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L a Xamae és petita, lleugera i arrodonida, i una ràfega de vent s e l’endú.
D es prés de viure tot d’aventures ins òlites , ac aba el llarg viatge adormida,
i una forta tempes ta la deixa c olgada s ota la terra fins que inic ia un
proc és de trans formac ió. Q uè és aques t pers onatge que volta empès pel
vent? E n un c onte, és tan important c aptar l’atenc ió del lec tor al llarg de
la his tòria c om s orprendre’l amb un final ines perat. A quí el mis teri es
manté fins al final: la Xamae és una llavor que ac aba prenent la forma d’un
margalló. A més de gaudir d’una bona lec tura, ens trobem davant d’una
interpretac ió plàs tic a de qualitat: interes s ant el treball de c olor, que
omple unes pàgines ben c ompos tes i generos es , s empre dins una paleta
c romàtic a s uau i uniforme. C al es mentar, també, el bon treball de
pers onatge, que, es s ent tan s ols un c erc le amb dos punts per ulls i una
línia per boc a, té vida pròpia, té ànima. L a lletra i el dibuix, en c ompleta
harmonia, fan d’aques ta obra, P remi M erc è L limona 2 0 1 1 , un àlbum
il·lus trat digne de tenir.
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