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El rei Jan i el Drac

E ls  infants  solen  passar  hores  immersos  en  his tòries  de  personatges

fantàs tic s  en les  quals  realitat i fic c ió van de la mà, com el Jan i els  seus

amics , que  cons trueixen un cas tell  amb una  caixa  de  cartró, un llençol

vell, quatre  pals  i  alguns  maons  trencats ; alçat el  cas tell, lluiten contra

dracs  i  mons tres . Peter  Bentley, l’autor,  ens  convida  a  reviure  aques t

món,  ens  transporta  fins  aquell  temps  en  què  la  casa  veïna  es tava

habitada per bruixes  i els  desconeguts  se’ns  podien endur ficats  dins  d’un

sac . Per a aques t relat, no poden ser més  encertats  els  dibuixos  de Helen

O xenbury, que  hi  donen  forma  i  color. Sense  desmerèixer  el  text, que

flueix  amb  harmonia,  com  en  tots  els  àlbums  il·lus trats  el  pes  de  la

his tòria  recau  en  la  imatge:  l’express ivitat  dels  personatges  i  la

narrativitat de les  escenes  –en alguns  casos  fragmentades  com s i foss in

vinyetes–  són elements  que fan poss ible seguir la his tòria sense llegir-la.

Es  trac ta  d’un treball  excel·lent  de  la  coneguda  il·lus tradora  de  tradic ió

anglesa  que  no  passarà  de  moda,  com  tots  els  c làss ics ,  perquè  els

c làss ics  des taquen  per  la  seva  atemporalitat,  un  gran  valor  en  perill

d’extinc ió.
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