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«La llibreria voladora d’en
Franklin», o com la lectura
compartida ens transforma
i ens acosta als altres
nuvibo - dc., 11/07/2018 - 10:30

Campbell, Jen; Harnett, Katie (il·lust.). La llibreria

voladora d’en Franklin. Trad., Xevi Solé Muñoz.

Barcelona: Blume, 2018. [32] p. ISBN 978-84-

17254-02-5. 14,90 €. També en versió castellana.

En Franklin és un drac. Però no és com la resta. Ell

llegeix tots els dies, tant de dia com de nit: des

d’històries del rei Artús fins a llibres sobre aranyes,

com fer pastissos, l’art del kung fu o el ballet. En

Franklin és prou feliç, però li agradaria compartir les seves lectures i tot el que

descobreix als llibres amb els seus veïns. Però, és clar... qui gosaria escoltar un

drac immens que pot socarrimar tothom?

Aquest és l’argument d’un àlbum il·lustrat, editat per Blume, de la Jen Campbell,

guardonada poeta i escriptora de narrativa breu, llibretera durant deu anys i

autora dels llibres Weird things customers say in bookshops i The bookshop

book, i de la dissenyadora i il·lustradora Katie Harnett.

 La història d’en Franklin ens recorda la necessitat de compartir

allò que llegim i que ens ha emocionat, socialitzant una experiència

que, d’entrada, té lloc de manera individual. Llegir és un acte

privat, de recolliment i trobada amb un mateix. Però, què succeeix

quan podem obrir-nos als altres i establir-hi un pont a través de la

lectura? Molt senzill: que la nostra experiència s’amplifica,

s’expandeix, com si d’un Big Bang es tractés, i ens fa arribar

encara més lluny, a indrets que ni tan sols imaginàvem que

existien.

Però, com ja us hem avançat, tothom fuig d’aquest drac lletraferit. Tots, a

excepció d’una nena pèl-roja que adora tant els dracs com la lectura: la Lluna. I

és que els dracs apareixen als llibres que ha llegit sobre terres llunyanes. Un

exemple de com la fantasia alimenta la realitat, dotant-la de noves capes de

significació i fent que la vida sigui un lloc menys limitat i més vivible. Junts creen

un pla per compartir totes les històries que han llegit. Amb l’ajuda dels ratolins i

els ratpenats que viuen a la cova d’en Franklin, els dos amics construeixen una

petita llibreria a lloms del drac, entre les seves dues ales, i es dirigeixen al bell
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mig de la vila. Després del desconcert inicial, la reserva de la gent del poble

comença a esvair-se, i ben aviat, s’acostaran, curiosos, a mirar els llibres... i es

produeix el miracle!

Al final de l’àlbum contemplem com la Lluna reparteix pastís mentre en Franklin

explica històries i tots l’escolten embadalits sota la llum de la lluna. La literatura,

doncs, esdevé nexe d’unió i obre un món de noves possibilitats tant a en Franklin

com als seus veïns.

En definitiva, La llibreria voladora d’en Franklin és una història que parla de

l’amor pels llibres i per la lectura i de com aquesta és capaç de reduir les

distàncies entre les persones. Un àlbum tendre, bellament il·lustrat, molt

recomanable per a nens i nenes a partir de 4 anys i, també, és clar, per als seus

pares i mares.

Núria Càrcamo Bonet
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