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Aventures fantàstiques en el submon
frica Ragel incideix a La
Trementina i les plagues
de la maga Urtica en tot

de llocs comuns en la seva nar-
rativa, per a infants o no, com
ara la fantasia i la imaginació en
el plantejament, el barri del Po-
blenou, el metro, els jocs de pa-
raules i els diàlegs constants i
àgils, els signes d’admiració,
l’humor i, en aquest cas, també
la cultura del món vegetal.

La novel·la té reminiscències
de l’Alícia i el món subterrani,
al qual s’accedeix des de l’estació
fantasma de metro de Correus,
a la L4. La funció de guia del
conill de Carroll la fa la tieta

À miop de la Trementina, la pro-
tagonista, una nena aparent-
ment òrfena. Totes dues arriben
a un paratge amb gust de clàssic
amb cavallers i princeses se-
grestades, batalles contra lli-
macs gegants i plagues que
panseixen les flors i les plantes
aromàtiques.
    Una lectura amena que ofe-
reix una literatura molt perso-
nal que beu de diverses fonts
per preparar un combinat ori-
ginal i ben orquestrat.
    Les il·lustracions simpàtiques
i clares de Sergi Càmara apor-
ten un complement molt encer-
tat al conjunt. ❋
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alemany Torben Kulhmann
(1982) i la francesa Rébecca Dau-
tremer (1971) són dos dels grans

il·lustradors actuals. Per sort, n’hi ha
molts més i, també molts, viuen i treballen
a Catalunya. Però avui toca parlar
d’aquests dos. Mestres del detall. En el pri-
mer cas, Kulhmann, amb realisme i am-
bientació. En el segon, Dautremer, més
poètic, i també molt atmosfèric.

És cert que tots dos són identificables
perquè es podria dir que sempre fan el
mateix. Quan la qualitat és tan alta, això
no és un defecte. No només artistes plàs-
tics, també músics i escriptors, solen mou-
re’s en un mateix espai creatiu.
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Després de Lindbergh. L’agosarada his-
tòria d’un ratolí volador i de Moletown. La
ciutat dels talps, Torben Kuhlmann ens
ofereix aquest Armstrong. L’agosarat viatge
d’un ratolí a la Lluna, més ambiciós pel
que fa a la llargada i la complexitat que els
dos anteriors, tot i que amb un format si-
milar. Un ratolí realista, com a protago-
nista, en un món d’humans. Un ratolí
amb dèries humanes. Una metàfora amb
què l’autor ens diu que encara que siguem
minúsculs, comparats amb segons què,
podem assolir grans gestes. Fa l’efecte que
els missatges morals no són el primer ob-
jectiu i sí passar-ho bé recreant aparells i
tecnologia reals i adaptar-los a mida ratolí.
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El ratolí Armstrong observa
la Lluna amb un telescopi
(Kuhlmann). A l’altra pàgina,
dos nens dormen en uns
gronxadors (Dautremer)
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