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Entrar per la vista
A N D R E U S O T O R R A

Anke de Vries, En Quico és un
mico. Traducció de Mariona

Vilalta. Il·lustracions de Lluís
Filella. Col·lecció El Vaixell de

Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2000.
A partir de 5 anys.

Joan Armangué Herrero, El
monstre dels pets. Il·lustracions

de Christian Ynaraja.
Col·lecció El Vaixell de Vapor.

Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2000.
A partir de 7 anys.

L
es edicions de llibres
per als primers lectors
mantenen alguns in-
gredients inalterables:
cos de lletra gros, il-

lustracions de color, argument
senzill, llenguatge entenedor...
Aquests dos títols en són una
bona mostra. Es tracta dels
contes en suport paper que ar-
riben a les mans dels qui no
només han de passar fulls entre
els dits sinó que han de combi-
nar la lectura visual amb la
lectura textual. Són, doncs, lli-
bres essencials per garantir la
continuïtat en la lectura. Per
això cal buscar atentament allò
que s’amaga darrere dels ele-
ments convencionals per arri-
bar a la seguretat que ni autors
ni editors intenten vendre bou
per bèstia grossa.

Un bon recurs és prescindir
dels títols. Generalment, els tí-
tols cauen gairebé sempre en
l’anècdota més simple (editors,
sobretot, i també autors, hi te-
nen una debilitat); amb el joc
lingüístic (Quico i mico); amb la
paraula cridanera per qüesti-
ons culturals (monstre i pets).

Si aconseguim prescindir
d’aquesta referència, un altre
bon recurs és no prendre’s les
il·lustracions de coberta per les
més identificatives ni del con-
junt de l’obra de l’il·lustrador ni
de tot el que dóna de bo cada
conte. Les il·lustracions de co-
berta d’aquests contes intenten
assegurar el tret i tendeixen a la
imatge efectiva a l’hora d’en-
trar per la vista.

IMPRESSIONS DE LA LECTURA
Finalment, una repassada per
les pàgines dels llibres comença
a situar el lector si l’il·lustrador
ha transcrit les seves impressi-
ons de la lectura. La recerca de
la guspira literària ho situa tot
en el nivell desitjat de llibre re-
comanable per a segons quina
franja de lectors.

En Quico és un mico, de l’es-
criptora holandesa Anke de
Vries, té aquesta guspira ben
entrat el conte, quan la prota-
gonista descobreix un nou
amic, en Quico, cec, amb unes
facultats que, a base d’experi-
ències, són cada vegada més
extraordinàries.

A El monstre dels pets, de Joan
Armangué, professor de català
a Càller, la guspira s’endinsa en

el gènere de la intriga i és la
que, durant tota la trama, ar-
rossega el lector per la incòg-
nita de la fortor i de les malife-
tes del personatge que l’origina.

En Quico és un mico aprofun-
deix en els llaços d’amistat: l’a-
miga que se’n va a viure a un
altre lloc, el nen cec, els valors
que es descobreixen en una
nova amistat... El monstre dels
pets aprofundeix en l’esmolet
de la imaginació, en l’agudesa
de la investigació, en la pàtina
de l’humor.

Per arrodonir tots aquests
objectius, Lluís Filella opta a
En Quico és un mico per unes il-
lustracions de referències
clàssiques i locals, tenint en
compte que els camps holan-
desos es transformen en horts
i vés a saber quina població
dels Països Baixos es conver-
teix en Flix, per qüestions
d’adaptació. En canvi, a El
monstre dels pets, Christian
Ynaraja beu de les fonts de la
il·lustració de còmic, amb algu-
na de les làmines tintada de
blau on el to fosc alimenta el
misteri. Un conte i l’altre com-
pleixen a la perfecció els seus
objectius, sempre que els pri-
mers lectors tinguin els canals
adequats per arribar-hi.

KOHELL

Il·lustració del dibuixant Kohell, de la localitat de Vilagarcía de Arousa

Balls de vinyeta

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Diversos autors, Bardín baila con la más fea. Max.

Palma, 2000.

B
ardín baila con la más fea, aquest alma-
nac extraordinari, que s’anuncia amb
una grafia que és un homenatge als
tebeos dels anys cinquanta, es una
proposta historietística atípica i sug-

gerent. Es tracta d’una barreja de joc i de repte
narratius que es constitueixen al voltant de la
múltiple imaginació de la mateixa escena, en
aquest cas la representació dins del marc d’una
vinyeta del ball de Bardín, el personatge super-
realista creat per Max, amb la Mort. Compartei-
xen, amb Max, l’autoria de l’experiment setan-
ta-set il·lustradors de quinze països, amb noms
com ara Ch. Burns, David B., J. Olivares, Adanti,
J. Doucet, Ilya, Langer, Trondheim, A. Ballester,
M. Fontdevila... El resultat es una exhibició de la
pluralitat d’estils de la modernitat gràfica i una
comprovació de la capacitat narrativa autòno-
ma de les imatges. En aquest cas la paraula és
l’element expressiu subordinat que no cons-
trueix la narració sinó que la reitera i la per-
llonga en una funció de vehicle de vegades
prescindible. Malgrat la reiteració temàtica, el
fet que les diverses vinyetes no es limitin a re-
presentar sinó que actuin com si fossin talls
horitzontals d’un relat genera una amena lec-
tura gràfica. La diversitat dels traços, de les re-
lacions entre el blanc i el negre, de les compo-
sicions escèniques, del format de les vinyetes,
no només tradueix una enriquidora diversitat
cultural sinó que genera una intensa interacció
al voltant del mateix moment narratiu.

Pep Tort, El rei Magí.
Il·lustracions de Teresa

Duran. Col·lecció Muntanya
Encantada. Edicions Cadí.

Barcelona, 2000.
A partir de 6 anys.

A quest conte circular es
presenta en forma de
poema narratiu, ideal

per ser recitat, en to d’ope-
reta i coreografia com la que
signa la il·lustradora. L’as-
sumpte que es debat és com
fer fora els ratolins del rei
Martí, un formatjaire obses-
siu. Els consellers reials as-
sagen una solució que mai
no arriba a ser efectiva.

Joan Cunill i Gabriela
Rubio, El refugi.

Il·lustracions de Gabriela
Rubio. Col·lecció Muntanya
Encantada. Edicions Cadí.

Barcelona, 2000.
A partir de 10 anys.

L a gossa Lili acaba d’arri-
bar a un refugi on con-
viuen gats i gossos

abandonats. Allà dins la vida
és una lluita constant per
subsistir que no tots poden
suportar. Amb l’ajuda dels
amics, el veterinari i la seva
secretària, la Lili busca en el
refugi una espurna d’espe-
rança.

Elena O’Callaghan, Un
ocellot que... Déu n’hi do!
Il·lustracions de Judit

Morales. Col·lecció
Muntanya Encantada.

Edicions Cadí.

Barcelona, 2000.
A partir de 8 anys.

L’ autora explica la histò-
ria d’un animal, com és
habitual en la seva

obra. Aquest cop dóna veu al
periquito Bembi, que relata els
fets des del dia que va perdre la
memòria i va anar a parar a
una casa en la qual no l’ente-
nien. Finalment es farà estimar
per tothom.


