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A partir de 8 anys.

N
o sé si àlbums il·lus-
trats com aquests
dos arriben a les bi-
blioteques públi-
ques, és a dir, si són

posats a l’abast de la curiositat
d’un lector ampli. I ho dic per-
què, des de fa temps, moltes de
les novetats literàries en català
no hi troben un lloc. Fet més
greu encara si tenim en compte
que, en la majoria de casos, han

rebut del govern català l’ano-
menat suport genèric, encara vi-
gent, pendent de ser revisat pel
renovat departament de Cultu-
ra, encara perillosament basat
en criteris exclusivament in-
dustrials sense tenir en compte
l’interès literari.

¿Què se’n fa de cadascun dels
300 famosos exemplars dels tí-
tols subvencionats pel suport
genèric? ¿Pot ser que encara
existeixi aquell magatzem ha-
bilitat per responsables de le-
gislatures anteriors on s’anaven
amuntegant les capses de lots
de llibres que diu que cap bi-
blioteca pública volia? ¿Val la
pena tant de debat estèril sobre
l’oportunitat o no del cànon del
préstec bibliotecari, si a la llar-
ga pot ser que cap llibre nou
arribi al fons bibliotecari?

Aquest mateix temor és el
que em feia preguntar abans si
aquest parell d’àlbums il·lus-
trats trobarien un espai a les
biblioteques. Si és així, no hi
hauria d’haver cap dubte a in-
troduir-los en les vitrines d’ex-

posició de llibres destacats, en-
tre altres coses perquè, sota
l’embolcall de la literatura, el
que tots dos presenten és una
qualitat il·lustrativa que s’allu-
nya molt de la il·lustració es-
tàndard –en molts casos debu-
tant–, que sobreviu entre les
pàgines d’un tant per cent molt
elevat de les publicacions.

Babaiaga és un conte terrible,
terrorífic, sanguinari, venjatiu,
i hauria de dir, atenent els cri-
teris literàrio-pedagògics i flon-
jos que ens envaeixen, no reco-
manable per a infants. Però
precisament perquè és un con-
te que recupera el terror en el
seu sentit més pur, sense vare-
tes ni martingales, em sembla
que la lectura i la mirada a les
làmines pot despertar el senti-
ment de les lectures que deixen
petja i que, per això, enfortei-
xen el criteri i la maduresa.

Babaiaga és una mossa lletja
com un pecat, amb una sola
dent, que, de tanta gana que té,
acaba convertida en ogressa.
Bevent de les fonts tradicionals,
a Babaiaga hi ha el bé i el mal,
l’enveja, la granota encantada,
el viatge ple d’obstacles i el tri-
omf de la bondat i la intel·li-
gència per damunt de la igno-
rància i la maldat.

RECUPERAT DEL PASSAT
Per acompanyar l’argument,
però, el que fa de l’àlbum il-
lustrat un llibre singular –no
només per dimensions– són les
làmines molt centrades en els
personatges principals, en pri-
mers plans, en la immensitat
del paisatge, en el contrast en-
tre gran i petit segons quins
són els ulls que miren l’escena
i, finalment, en un to de color
de tela que aparenta ser recu-
perada d’un antic taller de
pintor flamenc.

Molt més clàssic de fons és
l’àlbum L’exprés polar, del
nord-americà Chris Van Alls-
burg, que porta vint anys des de
la primera edició –ara entra
per primera vegada en català–
i del qual s’acaba d’adaptar The
Polar Express, pel·lícula produïda
per Tom Hanks i el mateix au-
tor. El conte de L’exprés polar
s’inscriu en la tradició de ca-
ràcter, diguem-ne entranyable,
que promouen les festes nada-
lenques. Un viatge fantàstic
amb tren exprés, sota una suau
nevada, porten el protagonista
al reialme del Pare Noel, on,
elegit pel capitost dels barbuts
blancs, pot escollir i demanar el
regal que vulgui.

Les làmines de L’exprés polar
tenen un to marcat per les vol-
ves de neu que cauen sobre
l’escenari del conte. Un món
fantàstic que es mou en la ma-
roma tremolosa d’aquells
punts dels somnis que viuen el
moment més dolç just abans de
fer-se la llum. La de la realitat.
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Pere Joan, Azul y ceniza.
Inrevés Edicions.

Palma, 2004.

A
zul y ceniza es distin-
geix a primera vista
pel seu gran format,
allunyat de les mesu-
res habituals dels àl-

bums de còmics. Aquesta gran-
dària, però, es tan poc comer-
cial com coherent amb l’objec-
tiu narratiu. La funció de les
pàgines és oferir espais per a un
relat que de vegades acumula la
relació de diferents fets i en
d’altres incorpora elements
més o menys onírics i fantàs-
tics, amb vida pròpia. Aquesta
estructura narrativa respon a la
concepció oberta del llibre, a la
indagació sense respostes con-
cloents que l’autor ens ofereix.
Una indagació que recull fets
reals i ficcions, reconstruccions
gràfiques de sensacions i recre-
acions paral·leles sobre la vo-
luntat d’autodestrucció de les
persones i sobre els desordres
vitals que l’originen.

Des de l’inici destaca en
aquest llibre de Pere Joan la
força del color, la seva funció
narrativa tant en la reproduc-
ció de la intensitat i artificiali-
tat que conviuen en la quotidi-
anitat com en la suggestió d’e-
mocions individuals. Amb un
equilibri entre dinamisme, ca-
ricatura i realisme se’ns des-
criu, dins del marc del temps
de les vacances, gent que espera
per viatjar, gent que ha canviat
o espera canviar de vida.

Un atemptat, amb una ex-
plosió en què el tractament dels
colors fa que els gasos semblin
líquids, provoca un viatge d’in-
vestigació per part del protago-

nista, escriptor anònim, al vol-
tant de gent que s’ha suïcidat o
que ho ha intentat. Cubans que
s’inoculen el virus de la sida
com a forma de protesta i de
solidaritat amb els marginats.
L’homenatge a Sylvia Plath,
amb el nan que s’opera perquè
li allarguin els ossos i es queda
baix, però ja no es nan i no pot
treballar com a tal, i Marianne
Faithfull que parlen de la tensió
vital, del que es demana a l’e-
xistència, dels equilibris amb
els quals esperem i demanem
amor, capacitat de crear inten-
tant sortir dels límits, i d’imitar
o mirar d’apropiar-nos la vida
d’altres.

JOC I SIMBOLISME
Altres narracions parteixen del
món de les columnes, en què es
toquen els temes de joc i sim-
bolisme, el vorejar la destrucció
per culpa de les drogues i de la
situació especial de les dones

dins del món del rock; d’Hilde-
gart Rodriguez o la incapacitat
de soportar el pes de ser la
concreció d’un model aliè, una
criatura de laboratori; de Nico-
lás Branda, la història de per-
seguir una meta inassolible i
l’amor que et fa dependre d’un
altre; dels follets com a parts de
la personalitat que s’enfronten
entre si; de Kitchi Matsuura, un
kamikaze que no va morir en la
glòria de la batalla; del terro-
rista nihilista de l’atemptat de
l’aeroport...

I també hi ha diferents suïci-
des, com ara el marit abando-
nat i el jove que sentia el seu
cos d’una manera hipersensi-
ble. I una sèrie de sensacions,
com ara la de no estar, la de no
correspondre a una realitat es-
table, la de la por de ser expul-
sat o del rebuig a l’ordre impo-
sat, la de la reacció a una
adaptació que es converteix en
una pressió constant.

Eva Ibbotson, Maia se’n va a
l’Amazones. Traducció de

Marcel Soler. Salamandra.

Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

A ventures de la protago-
nista amb l’Amazones de
fons en un viatge que la

porta a viure a casa d’uns on-
cles que no coneix. L’amistat
amb un jove com ella que con-
viu amb els indis, fa que com-
parteixi la passió per la selva i
les descobertes sorprenents.
Ressenya a la pàgina XIII.

El petit avet,
adaptació d’Anna Grau.
Il·lustracions de Rosa M.

Curto. Col·lecció Trot Clàssic.
Combel. Barcelona, 2004.

A partir de 5 anys.

A daptació en àlbum il·lus-
trat d’aquest conte po-
pular que té com a pro-

tagonista un avet i les seves
peripècies des que es fa gran al
bosc fins que arriba a ser venut
en una fira fins a servir de lle-
nya per a la llar del foc, en una
metàfora del cicle de la vida.

Les aventures d’en Quixot,
adaptació d’Anna Obiols.

Il·lustracions de Joan
Subirana Subi. Lumen -

Random House Mondadori.

Barcelona, 2004.
A partir de 6 anys.

A daptació del clàssic de
Cervantes per a primers
lectors que dóna una

imatge de tendresa i humani-
tat del personatge del Quixot.
De dimensions singulars, l’àl-
bum pretén ser una porta de
presentació del Quixot.


