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«Book love: t'agrada llegir?»
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Tung, Debbie. Book love: t'agrada llegir? Trad., Alícia Astorza. Barcelona:
Bridge, 2020. 136 p. ISBN 978-84-16670-79-6. 14,90 €.

Sentir-se identificat amb les il·lustracions de la Debbie Tung és més fàcil que
fer un pa amb tomàquet i menjar-se’l per sopar. 136 pàgines plenes d’humor on
els llibres (i els qui estimen els llibres) són els protagonistes, i amb unes
il·lustracions que disparen els nivells d’empatia fins a nivells estratosfèrics.

Però primer presentem l’autora, perquè… qui és la Debbie Tung? Doncs és
una il·lustradora de Birmingham que en el seu moment va llicenciar-se en

Disseny de Moda i després va fer un màster en Informàtica. Treballava com a programadora a temps
complet fins que un dia va dir, mira prou, i des de llavors persegueix el seu somni de viure dedicant-se
al que més li agrada: dibuixar. 

Gràcies als seus dibuixos introvertits i intimistes, la Debbie es va anar fent un lloc a les xarxes (podeu
seguir-la a @wheresmybubble) i, després d’un parell d’autopublicacions, va arribar el seu primer llibre:
Quiet girl in a noisy world (Andrews McMeel, 2017). Però com que una de les seves grans passions
són els llibres, el seu segon llibre publicat va dedicar-lo a ells… i aquí és on neix Book love i que
gràcies a l’editorial Bridge podem gaudir en català.

Alguns dels temes més recurrents al còmic són el fet de quedar-se a casa llegint de forma compulsiva i
oblidar que a la vida hi ha més coses, tractar els llibres com si fossin el teu bé més preuat, les llibreries
i biblioteques com a llocs sagrats indiscutibles, etc. Sense oblidar els possibles conflictes tant amb la
parella com amb els amics a causa dels llibres (i si deixes un llibre i no te’l tornen, o te’l tornen
malmès? he, he) o els típics conflictes interns sobre com prioritzar lectures o com organitzar els llibres.

Moltes de les vinyetes s’ubiquen a la pròpia casa de la protagonista, però cal destacar l’elevat nombre
que se situa en biblioteques o llibreries. Aquí en teniu un exemple: «El procés de comprar un llibre».
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Booklove és el típic llibre que saps que pots regalar i quedar bé. És simpàtic. A més, pot agradar tant a
persones lectores com a no lectores, o fins i tot a persones que no estan habituades a llegir en format
vinyeta (no hi ha molt de text, els diàlegs són clars). Podríem dir que és una obra que es llegeix ràpid
però que permet tantes relectures com un desitgi.

Ja per anar acabant, diré que no és el primer «còmic bibliòfil» que apareix a casa nostra ni el primer
que es ressenya en aquest blog: per citar-ne alguns, Bibliomanías i En la cocina con Kafka en serien
un bon exemple.
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