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Una vida
de bèstia a la neu

Imatges per llegir

Cent números passant fulles

Còmic
La Biblioteca
de Turpín
Max
La Cúpula. Barcelona, 2006

Josep Gálvez

La reedició per La Cú-
pula de La Biblioteca
de Turpín permet re-

cuperar una obra que, si el
1989 va ser considerada
menor, ha resistit prou bé el
pas del temps i ofereix prou
elements d’interès. Creada
per al suplement infantil del
diari El País, va ser la pri-
mera obra de Max dirigida

específicament als lectors
més petits. Aquest públic, el
condicionant instructiu i el
format van ser alhora límits
i reptes estimuladors que
van bastir una obra funcio-
nal ben resolta i amb un bon
grapat de bons moments
narratius i gràfics.

La fórmula utilitzada és la
d’estructurar els episodis en
historietes al voltant d’un lli-
bre determinat i destacar
una sèrie de referències clau
al bell mig d’una mena
d’aventura que incorpora
riscos, perills i salvació final,
tot això dins de mons lle-
gendaris, fantàstics o oberts
a l’actuació de la imaginació.

No es casual, doncs, que
els autors més versionats si-
guin H.G. Wells i Conan
Doyle, ni que les historietes
més llargues es dediquin a El
Vellocino de Oro, de Robert
Graves, i Alícia al país de les
meravelles, de Lewis Carroll.

Són les pàgines dedica-
des a aquestes obres les més
riques gràficament, per la
recreació de símbols de la
mitologia grega, en un cas,
i, en l’altre, per la brillantor
amb què dóna forma gràfica
a una fantasia literària de
gran qualitat. També resul-
ta visualment ric el capítol
dedicat als dibuixos ani-
mats, en què per superar
l’absència de moviment

aprofita el potencial de les
el·lipsis forçades i desenvo-
lupa un delirant joc de me-
tamorfosis, salts en l’espai i
moviment continu.

Cal destacar el tracta-
ment igualitari dels gène-
res, ja que el protagonisme
és compartit plenament, i
sense subordinar ni dife-
renciar rols, per un nen i
una nena. En la mateixa
línia i més enllà del compo-
nent literari, l’autor propo-
sa una actitud activa i des-
taca la importància de la de-
cisió, com a font de
coneixement, alhora que
presenta el llibre i la lectura,
també la visual, com una
mena de viatge potencial.

Freakando
Cáñamo
Número 100
www.canamo.net

Carles Santamaria

Quan una publicació
arriba al número
100 rep lloances, re-

coneixements i tota mena
de felicitacions públiques.
La revista Cáñamo acaba
d’arribar a aquesta màgica
xifra, fet que ha celebrat
amb un número especial
magníficament editat i una
gran festa.

La seva lectura resulta
alliçonadora perquè s’apro-
fundeix en dos temes clau:
les contradiccions legals en
què viuen els consumidors
de cànnabis i marihuana, i
les propietats terapèuti-
ques que defensen un gra-
pat de metges i científics.

El delicte no està en el
consum, sinó en el tràfic.
S’expliquen diversos casos
de persones que han estat

detingudes per tenir plan-
tes de maria a casa seva i
que el jutge ha absolt en
considerar que el cultiu era

per a ús propi, fet que no
està penat. Una fita històri-
ca va ser la presència, el
2001, davant d’una comis-

sió parlamentària de con-
gressistes i senadors, d’ex-
perts científics favorables a
la legalització del cànnabis.
Però tot va quedar en pa-
raules.

Pel que fa a les propietats mè-
diques, l’article del doctor
Ricardo Navarrete afirma
que la marihuana té efectes
terapèutics profitosos per a
diferents malalties, i cons-
tata la presència d’aquesta
planta als herbolaris mè-
dics des dels temps de la
Xina mil·lenària. Esmenta
que a Catalunya el Grup
Àgata, un col·lectiu d’auto-
ajuda de dones malaltes de
càncer de mama, ha recla-
mat la utilització legal del
cànnabis perquè ofereix re-
sultats profitosos contra
efectes secundaris de la qui-
mioteràpia.

Cáñamo fa un regal als
seus lectors en la línia del
màrqueting promocional:
dues llavors de les millors
varietats de cànnabis. Com
qualsevol altra planta, la
maria té moltes arrels.

Infantil i juvenil
El llibre dels animals
Mario Rigoni Stern
Traducció d’Enric Tudó. Il·lustracions
de Mariona Cabassa. Cruïlla.
Barcelona, 2005. A partir de 7 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Aprimera vista, aquest
recull de relats de
l’autor italià Mario

Rigoni Stern (Asiago, 1921)
pot semblar un llibre més
dels molts que utilitzen els
animals per crear una histò-
ria fantàstica que faci creu-
re als lectors que allò que no
troba entre els humans ho
trobarà entre les bèsties.
També, pel títol, pot crear el
prejudici que, en comptes
d’un recull de ficció, sigui un
recull d’articles científics.

Ni una cosa ni l’altra. Ri-
goni Stern fa una mena de
dietari que té com a eix cen-
tral l’observació dels hàbits
d’una sèrie de petites bèsti-
es que conviuen amb ell a
l’alta muntanya. El dietari,
però, no és un instrument
perquè l’autor se situï en el
centre del món com a ésser
suprem sinó com a simple
observador i, a la vegada,
com a humà disposat a
aprendre d’allò que observa.

La virtut d’aquest aplec
de vuit relats és que l’autor
hi aporta la seva destresa li-
terària i que ho fa després

d’haver escrit ja en altres
ocasions sobre la flora, la
fauna i la gent dels Alps itali-
ans, on va néixer. Hi ha,
doncs, una predisposició ini-
cial cap al lirisme i cap a un
llenguatge gairebé específic
que pot representar un im-
pediment per a la lectura
dels primers lectors, però
que, gràcies al mateix es-
forç, acabarà sent una font
de riquesa, ni que a hores
d’ara ja no sigui d’aquest
món distingir entre un es-
quirol i una mostela.

Rigoni és capaç de construir
els seus relats sense defugir
cap nom específic. La tra-
ducció catalana també hi
posa cura i en treu una bona
rastellera, que es converteix
gairebé en un llibre-vocabu-
lari que s’entén, és clar, pel
context. I quan sembla que
tot seran flors i violes, l’au-
tor torça el puny i no s’està
de parlar també del destí, a
vegades cruel, que envolta
les petites bèsties dels seus
Alps i aconsegueix un me-
surat contrast entre la vida
i la mort.

Mario Rigoni Stern, que
va publicar aquest llibre fa
quinze anys, relata no
només un món viscut, sinó
també un món alimentat
per la nostàlgia d’un temps
d’infància en què les bèsties,
la neu –sempre la neu– i la
natura li han deixat una em-
premta inesborrable que ell
ha convertit en literatura.

La veritat sobre
les drogues
Aidan Macfarlane i Ann McPher-
son. Traducció de Víctor A. Oroval.
Bromera. Alzira, 2005
A partir de 14 anys
Els autors de la coneguda
Guia per als joves maniàtics,
ara expliquen tot allò que cal
saber per fer front a la nafra
de les drogues. Informació
sense caure en la banalitat.

Barrots daurats
Pasqual Alapont. Bromera. Alzira,
2005. A partir de 14 anys.
Després de perdre l’amiga en
un accident, el protagonista
fa coneixença amb una noia
que l’endinsa en una associa-
ció que amaga una xarxa eso-
tèrica. S’hi afegeix el breu as-
saig Sectes: un camí fàcil a en-
lloc, de Pepe Rodríguez.

Un riu d’espigues
Manel Ballart. Bromera. Alzira,
2005. A partir de 14 anys
Inici de la Segona Guerra Pú-
nica. Un jove guerrer, seguint
les instruccions dels auguris
sagrats, emprèn un viatge per
buscar una sacerdotessa. Un
viatge ple de peripècies que
va obtenir el premi Far de Cu-
llera de novel·la històrica.


