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Joan Armangué, L’àngel de la
son. Il·lustracions de

Gallardo. Col·lecció El Vaixell
de Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2002.
A partir de 6 anys.

Eduard Màrquez, Les granotes
de la Rita. Il·lustracions de

Cristina Losantos. Col·lecció
El Vaixell de Vapor. Editorial

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

Salvador Comelles, El llop viu
a dalt. Il·lustracions d’Isabel

Gomis. Col·lecció El Vaixell de
Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2003.
A partir de 6 anys.

A
quests tres relats es
distingeixen pel tret
comú de la fantasia
amb tons poètics
que no cau en la

concessió que tant els desti-
nataris com els lectors ma-
durs, que sovint els fan de veu
transmissora, potser esperari-
en. Els tres autors, de línia li-
terària solvent, aporten tres
contes brevíssims, que sem-
blen més pensats per acom-
panyar àlbums il·lustrats, tot i
que en aquest cas la col·lecció
té el format de llibre de lectu-
ra clàssic.

Dels tres, el que té un re-
gistre més humorístic és El llop
viu a dalt, de Salvador Come-
lles, el que tendeix a un regis-
tre més surrealista és Les gra-
notes de la Rita, d’Eduard Màr-
quez, i el que s’empara més en
la poètica del llenguatge és
L’àngel de la son, de Joan Ar-
mangué.

I si hem de parlar de l’a-
nècdota que dóna suport a
cadascun dels relats, cal des-
tacar que en cap cas hi ha la
tendència a fer fàcil el contin-
gut per “fomentar la lectura”.
Més aviat els tres relats estre-
nyen tant com poden el cargol
de la imaginació “fomentada a
través de la lectura”.

A L’àngel de la son, de Joan
Armangué, l’autor fa una re-
creació d’un dels molts recur-
sos per fer dormir els més pe-

tits. El filtre literari, però,
transforma el relat en un anar
i venir entre la sorpresa de
fer-se gran i la tranquil·litat de
mantenir-se petit, al costat del
ritme apressat dels pares, que
només deixen com a premi de
consolació el típic somni amb
els angelets. Armangué fa arri-
bar un d’aquests angelets a ca-
vall, sobrevolant ciutat i barris
fins a aconseguir que el pro-
tagonista caigui rendit i bres-
solat per l’àngel de la son, que
dóna títol al relat.

També Eduard Màrquez, a
Les granotes de la Rita, entra en
el món dels somnis. El cas de
la protagonista d’aquest relat
és singular. Després de fer la
guitza als grans amb insomni
infantil, descobreix que
comptar xais pot ser més
complicat del que sembla. Els
xais de l’hora d’agafar el son
de la Rita es tranformen en
granotes. I, en un punt de
crueltat, que tots els contes
per als més petits haurien de
tenir, si es vol ser fidel a la
tradició, l’entrada en el somni
d’una llopada amb males in-
tencions capgira del tot el que
podria semblar un relat d’a-
nimals de bona fe.

COMUNITAT DE VEÏNS
I de llop a llop, i tiro perquè
em toca. Salvador Comelles, a
El llop viu a dalt, ironitza sobre
les dificultats de canviar de
casa i conviure amb segons
quina comunitat de veïns,
fent entrar al veïnat els per-
sonatges principals de La Ca-
putxeta Vermella, un dels in-
quilins literaris que deu haver
viscut en més habitatges ru-
rals i urbans i de tota mena de
la mà dels autors que l’han
manllevat al llarg dels temps.

Les il·lustracions dels tres
llibres, en color, mantenen
una línia expressiva en cadas-
cun d’ells segons el ritme que
marca el text. A L’àngel de la
son, la grandària, la petitesa i
el ritme frenètic de la família
són representats per Gallardo
des d’una òptica dels ulls que
descobreixen el món. A Les
granotes de la Rita, Cristina Lo-
santos fa unes làmines deta-
llistes que, en algun moment,
obliguen a fer una aturada de
la lectura per complementar
l’ambient del relat que la il-
lustradora aporta. A El llop viu
a dalt, Isabel Gomis dóna vida
a cadascun dels personatges
en algunes de les escenes més
importants del relat amb unes
il·lustracions estilitzades i ní-
tides que només es deixen
emportar pel tòpic en la re-
presentació de l’àvia amb
manteleta i fent mitja, una
generació entranyable però
gairebé extingida si tenim en
compte com són les àvies d’a-
vui en dia.

JUAN BERRIO

Una pàgina del còmic ‘A saltos’

Com la pluja

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

A
saltos és un recull
d’historietes que
ens permet recupe-
rar Juan Berrio, au-
tor que segueix

practicant la historieta com
un plaer desenvolupat tan-
gencialment a la
professionalitat
econòmica. Mal-
grat aquesta res-
tricció, el seu estil
ha madurat fins a
arribar a aquest to
en què la lleugeresa
es fa aroma gràfica
i l’elegància gràfica
barreja ingenuïtat i
nostàlgia com si es
tractés d’una me-
langia prematura
que neix d’un sen-
timent de fragilitat
de les persones.

Les seves narraci-
ons representen la
vida com una xarxa
de relacions, de
proximitats, que no
superaran la fase
d’expectatives; pe-
rò el teixit d’aques-
tes potencialitats té
la lleugeresa dels
somnis que ens
permeten volar. Les
historietes de Juan
Berrio tenen la ca-
dència suau de la
pluja, un ritme in-

tern de sensacions que acon-
segueix variacions múltiples
dins d’una aparent senzillesa
i que es veu enriquit per la
modulació dels recursos nar-
ratius gràfics.

El diario sentimental de Julián
Pi és la primera obra llarga de
Lorenzo Gómez, autor que
com Juan Berrio, i molts al-

tres, no viu de la historieta i
que fins ara ha creat la seva
obra de manera esporàdica,
tot i això, va destacar amb la
sèrie 10 razones por las que odio
la publicidad, publicada a la
revista Tos. Com aquella, El
diario sentimental de Julián Pi es
basa en un costumisme que
sap aprofitar la força narra-

tiva de les petites
anècdotes i que
aconsegueix con-
vertir la superfície
dels nostres actes
en la imatge de les
nostres emocions.
D’altra banda, una
planificació àgil i
un tractament des-
mitificant i alhora
comprensiu de les
imperfeccions prò-
pies i alienes con-
verteix una història
normaleta d’amors
en una amena nar-
ració que destil·la
calidesa.

Juan Berrio,
A saltos.

Under Cómic.

Madrid, 2003.

Lorenzo Gómez,
El diario

sentimental
de Julián Pi.
Astiberri.

Bilbao, 2003.

Susana F. Gabaldón, Malsons
de colors. Traducció d’Albert

Jané. Il·lustracions de
Francesca Cavallaro.
Col·lecció Casals Jove.

Editorial Casals. Barcelona,
2003. A partir de 7 anys.

L libre per fer fugir els
malsons a partir de la
imaginació del protago-

nista que es veu involucrat en
petites aventures que es rela-
cionen amb objectes i éssers
quotidians. Les il·lustracions i
el grafisme aporten dinamis-
me a la lectura.

Conte peruà. El còndor i les
estrelles. Versió catalana de

Ramon Girona. Dibuixos de
Lluís Farré. Col·lecció Contes

d’arreu. Publicacions Abadia

de Montserrat. Barcelona,
2003. A partir de 7 anys.

A la serralada dels Andes,
els ulls del còndor ho
veuen tot: les estrelles

que són noies de cabell daurat
i túnica argentada. I també
una nena que plora perquè té
gana i un home ric amb el cor
de pedra. El còndor i les es-
trelles s’uneixen.

Xavier Guillamón, Naus drac
al Mediterrani. Col·lecció El

Corsari. Editorial La Galera.

Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

T rondheim segle IX. Una
nit, dos drakkars salpen
d’un fiord. La tripulació

creu que es tracta d’una expe-
dició de saqueig. Però en rea-
litat està en perill la pau d’Es-
candinàvia. La novel·la trans-
corre de la mà de Boltar, un
dels cabdills nòrdics i l’últim
de l’estirp dels víkings. Premi
Cifre de Colonya 2000.


