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CULTU A

I
si Ulisses, un cop superat l’episodi en què es va fer
passar per imbècil per no anar a la mili, vull dir a la
guerra, i ja a les portes de Troia, entremig de tants
soldats, suats i lluents, mig coberts amb l’escassa

roba de batalla i amb veritables catifes de pèl, cobrint
unes musculatures hercúlies i en més d’un cas hiper-
tròfiques, sobreexcitat amb l’adrenalina del combat
s’hagués adonat de la seva homosexualitat (perma-
nent o circumstancial)? Què podria haver passat?

Potser no hauria enginyat l’astúcia del cavall ge-
gant, entretingut en altres menesters, també amb ge-
gants pel mig. I potser mai no haurien sotmès Troia
i l’Helena, avorridota dins la gàbia d’or, hauria excla-
mat allò de “sempre em quedarà París”. I si Ulisses no
hagués estat un heroi, Hesíode, Píndar, Polibi i Virgi-
li, Dant, Roís de Corella, Lope i Calderón, Hauptmann,
Kazandzakis i Joyce, entre molts altres, no haurien
tingut una magnífica font d’inspiració i model.

En comptes del tortuós viatge de retorn a Ítaca, Ulis-
ses s’hauria quedat a viure a Mykonos, amb un nodrit
grup de soldats, descobrint les bondats del iogurt grec
i dissenyant coreografies per a les cançons de Village
People. I Penèlope, en comptes de teixir, hauria tastat
els nombrosos pretendents amb calma i dedicació,
convertint a aquella colla de vividors en el seu harem.

I el vell Argos no hauria tingut l’oportunitat de re-
conèixer el seu amo i de passar a la història, i s’hau-
ria limitat a migdiar de manera permanent als peus
d’un ociós Telèmac, tot enroscat, ensumant-se el cul.

Ulisses

LLUÍSLLORT

Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Bertrand, Casa del Llibre, Catalònia, Documenta, La Central, Laie, Ona, Proa Es-
pais (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers), Caselles (Lleida), Robafaves (Mataró), La Rambla (Tarragona),
La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)

Els més venuts a les llibreries
FICCIÓ

La reina al palau
dels corrents
d’aire

Stieg Larsson
COLUMNA

=
041

La noia que somiava un llumí i un bidó...
Stieg Larsson COLUMNA A

31
2

Els homes que no estimaven les dones
Stieg Larsson COLUMNA G

43
3

Olor de Colònia
Sílvia Alcàntara EDICIONS DE 1984 A

11
4

El jugadors de whist
Vicenç Pagès EMPÚRIES A

01
5
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Els professors i mestres de
l’àrea de plàstica (i els res-
senyadors d’aquest llibre
ho han estat) han de parlar

sovint de l’aparença de les coses. I
moltes vegades, si aconseguim anar
una mica més enllà, els alumnes plan-
tegen la qüestió de què veuen i com
veuen les formes les persones que no
hi veuen. Com entenen els colors, per
exemple. El blanc és un color fred, sí,
perquè el relacionem amb la neu, el
gel o el no-res. Per a un cec també és
així? Una cosa freda és blanca, per a
ells? El llibre que avui comentem
planteja el tema de la concepció de la
realitat d’una manera clara i senzilla:
dos germans, un cec i l’altre que hi
veu, intercanvien les seves experièn-
cies sobre l’apreciació de l’entorn. El
caràcter pedagògic del llibre està ori-
entat als vidents (el text no està en
braille; el títol de la coberta, però, és
un relleu vellutat), que descobreixen

l’experiència sensorial dels invidents.
Victoria Pérez acosta l’univers
d’aquest darrers a les persones que
hi veuen, tenint en compte els altres
sentits (Toca-la, Escolta, Ho ensu-
mes?, Agafa’l). La bombeta és un ob-
jecte que fa llum, però alhora és una
pilota “suau i calenta”. El pare és alt i
porta barret, però alhora és un “petó
que pica i fa olor de pipa”. La percep-
ció d’allò que ens envolta varia se-
gons cada individu. A través d’aques-
ta generalització, l’àlbum advoca a
favor de la diversitat i de com apren-
dre dels altres.

Claudia Ra-
nucci, nascuda
a Roma i resi-
dent a Madrid,
ajusta el llen-
guatge gràfic a
l’estratègia del
llibre. Amb un
acurat disseny i

a través del traç simple, el collage i
els fons monocroms, la il·lustradora
esquematitza les formes de les co-
ses perquè la seva comprensió sigui
senzilla i directa. Amb domini de
fons negres i taronges, els personat-
ges i objectes dibuixats tenen algu-
na cosa de pictograma, i sovinte-
gen efectes d’enginy visual com
ara relacionar les plomes d’un
ocell amb les fulles d’un arbre,
incorporar agulles de rellotge
en un cor o convertir en llavis
petoners les volves de fum que
surten de la pipa que fuma el
pare que hem esmentat abans.
Un joc subtil de forma i concep-
te, tan ben aconseguit com el di-
àleg dels seus protagonistes. Tots
(els profes de plàstica inclosos!) po-
dem aprofitar les metàfores del lli-
bre i, com fan les autores, acabar
tancant els ulls per posar-nos en la
pell de l’altre.❋
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