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Jordi de Manuel, Els ulls
d’Abdeslam. Il·lustracions de
Ricard Aranda. Montserrat

Viza, Si això és una escola, jo sóc
un tigre. Teresa Clua,

Col·leccions. Il·lustracions de
Lluís Cadafalch. Col·lecció

Grumets. Editorial La

Galera. Barcelona, 2001.
A partir de 7 anys.

L
a diferència i la mal
anomenada integra-
ció no seran un fet
fins que la mateixa
societat ho assumeixi

com una implícita norma ci-
vilitzada. Mentrestant, però,
és un propòsit, un ideal, una
teoria, que preocupa certs
sectors socials, alimenta dis-
cursos polítics, fomenta co-
missions de treball i dóna fei-
na a les màquines fotocopia-
dores amb els informes que
circulen com un manual
d’autoajuda que mai no s’aca-
ba de portar a la pràctica.

Fa uns dies, un secretari
d’Estat deia davant dels mit-
jans de comunicació: “La im-
migració ens arribarà amb
patera, o en forma de tomà-
quet o d’enciam”. I es va que-
dar tan ample. Ell i els que van
escampar les seves paraules
sense ni tan sols qüestio-
nar-les. Enmig d’aquesta situ-
ació, la literatura s’acosta amb
el seu discurs educatiu, que
caracteritza segons quines
històries per als primers lec-
tors d’uns temes que pessigo-
llegen els adults perquè no
saben com resoldre’ls.

Els ulls d’Abdeslam, de Jordi
de Manuel (Barcelona, 1962),
és un d’aquests contes breus,
des de l’òptica del petit im-
migrant, de qui tothom des-
taca els ulls grossos (la dife-
rència) i que, quan la seva fa-
mília es veu obligada a tornar
a moure’s d’indret, és ell qui
no vol perdre l’amistat.

REFLEXIÓ COMPARTIDA
És un text que convida a la
reflexió compartida entre
adults i petits perquè l’autor
no utilitza un estil senzill que
permeti entendre’s a la pri-
mera. Cal que el lector desco-
breixi també les inquietuds de
l’immigrat i les actituds del
nadiu que el rep. Cal que el
lector es posi ara a la pell d’un
i ara a la pell d’un altre. No-
més així compartirà allò que
l’autor vol reflectir amb un
conte que s’acompanya d’il-
lustracions que, pel meu gust,
són poc realistes en relació al
tema i fins i tot distreuen una
mica de la intensitat de fons
del text. El nou disseny dels

Grumets, però, exigeix aquest
joc de coloraines que em fa la
impressió que va imposar l’o-
nada d’humor i protagonistes
saltimbanquis, tot al contrari
d’aquest relat. Les il·lustraci-
ons dels tres llibres comentats
mantenen la línia de colorai-
nes esmentada. Pretenen més
alegrar la vista del lector que
explicar-li gaire cosa més del
que li diu el text. I això no vol
dir que desmereixi la feina
dels il·lustradors, que segura-
ment es veuen obligats a res-
pondre als corrents d’aire, pe-
rò el fet de trobar-te davant de
tres llibres amb tres il·lustra-
dors diferents i un resultat si-
milar fa pensar que la indús-
tria engoleix a poc a poc la

creativitat.

EXPERIÈNCIA D’ÀVIA
Si això és una escola, jo sóc un ti-
gre, de Montserrat Viza (Mata-
ró, 1940), és una reedició d’un
conte de fa deu anys que poua
en la superació de les dificul-
tats dels més petits, segura-
ment que amb l’avantatge de
l’autora de tenir una experi-
ència com a terapeuta i com a
àvia de llarg amb deu néts, si
no m’erro en comptar la de-
dicatòria. L’autora mostra
com es pot produir un tren-
cament en els estudis o no,
segons l’oportunitat bona o
no tan bona de la primera
orientació. Per això aposta,
malgrat l’embolcall literari,
pel missatge d’una escola i
d’un sistema on no mani la
pressa i que permeti a tots els
alumnes arribar a lloc, si fa no
fa al mateix temps.

Col·leccions, de Teresa Clua, és
un recull de cinc contes, és a
dir, de cinc col·leccions insòli-
tes d’objectes o d’elements
volàtils que proporcionen cinc
arguments que esmolen la
imaginació del lector. Col·lec-
cionar olors en pots petits que
portin al país de les olors;
col·leccionar ombres a través
de retrats; col·leccionar llavors
que acaben sent una mena
d’insecticida que foragita les
escombraries dels boscos; col-
leccionar botons que actuen
com la sabata de la Ventafocs;
o col·leccionar mirades copia-
des del mirall que reflecteixen
la mentida, la dolçor, l’amar-
gor, la tendresa, l’enrabiada o
la fantasia pot acabar desco-
brint la mirada de la Pau. Tres
llibres, doncs, amb literatura
per als primers lectors, amb
missatge de fons. Si la litera-
tura ha de portar missatge o
no, o simplement ha d’entre-
tenir, seria objecte de tot un
altre comentari que, per repe-
titiu, ens el podem estalviar.

MIGUEL BRIEVA

Poderós fetitxe
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Miguel Brieva, Dinero.
Ediciones Clismón.

Barcelona, 2002.

D
inero és una obra
sorprenent, agrada-
blement sorpre-
nent, ja que, edita-
da amb l’anonimat

i la modèstia d’un fanzine,
aquest recull d’imatges, orde-
nat o relacionat narrativament,
posseeix una entitat molt su-
perior a la majoria de les pro-
postes comercials del nostre
mercat. El diner, el vell fetitxe,
la il·lusió que imposa el seu
domini sobre tots els àmbits de
la realitat, és el protagonista
principal del seguit de imatges
que retraten el nostre temps, o
com a mínim un dels seus ros-
tres mes significatius.

Miguel Brieva, el seu autor,
evidencia en la seva primera
obra, aquesta, solvència gràfica
i un sentit matisat de la ironia
que dóna profunditat a la seva
perspectiva crítica. En les seves
il·lustracions les imatges, mal-
grat la seva aparent innocència,
contenen una forta carrega re-
ferencial que genera un discurs
crític sobre la seva funció ori-
ginal, una mena de joc que ens
convida a subvertir missatges.
El seu grafisme sòlid, de traç
gruixut, defineix unes figures i
unes atmosferes que incorpo-
ren la barreja d’artificialitat i

realitat de la publicitat i de la
propaganda política oficial.

Per separat, les imatges ofe-
reixen instantànies sobre di-
ferents aspectes de la impos-
tura i buidor de la ideologia

dominant i especialment del
seu reflex en la cultura de
masses. I la relació de totes
elles es converteix en diverti-
da reflexió sobre l’actual reg-
ne de la confusió.

Paul Fleischman, El viatge
d’en Brent. Traducció d’Ada

Arbós. Col·lecció Gran
Angular, Alerta Roja. Editorial

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

E n Brent se sent humiliat
pels seus companys en
un ambient absurda-

ment competitiu i es llança a
la carretera sense imaginar les
conseqüències dels seus actes.
Emprendrà un viatge pels
EUA construint molinets de
vent en memòria de Lea.

Josep Gòrriz, Els quatre i mig i
la ballarina russa.

Il·lustracions de Lluís
Montañà. Col·lecció Ala Delta.
Edicions Baula. Barcelona,
2001. A partir de 12 anys.

U na nova aventura de la
colla dels quatre i mig,
un grup lligat per l’a-

mistat, un fort vincle que els
ajuda a superar uns fets que la
prudència aconsellaria d’evi-
tar. En aquesta ocasió topen
amb uns personatges perillo-
sos de la màfia russa.

Ian Whybrow, El diari del
llobató. Traducció d’Aurora
Ballester. Il·lustracions de

Tony Ross. Col·lecció El Vaixell
de Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 7 anys.

E l llobató i el seu cosí han
trobat el tresor que l’on-
cle Malapell tenia ama-

gat i han decidit muntar una
acadèmia d’aventures i peripè-
cies, però tot es complica quan
s’han d’encarregar del Pudent,
germà petit del llobató.


