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G. Berca, Tot problema té
solució. No et desanimis! Faré un

munt d’amics / M’he quedat
sense amics. Il·lustracions de

Jana Cando i Laura Reixach.
Rei Edicions. Girona, 2002.

A partir de 5 anys.

Marta Montañá, Qui ho
recollirà? Qui el cuidarà? Qui se’l

llegirà? Qui m’espantarà?
Il·lustracions de l’autora.

Col·lecció Jo Mateix.
Rei Edicions. Girona, 2002.

A partir de 4 anys.

G. Berca, Què passa? Cada cosa
al seu lloc. Juguem amb les
lletres. Il·lustracions: Jana

Cando, Laura Reixach, Jordi
Fenosa i Marta Montañá.

Col·lecció Mira, Mira.
Rei Edicions. Girona, 2002.

A partir de 3 anys.

T
res, quatre, cinc
anys...? De fet, els
usuaris més idonis
d’aquesta sèrie d’àl-
bums il·lustrats hau-

ríem de dir que són els pares,
els avis, els tutors, més que els
mateixos primers lectors. So-
bretot perquè estan pensats
per fomentar els millors hà-
bits, solucionar petits proble-
mes i exercitar el primer llen-
guatge. I s’adrecen, per ser
resseguits, llegits o explicats, a
la franja d’infants que es troba
a la frontera de poder comen-
çar a llegir pel seu compte,

però que realment llegeix en-
cara per les imatges.

¿Àlbums d’autoajuda, tan
aviat? I després diran de la
Bridget Jones... La necessitat de
trobar models de comporta-
ment, de reacció, de solució de
conflictes personals comença
molt d’hora. Dos d’aquests àl-
bums, per exemple, tracten,
per una banda, la capacitat de
resoldre problemes quotidians
i, per l’altra, la superació del
fracàs. Són objectius que en la
línia editorial que va dels pri-
mers lectors als adolescents
trobem presentats de diferents
maneres, segons l’edat i el gè-
nere, però que, en el fons,
parteixen d’un mateix interès:
ajudar a madurar en un nivell
d’estabilitat i comprensió que
no creï frustració i inadapta-
ció.

Utilitzant animals personifi-
cats o personatges reals que es
fan atractius als petits lectors,
cadascun dels àlbums esmola
l’enginy davant de les petites
dificultats. ¿Si et perds, què
fas? I tot un seguit de propos-
tes donades s’identifiquen im-
mediatament amb els destina-
taris de l’àlbum fins que l’últi-
ma làmina els proposa que si-
guin ells els que afegeixin més
propostes a les que ja ha donat
el mateix àlbum. Un altre dels
àlbums intenta posar a l’abast
dels pares un material que, si
no parléssim de primers lec-
tors, podríen anomenar de re-
mei antidepressiu. L’esforç, la in-
sistència i l’automotivació com
a fil conductor. Un tercer dels

àlbums dóna una doble possi-
bilitat: per una banda enfron-
tar-se amb desànim a les difi-
cultats o bé amb ganes de
resoldre els entrebancs per la
banda positiva. La solució: dos
contes en un mateix llibre que
permet tornar-hi i tornar-hi, i
fer comparacions d’allò que
convé més.

LES OBLIGACIONS DELS NENS
La sèrie Jo Mateix intenta que els
petits lectors-oients aprenguin
a responsabilitzar-se de les se-
ves obligacions. Per això els tí-
tols són sempre una pregunta:
¿Qui recollirà... les joguines es-
campades per poder trobar la
que fa falta? ¿Qui cuidarà... el
cadell després d’haver-lo dema-
nat tan insistentment? ¿Qui
tria... el conte que toca llegir
cada nit perquè es pugui assu-
mir l’encert o l’equivocació
d’haver-lo triat? ¿Qui es fa fort...
davant les pors de la fosca per
poder sortir-se’n tot sol?

Finalment, la sèrie Mira Mira
és la que s’adreça als petits
encara més petits. Aprenentat-
ge de les primeres lletres per
anar creant paraules i identifi-
car imatges, relació d’espais de
la casa o objectes i mobles sota
la pregunta de la seva raó de
ser en cada cas, o historietes
amb un final inesperat que es
pot endevinar abans. Àlbums
per madurar, doncs, des de la
proposta que fa una editorial
com Rei Edicions, un segell al
dels grans circuits comercials i
amb un interès bàsicament
educatiu.

ALFONS LÓPEZ

Il·lustració d’Alfons López

Compromesos
C Ò M I C J O S E P G Á L V E Z

Guillem March i Felipe
Hernández, Passafronteres.

Direcció General de

Cooperació Conselleria de

Benestar Social Govern

Illes Balears. Palma, 2002.

Alfons López, La Peña de la
precariedad contra los Super

Siniestros laborales.
Acció Jove i Departament

de Salut Laboral de CCOO

de Catalunya.

Barcelona, 2002.

L
a capacitat comuni-
cativa de la historieta
deriva del fet que és
un mitjà que conju-
mina la potencialitat

expressiva de les imatges amb
el fet que el lector no només
disposa de temps per analitzar
els missatges sinó que partici-
pa activament en la interpre-
tació dels espais intervinyetes.
Ara bé, aquesta potencialitat
pedagògica pot naufragar en

aigües ensopides o doctrinàri-
es si no s’inscriu en un guió
que aprofiti les possibilitats
narratives i expressives de la
idea que es vol transmetre.

Afortunadament això no
passa en la descripció ni de la
lluita de la Penya de la preca-
rietat contra el tèrbol món de
la inseguretat laboral ni en les
peripècies solidàries dels pro-
tagonistes de Passafronteres.

Aquesta darrera, amb guió de
Felipe Hernàndez i dibuix del
mallorquí Guillem March,
guanyadora del premi a la mi-
llor obra del certamen Còmic
Art Jove 2002 de ses Illes, ens
explica una amena i significa-
tiva història de participació
d’un grup de joves en diferents
projectes de cooperació inter-
nacional amb el Tercer Món.

Alfons López, per la seva
banda, reincideix a La Peña de la
precariedad contra los Super Sini-
estros laborales en el to humo-
rístic punyent i àcid, aquesta
vegada sobre l’actual i dolorós
tema de la salut laboral, amb
l’excusa argumental d’un pro-
cés semimàgic d’iniciació.

Són dues
obres, dirigides
essencialment a
un públic jove,
que tot i la seva
diferent entitat
gràfica evidenci-
en una certa re-
cuperació social
de l’ús de la his-
torieta a casa
nostra com a ele-
ment de clarifica-
ció i fins i tot de
conscienciació
sobre diferents
problemàtiques
actuals.


