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Agustín Fernández Paz,
L’escola dels pirates. Traducció
d’Equip Edebé. Il·lustracions

de Lluís Filella. Col·lecció
Tucà. Edebé. Barcelona, 2005.

A partir de 8 anys.

Manuel Rivas, El Bala Perduda.
Traducció de Núria Prats.

Il·lustracions de Miguelanxo
Prado. Alfaguara - Grup

Promotor. Barcelona, 2005.
A partir de 10 anys.

Brian Lee, Què hi ha dins d’un
vaixell pirata? Creació de

Nicholas Harris, Claire Aston
i Emma Godfrey. Traducció
de Josefina Caball. Editorial

Molino - RBA - La Magrana.

Barcelona, 2005. A partir de
5 anys.

A
questa és una tempo-
rada en què els pira-
tes han estat matèria
de treball i de diverti-
ment teatral per a

molts grups de joves, gràcies al
musical Mar i cel, d’Àngel Gui-
merà, recuperat per Dagoll Da-
gom, primer al TNC, i després,
al Victòria. Com a preàmbul de
la lectura del clàssic català per
a lectors ja fets, apareixen ara
dues novel·les i un àlbum il·lus-
trat, amb els pirates com a teló
de fons.

No hi ha dubte que la pira-
teria forma una mena de famí-
lia nombrosa que permet la re-
petició literària d’una sèrie de
clons que acaben creant un gè-
nere: el grumet, el capità, el
lloro, el pirata de l’ull guerxo,
el de la pota de fusta, el malca-
rat, el bon jan, el cuiner, el
manetes i els de bodega, de co-
berta i els encarregats d’hissar i
plegar les veles. A jutjar per la
coincidència de les dues novel-
les aparegudes, sembla que es
pot afirmar que els autors ga-
llecs tenen una feblesa per la
literatura de pirates. Tant Fer-
nández Paz com Manuel Rivas
la tracten, cadascú des de la se-
va òptica, però tocant-se en se-
gons quins extrems de les tra-
mes, cosa que confirma l’evi-
dència del gènere, malgrat que
els arguments siguin ben dife-
rents. Fernández Paz va gua-
nyar el premi Edebé amb
L’escola dels pirates. L’humor hi és
present. Per tant fa una mirada
distanciada de les típiques ba-
talles i utilitza la pirateria com
un recurs per donar vida a una
història de caràcter fantàstic
que té com a súmmum la na-
vegació en alta mar de tota una
escola, amb les criatures i els
mestres dins, arrossegats, sense
saber com, després d’una in-
tensa pluja.

L’autor juga amb la imagi-
nació i la iniciativa creativa

oposada a l’avorriment i la ru-
tina. I com feia Imma Monsó en
la primera novel·la per a in-
fants, L’escola Estrambota, es
qüestiona també el sistema
educatiu i provoca situacions
descarades i propícies a reflexi-
onar sobre qui té raó a l’hora de
voler prendre una decisió o una
altra.

La novel·la de Fernández Paz
es tanca amb una ressenya bio-
gràfica dels personatges més
importants, un afegit que pot
sorprendre el lector perquè en
realitat cadascun d’ells ja hau-
ria d’haver estat prou definit en
la trama, però que sembla que
vulgui ser un suggeriment del
mateix autor que veu la seva
novel·la amb elements interns
teatrals, prèvia una bona adap-
tació.

Rivas s’embarca més a fons
en la pirateria partint des de la
realitat contemporània de la
mà d’una jove periodista que
porta el diari heretat del seu
pare. El Bala Perduda és més
aventurera i no tan fantàstica
com L’escola dels pirates. El mis-

teri i la intriga, i també la in-
vestigació –el paradís perdut
del periodisme– en són els ei-
xos principals. Un pirata per-
dut per les aigües de l’Atlàntic
portarà la periodista, especia-
lista en cròniques d’animals i
jardineria, fins a la descoberta
d’un passat que relaciona els
pirates de la novel·la amb un
descarregament a les costes
d’Atlan –el nom literari que
utilitza l’autor– d’un vaixell
d’or nazi.

Posats a completar aquest
catàleg de pirateria, l’àlbum
per als més petits sobre les in-
terioritats d’un vaixell pirata,
il·lustrat per Brian Lee, amb là-
mines retallades i troquelades,
vol ser un material de vocabu-
lari bàsic sobre cada part del
vaixell i els elements, animals o
persones més destacables. La
pirateria té, pel que es veu, el
cor robat des de la primera in-
fància i, com els fabricants de
llepolies, els editors ja saben
que el vici no s’abandona mai.

SINSE NTIDO

Una sèrie de vinyetes de Baru que podem veure a ‘Rabioso, I’

La glòria a cops
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Baru, Rabioso, I.
Sinse Ntido. Madrid, 2005.

E
ls vasos comunicants
de les nostres editori-
als amb el mercat
francès són cada ve-
gada més fluids, com

a mínim per transmetre el que
es publica allà. Així les dues
primeres obres de Baru que van
conèixer a casa nostra, El camino
de América i La autopista del sol, es
van publicar amb uns quants
anys de retard respecte a la seva
creació. En canvi, Rabioso arriba
només uns mesos després de la
seva aparició original. Després

del viatge cap als anys sei-
xanta per reviure la infància
en una colònia obrera dins
del prodigi de frescor que va
ser la sèrie Les années Spoutnik,
ara Baru reprèn la conjumi-
nació de boxa i joventut com
a coordenades de la narració
de la nova sèrie. L’esport és
també un trampolí per a
l’ascensió social del protago-
nista, gairebé meteòrica cap
a la fama i la fortuna econò-
mica. Ara bé, l’opció topa

amb l’oposició de l’ètica del
treball de la cultura obrera i
origina el seu desclassament
social. Això comporta un
trencament amb els arrels
familiars i les amistats de
l’adolescència. Molt lluny de
la mítica del patiment, que
exalta una figura elitista i
sovint reaccionària de l’heroi
esportiu, Baru recrea aquí un
personatge arrogant que as-
sumeix la seva particular
conquesta del triomf com

una font de poder
simbòlic amb les ge-
neroses contrapres-
tacions econòmi-
ques. La seva ambi-
ció conserva mal-
grat tot la innocèn-
cia del gladiador
que només s’aprofi-
ta de la seva força i
no de les dels altres.
El primer tom de la
sèrie arrenca, amb
força i molt dinamis-
me, amb la definició
del personatge pels
objectius, pels en-
frontaments morals i
per les relacions se-
xuals i sentimentals
del protagonista.
D’altra banda, l’au-
tor ens sorprèn amb
el seu domini de
l’el·lipsi narrativa per
aconseguir culminar
seqüències àgils amb
tocs d’humor vitalis-
ta, característic del
conjunt de la seva
obra.

Xosé Miranda, Pell de llop.
Traducció de Josep Franco.
Col·lecció Espurna. Bromera.

Alzira, 2004.
A partir de 14 anys.

G uanyadora del premi
Merlín, aquesta novel-
la, de Xosé Miranda, té

com a protagonistes dos ca-
çadors de llops que són cri-
dats pels veïns d’una pobla-
ció gallega per acabar amb
un llop enorme que ha atacat
tres petits del poble.

Elia Barceló, El magatzem de
les paraules terribles.
Traducció de Xavier
Hernàndez. Baula.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

Q ue la protagonista hagi
dit a la mare unes pa-
raules que no pot esbor-
rar coincideix amb la se-

paració dels pares. Però en un
lloc amagat hi ha el magatzem
de les paraules terribles, on en
descobrirà el significat.

Dick King-Smith, Aristòtil, el
millor gat per a una bruixa.
Traducció d’Ada Arbós.

Il·lustracions de Bob Graham.
Alfaguara. Barcelona, 2005.

A partir de 6 anys.

T othom sap que els gats
tenen set vides, menys
el gat Aristòtil, que no

s’adona de les oportunitats
que la natura li dóna com a
gat i les desaprofita totes set
a casa de la bruixa Bella
Donna.


