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Ennuvolat amb risc de mandon-guilles

Traducc ió d’un àlbum americà que va tenir molt d’èxit, publicat el 1978  i

portat  al  c i-nema  el  2009  (aquí  anomenat  Lluvia  de  albóndigas).  La

his tòria  és  imaginativa,  i  queda  realçada  per  unes  il·lus trac ions

detallis tes  amb un gran sentit de l’humor i properes  a l’es tètica del còmic .

Les  il·lus trac ions  es tan fetes  en ploma i tinta negra quan es  refereix a la

realitat i agafen color quan es  narra el conte. La his tòria es  basa en un avi

que  explica  un  conte  als  seus  néts :  en  un  petit  poble  de  nom

Mastegaiempassa, el temps  no és  com als  altres  llocs , perquè plou sopa i

suc  de fruita, neva puré i de vegades  hi ha tempes tes  d’hamburgueses . La

vida  és  plàc ida  per  als  seus  habitants , que  no  s ’han  de  preocupar  pel

menjar,  però  un  dia  hi  ha  un  canvi  c limàtic ,  amb  fortes  inundac ions  i

tempes tes  d’aliments  gegants  que cobreixen el poble i amenacen la vida

dels  seus  habitants ,  que  es  veuran  obligats  a  emigrar.  Tot  és

genuïnament  americà:  el  menjar,  les  s ituac ions;  només  falta  l’heroi

americà. A ixò fa que en algunes  ocas ions  la traducc ió d’algun dels  noms

ens  resulti  una mica es tranya: Mandonguilles , Mas tegaiempassa, regals

Kosy Korner… Un conte per no quedar-se amb gana, que té continuïtat en

P ickles  to P ittsburgh, encara no traduït al català.
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