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EIs somnis
d'un mónalrevés
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honest, és a dir, en la versió de
la lletra traduída: "Hi havía
una vegada I un llop que era'
bo I a qui tots els bens I mal-
tractaven. I I també hi havía I
un príncep dolent, I una bruí-
xa bonica I i un pirata honesto
I Totes.aquestes coses l...hi ha-
via una vegada I quan jo som-
niava I unmón al revés".
Els contes tenen un tret co-

mú que I'autor.em sembla que
va voler .deíxar molt dar: una
socíetat en pau amb ella ma-
teíxa, independent, forta.
El món al revés de JAG.

hauria de tenir un llop que fes
un servei a la societat, un bon
jan, i que no s'hagués d'exiliar
a la muntanya per viure tran-
quil, en sentir-se marginat, i
que. no hagués d'üdolar cada
nito amb uns unglots de pam i
uns ullals ferotges. _..
El món al. revés de JAG.

hauria de. 'tenír un príncep
hereu de la cor6íia'q~cités .

a la rébel·lió.:¡)éipwar
per acoIi3é¡¡ú1r':l:idea-
lísme.d'un .país on)m:·:
perés.la justicia slStial:;. :,. .
El món ak~ev.és., ". ~"~.

j).,"'G.-Iiañi'í":Te éenii:': ::_,........ .-..-
una. noia con' , 1'bo";"'~oi'I
per forca en b

~1~J
·,;:-~e.,~~bgués ~~
.J;2en';.ih'Dí!l-mtsense.líaver.

, , --de-:-disfressaMe -precí- -
sarnent de bruíxar-z ;.;,
....:.EI_món_al revés, de
JAG. hauria de tenir

,,'';.1Dla.''Ciutat ideal, nrba-
,c:c:;nfsti=ent. ecológica,
. '. ~sense ;:edifids .. ·alts~ L
': . lletjos i -entremalía-¿
'.>'&!~el.:poetah-sense-

.::: .escolesr-Lels.seus-cíu- .
..~Q:: tadans ., : haurien o:de·
,;::,~;pe¡isaJ:.,en el mitatge

país- destínataris.c.els que d'una ,Dla .Ignorada. com-, a
abans s'anomenaven el pable. modelxcde .construcció, d'un
Ara, la lletra d 'Ellobito bueno, p~,amb .ciutadans

de . [osé- Agustín Goytisolo . cultesr ffitfats.en.l' experíencía
GAG.), molta gent la.coreja. de la:vickl:::::: .': r-;
sense » titubejar.· .Com -per·. rots~;;!quests-:e!ements <cue-
exemple fa nos dies, a I'audi->: gen,.en,l;aparentsenzillesa dels
tori de la FNAC L'Illa de Bar- contestde José Agustín Goytiso- '
celona, en un improvisat recio lo adrecatsals.ínfants. Un llegat:
tal que el cantautor va fer en que-ne-'és-de més gruíx-quan-
l'acte de presentació de T'ál-: titativament parlant, - perqué
bum que recull quatre contes segurament 110 era intenció de!
de JAG. que, en e! seu día, seu autor.iaprofundír en un
havien vist la llum en la col- ámbít.queern- consta que res-
lecció Tren Blau d'Edebé i que pectava.rprofundament i, per
ara formen part d'una nova aixb---,shi acostava.de puntetes i
serie, en cartoné; que sota e! gairebé .demanant pennis ..
lema d'Els Meus Cantes Preferits, El-resultat:va.ser una petita.
ha convertit en álbum alguns obrap.arrativa:.que endevinava
títols ja editats. una-mina per explotar í-que,
L'álbum de JA.G., que com passáamb aquests quatre

compta amb una acurada, i relats,--si;:hagnés continuat,
diria que sensible, traducció hauría entrat a formar part,de
catalana d'Asunción Caran- l'antologia de contes per a 'in-
dell, la viuda del poeta, reu- fants quer per la seva ríquesa
neix quatre contes que es des- língüístíca, elseu estil i la seva
pleguen a.partír de la lletra manera-de parlar als primers
interpretada per Paco Ibáñez: lectors, aconsegueíx també.Ja
El llap que era bo, El príncep do- lectura apassionada deIs -lec-
lent, La bruixa banica i El pirata tors madurs.

José Agustlo Goytisolo,
, Cantes per a infants.
Traducció d'Asundón

Carandell. IHustradons de
Juan Ballesta, Col-lecció Els
Meus Cantes Preferits . Tren Blau.

EnEB~. Barcelona. 2003.
A páñir-de sanys,

N o sé-si sense Paco
Ibáñez la petita fau-
la d'El labito !JUeno;
que va llegar José
Agustin Goytisolo,

hauria estat tan coneguda. De
la mateixa manera que no sé
si sense Antaviana Pere Calders
hauria estat un escriptor po-
pular; o si sense Ovidi Mont-
llor, Vicent Andrés Estellés
hagués arribat a segons qui;. o
si sense Raimon o sense Joan
Manue! Serrat i altres can-
tants, alguns poetes haurien
estat tan coneguts pels qui
haurien de ser els seus princi-
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Merce Aránega. CoHecdó Els Vergés. Illustracíons de
Meus Cantes Preferits . Tren Blau. Francesc Rovira. CoHecdó Els

EnBB~. Barcelona, 2003. Meus'Cantes Pre.ferits - Tren Blau.
A partir de 5 anys. - - En¡¡¡¡¡j. Baroelona,.2003.
. A partir de 5 anys.

La perita protagonista d'a- ~ .
quest conte descobreix.· E s l'hora de! bany, pero la
que existeix una medeci- . protagonista de! ..conte no

na que evita que els petits plo- . esta per romaneos, Pensa
rin tan sovint. Es pot plorar, que' un gran monstre sortira
pero només de riure. Exdusiva pe! forat del tap o pels foradets·
per als farmaceutícs titulats i de la dutxa, Es un monstre
els parafarmaceutícs, que sem- molt gran, pero es pot encongir
pre tenen petits remeis per a de tal manera que arribi a fer
tots els grans mals. companyia. sense que es noti.

[

Meree Aránega, vuu esmure U]
cante. Traducció d'Elisenda
Vergés. n·l.ustradons de
l'autara. CoHecció Els Meus
Cantes Pre.ferits • Tren Blau.
Em",ñ. Barcelona, 2003._
A partir de 5 anys.

La protagonista de! conte
s'inicia en I'escriptura a
través d'un relat fantasiós

sobre balenes i acaba interes-
sant-se per la protecdó d'a-
questa i altres especies animals.
El seu entusiasme s'encomana,
i fa una repassada a la degra-
dadó de la fauna.
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10:5. E P eÁ L V.E';Z.: mulant d'aquest cas protago-
,,J;. <\,' . nitzatpe!:.ma.nresa Mane!
- .,," ;;' Fontdevila -és elcomponent de

" qualitat deja seva creació,!::========~= . Lo más ~or de la.Pa~ita, SAi
Mantecatos són dues mostres di-
ferénts i complementarles de la
seva activitat humorística, dues
maneres de fer riure o de ge-
nerar somriures que són fruit
de tecníques i voluntats narra-
tives diverses, pero no contra-
posades. .'

Lo más,~or de la Pa~¡ta, $A,
qu-e';inida coHecció dedicada a
difei-ents i -carismatícs perso-

L'
aparicíó al nostre . natges dE Jueves, és una edidó
mercat de dues acurada, i complementada amb

. obres gairebé si- informadó sobre l'autor i 1'0-
;, '. multánies . d'un bra, d'una selecdó de les hísto-

. mateix autor de! rietes protagonitzades per,
país es. un fenomen rar que in- l'encara, jove.parella formada
diea una intensa actívítat pro- per Emilia i Mauri.cio publica-
fessional, poc comuna avui a des a la revista. El temps atorga
casa nostra, Pero el més estí- a aquesta historieta un valor
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. ~~e;'F6ntdevila, Lo~'J"
mejor de la Pa~ita SA. . .

.. EL JUEVES EDICIONES,
..; 'Barcelona, 2003. .
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M~~·Fo~td~a, Mante~~td;D··..
GLáNAT. Barcelona, 2003': ,n
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sodolbgic afegít a la creacíó de
múltiples gags i a la varietat
que l'autor ha prodígat-tant'en
I'estil gráñc com en 1 , planífí-
cació de la pagina i er e! plan-
tejament narratiu pei neutra-
litzar, efícacment, e! periIl de la
rutina i la reiterad6.

PAUT&S DE COMPORTAMENT.
Mantecatos és un recull de nar-
radons curtes, algunes d'ínedí-
tes i d'altres de publieades en
revistes no majorítáries, entre
les quals destaquen Humo i
Mantecaros. Aqul la mirada iro-
nica i juganera de l'autor no es
dírigeíx sobre els aspectes mes
immediats i quotidians de la
vida sinó que s'interroga sobre
pautes de comportament més
generals i complexes, Són con-
tes en que l'humor matisa la
seva vessant caricaturesca i
amb l'ajuda de la imaginadó es
converteix en mirall que des-
cobreix, amb un toe de temlre-
s.a, les paradoxes i míséries so-
bre les quals mantenim un
equilibri aparent.


