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Maria Espluga
ha heretat
l’estil de
la seva mare

Pep Molist, El tresor del vell
pirata. Il·lustracions d’Anna
Clariana. Col·lecció El Vaixell
de Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2002.
A partir de 6 anys.

Xavier Nicolau, Història d’un
nas. Il·lustracions de Marie

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

Barcelona, 2002.
A partir de 6 anys.

Ramon Pastor, Peret i els
lladres. Il·lustracions de Maria
Espluga. Col·lecció El Vaixell
de Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2002.
A partir de 6 anys.

Q
uan es combinen
il·lustracions sug-
gerents amb textos
amables, el resul-
tat és més aviat
dolç. No és cap re-

cepta secreta: és la petita fór-
mula que permet que un lli-
bre sigui pensat, elaborat i
editat per als primers lectors. I
com que sempre he tingut el
dubte de saber ben bé, a
aquestes altures dels hàbits de
consum cultural, qui refonoll
són els primers lectors, cal
afegir que l’etiqueta d’aquests
tres contes no els priva en cap
moment de ser mirats i llegits
per tota mena de lectors de

tota mena d’edats.
I en aquest cas allò que pot

semblar un tòpic és un fet real
perquè els tres autors resse-
nyats amb aquests miniàl-
bums de butxaca que integren
la col·lecció El Vaixell de Vapor
(la blanca) han fet uns contes
d’aquells que desperten la
sensibilitat dels més petits i
alimenten o regeneren la dels
més grans. Les il·lustracions
són, com en tota la col·lecció,
en color.

Atenció, doncs, a aquests
tres autors que aparentment
poden semblar autors de con-
veniència, és a dir, d’aquells
que han escrit un conte per
casualitat, però que aporten
un bon material perquè és
honest amb els lectors, amb
ells mateixos, amb la tradició

literària i perquè manté les
mínimes dosis de coherència
fantasiosa, poció realista i ri-
gor literari.

A El tresor del vell pirata, Pep
Molist (Manlleu, 1965) ajunta
la relació d’un nét amb el seu
avi amb l’aventura fantasiosa
d’un passat de pirateria. El
relat s’acompanya d’unes ins-
truccions fragmentades per
trobar el tresor. Un tresor que
és molt diferent dels tresors
que trobem en la majoria de
contes i que arriba a mans del
protagonista el dia que fa vuit
anys. Les il·lustracions d’Anna
Clariana se centren en els
personatges i la seva fusió
amb el paisatge propi dels pi-
rates. Cal mantenir la distàn-
cia entre l’avi de carn i os i
l’avi pirata sense que es noti la
diferència.

Xavier Nicolau (Gelida,
1969) a Història d’un nas, s’em-
pesca una atractiva història
d’un nas que té les altres pro-
pietats humanes. I aquest re-
curs permet crear un conte
d’aquells que potser només es
poden escriure una vegada,
però que manté l’interès del
lector pel fons d’aventura, per
l’originalitat dels personatges
(llengua, natges, dents i altres
espècies similars) i per la sor-
tida que l’autor li proporciona
després d’haver-lo presentat
com un nas que havia perdut
la memòria. En aquest cas, les
il·lustracions de Marie Nigot
són fetes de petits detalls,
anatòmics per una banda, i de
la natura per l’altra, que no
prenen una forma estàndard
fins a arribar al final a la pista
de circ.

Finalment, a Peret i els lladres,
Ramon Pastor (Sant Vicent del
Raspeig, País Valencià), fa un
conte que és, dels tres resse-
nyats, el que beu més de les
fonts tradicionals. Un parell
de lladres, un sastre i el seu
aprenent configuren l’esplet
de personatges. Situat en un
ambient rural on encara corre
un carro amb dues bèsties de
càrrega i on els lladres poden
fer-se passar la set bevent ai-
gua d’un càntir, la il·lustrado-
ra Maria Espluga ha pogut re-
córrer als seus personatges
característics, de cares defor-
mades però capaces de distin-
gir la fesomia de cadascú, ves-
tits amb roba que s’endevina
flonja gràcies al joc de colors i
ombres, expressius en cadas-
cuna de les accions que re-
presenten, i plens de vida.
Maria Espluga (filla de Carme
Solé Vendrell) manté amb el
seu estil una herència en el
traç que garanteix un fil de
continuïtat de la nissaga.

ROSINSKI

Tres vinyetes que mostren l’acció de l’àlbum ‘Western’

Un ‘western’
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Rosinski - Van Hamme,
Western. Norma Editorial.

Barcelona, 2002.

L
a conjuminació de la
fecunditat narrativa
de Van Hamme, que
ara ens anuncia un
descans a la premsa

especialitzada francesa, i del
domini de la figuració de Ro-
sinski ha produït una de les
nissagues mes veteranes i po-

pulars de la historieta euro-
pea: Thorgal. Ara la seva col·la-
boració s’ha situat en un altre
escenari fictici, de l’univers
víking l’acció s’ha traslladat a
l’oest ianqui de ramaders, xè-
rifs, atracadors i pistolers.

Western té, tant en el guió
com en el grafisme, un toc
crepuscular proper al realis-
me de Sense perdó, en què els
herois i les seves gestes són
substituïts per personatges
ambigus i accions d’ètica
dubtosa. Aquesta historieta,
com totes les de Van Hamme,
acumula en poc espai narratiu

un gran potencial de fets i ac-
cions dramàtiques interrelaci-
onats i dirigits, en aquest cas,
cap a un final irònic.

A Western, com en moltes
de les seves darreres obres, la
part més feble també és la
construcció dels personat-
ges, que apareixen rígids i
sense desenvolupar les evi-
dents i interessants potenci-
alitats; són presoners d’una
funcionalitat que els subor-
dina en la trama a les situa-
cions predeterminades. Mal-
grat tot, la tensió i l’arqui-
tectura narratives aconse-
gueixen un cert grau d’efec-
tivitat que es complementa
amb una recreació versem-
blant i documentada, recrea-
ció que adquireix credibilitat
i encís narratiu amb la com-
binació del dibuix realista i
l’atmosfera anacrònica defi-
nida pels colors de Rosinski.

Lemony Snicket, La serradora
miserable. Traducció de

Marcel Farran. Il·lustracions
de Brett Helquist. Editorial

Columna. Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

Q uart llibre de la sèrie
d’històries desafortuna-
des. En aquesta ocasió
els dissortats germans

orfes Baudelaire, Violet, Klaus
i Sunny, són enviats a la Vila
Anodina per treballar en una
serradora. Un lloc ideal per
trobar, darrere de cada tronc,
un perill amenaçador: una
màquina gegant de grapes
terribles, un menjar escàs i
dolent, un home amb un nú-
vol de fum, una hipnotitzado-
ra, un accident...

Teresa Broseta,
Operació tarrubi.
Il·lustracions de

Francesc Infante.
Col·lecció Sopa de Llibres.
Editorial Barcanova.

A partir de 10 anys.

E l protagonista d’aquest
relat, que va ser finalis-
ta del 1r premi Barca-

nova de literatura 2002, té
un ensurt terrible el dia que
troba un tarrubi a casa. La
feina és seva per amagar-lo
de tothom i per trobar la
manera de retornar-lo com
més aviat millor al país dels
tarrubis amb la seva família.
Dos bons amics l’ajuden a
sortir-se’n de l’aventura que
li ha caigut al damunt.

Dolors Garcia, L’home que
estimava els núvols. Col·lecció

L’Esparver. La Magrana.

Barcelona, 2002.
A partir de 8 anys.

R ecull dels sis contes gua-
nyadors del premi Lola
Anglada del 2001, cen-

trats en amors especials: un
indi que estima els núvols i la
pluja; un gat que es fa amic
dels peixos del mar; una nena
que estima els gats amb boge-
ria; una noia que estima el mar
que no havia vist mai; un nen
que estima els carrers de la se-
va ciutat; i un arbre que estima
els trens perquè passen carre-
gats d’històries. Un conjunt lí-
ric que explica com es poden
estimar les coses de cada dia.


