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Miquel Obiols ha escrit un conte sobre Miró

L I T E R A T U R A I N F A N T I L I J U V E N I L

Les taques
de Miró i la flor

de Saramago

Miquel Obiols, El quadre més
bonic del món. Il·lustracions de

Roger Olmos. Col·lecció
Llibres per a somniar.

Kalandraka Edicions.

Barcelona, 2001.
A partir de 8 anys.

José Saramago, La flor més
grossa del món. Traducció de
Xavier Pàmies. Il·lustracions

de João Caetano.
Edicions 62.

Barcelona, 2001.
A partir de 8 anys.

A
quest són dos àlbums
il·lustrats gairebé de
col·leccionista. El qua-
dre més bonic del món
fa una recreació del

món mironià, escrita per Mi-
quel Obiols i il·lustrada gene-
rosament per Roger Olmos. La
història comença a l’estudi de
Joan Miró a Mallorca, on l’ar-
tista té tancades cinc taques
salvatges de pintura que s’es-
capen i s’embarquen cap a
Barcelona i deixen tacat tot el
que troben al pas: animals del
zoo, monuments i edificis
gaudinians...

SÍMBOLS BARCELONINS
El pintor les empaita i hi esta-
bleix una mena de duel inten-
tant posar-les a ratlla disfressat
de domador, de mariner i de
recuperador de taques. Les
imatges interpreten un Miró
despentinat, enderiat en la
lluita terrible contra unes ta-
ques de pintura desbocades.
S’hi troben també referències
com les agulles de Montserrat,
que després es transformaran
en les escultures de l’artista, i
una estàtua de Colom bracejant
esverada. Hi ha, a més, una re-
poetització dels símbols barce-
lonins i mironians: la Sagrada
Família, el port, el Tibidabo,
l’estel, la dona, el sol, la lluna,

l’ocell. En la làmina epíleg que
tanca l’àlbum es pot veure un
Joan Miró que no tan sols ha
recuperat el control de les ta-
ques sinó que les ha integrades
al seu cos. L’il·lustrador Roger
Olmos expressa aquest fet amb
una encertada metàfora visual:
els dits de les mans del pintor
són raigs de color que s’estenen
en diagonal per tota la pàgina i
es perden, eixamplats, en l’in-
finit de les vores del paper.

UN AUTOR DE LUXE
L’altre àlbum, La flor més grossa
del món, té com a autor del text
un escriptor de luxe, el premi
Nobel José Saramago. Abans
d’endinsar-se en el relat, Sara-
mago detalla com han de ser, a
parer seu, els textos per a in-
fants, i acaba confessant que es

creu incapaç d’escriure per a
petits. Tot i aquesta declaració
de modèstia, confessa que s’a-
treveix a fer un resum d’un
possible conte i confia que al-
gun dels lectors un dia o altre
el vulguin desenvolupar amb
paraules més senzilles. Arren-
ca dubtós, doncs, fent metali-
teratura a mesura que va defi-
nint una al·legoria sobre el
sentit de la vida, representada
per un nen de conte que traspas-
sa tot el planeta diverses vega-
des per portar tres gotes d’ai-
gua a una gran flor pansida.

La traducció es mereix un
esment especial perquè possi-
blement el traductor, Xavier
Pàmies, s’haurà preguntat si
calia buscar sinòmins senzills a
les paraules cultes de Sarama-
go, o bé si havia d’alleujar
amb comparacions alguna
metàfora massa dura per al
lector primerenc. Per sort no
ho ha fet, i el resultat és un
text elaborat amb un resultat
excel·lent.

ELEMENTS ESSENCIALS
Les il·lustracions comencen
amb la imatge de l’escriptor
reposat i solitari, presentades
en diverses seqüències zoom
fins que s’enfoquen en primer
terme: mans, ploma i paper. Al
final de l’àlbum es reprèn el
zoom a la inversa i el món de
l’escriptor s’allunya. Entremig
hi ha les imatges plenes de
moviment, amb elements es-
sencials, que descriuen les ac-
cions del protagonista i la seva
descoberta. Per si el text no ho
deixava prou clar, les il·lustra-
cions situen la gran flor amb
pètals, on es veu un mapa
mundi, a tocar de la taula de
l’escriptor, que se la mira sa-
tisfet. En realitat, qui ha fet la
proesa i ha sortit de casa per
fer una cosa que creia que el
sobrepassava ha estat el mateix
escriptor. I és aquí on pren tot
el sentit el conte del nen que
surt de casa, que traspassa més
enllà del riu i troba una flor
que necessita aigua.

L’Anís del Mono
i la Penya

A S S A I G

M I Q U E L P O R T A P E R A L E S

Andreu Mas, Badalona, la
permanent transformació.

Pròleg de Joan Villaroya.
Fotografia de Lluís Serrat i

Toni Mula. Revista de

Badalona i El Punt.

Badalona, 2001.

E
n les últimes dèca-
des, hi ha un bon
grapat de ciutats ca-
talanes que han pas-
sat del subdesenvo-

lupament crònic a la civilitza-
ció postindustrial. Badalona,
per exemple. I a qui vulgui
comprovar-ho se li recomana
la lectura i contemplació del
llibre Badalona, la permanent
transformació, d’Andreu Mas,
director d’El Punt del Barcelo-
nès Nord. El treball d’Andreu
Mas, cal dir-ho, té un valor
afegit que no pot passar desa-
percebut: som, sí, davant un
llibre que evidencia (retrata) el
canvi viscut per la ciutat de

Badalona, però el que ens
mostra Andreu Mas és perfec-
tament aplicable a moltes al-
tres ciutats catalanes com ara
Terrassa, Rubí, Sabadell, Santa
Coloma de Gramenet, Sant
Adrià de Besòs, Igualada i un
llarg etcètera. Per dir-ho amb
una expressió que, procedent
de la filosofia de la ciència, ha
fet fortuna: Badalona, la perma-
nent transformació és un para-
digma del que ha estat l’evo-
lució de les nostres ciutats. I
aquest és un mèrit indiscuti-
ble –la gràcia, si se’ns per-
met– d’un treball de lletra i
esperit no gens localista que,

de facto, esdevé el mirall que
reflecteix la història recent de
Catalunya i els catalans.

FORMA I CONTINGUT
D’altra banda, el llibre és re-
marcable per la sàvia combi-
nació entre la forma i el con-
tingut. Ho avançàvem a l’inici:
aquest és un treball que es
llegeix i contempla. I és que el
text d’Andreu Mas va acom-
panyat d’un singular i valuós
material fotogràfic que mos-
tra l’abans i el després de la
realitat de la ciutat, en aquest
cas, de Badalona. A partir d’a-
quí, amb una escriptura àgil

de vocació puntillista que és al
servei de la descripció de pai-
satges i ambients, l’autor re-
passa les baules més impor-
tants de la transformació del
seu objecte d’estudi. Posem
per cas, la recuperació de la
façana marítima, l’evolució de
diferents barris de la ciutat, la
recuperació d’espais per a l’ús
públic, la dissortada pèrdua
de monuments històrics, les
lluites ciutadanes, els canvis
produïts en el teixit industrial
i comercial, el capital indus-
trial que no tornarà, el capital
de la nova economia que arri-
ba o pot arribar, els projectes
que a hores d’ara s’estan pen-
sant o són en vies de realitza-
ció, i, naturalment, aquests
dos símbols que fan que Ba-
dalona sigui coneguda arreu
del món, l’Anís del Mono i la
Penya. A Badalona, la permanent
transformació trobem història,
memòria, record, fotografia,
cartografia i prospectiva. I tot
plegat, sense incórrer en la
nostàlgia i mirant al futur.
Com ha de ser.
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Fernando Krahn, El buen
amigo del cielo. Ediciones SM.

Madrid, 2001.
A partir de 7 anys.

U na col·lecció de grans
vinyetes dóna vida a
aquest àlbum d’il·lustra-

cions nítides que van atorgar a
l’autor el Premi Internacional
d’il·lustració de la Fundació
Santa Maria del 2000. La his-
tòria, escrita pel mateix il·lus-
trador, transporta els perso-
natges al món del circ. Un
àngel i un pòtol fan miracles
en una època més aviat escas-
sa per aconseguir-los.

Meshack Asare, La crida d’en
Sosu. Traducció de Pilar

Garriga. Editorial

Zendrera Zariquey.

Barcelona, 2001.
A partir de 8 anys.

E l protagonista d’aquesta
història obté el seu desig
més esperat: una cadira

de rodes per poder anar a l’es-
cola del poblat. L’autor va néi-
xer a Ghana i ha reflectit en la
seva obra la vida d’una part de
l’Àfrica, cosa que li va valdre
l’any 1970 que un dels seus lli-
bres fos considerat per la Unes-
co el millor llibre il·lustrat
d’Àfrica. Amb aquest nou àl-
bum, fa tres anys va obtenir el
premi de literatura de la tole-
rància, també de la Unesco.

Abecedari pictòric. (Amb els
quadres del Museu de

Montserrat). Publicacions

de l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2001.
A partir de 10 anys.

A questa és una manera
de conèixer alguns dels
quadres del Museu de

Montserrat i els seus pintors
amb la particularitat que s’hi
arriba a través d’una de les
paraules que suggereix cada
quadre. L’abecedari, en cata-
là, castellà, anglès, francès i
alemany, porta a quadres
d’Anglada Camarasa, Casas,
Dalí, Llimona, Rusiñol, Picas-
so, Sunyer, Torres Garcia,
Tusquets, Vayreda... LLibre en
cartoné i paper cuixé, per
respecte a l’art.


