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La Sagrada Família segons Gaudí
Armand Puig PÒRTIC
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El món no se’n surt
Toni Judt LA MAGRANA
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No parlis de mi quan me’n vagi
Mercè Ibarz EMPÚRIES

Un traïdor com els nostres
John Le Carré EDICIONS 62

La tieta Mame
Patrick Dennis QUADERNS CREMA
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Maleït Karma
David Safier EMPÚRIES

Pa negre
Emili Teixidor COLUMNA

Cada set onades
Daniel Glattauer LA CAMPANA

La caiguda dels gegants
Ken Follett ROSA DELS VENTS
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Meditacions al desert
Gaziel LA MAGRANA

Joan Solà. 10 textos d’homenatge
Diversos autors EMPÚRIES

Octubre
Miquel Pairolí ACONTRAVENT

Tres prosistes
Gabriel Ferrater EMPÚRIES

Plantem cara
Joan Solà LA MAGRANA

Barcelona 1700
Albert García Espuche EMPÚRIES

Temps de neu: 25 anys
Antoni Real COSSETÀNIA
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Toca Maragall
L’escriptura d’un nou llibre em té allunyada dels
tambors electorals, que ressonen a través dels diaris
digitals i Twitter. La lectura ha esdevingut via d’eva-
sió. Dimarts vaig triar Adéu Espanya (Edicions 62),
de Joan Maragall, que recull els textos més significa-
tius que va escriure sobre Catalunya i Espanya. La
lectura de Maragall és el millor protector per assimi-
lar arguments i contraarguments, si n’hi ha, de la
campanya. I m’ha fet concloure que la seva lectura
hauria de ser obligada per a tots els candidats. I
aquest diumenge, dia del debat a TV3 que conduirà
el mestre Josep Cuní, seria bon moment perquè pas-
sessin un examen de coneixements: haurien de ser
posats a prova, concretament sobre l’article L’alça-
ment, escrit abans de les eleccions espanyoles del
1907, quan les forces catalanistes van concórrer en
la coalició amb el nom Solidaritat Catalana. En
aquest article Maragall expressa el seu entusiasme
per la unió dels partits catalanistes, disposats a par-
lar amb una sola veu Madrid. Precisament el que
molts i moltes vam reclamar i reclamem després de
la desastrosa sentència de l’Estatut. Els partits cata-
lans, incapaços de sumar forces al Congrés per pac-
tar una mísera resolució en defensa de l’Estatut,
hauran de parlar ara amb una sola veu si volen que
se’ls l’escolti. Deia Maragall que “els partits catalans
dividits en la lluita d’idees polítiques serien vençuts
fàcilment per la corrupció forastera compacta en
mans dels caciques”. Fins ara ho han estat. “I heus
aquí la necessitat de la unió, de l’avinença, del con-
tuberni, del montón”. El 28-N, llegeixin Maragall. ❋

MAR JIMÉNEZ

ublicat originalment a
Portugal i amb creadors
portuguesos, tenim a les

mans un àlbum il·lustrat d’inspi-
ració retro (vintage, que es diu
ara) tant per l’ús de formes sim-
ples i colors plans com per la
tendència a revisar pioners del
disseny i la publicitat moderns.
Amb unes guardes a base de
complementaris (formes de cor
blau/verd sobre fons vermell,
que provoca que tot tremoli o
bategui), els sentiments d’una
mare envers un fill (la tendresa,
el temor de la pèrdua, l’enuig,
l’instint de protecció...) omplen
pàgina rere pàgina amb textos
de lletra lligada sobre fons mono-
croms ben saturats i sovint dis-
posat en forma de cal·ligrama.

El concepte bàsic sembla el
de crear imatges contundents a
cada pàgina, sense continuïtat,
gairebé com cartells o postals
úniques, totes amb les mateixes
característiques formals però
tancades i autosuficients. Quan
es produeix una excepció,
aquesta brilla i destaca: a la pàgi-
na esquerra, una cama amb sa-

P bata negra amenaçadora sobre
fons urbà; a la dreta, com si la
mateixa figura fes un pas cap a la
pàgina successiva, una cama
amb peu descalç sobre un fons
blau de platja.

L’estilització de les siluetes i la
combinació encertada dels pocs
colors que s’utilitzen (tots també
vintage, d’aquell mat elèctric dels
il·lustradors de l’est d’Europa)
donen harmonia al conjunt i, so-
vint, el significat del text es tra-
dueix metafòricament en una
imatge (el cor trencat en mil bo-
cins d’una mare trista es repre-
senta amb una dona que escom-
bra). En altres, però, no hi ha me-
tàfora, sinó literalitat (les taques
vermelles d’una malaltia, el labe-
rint de la incomprensió, el núvol
fosc dels problemes). El tipus de

dibuix remet a Sasek i dibuixants
dels cinquanta, així com, insis-
tim, a dissenyadors i publicistes
de la mateixa època (Reid Miles i
l’Art Cover de la companyia de
discos de jazz Blue-Note Re-
cords, per exemple).

Estètica encertada
La immediatesa de la lectura, la
netedat formal i el contrast de fi-
gura i fons han revifat i ens tor-
nen a enlluernar. Trobem encer-
tada l’elecció d’aquest tipus d’es-
tètica per a un tema com és
l’amor maternal. També ens fa
gràcia que no aparegui mai la fi-
gura paterna, ni en el text ni en
les il·lustracions. Com si, en defi-
nitiva, la mare i les seves expe-
riències íntimes fossin aquí les
homenatjades. Al final, i sense
comptar tampoc per a res amb
la figura paterna, la mare torna a
ser mare, i si l’àlbum tingués una
segona part, l’amor de què ens
parlarien els autors seria el fra-
ternal. Què lamentem? Potser
només la sospita, darrerament
habitual, que el text no està a l’al-
tura de les circumstàncies. ❋

El dia de la mare
Llibre il·lustrat Ignasi Blanch & Àngel Burgas

Cor de mare
Text: Isabel Minhós Martins Il·lustracions: Bernardo Carvalho
Traducció: Neus Aymerich Editorial: Libros del Zorro Rojo. Barcelona,
2010 Preu: 12,90 euros Pàgines: 24

Una de les pàgines de ‘Cor de mare’ il·lustrades per Bernardo
Carvalho per a Libros del Zorro Rojo

No apareix
en cap cas

la figura
paterna


