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Anarquia i pinzellades
L

a frescor gestual dels dibuixos de Suzy Lee van
deixar petja en molts
amants dels àlbums il·lustrats arrel de La Ola, que va publicar
Barbara Fiore. Allí, amb l’espontaneïtat del gest i la taca, sense
paraules i amb l’acompanyament d’un blau radiant i carregat
d’intenció, s’establia un diàleg a
dues bandes: entre la protagonista i el mar, i entre el lector i les
sensacions que provocaven les
formes dibuixades.
D’entrada, en aquest àlbum
que avui ens ocupa (aparegut
originàriament el 2005 i, per
tant, anterior a La Ola, que era
del 2008), els protagonistes són
dos germans, nen i nena; hi ha
un mica de text (força narratiu) i
el blau deixa pas a un munt de
colors que serpentegen al seu aire des de la mateixa portada. La
il·lustradora ho torna a aconseguir: hi ha una interacció entre
les formes i les sensacions que
provoquen. Una mena de materialització de les sensacions mitjançant el traç i la taca. I un pas
més, encara: una simultaneïtat
de realitat i suggeriment que a La
Ola no existia.
Ens expliquem: dos nens es
dediquen a embrutar-se amb
pots de pintura. Nusos, es pinten
al cos formes que, en certa manera, els transcendeixen i es
transformen en espais. La pintura del cos esdevé així escenografia, i els fulls del llibre s’omplen i
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Un parell d’il·lustracions de Suzy Lee per al conte ‘Pintors’, amb text de Seung-yeoun Moon
esclaten amb les formes que els
nens pinten a la seva pell. El blau
és el mar, és una balena, és una
barca. El verd és una selva. El color va omplint l’espai alhora que
omple el cos, i dels primers dibuixos de grafit negre passem a
una eclosió de color en les pàgi-

nes successives. Aquesta conquesta de la llibertat de la imaginació és recolzada per la mare
dels nens, que accepta ser pintada pels seus fills abans de ficarse tots tres a la banyera. La proesa que aconsegueix la il·lustradora és, com provem d’explicar,

fer sentir al lector/espectador
una sensació gairebé tàctil. Fa
servir el traç lliure, l’esquitx aleatori, les diagonals i els efectes de
transparència per insuflar espontaneïtat i lleugeresa en aquesta
representació sensorial. I no és
poca cosa aconseguir-ho. Quan

la mare els crida per anar a banyar-se, els protagonistes, igual
que el lector, són ben lluny de
l’espai quotidià de la casa. La
imaginació, doncs, al poder.
I no podem obviar el punt de
transgressió que ben segur és
valorat pels lectors més menuts:
els nens, nusos de pèl a pèl, es
pinten de dalt a baix, deixen l’habitació feta un desastre plena de
pintura i la mare no només no els
renya, sinó que hi col·labora. Tenim una amiga que, de tant en
tant, també ho feia amb els seus
fills. I aquella celebració de
l’anarquia mai va passar factura.
Ans al contrari. ❋
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