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Antoni Dalmases, Les cuques
ballaruques. Il·lustracions de
Sesé. Col·lecció El Vaixell de
Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2003.
A partir de 6 anys.

Carner, Comadira, Desclot,
Espriu, Maragall i Sagarra.

Il·lustracions de Joma,
Comadira, Farré, Ballester,

Pastor i Tubau. Col·lecció Vull
Llegir Poesia. Editorial

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

Teresa Llobet, Musicàlia.
Il·lustracions de Mercè
Canals. Ball de Cançons.

Publicacions de l’Abadia de

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

L’
escriptor Antoni
Dalmases (Saba-
dell, 1953) ha pu-
blicat per als pri-
mers lectors, dins

de la sèrie Blanca d’El Vaixell de
Vapor, un relat de fantasia que
trepitja la prosa poètica, o que
vol ser un poema narratiu en
clau de faula. Edició dominada
per les il·lustracions en colors,
el text de Dalmases és breu i
configura un petit conte de
fantasia que, si es llegeix d’una
tirada, manté un ritme musical
fonètic que només es trenca un
parell de vegades, a les pàgines
24 i 34, on no hi manera que
rimin avui amb matí i avui amb
aquí. Llicència, doncs, de l’autor
que, de fet, no es compromet a
dir que ha escrit un poema,
malgrat que l’estructura no se
n’amaga. Dalmases parla dels
escàndols nocturns que no dei-
xen dormir el veïnat. Adaptat,
és clar, al món animal, en un
idíl·lic Bosc del Torrent, on
conviu un autèntic zoològic de
petites i no tan petites bestioles,
i també unes cuques (les balla-
ruques del títol) que no tenen
altra feina que fer sarau de nit,
quan els altres dormen. Faula
amb moralitat. Aplicable a po-
bles i ciutats, barris i places que
són cau de raons cada estiu. És
clar que, en qüestions de civis-
me, és més fàcil posar d’acord
la fauna bestial que no pas la
fauna humana. De segur que
Antoni Dalmases ha posat
aquesta breu peça poètica amb
relat de fons al servei de la idea
que educar és millor que repri-
mir. L’il·lustrador Sesé ha fet
unes làmines amb elements es-
pargits de fauna i vegetació,
que impregnen de dinamisme
el llibre, i dóna emfasi a algun
dels animals personificats, per
reforçar el seu discurs, en els
estira-i-arronses previs a l’acord
de bona harmonia.

El que no amaga que vol ser
un camí d’entrada senzill i pri-

merenc a la poesia és la col·lec-
ció Vull Llegir Poesia, també de
Cruïlla, que ha preparat uns
àlbums per començar a llegir
poesia i exercitar la memòria a
través d’alguns poemes d’au-
tors clàssics i contemporanis.
Per aconseguir el seu objectiu,
la col·lecció s’ha il·lustrat amb
làmines que volen mantenir, a
través de la imatge, el reforç del
text. Els poemes triats són curts
o fragments, que es presenten
al final de l’àlbum sencers, però
que el lector anirà aprenent
vers a vers, seccionat, en cadas-
cuna de les làmines que acom-
panya. S’hi troben versos de
sempre com “El cel ben serè /
torna el mar més blau / d’un
blau que enamora / al migdia
clar” (Maragall) i de nous com
“El sol es pon darrere les mun-
tanyes / i pinta de taronja els
arbres verds” (Comadira) i de
desconeguts per als més petits,
malgrat que són d’un autor
clàssic: “Barques de paper / va-
rava en la llarga / quietud del
vent. / L’or assedegat / d’abelles
i tarda / beu l’aigua del mar. /
Quan se’n vagi a fons / miraré la
barca / del soldat de plom”.
(Espriu).

I una manera d’exercitar la
memòria a través de la lírica és
recórrer a la música. Teresa
Llobet ha publicat a l’Abadia de
Montserrat un enfilall de con-
tes musicals per a infants, Mu-
sicàlia, que recull les lletres i les
partitures de 48 cançons, la
majoria populars, i unes orien-
tacions per explicar els contes
que amaga cadascuna, amb l’a-
jut sonor de diversos instru-
ments musicals. El recull ha
comptat amb la col·laboració de
diferents centres, el CEIP Serra-
parera, de Cerdanyola del Va-
llès, el CEIP La Sardana, de
Ciutat Badia, i els CEIP Ramiro
de Maeztu i Mas Casanoves, de
Barcelona. Un material per fo-
mentar l’expressió corporal i
plàstica, el llenguatge musical i
el teatral, amb multitud de re-
cursos que els professionals
d’aquestes matèries agrairan, i
els seus alumnes també.
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Brian Michael Bendis
i Marc Andreyko, Torso.
Planeta DeAgostini.

Barcelona, 2003.

T
orso podria ser una
obra més sobre el
molt concorregut te-
ma de l’assassí en sè-
rie a la societat ian-

qui, però no es així gràcies a un
tractament narratiu que la
converteix en molt singular.
Bendys i Andreyko, coautors
del guió, combinen equilibra-
dament una reconstrucció do-
cumentada sobre uns fets re-

als, i aconsegueixen l’interès
d’una investigació periodísti-
ca, amb la ficció de tres línies
dramàtiques al voltant de les
figures d’Elliot Ness, dels poli-
cies que l’ajuden i de l’assassí
múltiple.

El grafisme, d’un realisme
fotogràfic matisat per efectes
expressionistes, i una planifi-
cació que combina la reiteració
amb la distorsió imaginativa,
ajuda a crear una atmosfera
que barreja equilibradament
l’allunyament i la implicació
en la narració. El protagonista
és Elliot Ness, que és contractat
com una figura popular de la
defensa de la llei i l’ordre per
afavorir la reelecció de l’alcal-
de de Cleveland, que parado-

xalment està afectat per ru-
mors, i fets, de corrupció a la
seva administració. La repeti-
ció dels mètodes expeditius
emprats a Chicago es veu in-
terferida i complicada per una
sèrie de crims. Davant d’a-
questa problemàtica especial
l’home fort i honest no només
fracassa sinó que provoca trac-
tes injustos i danys als més fe-
bles, i evidencia el tarannà au-
toritari que hi ha darrere de la
façana del justicier.

Al davant hi apareix, prepo-
tent, la figura de l’assassí que
justifica la seva actuació amb
una ideologia elitista i reacci-
onària radicalitzada. I al bell
mig els autors han situat el
contrapunt dels policies, aju-
dants d’Elliot Ness, com a per-
sonatges que viuen l’assetja-
ment i la temptació de la cor-
rupció de ben a prop, que pa-
teixen la pressió dels seus pre-
judicis i que conjuminen la
defensa de la llei amb una visió
mes crítica de l’ordre al qual
serveix.

Miguel Fernández Pacheco,
La letra que no tenía trabajo.

Il·lustracions de Javier
Serrano. Edicions SM.

Madrid, 2003.
A partir de 6 anys.

À lbum guanyador del
premi internacional
d’il·lustració de la Fun-

dació SM, institució que
agrupa diferents segells, en-
tre els quals el català de Cru-
ïlla. Metàfora sobre les difi-
cultats de l’atur, amb les lle-
tres com a protagonistes. Il-
lustracions geomètriques
amb poca diversitat que do-
nen un to monòton al con-
junt, tot i que inquietant.

Dominique Demers,
El vell Tomàs i la petita fada.
Il·lustracions de Stéphane

Poulin. Traducció de Teresa
Farran. Editorial Joventut.

Barcelona, 2003.
A partir de 6 anys.

À lbum d’il·lustracions a
doble làmina i grans fi-
gures centrades en el

protagonista, un vell pesca-
dor malhumorat que troba
una nena diminuta que el
mar li ha deixat damunt la
sorra. La nena serà una tro-
balla que omplirà de llum la
solitud del vell pescador. Un
relat molt poètic sobre la ve-
llesa i l’amistat, amb fantasia
afegida.

Ceseli Josephus Jitta,
La fàbrica de núvols.

Il·lustracions del mateix
autor. Traducció d’Elena

Martín i Laurence Schöder.
Editorial Baula.

Barcelona, 2003.
A partir de 6 anys.

E n Blai i el seu gos viuen
en un país on troben a
faltar la pluja. Per això

se’n van tots dos a la recerca
de núvols en un país llunyà.
No hi coneixen ningú i no hi
són gaire ben rebuts. Sense
desanimar-se, treballen du-
rament per aconseguir el seu
objectiu. Il·lustracions amb
làmines que incorporen el
collage, fins i tot fotogràfic.


