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l disseny d’MBC resulta
curiós i funcional (les ta-
pes de l’àlbum han de

protegir el CD de música ad-
junt): cartró per davant i per dar-
rere lleugerament més curt de
llargada que la tripa del llibre. I
sota aquesta aparença entre ar-
tesanal i avantguardista, el mú-
sic Lluís Gavaldà ha versionat un
tema dedicat al seu fill i enregis-
trat el 2007 amb Els Pets. Des-
cobrim un home encantat amb
la seva faceta de pare primerenc
que explica al seu plançó la joia
de l’experiència, i imagina, en el
futur, que el nano recordarà el
dia que el seu pare li va dedicar
un valset.

Sens dubte, estem vivint una
època de plenitud respecte al te-
ma. Webs, suplements als diaris,
blocs, programes de ràdio i te-
le... el món de les criatures (i
dels pares de les criatures) és
un filó i té molts adeptes.

Xavier Salomó, il·lustrador
amb el segell de l’escola Massa-
na, tradueix Valset en imatges
que alternen la poesia amb la li-
teralitat, i que transforma el
compàs de tres per quatre de la
cançó en un ritme en forma de
recorregut a través de l’aire, la
terra i el mar. Tots els elements
de les imatges es disposen en
una direcció: tot avança cap a la
dreta, en el sentit de la lectura.
Aquest joc l’accentua l’ús del co-
lor: sobre fons freds, blancs i ne-
gres, despunten aquí i allà partí-

E

cules de colors vius, una lluna, un
bec i una llum groga; un globus,
una flor, un cotxet de nadó, un
cranc i un biquini vermells, sem-
pre convidant-nos a avançar, a
girar full i continuar. Part del vers
està escrit en negre (o en blanc) i
part, en el color concret que con-
trasta a la pàgina.

Si durant la primera part de la
cançó les imatges són gairebé
sempre independents a cada do-
ble pàgina, a la segona hi trobem
una unitat d’acció i llegim les il-
lustracions en seqüència. En part
deutor del dibuix de premsa, Sa-
lomó compon amb senzillesa i
eficàcia. Resulta més interessant

en els fons (especialment els
d’atmosfera nocturna, acompa-
nyament idoni per interpretar
Valset com una contemporània
cançó de bressol) que en les fi-
gures, i hi trobem una certa por a
l’hora d’atrevir-se amb grafismes
i ombres.

Com a valor afegit al procés

de lectura, hi ha l’opció d’escol-
tar al mateix temps el Valset de
Gavaldà, en versió acústica enre-
gistrada especialment per al lli-
bre, i somiar, com segur que fa
l’autor de la cançó i com nosal-
tres desitgem als nostres lectors,
que aquest nou 2011 serà preludi
d’un temps de bonança. ❋
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