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Xavier Borràs,
Les reixes del Cundi.

Il·lustracions de Carme Solé
Vendrell. Editorial Edebé.

Barcelona, 2004.
A partir de 6 anys.

Meritxell Martí i Orriols,
Paper de diari. Il·lustracions de

Jordi Vila i Delclòs.
Editorial La Galera i

Cercle de Lectors.

Barcelona, 2004.
A partir de 8 anys.

L’
àlbum il·lustrat ha
recuperat, després
d’un període de
convalescència,
una bona part de

la salut que tenia en temps re-
culats. ¿Potser el paper gruixut,
el cartoné, el paper cuixé i les
reproduccions digitals han
abaratit costos per a bé dels que
encara es resisteixen a viure

sense aquesta espècie editorial?
Fa la impressió que el sector del
llibre aniria coix si no comptés
amb edicions d’aquesta mena,
llibres d’aspecte singular, de
dimensions incapaces d’entrar
en qualsevol prestatgeria, d’i-
matges de personatges nascuts
entre la simbiosi narrativa que
es produeix entre autors i il-
lustradors.

Per això s’ha de celebrar
aquest temps d’eufòria que viu
el sector i que, a l’hora de tocar,
fullejar, remenar i olorar se-
gons quins llibres, ni que sigui
en les grans esplanades de les
llibreries especialitzades o les
seccions de les grans superfíci-
es, ens fa una mica més feliços,
alegres i polits.

La recuperació de l’àlbum il-
lustrat ho fa, com tots els gè-
neres, a través de publicacions
camuflades per a infants. Enca-
ra hi ha una certa reticència a
convertir l’àlbum en capritx
d’adult. Però la presència de
l’àlbum il·lustrat a casa és tam-

bé el primer pas que uneix en
complicitat visual o lectora
adults i infants. No sempre un
àlbum s’explica pel text, i so-
vint cal resseguir-lo pas a pas
amb els primers lectors, com si
s’estigués inventant l’origen del
videojoc o del devedé.

Dues peces que s’adscriuen a
aquesta opció són Les reixes del
Cundi i Paper de diari, dos àlbums
que parteixen de dues iniciati-
ves ben diferents. Una, de la il-
lustradora Carme Solé Ven-
drell, que ara combina sales
d’exposicions amb el llibre, i
l’altra, del premi de l’Hospital
Sant Joan de Déu que, a partir
d’un conte premiat, encarrega
les il·lustracions.

L’àlbum de Carme Solé Ven-
drell transporta a reconèixer-hi
el perfil dels seus personatges
típics. Aquesta vegada, l’autora
ha fugit de les làmines acosta-
des a la tela de quadre i ha
tornat a la calidesa del llapis de
color sobre el paper. Per això hi

trobem una alenada del
seu estil clàssic, suau,
tendre, evocador de
sensacions, en què les
mirades, els senzills
punts dels ulls són es-
sencials en aquestes fi-
gures, diuen més del
que no explica el text.

Xavier Borràs hi ha
posat paraules. I en surt
un conte brevíssim so-
bre la riquesa de la lli-
bertat a través de les
peripècies d’un conillet
d’Índies, de la seva llui-
ta contra les reixes: les
reixes dels indis, les rei-
xes del vaixell traficant,
les reixes de les gàbies
dels científics, les reixes
de la botiga d’animals,
les reixes de la gàbia de
l’escola... El bosc, com a

mite de la llibertat.
D’altra banda, l’àlbum Paper

de diari entra en el terreny del
retrat del que és quotidià. Les
il·lustracions de Vila Delclòs són
més aviat traços que s’apiloten,
s’entortolliguen per acabar for-
mant personatges i paisatges.
Vila Delclòs es mou en diferents
estils com a il·lustrador i fins i
tot ha col·laborat amb La Fura
dels Baus.

En aquest cas, el conte és
costumista, des del perquè del
paper de diari que embolica
l’esmorzar en lloc del de plata
que provoca les reflexions del
petit protagonista en un curt
trajecte fins a l’escola, fins a la
possibilitat de fer amb uns re-
talls de diari tres peces tan
senzilles com eficaces: un vai-
xell, un barret i un reactor.

I és que a vegades l’àlbum
il·lustrat també té aquesta fun-
ció paral·lela: la de manipular
objectes, papers o altres rein-
vents tradicionals de l’edició
multifuncional.
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Evolució social
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Óscar Nebreda, Lo más mejor
del Profesor Cojonciano. Albert
Monteys, Lo más mejor de Tato.
El Jueves. Barcelona, 2004.

L
a lectura compartida i
comparada d’aquests
dos llibres de la col-
lecció Lo más mejor, d’El
Jueves, protagonitzats

respectivament per El Profesor
Cojonciano i Tato, és una di-
vertida manera de comprovar
l’evolució de la nostra societat.
Anàlisi sociològica feta des
d’una perspectiva peculiar: la
de la variació de l’enfocament
de l’humorisme gràfic. D’una
banda, les historietes d’El Pro-
fesor Cojonciano han estat
continus exercicis de sentit

comú irònic que han retratat,
des de fa 25 anys, l’evolució
dels costums celtibèrics. Parlen
en directe i en primera perso-
na d’un hedonisme popular
que havia hagut de barrejar
sensualitat i repressió, i que es
riu, amb cert grau de compli-
citat, de les frustracions que
sovint acompanyen els seus
desitjos. Les seves vinyetes re-
flecteixen una societat que ha
assumit la tolerància mitjan-
çant un llarg exercici de su-
pervivència i que ha evolucio-
nat de l’agrarisme a la postin-
dustrialització sense abando-
nar l’aixopluc de l’escepticis-
me.

L’humor d’Albert Monteys,
en canvi, pertany a una gene-
ració instal·lada en la normali-
tat democràtica, per a la qual
la societat agrària és més exò-
tica que les Seychelles, el pro-

letariat una referència estètica
i la precarietat laboral el mal-
son amb què es desperta de la
cibernètica confusió adoles-
cent. Personatges que s’han
trobat amb l’herència d’uns
canvis radicals en la proximi-
tat i intensitat de les relacions
personals; modificacions de
pautes socials que han fet que
les dimensions reals i virtuals
de les seves vivències estiguin
molt a prop. Així, les aventures
de Tato es desenvolupen en un
terreny en què el costumisme
sociològic conviu amb incursi-
ons de la imaginació lúdica en
el terreny de la irrealitat. D’a-
questa manera el retrat irònic
de la depauperada vida social
del protagonista es comple-
menta amb els abundants gags
sobre les cuques molles, inevi-
tables i significatives veïnes del
nostre protagonista.

Victòria Bermejo, Són
tremends. Il·lustracions de

Gallardo. Col·lecció
Samarkanda. La Magrana -

RBA. Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

M anual per descobrir
com es pot ser aventu-
rer, desordenat, extra-

vagant, despistat, cursi, espa-
vilat, il·lús, excèntric, pesat,
bergant o susceptible. Inclou
un text per fer l’autoretrat.

Eduard Màrquez, L’Andreu i el
mirall de les ganyotes.

Il·lustracions de Teresa
Martí. Cruïlla. Barcelona,
2004. A partir de 6 anys.

C ada matí, el protagonista
s’ho passa bomba fent
ganyotes davant el mi-

rall. Un dia, el seu clònic del
mirall no li torna la ganyota i
ell es queda ert. La por a mi-
rar-se al mirall el domina fins
que el misteri s’aclareix.

Miquel Desclot, Nas de
barraca. Il·lustracions de

Lluïsa Jover. Cruïlla.

Barcelona, 2004.
A partir de 7 anys.

U n escriptor té un circ en
miniatura a l’hort de
casa. Tafaner de mena,

de tant en tant hi envia el nas
perquè li expliqui tot el que hi
passa. Però és un nas una mica
miop. Tot i així, aconsegueix
complir la missió.


