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‘El somni blau’
és un àlbum
que no hauria
de passar
desapercebut

Mabel Piérola, M’assemblo
molt al meu pare. Il·lustracions

de l’autora. Traducció
d’Esther Mira. Fundació

La Caixa. Barcelona, 2003.
A partir de 5 anys.

Pere Alzina i Jordi Bilbeny,
El falcó, en Roc i la Mercè.
Il·lustracions d’Agnès

Perelló. Col·lecció Ciutat i
Natura. Editorial

Mediterrània i Ajuntament

de Barcelona. Barcelona,
2003. A partir de 6 anys.

Albert Alforcea, El somni blau.
Il·lustracions de l’autor.
Timun Mas - Grup Ceac.

Barcelona, 2003.
A partir de 7 anys.

L’
àlbum il·lustrat té,
sovint, una doble
finalitat. Combi-
nar text i il·lustra-
cions amb un cri-

teri educatiu. Vet aquí el ca-
ràcter d’aquests tres àlbums.
La Fundació La Caixa té un
programa d’ajuda alternativa a
malalties com ara l’Alzheimer,
el Parkinson i l’esclerosi múl-
tiple. I la il·lustradora Mabel
Piérola s’ha encarregat de po-
sar text i imatges a un breu
relat divulgatiu per als més
petits sobre la tipologia d’una
d’aquestes malalties, el Par-
kinson, malaltia del sistema
nerviós que, malgrat la seva
antiguitat, uns dos-cents anys,
afecta cada vegada més els jo-
ves.

L’àlbum de Mabel Piérola té
dos nivells de lectura, el visual
i el textual. Un cop d’ull a les
làmines situa el petit lector en
allò que afecta els malalts de
Parkinson. I la millor manera
de fer-ho entendre és amb la
comparació entre un pare,
malalt de Parkinson, i el seu
fill petit. Amb un text molt
senzill, però divulgatiu, l’auto-
ra intenta desdramatitzar els
efectes de la malaltia, fer-ne
comparances amb les dificul-
tats dels més petits quan apre-
nen els primers moviments, i
donar també una sortida posi-
tiva. Al costat, doncs, d’un text
reflexiu i eficaç, les il·lustraci-
ons acosten el problema que
pot representar la malaltia per
mitjà d’unes imatges expressi-
ves que engrandeixen en tot
moment el personatge del pa-
re al costat del punt de vista
del fill petit. Imatges que, amb
la força habitual de Mabel Pié-
rola, prenen autonomia per si
soles i permeten un recorregut
independent quan el text ha
fet la seva principal funció.

Un caràcter també divulga-
tiu és el de la publicació El falcó,
en Roc i la Mercè, promoguda per

l’Ajuntament de Barcelona, a
través de la seva àrea de Soste-
nibilitat. La reintroducció del
falcó pelegrí al medi urbà ha
estat una de les iniciatives du-
tes a terme en els últims cinc
anys. Potser casualment, els
ciutadans o visitants de Barce-
lona, toparan en un moment
de confiança, per part del falcó
és clar, amb un membre d’a-
questa espècie que ara habita
en edificis alts com ara la Sa-
grada Família, Santa Maria del
Pi, el Palau Nacional de Mont-
juïc o torres del port d’alçada
considerable. L’àlbum explica
minuciosament quin és el
procés que s’ha seguit per a la
reintroducció i quins són els
hàbits dels falcons. La passió
didàctica domina la publicació
que es converteix més en un
manual de text que no pas en
un àlbum il·lustrat, malgrat el
seu format.

Finalment, El somni blau,
d’Albert Alforcea, és un àlbum
que no hauria de passar desa-

percebut dels seguidors del
gènere. La concepció és global
de l’autor, tant pel que fa al
text com a les il·lustracions i el
disseny. La moralitat educativa
de l’àlbum és recordar una ve-
gada més que res no és impos-
sible si es desitja amb totes les
forces. I Albert Alforcea tras-
llada aquest desig a través d’u-
na faula amb petit rosegador
de protagonista, amb un text
poètic i unes il·lustracions vol-
gudament discretes de color,
de tall clàssic, perquè prefereix
emfasitzar el traç originari en
blanc i negre, puntejat, situant
les imatges en cercles, ovals,
rectangles, o en el conjunt de
l’espai de les làmines, que
manté una línia de continuïtat
argumental i de fusió de text i
il·lustracions en tot l’àlbum.

L’autor, que també és can-
tautor i instrumentista, en
aquest àlbum mostra la seva
solidesa i personalitat com a
il·lustrador, amb unes imatges
que fugen de l’endolciment
que tan sovint plana sobre el
criteri il·lustratiu. L’estil d’Al-
forcea és més pròxim al d’il-
lustradors que treballen per
acompanyar textos no especi-
fícament pensats per a lectors
joves. I això transforma El som-
ni blau en una de les peces d’a-
questa temporada a mirar amb
ulls de descoberta.

LORENZO MATTOTTI

Mes enllà de la por

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Lorenzo Mattotti
i Jorge Zentner, El rumor de la

escarcha.
Planeta DeAgostini.

Barcelona, 2002.

Zentner i Santos
de Veracruz, Flamenco.

Astiberri. Bilbao, 2003.

E
l rumor de la escarcha i
Flamenco són dues
obres que demostren
la versatilitat de Jor-
ge Zentner per gene-

rar històries en els àmbits
narratius més diversos, habi-
litat creativa que l’ha conver-
tit en un dels guionistes més
prolífics del mercat europeu.
A El rumor de la escarcha esta-
bleix una mena de diàleg amb
el dibuixant italià Mattotti al
voltant d’una història inti-
mista sobre la capacitat de re-
lacionar-se amb els altres. La
paraula i les imatges actuen
com dos instruments musi-
cals que compassen els seus
sons sense renunciar a la seva
melodia particular. La narra-
ció, que parla de les pors
afectives que ens aïllen i que

ens esterilitzen la capacitat de
donar, es desenvolupa al vol-
tant d’un viatge amb diferents
etapes iniciàtiques. És un re-
corregut cíclic que té el tema
de la paternitat com inici i fi-
nal de l’itinerari i que permet
Mattotti utilitzar un expressi-
onisme imaginatiu en què,
com sempre, destaca la rique-
sa cromàtica, per a realitzar la
descripció d’accions i paisat-
ges, en molts casos, clarament
onírics.

L’ATMOSFERA DEL FLAMENC
També hi ha musicalitat, o
referències musicals, a Fla-
menco, un intent, no ben asso-
lit, de connectar la narrativa
gràfica amb l’atmosfera del
cant flamenc. La història d’a-

mors, gelosies agressives i cre-
ences religioses que freguen la
superstició no passa de ser un
entrellat de situacions sense
complexitat i que es relacio-
nen amb massa linealitat. De
manera que la senzillesa que
es pretén aconseguir restaria
massa a prop de la superficia-
litat si no fos per les imatges de
Santos de Veracruz. La inge-
nuïtat d’aquestes imatges ad-
quireix especial valor narratiu
al reproduir l’encís de deter-
minants paisatges humils i re-
crear la força dramàtica de
mirades i gestos que expressen
o anuncien tensions, emocions
i passions intenses, que tot i no
superar el temps de la vinyeta
donen credibilitat parcial a la
narració.

Jordi Sierra i Fabra,
Buscant en Bob.

Col·lecció Antaviana Jove.
Editorial Barcanova.

Barcelona, 2003.
A partir de 14 anys.

B ob Dylan se li va acostar.
El noi va empal·lidir.
Sobretot quan en Bob li

va posar una mà a l’espatlla i
li va dir: “No creguis en mi. Jo
només sóc un mirall en el qual
et vols reflectir. Creu en tu”.
Un jove de 17 anys fuig de casa
amb la seva guitarra per as-
sistir a l’única actuació del seu
ídol: Bob Dylan. L’autor torna
a jugar en el seu terreny i posa
els coneixements musicals al
servei de la literatura.

Pilar Garriga, Un estiu a
Borneo. Il·lustracions d’Àngels
Ruiz. Col·lecció Sopa de Llibres.

Editorial Barcanova.

Barcelona, 2003.
A partir de 12 anys.

L a Clàudia rep una pro-
posta per fer un viatge de
treball durant l’estiu.

Com que no pot refusar l’o-
ferta, ni pot endur-se en Martí,
el seu únic fill, un noi despis-
tat i maldestre, decideix que
se’n vagi amb la seva germana
Rosa. L’inconvenient, però, és
que la Rosa és veterinària, es-
pecialitzada en l’estudi dels
orangutans, i viu a Borneo.
Una aventura amb micos pe-
luts de propina.

Xabier P. Docampo, La casa de
la llum. Il·lustracions de Xosé

Cobas. Col·lecció Sopa de
Llibres. Editorial Barcanova.

Barcelona, 2003.
A partir de 12 anys.

L’ Alícia sempre ha sentit
curiositat per en Pu-
mariño, un home es-

trany que tots consideren un
ximple i que no fa altra cosa
que furgar a les parets de les
cases. Quan ella i els seus
amics s’atreveixen a conèi-
xer-lo millor, descobreixen
que guarda un secret sorpre-
nent que els farà viatjar a un
món que ningú havia visitat
abans i al qual tan sols es pot
arribar travessant els quadres.


