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Llibres 
‘conyàs’?
Isabel Sucunza, que exerceix l’ofici 
de risc de llibretera, al seu article 
“Hàbits lectors”, publicat a Elnaci-
onal.cat el 22 de gener passat, criti-
cava les generalitzacions absurdes 
que fomentaven informes com ara 
el Baròmetre d’hàbits de lectura i de 
compra de llibres, acabat de publicar 
per la Federació de Gremis d’Edi-
tors d’Espanya. Fixeu-vos en un 
dels paràgrafs d’Isabel Sucunza: 
“No és que la gent no llegeixi perquè 
els llibres exigeixin concentració i 
recolliment, és que la gent no llegeix 
perquè, en pensar això que nosal-
tres mateixos, els que sí que llegim, 
els diem, pensa que els llibres són 
un conyàs i que la lectura suposa 
una frenada del ritme vital que no 
tothom es pot permetre…” Hi estem 
totalment d’acord. Però això és la 
guerra. Què podem fer per no comu-
nicar aquesta imatge falsa que el lli-
bre et “frena el ritme vital”? I quan 
diem llibre volem dir lectura. Des 
d’aquí ho repetim un cop i un altre: 
es tracta d’imposar modes. I aquí, la 
indústria és totpoderosa.  

Què me’n dieu dels audiollibres? 
Ara mateix s’està publicitant amb 
una gran disposició de mitjans 
(cosa que implica, òbviament, una 
gran inversió econòmica) una no-
va aplicació que et permet accedir 
als “audiollibres”. L’anunci et 
mostra gent fent fúting que en 
comptes d’escoltar música “escol-
ta” una novel·la. L’empresa es diu 
Storytel i et regala catorze dies 
gratis de “lectures” escoltades. El 
fons de què disposa és espectacu-
lar i en tots els gèneres. Són prova-
tures de la indústria de l’entrete-
niment i, en el fons, són com les 
botigues que s’obren al centre de 
Barcelona: inversió inicial, tres 
mesos per veure si funciona i, si 
no, tancat i barrat, amb assumpció 
de pèrdues que, d’altra banda, ja 
estaven previstes. Storytel t’ofe-
reix com a nou un producte que és 
més vell que l’anar a peu, tal com 
se sol dir. I intenten penetrar en 
un mercat tradicionalment imper-
meable a aquest suport com és 
l’espanyol, on sempre ha fracassat 
(al contrari de països com França i 
Alemanya, de llarga tradició en 
aquest aspecte). Tornant a Isabel 
Sucunza, aquesta gent et comuni-
quen que davant el “conyàs” que és 
llegir un llibre, t’ofereixen una al-
ternativa moderna (ei, és una 
apli!) a la lectura “tradicional”. 
Què pots fer-hi? La guerra? ✒
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En aquest àlbum 
il·lustrat, els autors 

se serveixen del tangram 
per explicar una història 
que arrenca amb la pri-
mera figura d’un gat que 
ha fet el protagonista, un 
nen, encaixant les peces. 
El narrador parla de 
l’avorriment i de comba-
tre’l fent volar la imagi-
nació: crea formes no-
ves, la majoria animals, 
per atraure l’atenció del 
felí. 

Tangram 
gat 
MARANKE RINCK / 
MARTIJN VAN DER 
LINDEN 
Ekaré

És un goig poder gaudir novament 
de les obres de Cesc, ara que Kalan-
draka n’ha recuperat tres títols molt 
especials: La florista, L’escombra-
carrers i El peó de camins. Pel que 
sembla, el director de l’editorial ga-
llega, Xosé Ballesteros, els va desco-
brir al mercat de Sant Antoni de Bar-
celona i se’n va enamorar. De fet, no 
és gens estrany que li cridessin 
l’atenció, pel format marcadament 
allargat que tenen –s’ha respectat en 
aquesta edició actual– i, evident-
ment, per la preciositat de la imatge. 
Dins de la sèrie Els Nostres Tipus, 
Lumen els va publicar per primer 
cop l’any 1962, a partir d’una idea 
impulsada per Esther Tusquets.  

No és mai sobrer recordar la figu-
ra de Francesc Vila Rufas (1927-
2007), que coneixem amb el nom de 
Cesc: humorista gràfic, ninotaire, 

Tres oficis humils:  
entre la tendresa  
i l’ull crític

cronista de la realitat social, artista 
plàstic amb majúscules i, en defini-
tiva, referent imprescindible de la 
il·lustració catalana, també cal rei-
vindicar-lo com a il·lustrador per a 
infants, faceta de l’autor barceloní 
que de vegades no es té prou en 
compte. En qualsevol cas, sempre va 
mantenir el mateix estil tan indiscu-
tiblement personal. Per a nens i ne-
nes, va dibuixar més de cent porta-
des per a la revista Cavall Fort, entre 
1962 i 2006, que ara podem trobar 
recollides en un volum, i a les aca-
balles de l’any passat l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat en va recupe-
rar Una nova terra, escrit per Fran-
cesc Candel, un àlbum infantil amb 
una part desplegable en la primera 
versió del 1967. Ara toca jugar als ofi-
cis, fins i tot els que ja som grans, i 
mirar-nos amb calma aquestes tres 

joies de Kalandraka. En aquests 
llibres, testimoni d’una època 
–més de cinquanta anys enrere– i 
retrat d’individus de capes socials 
desfavorides, la tendresa però 
també l’amargor acompanyen la 
florista, l’escombracarrers i el peó 
de camins, que protagonitzen ca-
dascuna de les pàgines, molt ben 
elaborades. Cesc no abandona 
mai el traç àgil i fresc, la simplifi-
cació de la forma i la taca de color 
justa –no més de dues tonalitats 
diferents– per a cada composició. 
Aquí el dibuix suggereix sense 
deixar de ser punyent, cosa que el 
text reforça. Llegim, de vegades 
amb el cor encongit, la història 
d’aquests tres personatges, que 
l’autor observa de molt a la vora, 
gairebé sense filtres. En alguna 
ocasió, ell mateix havia explicat 
que agafava idees caminant pel 
carrer, on observava la gent i pen-
sava. Sempre li havien interessat 
els captaires, les persones amb 
oficis humils, els desvalguts, so-
vint víctimes de les injustícies de 
la societat, en mans dels podero-
sos. “La florista ven flors sense 
llaços ni etiquetes”. I no té una vi-
da gens fàcil. Com tampoc ho és 
per a l’escombracarrers, que “sap 
que si no es treballa no es pot viu-
re”. Ni per al peó de camins, que 
“menja sense luxes, perquè és un 
home senzill”. Al capdavall, es 
tracta de vides petites, com les de 
molts altres personatges de por-
tades i acudits que va il·lustrar, 
perquè “qui sap si, el dia que ella 
es morirà, hi haurà qui es recor-
di que venia flors!”  

A fora, més enllà de les fronte-
res catalanes, no va tenir el reco-
neixement que es mereixia, tot i 
estar a l’altura d’artistes –en una 
línia semblant– com Sempé, reco-
negut internacionalment. A més, 
cal afegir-hi que sovint el nostre 
país no valora prou els mestres 
(il·lustradors) autòctons. Grans 
obres d’autors catalans estan des-
catalogades, i algunes editorials 
històriques han deixat perdre el 
fons, sovint de molt valor, amb 
una voluntat clara de renovació 
d’imatge i contingut. Això no obs-
tant, hi ha bones accions com la de 
la Biblioteca de Catalunya, que fa 
una excel·lent feina d’arxiu d’ori-
ginals d’artistes d’aquí: actual-
ment acull prop de nou mil dibui-
xos de Cesc, digitalitzats, que po-
sa a l’abast de tothom. Celebrem, 
doncs, iniciatives com aquesta i 
com la que ens ocupa, amb la recu-
peració d’aquests tres àlbums, La 
florista, L’escombracarrers i El peó 
de camins, editats amb la cura i el 
respecte que es mereixen.✒

LA FLORISTA / 
L’ESCOMBRA-
CARRERS /  
EL PEÓ DE 
CAMINS 
CESC 
KALANDRAKA 
44 PÀG. / 23 €  
(CADA VOLUM)

Una de les pàgines de L’escombracarrers, de Cesc. KALANDRAKA

Finalment arriba en 
català En Tristany 

s’encongeix, obra de Flo-
rence Parry Heide publi-
cada per primera vegada 
el 1971 als Estats Units. 
En un escenari victorià 
característic del mestre 
de la il·lustració Edward 
Gorey, la línia en tinta 
negra dona vida al Tris-
tany, un nen que un dia 
s’adona que s’està en-
congint enmig de la indi-
ferència dels seus pares.

En Tristany 
s’encongeix 
FLORENCE P. HEIDE 
/ EDWARD GOREY 
Blackie Books

En aquesta novel·la 
juvenil entre policí-

aca i d’aventures, l’autor 
dedica més de sis-centes 
pàgines a la investigació 
d’un assassinat. Protago-
nitza la història –i la nar-
ra– una mona que no sap 
parlar, però sí que escriu, 
i molt bé. Ho arrodoneix 
una edició molt acurada 
amb unes il·lustracions 
precioses que signa el 
mateix autor, de qui tam-
bé es coneix algun còmic.

La mona  
de l’assassí 
JAKOB WEGELIUS 
Viena Edicions
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