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La riquesa de la
il·lustració creativa

Michael Ende, El titella de
roba. Traducció d’Ainara

Munt i Josep Pascual.
Il·lustracions d’Alfonso

Ruano. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.

Michael Ende, El pequeño
títere. Traducció de Marinella
Terzi. Il·lustracions d’Alfonso
Ruano. Edicions SM. Madrid,

2001. A partir 5 anys.

E
ls àlbums il·lustrats
són una arma de
doble tall: que les
il·lustracions se
t’emportin la mira-

da i t’oblidis del text. Aquest
conte de Michael Ende, que
ara ha il·lustrat Alfonso Rua-
no, té aquesta virtut. Us el
podeu passar per les mans,
girant fulls, una i una altra
vegada, i en cada mirada s’hi
descobreix alguna cosa nova.
Les làmines de l’autor preci-

sen un argument que, des-
prés, es pot llegir i que variarà
poc de la idea que us n’hàgiu
fet en l’observació de les
imatges.

Potser és una de les funci-
ons dels àlbums, que perme-
tin aquesta interpretació vi-
sual i que es complementin
amb el text. L’autor Michael
Ende va fer un conte brevís-
sim en què aboca una metà-
fora de la felicitat represen-
tada pel somriure. Però tam-
bé una metàfora del menys-
preu, representada per l’a-
bandó després de l’explo-
tació.

El personatge central és un
titella. Un titella de roba (més
encertat el títol en català que
en castellà, que no afina tant
la definició) i que Ruano ha
elevat a la categoria d’una
sola làmina a la coberta. Això
és el que el converteix en
protagonista perquè a les là-
mines interiors gairebé cal
buscar-lo, reproduït a escala
del conjunt ambiental.
Aquest personatge que Mi-
chael Ende, per sort, no fa

parlar (en tot cas pensar) té
una única funció en la vida de
l’altre personatge del conte:
fer riure el seu protector, o
protegit, segons com es miri.

El titella de roba és un ti-
tella treballador, responsable
de la seva feina i eficaç perquè
sempre havia fet riure en To-
màs. Però en Tomàs un dia
descobreix en un aparador
titelles més sofisticats i opta
per abandonar-lo a la deriva.
A partir d’aquí es creuen dues
circumstàncies personals pa-
ral·leles: la del Tomàs, penedit
del seu mal cap d’haver
abandonat el titella de roba i
haver entristit, i la del mateix
titella de roba, conformat
amb el seu destí, en una mena
d’atur sense horitzó i amb
l’ofici esmicolat.

QUÈ INTERESSA MÉS?
No explicarem el final. Al-
fonso Ruano ha compartit
tots aquests interessos de Mi-
chael Ende i els ha reflectit en
les seves làmines. Però sembla
que hagi trobat una magnífi-
ca excusa per representar tot
un món al voltant del titella
protagonista. ¿Què té més in-
terès, el titella o la perspecti-
va d’una porta mitgera, el
parquet d’una habitació i al
fons el cantó d’un llit desen-
dreçat que insinua l’habitació
d’en Tomàs? ¿Què és més in-
teressant, en Tomàs d’esque-
na, o el quadre de l’aparador
amb capses de joguines mil-
limètricament situades com
en un disseny de Vinçon?
¿Què és més il·lustratiu, el ti-
tella desmanegat llençat per
la finestra o el marc de la fi-
nestra i el contrapicat que
permet la sensació de buit
més avall de la pàgina? ¿Se-
gur que Ruano vol represen-
tar el gos que agafa el titella
quan és a terra o li interessa
més el quadriculat agegantat
de les llambordes? ¿I la imat-
ge de la gossa i els cadells no
és també una excusa per fer
un altre angle d’interior amb
una barana i dues parets de
fons? ¿Les tres làmines del
drapaire no interessen més a
l’il·lustrador pel fons arqui-
tectònic en el qual es recrea?
¿I la làmina d’en Tomàs, pe-
nedit, en un racó, no el con-
fon amb l’estesa de joguines i
es deixa vèncer per la llisor de
la paret, de la mateixa mane-
ra que la làmina de l’àvia
serveix per posar un escenari
on s’endevina tot el món ca-
solà de la dona? Potser caldria
concloure que Alfonso Ruano
ha donat una mirada arqui-
tectònica, geomètrica, al con-
te de Michael Ende. I no és
estrany. El text té també
aquesta arquitectura de co-
mençament i acabament en
un cercle geomètric literari.

COMÈS

Revisió històrica

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

E
ls indis nord-ameri-
cans han carregat
molt de temps amb el
paradoxal paper de
dolents en la visió de

la construcció dels Estats Units.
D’una banda van ser represen-
tats majoritàriament com la ci-
vilització inferior, que es resis-
tia a acceptar de bon grat els
avantatges de la cultura occi-
dental, i de l’altra, exercien
com l’enemic cruel que l’èpica
del Far West necessi-
tava. La historieta
europea també va
reproduir amb entu-
siasme aquesta ver-
sió de la història, i no
va se fins als anys
setanta del segle XX
que els estereotips
van començar a mo-
dificar-se amb sèries
com ara Buddy Long-
way, de Derib, i Blue-
berry, de Charlier i
Giraud. Precisament
l’últim títol, apare-
gut l’any 2000, d’a-
questa nissaga incor-
pora la mítica, i mi-
tificada, figura de
Gerónimo, adversari
més que enemic.
Darrerament, Nor-
ma Editorial ha pu-
blicat dues obres, Las
lágrimas del Tigre i
Guapo-tenebroso, que

aprofundeixen en aquesta línia
de normalització i fins i tot de
reivindicació d’uns valors cul-
turals, abans tan menyspreats
com desconeguts. A la primera,
Didier Comès aprofita la recre-
ació d’una llegenda índia, en el
seu sempre suggeridor tracta-
ment gràfic dels blancs i ne-
gres, per insistir en la visió gai-
rebé animista de la relació de
l’home amb la natura. Mentre
que a Guapo-tenebroso, tercer títol
de la sèrie Pluma al viento, amb
guió de Patrick Cothias i dibuix
d’André Juillard, la narració,

situada al primer terç del segle
XVII, descriu i utilitza narrati-
vament, els costums i els valors
socials dels indis del Canadà,
amb respecte i naturalitat força
allunyats de l’etnocentrisme
més sovintejat.

Cothias i Juillard, Pluma al
viento 3/ Guapo tenebroso. Norma

Editorial. Barcelona, 2001.

Comès, Las lágrimas del tigre.
Norma. Barcelona, 2001.
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Oda Taro, Pandi automobilista.
Traducció d’Isabel Turull.

Col·lecció Pandi. LSGAE.

Barcelona, 2001.
A partir de 3 anys.

A mb una capsa amb unes
rodes pintades el Pandi
es construeix un cotxe

de carreres, frena abans d’a-
tropellar un gos; revisa els
frens, neteja el cotxe com ho
fa el pare, recull una autos-
topista, etcètera, etcètera.
Les il·lustracions són nítides i
donen vida a les accions i les
intencions d’un personatge
tendríssim.

Terence Blacker, El temps
passa volant, Serafina.

Traducció d’Anna Soler
Horta. Il·lustracions de Tony
Ross. Col·lecció La Fantàstica
Serafina. Columna Edicions.

Barcelona, 2001.
A partir de 8 anys.

L a bruixa Serafina té un
rellotge de Mickey Mouse
que en realitat és una

màquina del temps. En Jack hi
juga i s’hi perd. Per rescatar-lo
la Serafina se’n va acompa-
nyada d’una nova alumna de
l’escola Sant Barnabàs, la Na-
bila. I comença l’aventura.

Dianne Hofmeyr, El portador
d’estels. Un antic mite egipci

sobre la creació. Traducció de
Fina Marfà. Il·lustracions de

Jude Daly. Intermón.

Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

A quest llibre, de magnífi-
ques il·lustracions, rein-
terpreta el mite de l’An-

tic Egipte sobre la creació que
es remunta al 3000 aC. El déu
Aton emergeix del negre si-
lenci per començar la creació,
tot va bé fins que ha de sepa-
rar el seu fill, déu de la terra,
i la seva filla, deessa del cel.


