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Anna Vila, A mi no em veu
ningú. Il·lustracions de Maria

Teresa Cáceres. Premi
Apel·les Mestres. Edicions

Destino. Barcelona, 2002.
A partir de 6 anys.
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Il·lustracions de Susanna

Campillo. Col·lecció El Vaixell
de Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

C
oincideixen en el ca-
lendari editorial dues
novetats de l’escrip-
tora Anna Vila (Igua-
lada, 1949). D’una

banda, l’àlbum il·lustrat que va
obtenir el premi Apel·les Mes-
tres, conjuntament amb Maria
Teresa Cáceres, i de l’altra un
recull de contes breus en el
qual torna a posar en solfa les
interioritats dels animals, per-
sonatges que ja utilitzava en
un llibre anterior, Més o menys
ben avinguts (Cruïlla).

A mi no em veu ningú és un
dels àlbums de la sèrie dels
premis Apel·les Mestres que,
per les seves làmines, pràctica-
ment es menja amb els ulls.
Però això no vol dir que el text
sigui secundari, com a vegades
passa. En aquest cas, la breu
història utilitza un personatge
infantil, acomplexat inicial-
ment per la seva poca alçada, i
en va resseguint un procés
progressiu que persegueix
l’objectiu de fer útils els dos
pams de menys amb enginy i
capacitat d’ajuda, fins a des-
lliurar-se del complex.

Aquest és un premi Apel·les
Mestres, doncs, que es pot lle-
gir independentment de les
il·lustracions perquè el text té
les frases justes que necessita
la història que planteja. A
l’hora de deixar-se emportar
per la passejada visual, l’àlbum
destaca pel seu interès a age-
gantar les figures, a mostrar-les
en primer pla i, sobretot, en un
minuciós treball acolorit que
converteix cada làmina en una
mena de pintura individual.

Els tons càlids i el traç pastós
aporten a les publicacions il-
lustrades recents un treball
que, no ho perdem de vista,
només té sentit en una edició
de dimensions i qualitat com
la que permet el suport àlbum.
És per això que sovint no
apreciem en publicacions de
butxaca algunes de les il·lus-
tracions que acompanyen un
conte o una novel·la.

PETITS CONTES D’ANIMALS
D’altra banda, Anna Vila ha fet
amb Un pacte és un pacte, per als
primers lectors, un recull de
petits contes que tenen com a
protagonistes la formiga, la
marieta, el cuc de terra, l’esca-
rabat, l’aranya i la puça. Nova-
ment, les històries no es limi-
ten a retratar una aventura

més o menys simpàtica, sinó a
explotar les possibilitats ima-
ginatives que proporcionen
cadascun d’aquests personat-
ges, amb un tret comú: la uti-
litat amable i solidària que ca-
dascun pot oferir i l’aposta pel
pacte com a fórmula possible.

Així, la formiga arriba a un
acord per organitzar la vida de
la seva mestressa a canvi de
queviures suficients (per cert,
l’ús de la paraula flit, originària
de fa mig segle, substituïda ara
per simplement insecticida, fogo
o matamosques, entre altres de-
nominacions, és una recupera-
ció que no hauria de passar per
alt el Termcat). La marieta fa un
servei comunitari (com si fos
un semental propietat de l’ad-
ministració) a canvi de tenir
prou pugó d’aliment. El cuc de
terra s’ofereix de guàrdia de
servei en unes vacances i d’es-
quer per als peixos d’estiu.
L’escarabat sembla un tècnic
d’un departament d’innovació
empresarial. L’aranya recupera
el seu paper d’espantamosques.
I la puça fa d’alcavota d’una
parella de gats.

EXPLICACIÓ ENCICLOPÈDICA
Tot i el caràcter literari dels
petits contes, algú s’ha adonat
que si el llibre afegia un apèn-
dix amb una breu explicació
enciclopèdica adaptada als
primers lectors de les caracte-
rístiques de cadascun dels ani-
malons, l’objectiu quedava ro-
dó. Les il·lustracions de Susan-
na Campillo, per les caracte-
rístiques de la col·lecció, són en
color, cosa que fa que la sèrie
Blava del Vaixell de Vapor ocupi
el paper d’“àlbum de butxaca”.
Com que els contes tenen una
família protagonista, la il·lus-
tradora s’ha recreat amb les fi-
gures dels personatges, i els
animals, protagonistes del
text, tenen en les il·lustracions
la proporció corresponent al
costat dels humans. La làmina
més poètica, la que tanca el
llibre (pàg. 67): la parella de
gats a la teulada, retallats en
un ambient blavós, propi de
les vinyetes de nit. Només hi
falta la música de fons.

ALFONS LÓPEZ

Globalització

C Ò M I C

D A N I E L B O A D A

Alfons López i Pepe Gálvez,
La globalización. Pasen y vean.
Icaria Editorial/ CC.OO.

Barcelona, 2002.

E
ntre les nombroses
sorpreses i novetats
que va aportar l’úl-
tim Saló Internacio-
nal del Còmic de

Barcelona, cal destacar el nou
llibre d’Alfons López i Pepe
Gálvez, La globalización. Pasen y
vean. Es tracta d’un còmic a tot
color, editat per la Federació
de Serveis i Administracions
Públiques de CC.OO., que
aborda el tema de
la globalització des
d’un punt de vista
humorístic i amb
un plantejament
netament de no-
vel·la negra.

Soledad Izquier-
da, una atractiva
dona, va a veure un
detectiu perquè
trobi el seu com-
pany desaparegut,
Pensamiento Alter-
nativo. La investi-
gació ens submer-
girà en un món al-
legòric en el qual
no només veurem
analitzades totes

les qüestions que estan actu-
alment en boca de tothom: el
pensament únic, la sostenibi-
litat del planeta, la revolució
tecnològica..., sinó que, a més,
ens farà reflexionar sobre la
condició humana com a con-
seqüència dels últims desco-
briments antropològics, que
com molt bé diu l’editor en la
contraportada: “No deixen
gaires dubtes sobre com n’ar-
riben a ser, d’animals”.

Alfons López aporta els seus
dibuixos frescos i clars i Pepe
Gálvez uns textos molt ben
escollits i fàcilment entene-
dors, que ens permetran
aprofundir, sempre en clau
d’humor, en un tema d’allò
més seriós.

No és el primer cop que
aquests dos autors formen
tàndem. Anteriorment aques-
ta parella havia donat excel-
lents fruits com ara Assassinat a
la mesquita (1992) i Color café
(1998).

Tant López com Gálvez, dos
autors compromesos amb les
causes socials des de fa anys i
que en algunes ocasions n’han
sofert les conseqüències, ens
plantegen una visió de la glo-
balització sense embuts i d’una
manera directa i clara. En al-
guns moments fins i tot àcida.

SENSE EXCUSES
Molts de nosaltres ja no tin-
drem excusa, després de re-
passar La globalización, per al-
legar que no entenem termes
com per exemple mercats fi-
nancers, neoliberalisme, fò-
rums regionals, banca ètica,
companyies transnacionals,
etcètera. És aquesta una feina
de divulgació lloable i im-
prescindible que es trobava a

faltar a l’hora de
tractar els temes
econòmics, sem-
pre envoltats d’u-
na cerimoniosa se-
riositat i d’un llen-
guatge moltes ve-
gades volguda-
ment críptic. Amb
aquesta obra ens
divertirem i alho-
ra coneixerem
moltes de les claus
econòmiques i so-
cials dels nostres
temps i, a més, i
això és molt im-
portant, podrem
albirar solucions
alternatives.

François Michel, Viatge al
voltant de la terra. Un atles de
relleu. Traducció d’Anabel

Expósito. Edicions 62.

Barcelona, 2002.
A partir de 9 anys.

L libre divulgatiu per des-
cobrir el planeta Terra,
conèixer la geografia fí-

sica i política, situar els grans
i petits Estats, mostrar la vari-
etat de les poblacions i la ri-
quesa de les civilitzacions.
Muntage i composició amb
peces mòbils, complements i
interactivitat amb cercles mò-
bils o llengüetes per moure
imatges.

Gabrielle Vincent, La petita
marioneta. Text i

il·lustracions. Traducció de
Pilar Garriga. Editorial

Zendrera Zariquey i Cercle

de Lectors. Barcelona, 2002.
A partir de 5 anys.

H istòria de l’amistat d’un
infant i una petita ma-
rioneta. L’àlbum és més

aviat un extens recull d’il·lus-
tracions a llapis que tant po-
dria ser la interpretació d’un
conte explicat o la creació
d’un conte il·lustrat amb po-
quíssimes paraules. Això és
possible gràcies a la capacitat
expressiva de les il·lustracions.

Penelope York (text) i Jane
Bull (disseny), El llibre de la

màgia. Traducció de Josefina
Caball. Editorial Molino.

Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

M olts dels secrets del
món de la màgia ex-
plicats no només teò-

ricament sinó amb instrucci-
ons i exemples pràctics. La
bossa de trucs, els globus
misteriosos, varetes que su-
ren, el mocador que desapa-
reix, la cartera màgica, l’art de
llegir el pensament... I el bon
consell: no revelis mai els teus
secrets màgics.


