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Joan de Déu Prats. Setze contes
divertits i un parell de seriosos.
Il·lustracions de Marta Bru.

Col·lecció El Pirata Groc.
Edicions del Pirata.
Caldes d’Estrac, 2005.

A partir de 8 anys.

H
i ha autors, com
Joan de Déu Prats,
que mantenen una
línia que sembla
moure’s al marge

del que es porta. Acostumen a
ser autors gairebé desconeguts,
malgrat que la seva bibliografia
superi la cinquantena de títols,
i que treballen des de la discre-
ció, cosa que, automàticament,
fa que no formin part de cap
grup i que, en conseqüència,
tampoc no siguin esmentats en
articles de comentaristes llepa-
crestes, ni formin part de cam-
panyes estel·lars de lectura, a
pesar que els seus contes són
dels més llegits.

Són autors que tenen com a
objectiu prioritari escriure i fer-
ho amb honestedat. Són autors,
a més, que no sembla que espe-
rin tampoc cap resposta de la
cúria literària sinó que actuen
amb una fidelitat extrema a
l’àmbit lector a què s’adrecen.

Fa uns anys, posem uns quin-
ze, aquests escriptors els podi-
es comptar amb els dits d’una

mà. Mentre molts d’altres que
han estat esborrats del mapa
eren aleshores els més esmen-
tats pels llepacrestes de l’època,
ells mantenien una línia sense
esses. No s’emborratxaven amb
una falsa imatge de la cultura
que els havia tocat en sort i, per
tant, no anaven de tort.

Ara vivim una situació simi-
lar, però en un augment des-
controlat. Mentre una gran ma-
joria viu la borratxera col·lectiva
d’una falsa realitat, d’altres con-
tinuen no anant de tort. Saben
que d’aquí a cinc, deu, quinze
anys, alguns dels seus llibres en-

cara es continuaran llegint. I és
de suposar que aquesta respon-
sabilitat els manté serens. Joan
de Déu Prats es manté serè. S’ha
deixat veure en alguns premis
recents (el de l’Hospital Sant
Joan de Déu, el Barcanova, el Ca-
vall Fort...) però sembla que hi
passi de puntetes, mentre en
prepara una altra que sempre
acostuma a ser un relat molt
breu, amb algun personatge sin-
gular, estrafolari, caldersià, al
qual fa viure una situació que,
sense caure en el surrealisme, sí
que capgira la realitat.

Un d’aquests últims reculls de
contes és Setze contes divertits i un
parell de seriosos. Són divuit peces
breus que no surten de mare en
cap moment i que tampoc no
deceben el lector que espera en
cada conte una espurna de sor-
presa que li doni el sentit
d’haver estat escrit.

AMB UNS ULLS FORANS
Joan de Déu Prats sembla que,
en aquest recull, es miri la rea-
litat des d’uns ulls forans: uns
extraterrestres que confonen fi-
gures del pessebre amb terríco-
les estranys; un parell o tres de
situacions de to ecològic que
tenen l’óssa Giva de protago-
nista o els ocells d’un bosc; una
visita terrorífica al Museu de Zo-
ologia; una història màgica amb
sirena inclosa; un de vampirs;

un parell amb gossos de
dons especials; una d’un ex-
plorador dins de casa; i dos
amb fonda i pensió com a
espais ambientals.

Prats compleix, en cadas-
cun d’aquests contes, les
lleis estrictes que regulen el
gènere. Per tant, el seu estil
literari és dels que no té
pressa, però tampoc no
s’entreté a diversificar els
interessos. En aquest cas,
l’autor se centra en l’argu-
ment triat, l’acció prevista,
el conflicte, i el desenllaç
més o menys sorprenent.

Les il·lustracions del re-
cull són desiguals, que no
vol dir inadequades. Però sí

que reflecteixen que la il·lustra-
dora ha detectat que l’autor no
li proposa un recull pensat es-
trictament per a una tipologia
de lector ni d’edat determinats,
sinó per a una varietat de nivells
de lectura. Per això, la mitja dot-
zena de làmines s’adapten a
aquesta varietat. Hi destaquen
les dels contes Pànic al museu de
zoologia, La sirena presumida i Pen-
sió L’Arbre. Malgrat ser en blanc i
negre, les tres són més denses
que la de la coberta, que sembla
que inciti el lector a endevinar,
després de la lectura, quins, dels
divuit contes, són els dos que es
poden qualificar de seriosos.

Oriol Vergés, L’avi d’Escòcia.
Il·lustracions de Pilarín Bayés.

Col·lecció El Pirata Groc.
Edicions del Pirata.
Caldes d’Estrac, 2005.

A partir de 8 anys.

Reedició de la novel·la pu-
blicada fa vint anys per
l’autor. Els dos joves pro-

tagonistes passen uns dies amb
dos nobles escocesos molt tos-
suts. La trobada amb el mons-
tre del llac Ness i un segrest són
algunes de les situacions en
què es trobaran embolicats.

Variacions sobre ‘El Quixot’
J O S E P G Á L V E Z

C Ò M I C

Diversos autors, Lanza en
astillero. Junta de Castilla

La Mancha, 2005.

A
mb el títol de Lanza en
Astillero, aquest llibre
recull una sèrie de re-
creacions que, sobre
diferents aspectes par-

cials o generals d’El Quixot, han
fet un bon grapat de dibuixants
i guionistes a partir d’una idea
original de Jesús Cuadrado. La
llibertat d’elecció del
fragment o de la visió
més general per part
de l’autor converteix
aquest llibre en una
esbiaixada relectura
d’un clàssic de la lite-
ratura, en un mirall
en què es reflecteixen
perspectives i preo-
cupacions actuals.

No deixa de ser sig-
nificatiu que dos epi-
sodis de la novel·la,
l’11 i el 74, hagin re-
clamat l’atenció de
tres autors, cadascun.
El primer, en què el
protagonista s’en-
fronta a uns comedi-
ants, destaca, a més a
més de per la seva
primera lectura cò-
mica, per ser un joc
sobre ficcions i refe-
rències amb molta
actualitat pel domini
ambigu dels símbols.
El segon, que parla
de la mort de l’ana-
crònic cavaller, per-

met una reflexió de fons sobre
la figura narrativa del perso-
natge, sobre la conjunció de
fragilitat i ambició. I és que el
contrast gairebé inevitable
entre la realitat i l’extrema
idealització, així com les refe-
rències a la sublimació de
l’amor, molts cops ref lectei-
xen, en general, la lluita del
personatge per superar els lí-
mits de la caricatura.

D’altra banda, tres autors
–Anke Feuchtenberger, Stefano
Ricci i Micharmutt– introdu-
eixen, amb estils orientats cap
a l’abstracció, elements externs

al de la narració original amb
unes propostes que condueixen
la mirada del lector cap a es-
cenaris contemporanis.

UN CATÀLEG REPRESENTATIU
El conjunt, homogeneïtzat pel
color bitonal, és també una
mena de catàleg prou repre-
sentatiu dels grafismes més in-
novadors dins de l’àmbit eu-
ropeu, des del to oníric de
Denis Deprez i l’estilització vo-
làtil de Pablo Auladell, fins a
l’elegància realista de Prado i
la caricatura barroca de Mi-
guel Calatayud.

Il·lustració de Filipe Abranches per al recull

FILIPE ABRANCHES

Jordi Ortiz, Talpirons i ratolents.
Il·lustracions de Quim Bou.

Col·lecció El Pirata Verd.
Edicions del Pirata.
Caldes d’Estrac, 2005.
A partir de 10 anys.

Un mag mig guillat anima
el final de curs dels dos
protagonistes del relat,

que necessiten l’ajuda dels seus
germans grans per aclarir el
misteri dels talpirons, uns és-
sers estranys que viuen sempre
sota terra i que no treuen mai
el cap a fora.

Montserrat Beltran, La Palmera
Cocotera. Il·lustracions d’Anna
Clariana. Col·lecció El Pirata
Blau. Edicions del Pirata.

Caldes d’Estrac, 2005.
A partir de 12 anys.

El protagonista de la
novel·la, un xicot tranquil
i estudiós, viu amb la seva

família, comptant-hi el lloro,
una bestiola la mar d’empipa-
dora que li fa la vida impossi-
ble a cops de bec. Però la vida
pot canviar. Tot depèn d’un
concurs de televisió.

Il·lustració de Marta Bru

MARTA BRU


