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Joaquim Carbó, narrador especialitzat en literatura juvenil

L I T E R A T U R A I N F A N T I L I J U V E N I L

Una joia literària
A N D R E U S O T O R R A

Joaquim Carbó, La gorra.
Il·lustracions de Fina Rifà.

Col·lecció Grumets. Editorial

La Galera. Barcelona, 2000.
A partir de 7 anys.

A
tenció a aquest conte
curt, curtíssim, però
amb l’avantatge d’es-
tar presentat en for-
ma de llibre, que aca-

ba de publicar Joaquim Carbó.
Es tracta d’una peça d’or que,
per la seva senzillesa, obre una
escletxa en el trontollant pano-
rama literari per a infants.

Joaquim Carbó, autor donat
a no estalviar pàgines en els
seus llibres, s’ha limitat amb La
gorra a concentrar tot el més
important de la història que vol
explicar.

I la història té una força im-
pressionant: una nena malalta
de càncer abandona l’hospital
per refer-se i reprendre la vida
normal. Un simple detall com
una gorra per tapar el cap rapat
al zero es transforma, amb la
sensibilitat de l’autor, en una
portalada d’emocions i de re-
flexions. I el que és més impor-
tant: gràcies a la gran traça a
resoldre el desenllaç –que no
estaria bé que desvelés– el
conte tindrà aquesta mateixa
força en mans dels lectors més
joves i fins i tot dels més petits.
Joaquim Carbó ha aconseguit
allò tan difícil en literatura: que
un relat d’encara no quaranta
pàgines (amb il·lustracions i
lletra grossa!), adreçat a pri-
mers lectors, acabi interessant
tothom.

POTSER EL MILLOR CARBÓ
Si existís una antologia dels
millors contes dels últims anys
per a infants i joves, La gorra és
un dels que no hi podria faltar.
I mireu que és arriscat dir això
tenint en compte l’extensa
producció de Joaquim Carbó!
Respectant, però, tot el seu ca-

bal de lletra impresa, no tindria
cap dubte a enlairar aquest
conte entre els millors de la
nòmina carboniana.

Segurament que no li ha es-
tat un conte fàcil d’escriure,
malgrat la seva brevetat. Joa-
quim Carbó sempre ha preferit
no tocar arguments massa cru-
ents per als infants. Té una part
de raó. La realitat, per si sola, ja
és sovint prou cruenta per
anar-hi posant encara més pe-
bre. Però, en canvi, ho ha fet
amb la delicadesa suficient i
amb la capacitat de respecte
necessaris per situar en el pa-
norama literari un personatge
que, malauradament, també
troba les seves referències en la
quotidianitat.

Fina Rifà, antiga col·lega de
fatigues literàries de Joaquim
Carbó que sovint han vist ple-
gats els textos i les il·lustraci-
ons, ha posat color a una his-
tòria que potser ens entestarí-
em a veure grisa. I Fina Rifà,
que viu una etapa excel·lent,
amb exposicions de la seva obra
i amb una presència a Internet,
es rejoveneix en aquest conte
probablement perquè s’ha sen-
tit atrapada per l’emoció que
l’autor li transmet amb el text.

Les il·lustracions de Fina Ri-
fà mantenen un punt de vista
dinàmic, remarcant l’optimis-
me, el moviment, la nova
energia. En destaquen sobre-
tot dues, les de les pàgines 22
i 25, que relaten amb imatges
el retorn de la petita protago-
nista a casa en taxi i la seva
redescoberta del món frenètic
del carrer.

Una agradable troballa,
doncs, d’escriptor i il·lustra-
dora, que recupera una línia
iniciada ja fa molts anys i
continuada amb més o menys
alts i baixos. Un símptoma de
normalització. Perquè norma-
lització vol dir aportació de
noves veus i consolidació per-
manent de les que ja existien.

JOAN VIVES FLORES

Premis i premis

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Diversos autors, VIII Còmic 7.
Ajuntament de Manresa.

Manresa, 2000.

E
ls premis que algu-
nes institucions
atorguen a la crea-
ció historietística,
els pocs premis que

resten i quelcom que neix a
contracorrent són un impor-
tant estímul a la incorpora-
ció, de joves historietistes,
mes important encara si es
tenen en compte les escasses
oportunitats que genera l’a-
tonia industrial. Però els
premis tenen uns efectes
molt limitats si només són
una acció aïllada, si aquest
estímul no té una continuï-
tat de publicació i aprenen-
tatge, com malauradament
succeeix normalment. El Cò-
mic 7, concurs que organitza
l’Ajuntament de Manresa i
que ha arribat a la seva vui-
tena edició, és una estimu-
lant excepció a l’anterior
norma. I ho és essencialment
perquè es produeix dins d’un
entorn, escola de còmic i
premsa local, favorable a la
creació gràfica i que ha ge-
nerat els darrers anys un bon
grapat de creadors com ara
Manel Fontdevila, Pep Pérez,
Isaac Bosch... que ha conver-

tit Manresa en la capital his-
torietística de la Catalunya
interior. Joan Vives, de Na-
varcles i Josep Cayuelas, de
Manresa, guanyadors dels
dos guardons més impor-
tants d’aquesta edició, con-
firmen aquesta mena d’he-
gemonia del Bages. Les his-

torietes premiades: Vides Su-
persòniques i Què li ha passat al
meu cap? evidencien un apre-
nentatge dels recursos de la
comunicació gràfica i una
immersió referencial que
s’expressen en propostes lú-
diques favorables a una ma-
duració interessant.

Enric Cirici, Raquel. Rúbrica

editorial. L’Hospitalet
de Llobregat, 2000.

A partir de 14 anys.

E ls protagonistes viuen
el seu amor enfrontats
al pes negatiu de les

tradicions d’on procedeixen.
L’autor d’aquesta novel·la ju-
venil viu a fons la cultura
occidental i coneix el món
jueu, l’islàmic i el budista
amb molts contactes que li
ha proporcionat la seva pro-
fessió basada en el comerç
internacional, en el món pa-
perer.

Jordi Lara, L’inventor de sons.
Il·lustracions de Llorenç

Amer Catà. Edicions

Vilatana. Les Gunyoles
d’Avinyonet, 2000.
A partir de 6 anys.

N o hi ha festa major sense
ballada de sardanes, en el
repertori de les quals la

tenora és l’instrument solista
per excel·lència de la cobla.
L’autor s’empesca una història
sobre l’origen de la tenora per
tal de descriure el seu so. L’edi-
ció compta amb la transcripció
de dues tonades per a tenora i
suggeriments postlectura.

Ingrid Uebe, El pirata a l’illa
del drac. Traducció de Dolors
Senserrich. Il·lustracions de

Markus Grolik. Col·lecció
Dibucontes. Timun Mas.

Barcelona, 2000.
A partir de 5 anys.

E l petit pirata vol nave-
gar mar endins, però no
hi vol anar sol. L’hi

acompanyen una gavina, un
mico i una foca, junts vencen
perills i coneixen una sirena
en aquest conte que, com to-
ta la col·lecció, té les paraules
clau substituïdes per dibui-
xos.


