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Anna Tortajada. A la Muntanya
de les Ametistes. Il·lustracions de

Rebeca Luciani. Barcanova.
Barcelona, 2004.

A partir de 12 anys.

À
lbum il·lustrat? No.
No ben bé. ¿Prosa po-
ètica per a infants?
No. No ben bé. ¿Llibre
singular? No, no. No

ben bé. Només aquestes tres in-
decisions poden haver fet que A
la Muntanya de les Ametistes,
d’Anna Tortajada i Rebeca Lu-
ciani, publicat a les acaballes de
l’últim any, hagi passat per alt
de nominacions com la del
Premi Llibreter d’àlbum il·lus-
trat d’aquest any o, encara més
incomprensible, de premis com
els de la Crítica Serra d’Or. És el
risc que corren edicions com
aquesta, que no encaixen en cap
de les etiquetes preestablertes
i que es queden en terra de
ningú. I que, per acabar-ho d’ar-
rodonir, no se sap ben bé si tant
les autores com l’editorial

l’adrecen a lectors joves o lec-
tors madurs.

El dia que la societat lectora
–i la crítica n’hauria de ser el
màxim representant– torni a
saber que té el dret d’escollir
allò que vol llegir, al marge de
les etiquetes o les prestatgeries
que li ofereixen, llibres com A la
Muntanya de les Ametistes amb
il·lustracions com les de Rebeca
Luciani hauran guanyat molt
de terreny.

És evident que Anna Tortaja-
da, després d’escollir el títol de
l’àlbum se sent deutora del lle-
gat de La muntanya d’ametistes, de
Guerau de Liost (pseudònim de
Jaume Bofill i Mates, Olot, 1878
- Barcelona, 1933), l’obra que va
fer sortir a la llum un poeta ins-
crit en el Noucentisme.

La muntanya d’ametistes va ser
el primer recull poètic de
l’autor a qui Anna Tortajada de-
dica ara el seu àlbum. Es va pu-
blicar el 1908, amb un pròleg

d’Eugeni d’Ors, i es va reeditar
el 1933, any de la mort de Gue-
rau de Liost, aquesta vegada
amb un prefaci de Josep Carner.
Allà, la muntanya és el reialme
del bestiari fantàstic i el lloc on,
com a decorat de fons, la natu-
ra s’humanitza. I això, Guerau
de Liost ho fa amb les eines
d’una llengua fornida per pa-
gesos, llenyataires i pastors, a
partir d’una recerca que –tal
com indica Marià Manent en
l’antologia publicada per Proa
el 1980–, el poeta fa en les seves
caminades per les contrades del
Montseny.

FANTÀSTIC I NOSTÀLGIC
Hi ha doncs, un punt de parti-
da en l’àlbum actual d’Anna
Tortajada que no amaga gens
on vol anar a parar quan diu,
només iniciar el seu relat: “On
la boira, fins i tot en dies d’estiu,
s’alça com un tul per entre
lloms de verdor clapejada, i on
el silenci és ple de sons que no
el trenquen, hi ha la Muntanya
de les Ametistes, mare de totes
les criatures de la contrada, ma-

jestuosa i senyora de la
plana que s’estén al seu
peu, folrada d’alzines i su-
reres atapeïdes”.

En aquest espai tan
fantàstic com nostàlgic,
l’autora hi fa jugar, entre
altres, el Follet Murri, la
Dona d’Aigua, el Jutge Savi
del Bosc (el castanyer), les
Merles d’Aigua, la Colobra
Escurçonera, el Dragó es-
cuat, l’Home, el Senglar,
l’Alzina i la Surera, el Car-
boner, la Reina del Gorg,
el Gat Mesquer, el gripau
Tòtil, el Foc, la Guilla, el
Mal Caçador, la Reina de
les Neus i les Bruixes. Però,

és clar, a l’àlbum d’A la Munta-
nya de les Ametistes, d’Anna Tor-
tajada, no hi ha una trama
plena d’acció, tan típica i tòpi-
ca de les lectures juvenils pre-
fabricades. En aquest cas, tot
consisteix a assaborir el llen-
guatge –hàbit perdut– i, per
tant, el llibre es fa inclassifica-
ble.

Rebeca Luciani fa la seva in-
terpretació del tetx amb sis là-
mines dobles –a més de petites
il·lustracions esquitxades en les
pàgines interiors–, introduïdes
per un breu fragment del ma-
teix text de l’àlbum. El món fan-
tàstic de l’autora, inspirat en el
Noucentisme de Guerau de
Liost, té en mans de la il·lustra-
dora una interpretació vivaç,
del tot contemporània, amb el
bestiari en primer pla; idealit-
za alguns dels éssers amb un
alè mironià, però sense renun-
ciar a fer reconeixebles, i una
mica realistes, les criatures fan-

Patricia Geis, La petita Tamazic.
Col·lecció Nens i Nenes del Món.

Combel Editorial - Casals.
Barcelona, 2005.

A partir de 6 anys.

En clau de conte, la sèrie
explica la manera de
viure dels infants en di-

versos llocs del món. En aques-
ta ocasió, la protagonista
d’aquest conte didàctic agafa el
nom de la seva terra, Tamazic,
al nord de l’Àfrica. L’autora del
text també ho és de les il·lus-
tracions.

Claus de relectura
J O S E P G Á L V E Z

C Ò M I C

Alfonso López, Políticamente
incorrecto. Icària Editorial.

Barcelona, 2005.

P
olíticamente incorrecto és
una mena de radiogra-
fia fragmentada d’a-
quest canvi de mil·len-
ni, feta a partir de la

recreació, evidentment crítica,
dels significats de, com indica
el seu subtítol, termes i imat-
ges d’ús freqüent. D’una banda
i com ja havia fet a la desapa-
reguda revista Angelitos Negros,
Alfonso López, tot seguint un
ordre alfabètic, revisa una sèrie
de conceptes clau en l’imagi-
nari de la comunicació i, per
tant, en la interpretació soci-
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Elisenda Roca, M’expliques un
conte? Il·lustracions de Mercè

Galí. Editorial Empúries -

Grup 62. Barcelona, 2005.
A partir de 5 anys.

Llibre que recull una dese-
na de contes populars pre-
sentats com a guió teatral.

El llibre té una doble utilitat:
la lectura en veu alta en grup
o escoltar-los mitjançant el CD
que acompanya el llibre. S’hi
relaten, entre altres, En Patufet,
La Caputxeta Vermella i Les set ca-
bretes i el llop.

Miguel Ángel Alonso, Contes per
anar al metge sense por.

Traducció de D. Senserrich.
Il·lustracions de P. Tidor.
Editorial Timun Mas -

Planeta. Barcelona, 2005.
A partir de 5 anys.

Posar-se una vacuna, tenir
febre, anar a una revisió
mèdica, enfrontar-se a

una operació, patir un em-
patx... Les visites al metge sem-
pre són com entrar en un altre
món. Àlbum que desmitifica la
por al metge.

al de la realitat. La nova defi-
nició dels termes pretén des-
pullar-los de les disfresses ide-
ològiques i mostrar la seva
incoherència en la majoria de
les ocasions, o la inconsistèn-
cia idealista, en d’altres. Es trac-
ta, en definitiva, d’evidenciar
la manipulació que des dels di-
ferents poders, i de vegades
dels contrapoders, es fa de les
paraules i de les imatges. Per
aconseguir-ho, el mecanisme
transgressor usat és que una
part de la definició, dels dià-
legs o de la vinyeta actuï com a
mirall de l’altre i evidenciï l’es-
tructura de la seva falsedat.
López fa aflorar, amb l’ajuda de
la ironia, el cinisme amb què
actuen contínuament els po-
derosos i, alhora, fa evident
que no només generen injustí-
cies i infelicitat sinó que, a més

a més, ens condueixen, amb la
nostra acomodada complicitat,
cap a la fi o la mutació radical
de l’espècie humana.

COMPLEMENT GRÀFIC
Els acudits gràfics actuen com
a complement de les definici-
ons literàries, amb la funció de
reflectir determinats concep-
tes i situacions amb perspecti-
va de profunditat. L’estilitzada
caricatura permet acon- seguir
significats generals que ja apa-
reixen tractats per la crítica de
la deformació gràfica. D’altra
banda la composició dinàmica
de les imatges ajuda a crear la
sensació que dins de la vinyeta
fixa es desenvolupa un abans i
un després que tenen la seva
funció narrativa, tan eficaç
com poc habitual dins l’humor
gràfic.

Una de les il·lustracions d’Alfonso López

ALFONSO LÓPEZ / ICARIA


