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Un poema a la panxa
E n U n poema a la panxa no podem parlar pròpiament de narrac ió; ens
hem de referir direc tament a una pres entac ió d’emoc ions , c om ara la
tendres a, la nos tàlgia o la s oledat, o també a valors c om la c ompanyonia i
l’empatia. A l llarg del llibre veiem c om el Babalú aprèn a exterioritzar la
s eva pena a través de l’es c riptura. L’autora fa s ervir la metàfora explíc ita
d’un mal de panxa produït per un paper que el nen s ’ha empas s at, que
dintre fa mal i que, en c anvi, tret a l’exterior i c ompartit amb els
c ompanys proporc iona un benes tar s ubtil i intens alhora.
U lis es Wens ell hi ha fet una feina extraordinària. E ls s eus grans enc erts
s ón la gamma dolç a de c olors , preferiblement c àlids ; la c ompos ic ió, amb
les figures s ituades en un fons que rec ull l’ambient d’una aula d’una forma
molt ben matis ada, o bé retallades en un fons de c olor neutre. L a idea és
pos ar èmfas i en els ges tos s ubtils i en l’expres s ió dels ros tres , tot i que
no fa s ervir primers plans . Tot es tà molt ben res olt, tot i que no res ultava
una tas c a fàc il amb un argument tan prim c om aques t.
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