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E
ls àlbums que formen
aquesta sèrie singular
editada per Cercle de
Lectors, a partir d’un
projecte gràfic d’Aura

Comunicació, és una aposta

editorial que no s’avé a cap es-
quema previ de lector o voyeur,
sinó que posa mitja dotzena de
contes clàssics al servei d’un
grup d’il·lustradors, en una es-
tilitzada versió textual d’Albert
Jané, per tal que siguin ells els
que es facin seu l’àlbum i pro-
dueixin una representació
plàstica i lliure sobre allò que la
lectura de la versió de cadascun
dels contes els proporciona i
també, segurament, sobre les
imatges que mantenen en el
subconscient, de la impressió
que en van tenir d’infants, lec-
tors o oients dels mateixos
contes.

Només cal advertir a aquells
que vulguin endinsar-se en
aquest passeig visual que els sis
àlbums són de dimensions an-
tiprestatgeria (pam llarg per
pam i mig aproximadament), i
amb aquest atractiu afegit
aconsegueixen una de les fun-

cions del suport que ha escollit
l’editor: impressionar d’entra-
da qui s’hi acosta i enganxar-lo
per allò que li ofereix a dins,
làmina a làmina.

Les imatges dominen el pas-
sejant i ell ha d’intentar domi-
nar el recorregut, i si el passe-
jant és un primer lector se
sentirà dominat per la grandi-
ositat del llibre i per les desco-
bertes que hi farà. No m’atre-
veixo a dir que l’adult sigui ca-
paç de deslliurar-se del mateix
magnetisme. La sèrie, doncs,
compleix la funció bàsica del
llibre, a mig camí del luxe sense
exageracions i el regal de bon
gust, en una aposta potser ro-
màntica i que fuig de les lleis de
mercat tant per les dimensions
com pel contingut.

A La Caputxeta Vermella, l’il-
lustrador Javier Serrano se cen-
tra en la personificació de tots
els elements: la fruita, les jo-
guines, els animals, les plantes,
el sol, la lluna i remarca la
presència inquietant i immen-
sa del llop. A Blancaneu, l’il·lus-

trador Pep Montserrat
es basa en l’expressivi-
tat teatral dels perso-
natges i crea una com-
posició agosarada, amb
presència de tocs orien-
talistes en el vestuari.
Els personatges circulen
per un paisatge poc de-
finit. A La Bella Dorment,
l’il·lustrador Gustí situa
el conte en un ambient
medieval, molt depurat,
on destaquen les mo-
nocromies efectistes en
cada làmina. Els perso-
natges tenen la rigidesa
dels titelles.

A El gat amb botes, l’il-
lustrador Jesús Gabán
posa èmfasi en els con-
trastos, amb un estil
barroc, per l’opulència
dels elements bàsics del
conte (la carrossa, el

castell, el vestuari del fals
marquès...), en contrast amb el
despullament dels segadors,
la delicadesa de la princesa i la
sensualitat de la jove parella.
A El petit Polzet, de Miguel Án-
gel Pacheco, destaca la inter-
pretació militar que en fa
l’autor, amb condecoracions
de l’Ogre que és representat
com a mig Frankenstein, mig
robot, en oposició a la tendre-
sa de les actituds de supervi-
vència dels infants del conte.
Unes imaginatives botes de set
llegües, una mena de tanc
bèl·lic, serà comandat final-
ment pel petit Polzet, amb fi-
nalitats humanitàries. I a La
Ventafocs, les il·lustracions d’I-
sabelle Forestier tenen caràc-
ter realista, barrejats amb tocs
de futurista o de disseny, amb
un to poètic, al servei d’una
mena de coreografia amarada
de sensualitat.
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La sensualitat de l’esperpent
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Carlos Nine, Fantagas.
Ediciones Sins Entido.

Madrid, 2002.

L’
exposició Carlos Ni-
ne, un argentí a Bar-
celona, que es va
poder veure al
Col·legi de Perio-

distes fins al 22 de novembre
passat, ha estat el vèrtex de
l’homenatge que l’Associació
Professional dels Il·lustradors
de Catalunya ha dedicat, du-
rant les XII Jornades celebrades

a Barcelona del 9 a l’11 de no-
vembre, a l’obra d’aquest poli-
facètic treballador de la imatge.

Il·lustrador, caricaturista,
portadista, historietista, crea-
dor de cinema d’animació i es-
cultor, Carlos Nine posseeix
una extensa producció que
aquí només hem conegut per
mitjà de mostres esporàdiques:
historietes aïllades, portades i
un àlbum ja descatalogat.
Afortunadament, aquesta ex-
posició, que recollia una part
molt representativa de les seves
col·laboracions a la premsa, co-
incideix amb la presència al
nostre mercat de Fantagas, que
completa la visió d’una part
important de la seva creació.

El treball de Nine en aquest
àlbum es desenvolupa en el

terreny de la confluència ex-
pressiva de la historieta i la il-
lustració, en què les formes di-
buixades i els colors són el
component essencial de la nar-
ració. L’elegància del traç con-
dueix a la sensualitat de les fi-
gures, mentre que la imagina-
ció actua sobre la manipulació
i distorsió, tant de les imatges
com de la seva relació amb les
referències. Tot això condueix a
un univers esperpèntic en què
l’autor reconeix influències de
les falles valencianes, i que en
aquest cas és desenvolupat per
un argument que, essencial-
ment amb els codis del fulletó,
juga amb els estereotips per a
provocar un seguit de situaci-
ons molt marcades per un ero-
tisme irreverent.

Charles Perrault, La Ventafocs.
Il·lustracions d’Isabelle

Forestier. Versió catalana
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Lectors. Barcelona, 2002.
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“V et aquí que una vega-
da hi havia un gentil-
home que es va casar

en segones núpcies. La seva do-
na era la més presumida i la
més orgullosa que mai s’hagués
vist. Tenia dues filles de la seva
mena, que se li assemblaven en
tot. El marit, per la seva banda,
tenia una filla molt jove, però
d’una bondat i d’una senzillesa
sense comparació; això li venia
de la seva mare, que havia estat
la millor dona d’aquest món”.

Wilhelm Grimm,
La Caputxeta Vermella.

Il·lustracions de Javier
Serrano. Versió catalana
d’Albert Jané. Cercle de

Lectors. Barcelona, 2002.
A partir de 6 anys.

“V et aquí que una ve-
gada hi havia una
noieta petita i dolça

una cosa de no dir; tothom,
així que la veia, l’estimava,
però qui l’estimava sobretot
era la seva àvia, que no sabia
pas què li hauria donat. Un
bon dia li va regalar una ca-
putxa de vellut vermell, i com
que li queia molt bé i no volia
dur res més, li van dir Caput-
xeta Vermella”.

Charles Perrault, El Petit
Polzet. Il·lustracions

de Miguel Ángel Pacheco.
Versió catalana d’Albert
Jané. Cercle de Lectors.

Barcelona, 2002.
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“V et aquí que una ve-
gada hi havia un
boscater i una bos-

catera que tenien set fills,
tots ells nois. El més gran
només tenia deu anys i el
més petit no en tenia ni set.
Molts s’estranyaran que el
boscater hagués pogut tenir
tants fills en tan poc de
temps; però és que la seva
dona anava per feina i en so-
lia tenir dos de cop”.


