nostra indús-
tria. En aquest cas, Santiago
Valenzuela ha aconseguit un
interessant, i poc habitual, re-
lat que equilibra les ambicions
originals i els resultats finals.

Lliure de dèries com la d’a-
conseguir de manera imme-
diata un estil gràfic innova-
dor, comunicar tota la inten-
sitat de la seva sensibilitat o

trencar artificialment motlles
narratius, Valenzuela ha rea-
litzat una obra complexa d’u-
na manera aparentment sen-
zilla.

CAMÍ REFERENCIAL
Com indica el seu significatiu
títol, és una narració que se-
gueix el camí referencial i que
juga amb la paradoxa de les
dimensions del seu univers de
ficció. Un món que pot sem-
blar il·limitat segons el desen-
volupament de l’acció, però

que després des-
cobrirem amb
contorns més avi-
at reduïts. I com
també assenyala
el seu títol, és una
obra que es basa
en la contínua
combinació de re-
ferències a gène-
res narratius po-
pulars i la no
menys perma-
nent convivència
i contraposició
entre símbols ex-
altants de l’èpica i
d’altres que re-
corden la quotidi-
ana mediocritat;
conjuminació,
barreja i enfron-
tament que cons-
titueixen l’eix al
voltant del qual
gira aquesta en-
grescadora pro-
posta narrativa.

Guillem Rosselló, El secret de
les paraules. Col·leció El

Corsari. La Galera.

Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

B arrejant les paraules de
tres èpoques diferents,
els joves protagonistes

estudiants de tercer d’ESO vi-
uen, enmig dels misteris d’un
joc secret, una experiència
extraordinària i posaran al
descobert una injustícia silen-
ciada durant segles a Ciutat de
Mallorca. Aquesta novel·la va
obtenir el premi Ciutat d’Olot.

Josep Lluch, La Sol i en Pol.
Il·lustracions de Carme Peris.
Col·lecció El Vaixell de Vapor.

Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

E ls protagonistes d’aquest
conte són gairebé un cas
clínic. El Pol sempre té

fred, la Sol és perillosa quan té
calor, perquè pot encendre tot
el que té al voltant. Això fa que
tinguin una manera de viure
totalment oposada, però un
dia es coneixen, s’enamoren i
les coses canvien.

Jordi Sierra i Fabra, Les fúries.
Traducció de Pere Martí i

Bertran. Alfaguara - Grup

Promotor. Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

E l professor Murillo ha
perdut els estreps i ha
pegat a un alumne. Tota

la classe s’atrinxera a l’aula i,
manipulats pel seu líder, de-
manen l’expulsió del profes-
sor. Intolerància, odi, venjan-
ça... L’autor mostra a través
d’aquesta narració impactant,
la difícil realitat d’algunes
aules: la violència.


