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En un poble de pessebre
À lbum que explic a la his tòria del naixement de J es ús des del punt de
vis ta de les figures del pes s ebre. M onts e Frans oy ha volgut des tac ar els
protagonis tes i ha optat per unes figures modelades i ac olorides , en les
quals els ges tos i les expres s ions s ’han potenc iat al màxim, mentre que
el fons d’aques t pes s ebre s ón dibuixos lineals , gairebé es bos s os . E l text
res ulta s ubs idiari i remarc a, mitjanç ant l’augment del c os de lletra, els
detalls relac ionats amb els pers onatges del pes s ebre: el pas tor i c aç ador,
la bugadera i el pes c ador, el rabadà c aganer, en una gradac ió fins arribar a
l’es s ènc ia: M aria, J os ep, J es ús , l’àngel. També des taquen les figures dels
mús ic s que toquen el tamborí i el s ac de gemec s , c om un homenatge a la
c anç ó de L longueres L es figures del pes s ebre, c antada per la c oral
infantil V eus del Brus i, en el C D que ac ompanya l’àlbum. Sembla que
ac tualment el pes s ebre és l’únic c ontac te dels infants amb el mis s atge
original del N adal. É s lògic , donc s , que l’editorial aprofiti la forç a de la
tradic ió, alhora que es reivindic a el patrimoni mus ic al c atalà.
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