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esconec el procés creatiu
d’aquest projecte, però, si em
permeteu unes línies de con-

jectures literàries, m’aventuraré a ima-
ginar com va néixer Elvis Riboldi. Sen-
se fer una anàlisi profunda de l’actuali-
tat editorial, podríem dir que els dos fe-
nòmens literaris que triomfen al mer-
cat per a la franja dels deu, dotze anys,
són, per una banda, els llibres tipus El
diari del Greg i, per l’altra, la intermina-
ble sèrie del Gerónimo Stilton. Elvis Ri-
boldi beu d’aquestes dues sèries d’èxit
però les millora en tots els sentits, apor-
tant una estètica mil vegades més acu-
rada i apropant els arguments a la nos-
tra realitat. Si té certa similitud amb el
personatge del Greg és perquè el llibre
se centra en el món d’Elvis: l’escola, la
seva família, els amics i els seus proble-
mes. Quan penso en el fenomen Stil-
ton és perquè darrere el pseudònim de
l’autor també s’amaga un equip creatiu
que ha treballat conjuntament la his-
tòria. Es tracta d’un equip format pels autors i guionistes Jaume Co-
pons, Daniel Cerdà, Ramon Cabrera i l’il·lustrador Óscar Julve.

Jo, Elvis Riboldi es presenta com una novel·la gràfica perquè al vol-
tant del text central –amb la veu del propi Elvis– trobem tota la crea-
ció visual que Julve ha ideat del seu món: vinyetes i bafarades que
ens mostren els personatges en acció, ens ajuden a definir-los i els
donen molta força. Però per sobre els aspectes formals cal destacar
l’esperit gamberro dels autors, que parlen de temes com l’explotació
infantil, la hiperactivitat, els adults irresponsables, els mestres auto-
ritaris... sense didactisme, amb grans dosis d’humor, amb referents
culturals, aclucades d’ullet als adults, i tot a un ritme trepidant.
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Hiperactiu... i què?
Una novel·la gràfica d’autoria catalana crea
un personatge que farà història: Elvis Riboldi

«JO, ELVIS
RIBOLDI»
Autor: BONO BIDARI
Editorial: LA GALERA
Pàgines: 224
Preu: 13,95 €

L’Elvis Riboldi és un
nen molt especial. Uns
diuen que és el mateix
dimoni i provoca tants
desastres com rialles als
seus lectors.

obra lírica d’Ausiàs March, a
diferència de la de Jordi de
Sant Jordi, és extensa i mostra

una gran varietat d’accents. Hi ha el
gran tema de l’amor –amb la seva sofis-
ticada expressió–. Hi ha la mort. I hi ha
Déu, tothora present en el monòleg es-
cruixidor del Cant espiritual, «el més
humà dels seus cants», segons l’antòleg
Josep Piera: «Tinc por de tu, prou més
que et tinc estima.»

March és el poeta europeu més im-
portant del segle XV. La seva aportació
a la poesia catalana és cabdal: en reno-
va la dicció, la forma i els assumptes. És
per això que Piera el qualifica de «poeta
fundacional de la moderna literatura
catalana». És cert. I, com totes les veus
clàssiques, la de March és molt singu-
lar, única. El dir del poeta –que l’antò-
leg s’ha proposat d’actualitzar– resulta
inequívoc. Fixeu-vos, posem per cas,
en l’ús que fa del jo, amb tot el que això
implica. És com si, en els seus versos,
l’home hagués avançat un pas i s’hagués ofert a servir d’exemple:
«Jo sóc el més extremat amador», «jo sóc aquell de qui cal compadir-
se».

Les seves imatges fugen dels codis encarcarats de la tradició i inau-
guren, també, una època nova. Preneu el cas de tots els referents del
camp de la medicina. L’amant és com un malalt la febre del qual no
es revela al metge mesell, com explica en el poema III: «L’ignorant
veu el malalt que no crema / quan ell li toca el front, i el jutja sa.» Tot
això és nou. També advertim en els seus versos ironia: «Lletjos desit-
jos talle; / perquè s’entenga com dins del meu cor / els pensaments
no em davallen avall.»  
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El pus extrem amador
Un tast de la poesia d’Ausiàs March, a cura
de Josep Piera

«AUSIÀS MARCH.
UNA TRIA»
Versió de: JOSEP PIERA
Editorial: BARCINO
Pàgines: 104
Preu: 14 €

Només quinze poemes:
n’hi ha prou per
entendre la
importància capital de
l’obra de March en el
context europeu.
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«BARCELONA. 50 INDRETS
AMB ENCANT»
Autors: JOAQUIM ROGLAN
(textos) i JORDI LONGÁS (fotos)
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 120 / Preu: 23,80 €

Barcelona: 50 indrets amb encant
és un recull de recorreguts i

passejades pels llocs més emblemàtics de la ciu-
tat i els seus voltants. Tot i que és un llibre amb
indicacions pràctiques per visitar els llocs selec-
cionats, no es tracta d’una guia turística clàssica,
sinó d’una invitació amena i lliure per descobrir
o redescobrir la capital de Catalunya.

«LA PRINCESA DE
LLAUNA»
Autor: PHILIP PULLMAN
Traducció: A. TORRESCASANA
Editorial: BROMERA
Pàgines: 344 / Preu: 12,95 €

Una explosió pertorba la tran-
quil·litat d’un barri residencial

londinenc. El detectiu Jim Taylor té, com la seva
amiga Sally Lockhart, el do d’atreure els proble-
mes, i és allà just en aquell moment. Aquest és el
punt de partida d’una aventura que comença
amb el retrobament de la persona que Jim i Sally
cerquen des de fa anys, la petita Adelaide.

«XENOFÒBIA A
CATALUNYA»
Autor: XAVIER RIUS
Editorial: DE BAT A BAT
Pàgines: 288 / Preu: 18 €

Per ser justos, necessitem no
oblidar els fets. Aquest llibre
del mestre i periodista Xavier

Rius –vinculat als moviments pacifistes i d’objec-
tors dels anys vuitanta– és una crònica de l’arri-
bada massiva d’immigrants, de la gestió que se
n’ha fet des de l’administració pública i de l’apa-
rició de les actituds xenòfobes amb pretextos di-
ferents i la seva evolució organitzada.
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