
considerar secundari, en el vertader protagonista del
relato 1 aixó també succeeix a la resta del volum, oh
l'incident fortuít és el detonador de la historia.
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D'aquest alhora senzill i atraient planteja-
ment, en resulta un llibre idoni per ten ir a la tauleta
de nit o per Jlegir en Jlargs trajectes de metro, perqué
va entrant en el lector sen se que aquest se n'adoni
suscitant-li somriures entre divertits i maliciosos.

Kenneth Grahame aplega en aquest volum
alguns dels contes que explicava al seu fill Alastair
als capvespres, abans de ficar-lo al Jlit, protagonit-
zats per una curiosa quadrilla de personatges en-
tranyables: un Talp mandrós, un responsable Rat
d'Aigua, un Teix6 afectuós i simpátic i un gripau
arrauxat que sempre es fica en embolics. Tot aixó
en un marc idíl- lic: una tranquil la prada anglesa
soleada per un rierol cristal-Ií, un recer d'incom-
\parable bellesa per a Grahame, que odiava de tot
cor el brogit i el tráfec de la ciutat de Londres, on
la seva activitat professional en un banc l'havia obli-
gat a fixar la residencia.

Enrie Larreula, barceloní lJincenciat en Fi-
lologia Catalana, ha publicat llibres de narrativa in-
fantil i juvenil i també textos escolars sobre l'apre-
nentatge de la lJengua. Un any abans de La propina,
l'autor va publicar T'han enganyat Immaculada,
on ja s'iniciava en la literatura humoristica, una línia
que, per cert, confiem que no abandoni.

L'originalitat de l'autor, en aquest cas, es-
triba en la caracterització deis personatges, als quals
atribueix no tan sois qualitats humanes, com van
fer Esop i els seus seguidors, sinó també activitats,
costums, deries amb les quals ens identifiquem ine-
vitablement: són animalons amb armilla i barret, que
saben fer funcionar un obrellaunes, un automobil o, -
si s'escau, una locomotora, es deleixen pels pícnics,
remen, fan versos i fumen cigars ...

EL VENT ENTRE ELS SALZES, per Ken-
neth Grahame. Traducció de Jordi Arbonés.
Il-Iustracíons d'E.H. Shepard. Classics moderns.
Edhasa. Barcelona, gener del 1991.

T ot i que pot ser considerat un clássic de la
literatura juvenil anglesa, Kenneth Grahame
s'escapa de qualsevol definició. Aquest volum

que ara ens arriba en una excel-Ient traducció de
Jordi Arbonés, El vent entre els salzes, és un ex-
quisit recull de narracions que, de segur, us trans-
portaran a un paradís de plácida felicitat al cor d'un
bosc habitat de divertits animalons i us retornaran

Les faules d'El vent entre els salzes ens re-
tornen al millor de la infantesa; només cal afegir-
hi la dosi d'innocencia que cal perqué el conte faci
el seu efecte.
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