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a fa una colla d’anys que la
Lluïsa Samaranch dirigeix la
col·lecció El Dodo Bobo dins

de SD-edicions. Són àlbums de
format quadrat, no gaire grans,
manejables, senzills, editats i dis-
senyats amb cura. En certa ma-
nera, s’hi reflecteix la complicitat
entre els autors i l’editora, que
sol apostar per il·lustradors no-
vells i autors inèdits. Maria Tarra-
gó, de fet, va començar a publi-
car amb ella, en aquesta mateixa
col·lecció.

Enguany ens presenta aquest
recull de records que té de la se-
va àvia en forma de llibre il·lus-
trat, homenatge que traspua sin-
ceritat i intimisme. Els records
que la néta conserva de l’àvia
són prou singulars i personals
per no caure en llocs comuns, i
aconsegueixen resultar autèntics
alhora que determinen amb pre-
cisió la manera com aquests dos
éssers es relacionaven: l’àvia li va
ensenyar que la flor de l’ametller
fa olor de mel, que la lluna en
quart creixent somriu i fins i tot li
devia inculcar la passió pel dibuix
i el color que han arrelat en la il-
lustradora: l’àvia teixeix vànoves
amb roba de molts colors, fa ro-
ba de nines (l’autora també fa ni-
nes: de fet, existeix una edició ex-
clusiva i limitada de l’àlbum amb

J una nina de Tarragó) i permet
que la nena pengi els dibuixos a
les parets de casa seva.

Cadascú aprèn dels seus
grans un munt de coses, però

n’hi ha que predominen, que so-
breviuen al pas del temps i que,
d’alguna manera, van construint
la nostra personalitat. Aquesta
és la clau de lectura de l’àlbum i
l’objectiu que l’autora aconse-
gueix.

L’estil del seu dibuix té un
punt naïf que ella mateixa reforça
treballant amb la mà esquerra,
tot i que és dretana. Hi ha espon-
taneïtat en l’elecció del colors
(poques vegades tenen un sentit
clar; només quan hi manquen,
tant a la visió nocturna com als
records de la Guerra Civil) i fins i
tot diríem que de tant en tant la
traeix la voluntat de ser sincera
amb la memòria, que passa per
damunt dels aspectes composi-
tius o cromàtics (el dibuix de les
rajoles de casa de l’àvia dificulta
la percepció del contorn de les
formes que hi ha al damunt; la
vànova colorista s’enganxa amb
el paper pintat de la paret així
com les rajoles del terrat ho fan
amb les teules de la teulada).
Amb perspectives i punts de vis-
ta tan ingenus com les figures
que hi transiten, Tarragó s’entes-
ta a mantenir la innocència infan-
til en la seva representació del
món ple de bona fe, animalons i
saviesa natural. I nosaltres li re-
comanem que no la perdi. ❋
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