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El visitant
entra en
el llibre
i va descobrint
què amaga

Jörg Müller, El llibre dins el
llibre dins el llibre. Adaptació
de Jordi Pujol. Il·lustracions
de l’autor. Edicions Serres.

Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

N
o sempre la volun-
tat de l’il·lustrador
es pot complir.
Aquesta és més o
menys la conclusió

que el visitant (més que lector)
d’aquest àlbum en pot treure
si fa el recorregut que li pro-
posa l’autor en una mena
d’Alícia al país de les meravelles,
de les meravelles, de les merave-
lles... i així fins a l’infinit, amb
la diferència que el “país de les
meravelles” és un llibre, “dins
el llibre, dins el llibre...”.

L’esquema és senzill. La his-
tòria il·lustrada circula de
menys a més en grandària, i
de més a menys per arribar a
la conclusió. És a dir, a mesura
que el visitant entra en el lli-
bre anirà descobrint què
amaga, fins a arribar al món
interior del mateix il·lustra-
dor, que se li presenta tal com
és en realitat. Però a mesura
que en va sortint, anirà aban-
donant cadascuna de les sales
i anirà veient com el mateix
il·lustrador s’empetiteix per
desaparèixer precisament en-
golit pel seu món.

L’excusa d’aquest viatge és
que el visitant exigeix a l’il-
lustrador, d’una manera lite-

ral, que no li doni
“llebre per gat”,
ben al revés del que
tothom vol. És a
dir, que el conill
que misteriosa-
ment es veu en les
primeres làmines
sigui canviat per
un gat.

El visitant, que
també és un petit
lector de molts lli-
bres de contes i
d’àlbums il·lus-
trats, sap que el co-
nill és un dels ani-
mals més preferits
dels il·lustradors i
per això li reclama
una història espe-
cial en la qual in-
tervingui un gat.

Amb tot aquest
planteig, l’il·lustra-

dor Jörg Müller ha construït
un llibre que fa fer un salt al
cor només quan l’agafes de la
prestatgeria perquè la sobre-
coberta fa la impressió que
estigui estripada amb un cop
d’efecte eficaç. La coberta des-
vela el que es podria conside-
rar la làmina principal del
conte: el visitant té el llibre a
les mans, que, com en un joc
de miralls, es va multiplicant
dins de cada llibre fins a arri-
bar a la mínima expressió.

Unes ulleres de color blau i
vermell ajudaran el visitant a
fer dues parades en la visita
per veure amb definició allò
que amaguen un parell de là-
mines. Un petit parèntesi en
un viatge que no necessitaria
aquesta mena de joc perquè
s’aguanta prou pel seu propi
contingut.

L’autor combina les il·lus-
tracions en color amb les de
blanc i negre i aboca tot el seu
interès en el bon acabat de
cadascuna de les làmines. A
vegades, per fer l’efecte que ha
creat un quadre amb joc de
pinzells, aquarel·les, olis o ai-
guades, i, a vegades, per dei-
xar-ho en una mena de “mul-
titiralínies de tinta xinesa” o
un joc d’ombres.

En realitat, les làmines són
una conjunció d’estils, dels
quals el que aconsegueix un
impacte visual és el primer
pla del cap d’un gat blanc re-
produït a una escala mil·li-
mètrica com si, en lloc d’un
dibuix, es tractés d’una foto-
grafia amb pel·lícula de den-
sitat alta, amb velocitat molt
elevada i diafragma molt
tancat.

L’il·lustrador s’hi ha diver-
tit. Segurament que sense
pensar en l’objectiu de l’àl-
bum ni preocupar-se, per
sort, per la destinació que li
donaria l’editor. Una clau bà-
sica perquè el visitant-lector
també s’hi diverteixi.

SINS ENTIDO

Portada de Jesús Blasco de la revista ‘Chicos’

Homenatges dispersos a l’obra
gràfica dels germans Blasco

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Jesús Blasco, Hombres muertos en la isla.
Sucesor de E. Meseguer. Sabadell, 2002.

Diversos autors. Chicos.
Sins entido. Madrid, 2002.

D
e vegades, en aquest petit món de la
historieta, sembla com si l’atzar
hagués volgut jugar amb cartes
marcades per disfressar l’acció d’un
fet desitjat i planificat. És el que ha

passat amb la concentració temporal d’una
sèrie d’accions inconnexes en l’origen, volun-
tats particulars aïllades, però amb el comú
objectiu d’homenatjar l’obra dels germans
Blasco. Primer va ser l’exposició dedicada a la
Factoria Blasco, organitzada per Quim No-
guero, amb un encertat i poc habitual guió
temàtic i visual, i patrocinada per Caixa Man-
resa. Poc després, la Biblioteca Nacional d’Es-
panya homenatjà la revista de postguerra Chi-
cos, en què col·laboraren tots els germans, tot
i que Pili i, especialment, Jesús, amb les his-
tories de Cuto, són els que van tenir una im-
portància capital. L’Ajuntament de l’Escala
s’afegia a aquesta onada d’homenatges amb El
silenci dels mites. Còmics originals dels germans
Blasco, una altra exposició, més modesta, però
igualment significativa.

D’altra banda, la Semana Negra de Gijón va
reflectir part de la projecció europea de la seva
obra, com a creadors d’algunes de les aventures
de Tex, mític personatge de la historieta italia-
na. Finalment, cal assenyalar l’edició, curosa i

de format espectacular, de la reedició d’Hombres
muertos en la isla, historieta apareguda a l’es-
mentada revista Chicos.

Ja només falta que al desordre espontani el
substitueixi l’actuació coherent amb fets com
la reedició de Tragedia en Oriente o Cuto en el do-
minio de los sioux, entre d’altres obres de Jesús
Blasco tan importants com inaccessibles; o la
realització de l’estudi complet que la seva obra
necessita i es mereix.

Sally Gardner, El catàleg per a
fades. Adaptació de Josep
Ferrer. Il·lustracions de

l’autor. Edicions Serres.

Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

A quest és una mena de
llibre de text per a au-
tors empedreïts i novells

de contes de fades. Però, per
dissimular, està adreçat als
lectors joves, amb instrucci-
ons sobre la fauna i amb al-
guns secrets que no són tan
fàcils de copsar només llegint
els contes quan ja estan em-
motllats i acabats. Les il·lus-
tracions aclareixen els dubtes
que el text no aconseguix
aclarir totalment.

Miriam Mos, Ris, ras.
Adaptació de Josep Ferrer.
Il·lustracions de Delphine
Durand. Edicions Serres.

Barcelona, 2002.
A partir de 5 anys.

U n conte sobre un dels
individus que més com-
pliquen la vida dels en-

senyants. Els polls. En realitat,
es podria titular: Qui li piqui que
s’ho rasqui. Una manera de
combatre els enemics és co-
nèixer-los a fons. Els personat-
ges estrambòtics, una mica
d’imaginació i una història de
fons d’amor entre ensenyants
per culpa dels polls fan un àl-
bum que toca el gènere de
l’humor.

Lauren Child, De quin planeta
ets, Anna Tarambana?

Adaptació de Josep Ferrer.
Edicions Serres.

Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

D e la mà del personatge
que dóna títol a l’àlbum,
es fa un recorregut de

bones intencions per a la sal-
vació de la natura des de l’hà-
bitat més contaminat, el de la
ciutat. Les il·lustracions i el text
estan elaborats les unes a la
mida dels altres en una mena
d’àlbum per cobrir la funció
didàctica amb què està conce-
but. El text, en diferents cossos
de lletres, juga també en favor
de la creació global del llibre.


