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Hans Christian Andersen,
Contes. Selecció i edició de
Hans-Joachim Gelberg i
Nikolaus Heidelbach.

Traducció d’Anna Gasol.
Il·lustracions de Nikolaus

Heidelbach. Galàxia

Gutenberg i Cercle de

Lectors. Barcelona, 2005.
A partir de 9 anys.

La Gran Biblioteca de Les Tres
Bessones. El Quixot.

Il·lustracions de Roser
Capdevila. Edició i disseny
d’Equip Cromosoma. Text
ficció de Teresa Blanch, a

partir del guió audiovisual
de Francesc Orteu. Text no
ficció de Lola Casas i Jesús
Gonzàlez. Documentalista,
Maria Días. Cromosoma i

TV3. Barcelona, 2005.
A partir de 7 anys.

D
esprés dels contes
dels germans
Grimm, un volum
de luxe que Cercle
de Lectors va editar

amb làmines de Nikolaus Hei-
delbach i text en versió cata-
lana d’Anna Gasol, la iniciati-
va ha tingut continuïtat amb
un altre volum, no menys de
luxe que l’anterior, amb il-
lustracions i versió catalana
dels mateixos autors.

És difícil saber per on ini-
ciar el recorregut d’aquest
nou llibre il·lustrat –prop de
400 pàgines–, si pel fons il-
lustratiu o si pel text. El vo-
lum recull 43 contes d’An-
dersen i un centenar de là-
mines, que fan també de ca-
tàleg de les il·lustracions ori-
ginals de Heideibach que
Cercle de Lectors ha exposat a
la seva sala del Born.

LA RUTA DEL LECTOR
La ruta del lector espectador
d’aquest volum sembla inevita-
ble: primer resseguir la versió
il·lustrada per Nikolaus Heidel-
bach (Colònia, 1955), que tam-
bé ha participat en la selecció
dels contes, i descobrir-hi els
personatges o les escenes clau
de l’univers de Hans Christian
Andersen. El passeig visual obre
la gana de la lectura. El segon
pas, doncs, és entrar en cadas-
cun dels contes, no només per
redescobrir-hi aquells passatges
escoltats o llegits alguna vegada
sinó per llegir cadascun dels
contes, lliures de les manipula-
cions i els refregits als quals
han estat sotmesos i, com ja és
habitual en les versions d’Anna
Gasol, amb un estil que busca
l’espontaneïtat i el tacte de la
llengua d’arribada sense perdre
el sentit de l’olfacte de la llen-
gua de sortida.

Qui ha tingut més d’una ve-
gada Hans Christian Andersen
com a company de viatge en les

seves aventures han estat les
Tres Bessones. També és agosa-
rat dir, després del ja indiscuti-
ble ressò mundial dels perso-
natges creats per Roser Capde-
vila, que amb la posada en
marxa de La Gran Biblioteca de Les
Tres Bessones, la productora Cro-
mosoma engega un dels seus
projectes més ambiciosos a
llarg termini.

Al marge de la complexitat
audiovisual del fenomen, ens
trobem davant d’una aposta en
suport tradicional, no exempta
de risc, però a la vegada d’una
gran importància pel seu con-
tingut i presentació. Els volums
de La Gran Biblioteca, autèntics
volums no tan sols pel seu dis-
seny sinó per les seves dimen-
sions, ofereixen una versió de
les aventures que les Tres Bes-
sones segueixen amb personat-
ges cèlebres, reals o de ficció.
Els cinc primers títols previstos
són El Quixot, Gutenberg, Veláz-
quez, el Viatge al centre de la Terra,
de Jules Verne, i Amadeus.

Cada volum inclou un DVD,

en català, castellà i anglès, que
permet reproduir l’episodi a la
pantalla. Hi ha l’opció del sub-
titulat. I, com en el volum en
paper, l’apartat El racó dels savis,
que dóna una extensa infor-
mació sobre el personatge pro-
tagonista, l’autor o el creador
del personatge, una aproxima-
ció al gènere de l’obra, si és li-
terària, un annex d’elements
comparats com per exemple els
molins de la Manxa amb els
parcs eòlics, una guia de com es
fa el guió d’un episodi de Les
Tres Bessones i un joc de trossos
retallats de les il·lustracions que
corresponen a alguna seqüèn-
cia de l’episodi en qüestió.

Aquesta Gran Biblioteca de les
Tres Bessones anuncia una pri-
mera sèrie de 50 volums amb
protagonistes tan diversos com
ara els Tres Mosqueters, Cristò-
for Colom, Frankenstein, Sher-
lock Holmes, Vincent van
Gogh, Agatha Christie i l’Home
Invisible. Un autèntic fons de
coneixement bàsic que fornirà
la curiositat de les generacions
més joves dels pròxims anys.

MATTOTTI / GLÉNAT

Una de les làmines de Mattotti

Fugitius del temps
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Mattotti, Cartas de una época
remota. Ediciones Glénat.

Barcelona, 2005.

E
l nou llibre de Mat-
totti està format per
quatre relats. Quatre
històries de diferent
llargada i intensitat,

dues de petites, El retrato del
amor i Away far away, que con-
juminen imatges per crear at-
mosferes de desamor i d’e-
nyorança. Después del di-
luvio, amb guió de Gian-
delli, obre el llibre amb la
presència del color ver-
mell intens i enfosquit
dels crancs que envaei-
xen les pistes de l’aero-
port, diferent del vermell
més matisat que llueix el
tren que com la sang
flueix pel futur a Cartas
de una época remota (guió
d’Ambrosi). I és que un
cop més Mattotti aconse-
gueix amb la seva com-
posició dels colors satis-
fer el plaer plàstic i ge-
nerar contínuament mo-
dulades informacions
narratives tant de l’acció
com de la reflexió, tant
del que passa fora com
sobre tot del que passa
dins de les persones.

SETGE A L’AEROPORT
A Después del diluvio un
aeroport és l’escenari
d’un curiós setge, de la
reflexió sobre la soledat i
la dificultat de viure en
comú, així com de l’esce-
nificació del viatge entès
com una manera d’enga-
nyar el temps i per tant a
nosaltres mateixos. Bus-
car o fugir als i dels al-
tres, patir o gaudir de

l’aïllament són disjuntives so-
bre les quals es mouen els
personatges d’aquestes narra-
cions i que a Cartas de una época
remota es resol amb una anti-
cipació d’un demà configurat
per sensacions i relacions
virtuals. Ambra, la seva pro-
tagonista, viatja contínua-

ment i ho fa envoltada de re-
alitat i holografies que gaire-
bé no es diferencien i l’exte-
rior ben bé podria no existir i
ser un espai imaginari, més
pobre que el de les historietes
autoreferenciades que apa-
reixen al relat per justificar el
pas del temps.

Care Santos, Val més anar sol.
Alfaguara - Grup

Promotor. Barcelona, 2004.
A partir de 14 anys.

E l Pando i el Zetazé són dos
dels personatges d’aques-
ta obra que es mou en les

coordenades dels grups juve-
nils violents. El relat inclou una
anàlisi de les causes del feno-
men i també un tractament
psicològic en el qual la lluita
per sortir del pou és evident.

Manjusha Pawagi, La nena que
odiava els llibres. Traducció de
Teresa Farran. Il·lustracions de

Leanne Franson. Joventut.

Barcelona, 2004.
A partir de 7 anys.

L a protagonista es nega a
llegir tot i que els seus
pares tenen la casa plena

de llibres. Els personatges de
ficció s’escampen per la casa i
ella ha de llegir-ho tot per saber
on els ha de tornar.

Tomàs Molina, Contes de
l’Univers. Il·lustracions d’El

Persas. La Galera. Barcelona,
2005. A partir de 6 anys.

E n clau de conte, l’autor
explica als més petits els
enigmes de l’Univers. Pe-

rò també facilita segons quines
respostes a preguntes que els
petits fan als adults. Sobre la
Terra, la Lluna, el Sol, Venus,
Mart, Saturn, la Via Làctia i les
estrelles fugaces.


