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Thierry Robberecht i
Philippe Goossens (text i

il·lustracions), El meu pare va
ser rei. Edicions Baula.

Barcelona, 2002.
A partir de 6 anys.

Antonio Rubio, Els oficis d’en
Joan. Il·lustracions de Rebeca
Luciani. Traducció de Miguel
Barrios. Col·lecció Llibres per a

somniar. Kalandraka.

Barcelona, 2002.
A partir de 6 anys.

Jonathan Emmett, El talp i la
lluna rebonica. Il·lustracions

de Vanessa Cabban.
Traducció i adaptació

d’Antoni Cossimo. Edicions

Beascoa - Random House.

Barcelona, 2002.
A partir de 5 anys.

David Melling, La caça del
petó. Adaptació d’Antonio

Cossimo. Edicions Beascoa -

Random House. Barcelona,
2002. A partir de 6 anys.

T
ots aquests àlbums
tenen unes caracte-
rístiques comunes:
vocació de bona edi-
ció, tria de bones il-

lustracions, i una breu història
consistent. A més, compleixen
la funció de donar entrada a la
il·lustració que es fa a fora, tot i

que no es pot deixar de posar el
crit al cel per recordar que el
planter de bons il·lustradors
catalans viu cada vegada més al
marge del panorama editorial,
a pesar que el seu paper a fora
continua sent rellevant, com és
el cas recent de Lluïsot, guar-
donat per un llibre seu, publi-
cat per Media Vaca (editorial
valenciana de gustos exquisits),
a l’última Fira de Bolonya.

AMB COLORS FORTS
El meu pare va ser rei és un pas-
seig visual per unes làmines
que guarden les proporcions
entre allò que considerem més

elevat socialment, per tant, més
engrandit per les il·lustracions,
i el que queda per sota. A banda
de la reflexió sobre la relació
entre pares i fills, les il·lustraci-
ons mantenen uns tons de co-
lors forts, extrets del vestit de
rei. Només les làmines d’entra-
da i de sortida opten pels tons
blavosos, de quan el pare enca-
ra jugava a fet i amagar amb el
seu fill, i quan hi torna, tip
d’exercir el paper de monarca.
Àlbum per mirar. Després, per
llegir ràpidament. I per tornar a
mirar tantes vegades com con-
vingui. Publicat per una edito-
rial dels Països Baixos (Toen papa
koning was), es va distribuir pri-
mer a Bèlgica.

Amb Els oficis d’en Joan, Kalan-
draka Edicions incorpora un
àlbum d’autoria gallega (Os ofi-
cios de Xan). El seu guió delata
més una orientació a partir del
mateix il·lustrador que no pas
de la brevetat del text de la
història. Làmines a doble pàgi-
na, de tons forts, marcades per
l’excentricitat tant del perso-
natge protagonista com dels
elements que van entrant en els
seus somnis: galetes geganti-
nes, els tres porquets de la
imaginació del conte, la capsa
que amaga un grill, les molles
de pa transformades en dofins,
els deserts de dinosaures, el joc
(jo en diria de l’oca més que del
dòmino com diu el text), la ba-
nyera o la cuina.

LA LLUNA EN UN COVE
L’àlbum El talp i la lluna rebonica
(Bringing down the moon, en la
versió original) és una al·legoria
d’allò tan sabut que és voler la
lluna en un cove. El personatge és
un talp que vol aconseguir la
bola blanca com sigui i que fa
mans i mànigues buscant l’a-
juda d’altres habitants del bosc
com el conill, l’eriçó i l’esquirol.
La il·lustradora ha triat un to
obligadament blavós per crear
el clima de nit de lluna plena, el
mateix color del talp, que dóna
un aire càlid a totes les làmines.

La caça del petó (The Kiss that
Missed) és un àlbum escrit i il-
lustrat per l’anglès David Me-
lling. Hem començat amb un
pare que va ser rei una tem-
porada i acabem amb un rei
que no està pel seu fill i li envia
un petó de bona nit, a distàn-
cia, que s’escapa. Gràcies a això
es poden viure una sèrie d’a-
ventures pel bosc quan un dels
cavallers de la cort empaita el
petó fugitiu. Les làmines, de
tall més clàssic que tots els àl-
bums anteriors, algunes em-
marcades, se centren més en
les peripècies del cavaller i el
seu cavall, fins que apareix un
drac que l’il·lustrador engran-
deix a discreció. Cavaller, drac
i conte. Un còctel perfecte,
malgrat que no hi hagi prin-
cesa.

W. VANCE

Productor d’èxits

C Ò M I C

P E P E G Á L V E Z

W. Vance i J. van Hamme,
Secreto de defensa. Norma

Editorial. Barcelona, 2001.

Ted Benoit i J. Van Hamme,
La extraña cita. Norma

Editorial. Barcelona, 2002.

A
Europa la historieta
com a fenomen de
masses es manifesta
únicament al mercat
francès i en determi-

nats productes. Que molts d’a-

quests àlbums siguin guionit-
zats per Jean van Hamme no és
cap casualitat. Les narracions
de Van Hamme es caracteritzen
per actualitzar la tradició del
fulletó d’aventures i misteri.
Thorgal, Largo Winch i XIII són
sèries seves amb gran capacitat
de fidelitzar lectors. Malgrat
tot, l’èxit també pot ser l’origen
d’un perill: el del perllonga-
ment innecessari i la repetició
d’esquemes narratius cada ve-
gada més buits. Aquesta és l’a-
menaça que anuncia la lectura
de Secreto de defensa, àlbum que
dóna continuïtat a XIII, una sè-
rie que semblava haver arribat
al seu lògic final.

Precedida per La
investigación, una
mena de resum i
guia per orientar-se
en l’expansiu uni-
vers narratiu de XIII,
aquesta nova aven-
tura no aporta gai-
res novetats, alhora
que força els límits
de la credibilitat de
manera inusual en
Van Hamme. Per tot
això apareix un in-
terès suplementari i
superior al de la
pròpia trama: acon-
seguirà el guionista
salvar en el proper
àlbum aquest fràgil
i superficial inici?

Recomanem, en canvi, la
lectura de La extraña cita, un al-
tre fruit de la pressió comercial
que en aquest cas ha provocat
la recuperació guadianesca de
les aventures de Blake i Morti-
mer desprès de la mort del seu
creador, E.P. Jacobs.

ANACRONISME EXPLÍCIT
Els clàssics components de
misteri i fantasia son tractats
per Van Hamme amb la lli-
bertat de l’anacronisme explí-
cit mentre que el grafisme de
Ted Benoit aporta la recupe-
ració d’atmosferes i la calidesa
del seu traç a aquest diverti-
ment.

M. Carme Roca, Nits de
celobert. Col·lecció La Llum del

Far. Edicions Baula.

Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

N arració de misteri, ambi-
entada al Barri Gótic de
Barcelona. Uns fets luc-

tuosos sense explicació fan que
des de l’inici de l’obra s’ensumi
l’olor de tragèdia. A mesura que
transcorre l’acció, tot apunta
cap a un desenllaç fatal. Només
una bona dosi d’enginy i audà-
cia i unes intenses ganes de
viure podrien vèncer el tene-
brós i poderós destí que sembla
haver-se apoderat de la part
antiga de la ciutat.

Klaus Kordon, Germans i amics.
Traducció de Núria Mañé.

Col·lecció Antaviana Jove.
Editorial Barcanova.

Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

E n Frank i el seu germà
gran, en Burkie, viuen a
Berlín en l’època posteri-

or a la Segona Guerra Mundial.
La ciutat està dividida en sec-
tors i ells viuen a la zona d’o-
cupació soviètica. La seva mare
torna a casar-se i el padrastre
trenca l’harmonia familiar, pe-
rò l’amistat entre els dos ger-
mans es manté ferma. El futbol
serà una afició compartida i el
desencadenant d’una tragèdia.

Maria Jesús Bolta, Mira quina
estrella. Il·lustracions de Josep

Vicó. Col·lecció El Micalet
Galàctic. Editorial Bromera.

Alzira, 2002.
A partir de 9 anys.

U na nit, una estrella pot
entrar a l’habitació de
qui menys s’ho pensa,

sobretot si té finestres. I pot ser
fins i tot que vulgui acompa-
nyar l’afortunat o afortunada a
tot arreu on vagi. I pot ser, fins
i tot, que se n’acabi enamorant.
Però a vegades aquestes amis-
tats impactants acaben provo-
cant maldecaps inesperats. No-
més l’amistat de debò ajuda a
superar tots els problemes.


