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Aquests tres
llibres són
una aposta per
l’experiment
i no una
proposta
d’il·lustració
en el sentit
clàssic

Mercer Mayer (text i
il·lustracions), Un malson al
meu armari. Traducció de
Clara Sanjurjo. Col·lecció

Llibres per a somniar.
Kalandraka Edicions.

Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

Peter Sís, Madlenka.
Traducció d’Albert Balasch.

Editorial Lumen. Barcelona,
2002. A partir de 7 anys.

Rocío del Mar Antón i
Dolores Núñez, El regal dels
pescador. Traducció d’Alfred
Quintana. Il·lustracions de
Xavier Vilagut. Edicions

Beascoa. Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

E
l llibre en cartoné,
l’àlbum il·lustrat,
l’àlbum experimen-
tal, sembla que han
tornat progressiva-

ment al panorama editorial.
Aquests tres llibres semblen
més una aposta per l’experi-
ment que no pas una proposta
oberta a la il·lustració en el
sentit clàssic com l’entenem.

Un malson en el meu armari
(There’s a nightmare in my closet)
és un conte que, brevíssim,
s’amplia gràcies a les làmi-
nes gairebé uniformes, il·lus-
trades amb la mateixa tècni-
ca, amb tres colors simples:
vermell, verd i negre. Com
que la col·lecció de Kalan-
draka se subtitula clarament
per a somniar, la història co-
mença així: “En el meu ar-
mari hi havia un malson”,
diu el petit protagonista.

L’autor el posa en peu de
guerra, al llit, armat amb una
escopeta i un canó de joguina,
hi ha un casc per terra, dos
soldadets de plom, una trom-
peta i un cavall de cartró, i en
làmines posteriors, un avió.
L’ambient ingènuament bèl-
lic domina l’àlbum. Per crear
l’atmosfera de por, el corti-
natge de la finestra fa de fan-
tasma, empesa pel vent. El
petit personatge tanca la por-
ta de l’armari, té por. Fins que
un dia decideix acabar amb el
malson d’una vegada. I els
malsons, ja se sap, no aparei-
xen fins que tot és ben fosc.
L’autor el reflecteix en forma
de monstre a qui disparar. Pe-
rò els trets, com passa amb els
ninots de mentida de les pel-
lícules, no fan el seu paper. I
en aquests casos, el millor és
optar per l’afecte, compartir
nit i llit amb el malson i pen-
sar que, malgrat que de l’ar-
mari pugui sortir un altre
malson, el lloc que ocupa el
protegit al llit no permet més
espai per a tres.

L’àlbum Madlenka, de Peter
Sís, és tota una altra cosa. Sota
l’excusa que al petit personat-
ge se li mou una dent, la pro-
tagonista inicia un recorregut
pel barri i algunes de les boti-
gues, en una mena de volta al

món gràcies als seus propie-
taris. El treball remarcable,
però, és la presentació de les
làmines, algunes de les quals
tenen finestres per connectar
amb la il·lustració de la pàgina
següent. Un treball que té du-
es parts ben diferenciades: el
dibuix gairebé arquitectònic i
el dibuix de traç minúscul i
fantàsmagòric, estil Joan
Ponç. És un d’aquells àlbums
que admeten diverses lectures
i, sobretot, diverses mirades.
Un petit luxe.

I El regal del pescador es dis-
tingeix dels àlbums publicats
en les últimes setmanes per-
què les seves làmines tenen
una característica singular:
plastilina i fotografia. Amb
aquesta barreja, la història té
un caràcter de sèrie animada,
gairebé de fotograma, que
convida a llegir la història: el
desig del petit protagonista
converteix el mar en un somni
màgic. Una mostra de les pos-
sibilitats de la tècnica aplicada
a la creativitat.

MARTÍ

Nafres
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Martí, Historias de realismo
sucio. Edicions de Ponent.

Onil, 2002.

A
questes històries
anomenades de rea-
lisme brut són com
petites ferides que no
s’han tancat i que

encara supuren els líquids de
la seva infecció, nafres de la
superfície de la nostra societat
i que Martí, un històric del Ví-
bora, ara absent del nostre
mercat, descriu amb una espe-
cífica barreja de morbositat i
objectivitat. Algunes d’aques-
tes narracions són anècdotes
costumistes, successos que
capgiren els valors tradicionals
del bé i el mal i que evidencien
els paranys que genera la por
arrelada en els prejudicis.

DENÚNCIA CONTUNDENT
Contundent en la denúncia
d’aquests, quan es tracta de
justificar la violència domès-
tica, i exemple de capacitat
sintètica narrativa és la his-
torieta de contraportada, An-
gustias.

Altres narracions interiorit-
zen aquests retrats d’horrors
quotidians cap a una dimensió
mes surreal, però no menys
esquinçada. També hi ha una

esplèndida recreació del conte
de Juan Rulfo No oyes ladrar los
perros que aconsegueix crear
una angoixant atmosfera gai-
rebé onírica des de planteja-
ments realistes.

Són historietes amb imatges
conformades per un expressi-
onisme caricaturesc que busca
ressaltar la vulgaritat de la re-
alitat. D’altra banda, el con-
trast entre el negre i el blanc
actua com un esclat gràfic,
com una mena de crit que
trenca amb qualsevol asèpsia
narrativa, que l’autor utilitza
per alterar la nostra lectura
distanciada i aconseguir que
determinades emocions inco-
modin l’atenció del lector.

Dav Pilkey, Les aventures del
Capità Calçotets. Il·lustracions

de l’autor. Traducció de
Josep Sampere. Editorial

Cruïlla. Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

E ls dos protagonistes es
dediquen a fer bromes i
es passen la vida escri-

vint i dibuixant còmics prota-
gonitzats per un personatge
que anomenen Capità Calço-
tets. Però hi ha un director
d’escola que no és amant de
les bromes i en munta una per
pescar els graciosos i acabar
amb la seva dèria. Relat d’hu-
mor per a primers lectors.

Pere Casals, El segrest de la
cantant de rock. Il·lustracions

de Cristina Losantos.
Col·lecció Sopa de Llibres.
Editorial Barcanova.

Barcelona, 2002.
A partir de 12 anys.

E l concert anava d’allò
més bé, el públic no pa-
rava d’aplaudir acompa-

nyant la Tot, la solista del grup.
Però quan la Tot va abandonar
l’escenari, dos homes li van
tapar el nas amb un drap im-
pregnat de cloroform. En des-
pertar, la noia no va tardar a
adonar-se que era dalt d’una
llanxa. L’havien segrestat.

Andrew Matthews, El carrer
de l’Amor. Traducció d’Odile

Arqué. Col·lecció Gran
Angular. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

L a protagonista d’aquesta
novel·la té 14 anys i una
vida amorosa més buida

que un desert. Les seves ami-
gues, en canvi, no paren de
lligar i sempre es queixen. Per
això la protagonista s’inventa
el carrer de l’Amor. L’autor,
del País de Gal·les, havia pu-
blicat en la mateixa col·lecció
la novel·la Somni d’una nit
d’hivern.


