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El club  
de lectura
La pràctica dels clubs de lectura 
no té cap secret: un grup de per-
sones es reuneixen per parlar so-
bre un llibre que han llegit prèvi-
ament. A vegades hi ha un con-
ductor que dirigeix la conversa, a 
vegades s’hi convida l’autor, a ve-
gades els lectors organitzen el de-
bat al voltant del que els ha sugge-
rit el llibre i passen l’estona xer-
rant sobre temes, estils, passions 
i odis, celebrant, en definitiva, 
que unes pàgines impreses pu-
guin generar tot un món.  

En canvi, quan un llibre surt 
publicat, tothom corre a organit-
zar-ne la presentació: es convo-
quen amics, familiars i saludats en 
una llibreria o espai equivalent i 
se’ls sotmet a la tortura d’escoltar 
l’autor i, pitjor encara, un presen-
tador, que, sovint durant massa 
estona, divaguen o declamen o es 
reafirmen a partir del que han es-
crit i que (gairebé) ningú no ha lle-
git encara. Amb honroses excepci-
ons, és una activitat unidireccio-
nal, que reafirma l’auctoritas en 
lloc de celebrar la multiplicitat de 
punts de vista que pot oferir cada 
lectura. Per què ens entossudim 
en trobar-nos al voltant d’un llibre 
quan encara no l’hem llegit? Els 
autors estan molt més a gust en-
voltats de gent que els fa pregun-
tes concretes, siguin més o menys 
encertades, i els lectors agraeixen 
entrar en contacte amb els autors 
dels seus llibres preferits.  

Pensava en tot això mentre di-
lluns assistia a una nova iniciati-
va de Biblioteques de Barcelona: 
el Club de lectura efímer que s’ha-
via organitzat aprofitant l’estada 
a la ciutat de l’escriptora argenti-
na Mariana Enríquez, que tindrà 
continuïtat de manera intermi-
tent. No em faré pesada sobre el 
llibre –ja en vaig escriure una crí-
tica fanàtica en aquestes mateixes 
pàgines– però sí sobre el fet que 
tots els que hi vam assistir vam te-
nir la sensació d’haver aprofitat 
molt més el temps que si hagués-
sim anat a una simple presenta-
ció. Hi havia un clima de lectura, 
que és una atmosfera que no és 
tan fàcil d’aconseguir en comuni-
tat però que quan s’aconsegueix 
pot generar petits moments 
d’il·luminació literària. Jo matei-
xa condueixo un club i sé el que 
costa generar-la, però també sé 
que moments així fabriquen 
molts més lectors que totes les 
presentacions del món.!
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Per mitjà del narra-
dor, recorrem el 

camí que fa fins a casa, a 
través del bosc, en 
aquest àlbum en forma 
d’acordió de quatre me-
tres de llarg. Un cop ar-
ribats on viu, ens tra-
iem les sabates i desco-
brim les habitacions. 
Els petits s’entretin-
dran amb els detalls. 
Fins i tot el poden dei-
xar desplegat i imagi-
nar-se una casa al bosc.

La meva 
casa al bosc 
LAËTITIA BOURGET 
/ ALICE GRAVIER 
Libros del Zorro 
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Per explicar una història amb cara i 
ulls no cal plantejar grans qüestions. 
A més, darrere de les històries apa-
rentment senzilles hi pot haver un 
univers immens, com el del cargol 
que protagonitza l’àlbum infantil que 
tenim a les mans, Caracol (A Buen 
Paso), escrit per Pablo Albo i il·lustrat 
per Pablo Auladell.  

Tothom sap que els cargols no des-
taquen per la rapidesa, però aquest és 
el més veloç del seu hort (o el menys 
lent): pot recórrer gairebé mig centí-
metre en més de mitja hora. Un bon 
dia, decideix emprendre un viatge fins 
a un garrofer que hi ha més enllà dels 
límits que coneix, i nosaltres, els lec-
tors, l’hi acompanyem de grat. Per 
descriure el periple del petit mol·lusc 

amb closca, estem segurs que Pablo 
Albo (Alacant, 1971), amb una cin-
quantena de llibres al carrer i un munt 
de contes explicats, es nodreix de la 
narració oral, com a bon rondallaire 
que és. Si no, llegiu Caracol en veu al-
ta i ho comprovareu. Potser, fins i tot, 
haureu d’enfilar algunes notes. De fet, 
aquí les paraules flueixen, encadena-
des, sense que hàgim de patir, la qual 
cosa només s’aconsegueix quan hi ha 
ofici (de contista). El cargol primer 
puja a una tortuga, amb qui avança a 
pas de tortuga, i, seguidament, en un 
intent fallit de volar servint-se de du-
es fulles d’enciam, es deixa pescar per 
una gavina emmurriada, que se l’en-
duu amb el bec però l’acaba escopint. 
I que no hi falti l’humor, segell de la ca-

sa, la d’Albo. Al capdavall, més rà-
pid o més lent, es tracta de passar-
s’ho bé i gaudir del paisatge. 

Gràcies al treball (sempre ins-
pirador) de Pablo Auladell (Ala-
cant, 1972), petits i grans també 
ens aturem a contemplar aquest 
paisatge. El tàndem format pels 
dos Pablos, alacantins, és una con-
junció literària perfecta. D’altra 
banda, com l’amistat que els uneix, 
la història d’aquest àlbum ve de 
lluny, 15 anys enrere. Caracol es va 
publicar el 2005 amb una altra edi-
torial i unes altres il·lustracions, 
però del mateix Auladell. Gens 
convençut del resultat –els artis-
tes ja ho tenen, això–, va aprofitar 
l’oportunitat en l’edició recent per 
dibuixar-lo de nou. (De tota mane-
ra, nosaltres no ens entretindrem 
a fer-ne un estudi comparatiu, ja 
que l’última proposta, en aquest 
cas, és la que val.)  

Assolir els objectius anhelats 
Sigui com sigui, l’il·lustrador ens 
regala unes imatges generoses que 
acompanyen el text i el realcen, 
elaborades a base de traços lliures 
(com trets d’un bloc de dibuix) i 
tons càlids, cosa que li reconeixem 
d’altres treballs, que no deixen mai 
de meravellar-nos. Capta l’essèn-
cia de la paraula escrita en aquesta 
convivència de poesia i humor i, 
com solen fer els que tenen un 
món artístic sòlid i personal, alho-
ra la sap portar al seu terreny. En 
aquest sentit, fixeu-vos en la nar-
ració paral·lela, la de l’altre cargol 
que, com el protagonista, també 
avança a través de les pàgines, o se-
guiu el sol que va traient el cap. 

Ni Albo ni Auladell creuen en les 
morals –ho sabem de bona tinta–, 
o sigui que no caurem en el parany 
de trobar-ne alguna, encara que si-
gui entre línies. Podríem dir que el 
que es planteja aquí és que, si hi po-
sem ganes, no hi ha limitacions que 
ens impedeixin assolir els objec-
tius que perseguim, però no ho fa-
rem. Ara bé, els autors sí que acon-
segueixen els objectius –almenys 
els de qualitat–, perquè Caracol és 
una obra que, gràcies a la sensibi-
litat i l’emoció que aporten escrip-
tor i il·lustrador, cadascú a la seva 
manera, narra una història que fa 
que t’enamoris d’aquest cargol que 
gaudeix de cada moment del camí 
en un món que sembla diminut pe-
rò que en realitat és infinit, un es-
cenari alegre –d’una alegria con-
tinguda– de naturalesa frondosa i 
personatges amb un aire oníric. En 
definitiva, amb aquest llibre il·lus-
trat se us encomanarà aquesta pe-
tita felicitat que s’hi respira, la 
d’abans, la de les coses senzilles.!

A BUEN PASO 

La Nandi es queda a 
dormir a casa de la 

Tindi, totes dues africa-
nes. Durant la nit que 
passen juntes, senten so-
rolls que elles creuen 
que són dels familiars, 
però no, al matí desco-
breixen que els feien di-
ferents animals. Esti-
gueu atents a les aventu-
res de la Nandi, gràcies a 
les quals descobrim la vi-
da quotidiana de la co-
munitat luo, de Kènia.

La nit de la 
Nandi 
EILEEN BROWN 
Ediciones Ekaré

El Gos Pudent, lleig i 
ple de puces, viu en 

un cubell de les escom-
braries. A més, és bastant 
tanoca, però per sort té 
un amic, un gat amb el cap 
aixafat, que li explica les 
coses. Des de l’humor, 
aquesta novel·leta, la pri-
mera d’una sèrie, convida 
a reflexionar sobre els 
animals sense llar, la im-
portància de l’adopció i, 
en definitiva, l’amor per a 
les bestioles. 
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Una felicitat petita 
com un cargol


