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Ignasi Ricart, Déu té més d’un
nom! Il·lustracions de Maria

Rius. Editorial Claret.

Barcelona, 2002.
A partir de 8 anys.

Meritxell Cervantes, Gemma
Gavilán i Maritxu Vilallonga,
El secret de l’avi. Il·lustracions

de Marta Capdevila.
Cromosoma i IME de

l’Ajuntament de

Barcelona. Barcelona, 2002.
A partir de 6 anys.

Carles Capdevila, Les Tres
Bessones marquen un gol.
Il·lustracions de Roser

Capdevila. Col·lecció Una
Mirada al Món. Icària

Editorial, Intermón i

Cromosoma. Barcelona,
2002. A partir de 5 anys.

A
ra que la nova socie-
tat catalana, formada
per grups ètnics de
diferents religions, es
manifesta amb pleni-

tud, a través de dues generaci-
ons ja establertes i no només
d’una manera esporàdica sota
la pressió de la recerca del tre-
ball temporer, l’aparició de se-
gons quins llibres per als pri-
mers lectors, que tractin el te-

ma des de la normalitat, hauria
de ser no només aplaudida sinó
impulsada. ¿De quina manera,
si no, es posarà fre a explosions
de discriminació i xenofòbia,
sortosament, per ara, domèsti-
ques i ingènues, com els re-
cents casos de les manifestaci-
ons antimesquites en poblaci-
ons que s’han engrandit a par-
tir d’altres grups socials també
immigrants?

L’Editorial Claret ha publicat
l’àlbum Déu té més d’un nom!,
amb il·lustracions de Maria
Rius, que sota la coordinació
d’Ignasi Ricart, recull diferents
textos que acosten les caracte-
rístiques de les diverses religi-
ons als més joves. L’hinduisme
(Vicente Merlo), el budisme
(Abraham Vélez), el judaisme
(Verónica Sternschein), el cris-
tianisme (Montserrat Vallver-
dú) i l’Islam (membres de l’As-
sociació Motivadora de la Inte-

gració i la Convivència) són
tractats amb intenció didàctica,
oberta, igualitària, amb un cri-
teri bàsic per a l’entesa sense
prejudicis.

L’esquema seguit en cadas-
cun dels capítols és idèntic per
a tots: ¿En què creuen els hin-
dús, budistes, jueus, cristians o
musulmans? ¿Quins són els lli-
bres sants de cadascun d’ells?
¿Quines són les seves festes?
¿Quins són els sagraments de
cada creença? ¿Com expressa
cada col·lectiu la seva fe? I, per
tancar el tema, un petit voca-
bulari que ajuda el lector a en-
tendre segons quins termes:
karma, xanti; nirvana, sutra; me-
zuzà, kaixer; evangeli, trinitat;
imam, jihad.

L’encert del tractament és
també com arriben al lector les
explicacions: des d’una veu en
primera persona, cosa que fa
que allò que s’hi diu prengui
més força i, sobretot, parteixi
d’una experiència pròpia. Ser
hindú, budista, jueu, cristià o
musulmà té sentit a partir del
fet que es diu en primera per-
sona. Un àlbum que de ben se-
gur no és només per a lectors
joves sinó també per a adults
que vulguin tenir una visió ge-
neral, divulgativa i comparati-
va de les cinc religions.

Un altre àlbum amb intenció
és El secret de l’avi, amb il·lustra-

cions de Marta
Capdevila, una de
les grafistes que es
troben anònima-
ment darrere l’ex-
tensa producció
de Les Tres Besso-
nes i que en
aquesta ocasió ha
posat la seva ex-
periència i capaci-
tat professional al
servei de la crea-
ció d’una colla
que ja té nom, la
Colla Carbassa,
cinc nenes i nens
d’entre cinc i vuit
anys, tots sords,
que es mostren
trapelles i dispo-

sats a treure l’entrellat dels
misteris més increïbles. L’edició
commemora el 200 aniversari
de l’educació municipal a Bar-
celona per a infants sords i els
beneficis de la venda tenen una
destinació: el Centre de Recur-
sos Educatius per a Deficients
Auditius de Catalunya (CRE-
DAC Pere Barnils).

En el mateix segell editori-
al, Les Tres Bessones es pre-
senten amb un altre àlbum de
la sèrie Una mirada al món. En
aquesta ocasió una mirada a
l’explotació laboral dels in-
fants. No és el mateix jugar a
fer gols que descobrir que les
pilotes poden estar fetes i re-
cosides per infants en condi-
cions d’explotació. L’àlbum
compta amb un text de Carles
Capdevila, al costat de les ha-
bituals il·lustracions de la cre-
adora de Les Tres Bessones,
Roser Capdevila.

LUIS DURÁN

Quatre imatges inquietants de ‘Vanidad’

Somnis i fantasmes
C Ò M I C J O S E P G Á L V E Z

Luis Durán, Vanidad.
Sinse ntido. Madrid, 2001.

L
uis Durán és un jove
autor que ja porta set
anys publicant histo-
rietes i intentant
construir, dins de la

fràgil precarietat del nostre
mercat, un espai per al seu
univers narratiu especial.
Univers que, com el
d’alguns dels nous
autors francesos, es
basa en la referència
de la literatura po-
pular que barrejava
l’aventura i el miste-
ri, però que en el seu
cas dóna prioritat a
la recreació dels ele-
ments que definien
les seves atmosferes.
És una recuperació,
distanciada i calcula-
da, de codis però
també i especialment
de l’encís del misteri
del que és descone-
gut, de la incertesa
sentida com un po-
der que coexisteix
amb nosaltres.

Vanidad és una
narració construïda
sobre una sèrie de
referències: fantas-
mes, somnis signifi-
cants, passat misteri-
ós, conspiracions...
que apareixen com
pinzellades que aju-

den a definir l’esbós de la his-
tòria. El seu teixit narratiu és
consistent, tot i que és molt
lleuger i de vegades clareja i
sembla a prop de trencar-se;
posseeix a més a més l’atrac-
tiu de incorporar una àmplia
varietat de situacions i perso-
natges, tot i que la relació
entre elles no sempre es flui-
da i alguns ofereixen mes ex-
pectatives que impacte real

en el relat. El resultat final, el
sabor reposat de la seva lec-
tura és satisfactori tant en
l’apartat de les sensacions
evocades com en el de les
possibilitats que promet l’ús
de la imaginació recreadora
des de la perspectiva actual,
tot i trobar a faltar més den-
sitat en la definició dels per-
sonatges i força en la seva
evolució.

Jacqueline Wilson, La mare
il·lustrada. Traducció d’Odile

Arqué. Il·lustracions de
Sebastià Serra. Col·lecció El
Vaixell de Vapor. Editorial

Cruïlla. Barcelona, 2002.
A partir de 12 anys.

L a Calèndula no és una
mare corrent. Du una es-
pectacular cabellera ver-

mella, va plena de tatuatges,
porta roba extravagant, li
agrada sortir de nit... i no fa
cap de les coses que fan les
altres mares. A la Dofina li
encanta la seva mare.

Antònia Carré-Pons, I què
faràs ara, Clara? Col·lecció
Columna Jove. Editorial

Columna. Barcelona, 2002.
A partir de 15 anys.

L a protagonista d’aquesta
novel·la és una estudiant
d’ESO que l’expulsen 5

dies de l’institut. Aquest fet
produeix un canvi en la seva
actitud des del moment que
decideix passar una setmana
vagarejant pel carrer per fer
una sèrie de descobertes que a
la llarga li han de servir de
pòsit d’experiència.

David Paloma, Un quilo de
manies. Il·lustracions de
Mabel Piérola. Col·lecció

Maticontes. Editorial Edebé.

Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

E l conte introdueix els
primers lectors en les
unitats de mesura de

masses, el quilogram, el mig
quilo i ensenya a fer una tria
de les unitats més adequades.
Tot envoltat d’una història
d’amor. Tots els relats de la
col·lecció tenen un contingut
matemàtic integrat en la his-
tòria que el fa comprensible.


