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DIA 1

eux. Lóguez,
Noche de tormenta. Michèlle Lemi
2002

Avui penso que de vegades no saps què
et passa, voltes i voltes al llit pen
sant. Un neguit em pesa. Què em passa?
Qui sóc? D’on vinc?

ober t i
El blanc i negre i la línia amb un traça de fer
l’hor
a
tius
efec
molt
ser
n
pode
c
fres
seus senque l’espectador vegi reflectits els seva. De
més
fan
la
ió,
trac
timents en la il·lus
és més .
vegades, com va dir Picasso, menys

DIA 3

La història de l’Èrika. Rut
h Vander Zee – Robert o
draka, 2014
Innocenti. Kalan-

DIA 2

Shaun Tan. Ba

rbara Fiore, 20

07

e com
preguntant-m
it
ll
l
de
t
des el
M’he aixeca
era. «De vega
nc
se
da
vi
la
anirà el dia,
es».
buit d’esperanc prou feines arrib
dia es presenta
am
m
a, la llu
onat-

l.
L’arbre vermel

quasi nu
un pers
Una habitació esen t. Shaun Tan mos tra rrogan ts . La
te
pr
in
d’
se
i ple
t
ba a fertan import an
ixonat , apagat
ge sol, enca les imatges és, sovint , ns .
composició deper tal de generar emocio
com el dibuix

Un cop de sort, l’atzar,
la voluntat dels altres,
la meva mirada. Què ens
presenta el futur avui?
I demà?

A l’Èrika li canvia la vid
llençada des d’un tren a des de ben pet ita, quan va ser
tat s en aquest a imatgede final tràgic. Sentiments enfronmostrada d’esquena ent int imista i int rospectiva. L’Èrika
re la mare que la va trobar
per viure. El tren, que pot
i el fut ur
necta amb ella per la líni represent ar passat i fut ur, conde la composició i del seua de l’aigua. Innocenti, un mestre
potencial narrat iu.

DIA 4

el petit Ós i el petit Tigre van
Carta per al Tigre. La història de com
on. Hipò tesi – Kalandraka,
telèf
el
i
i
l’aer
ari,
ordin
u
corre
el
inventar
2011

viar. Algú ha
Però, saps? Tot en un moment pot can
ocupa per
pre
pensat en tu, et demana com estàs, es
es el millor de
tu. L’alegria arriba quan donem als altr
s escoltar-me.
nosaltres. Estic alegre perquè tu sap

la història de dos amics
A Carta per al Tigre, Janosch explica
e es troba bé i quines
l’altr
que volen saber en tot moment que es de comunicació, això
xarx
les
de
t
eden
prec
un
coses fa. Tot
Janosch és llegir felicitat.
sí, amb una mica més de cor. Llegir
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Hola , marx
o de
tal com e m va viatge al meu interior i,
sd
una carta po e manar, et faré arribar
sta
com e m trobo l cada dia . Aix í sabra` s
. Desitja’m s
ort i gra` cies
!

Sergi Portela. Il·lustrador

DIA 5
I doncs? Kitty Crowther. Corimbo, 2007

L’espera ha obtingut la recompensa, com es pot dubtar d’aquells que t’estimen i t’esperen? Gràcies per
dir-me a la darrera carta que m’esperaries!
Totes les joguines d’aquest protagonista han estat preocupades perquè el seu amic no arribava. Però ja és aquí! Arriba el seu millor moment, quan van a dormir tots plegats. La
manera d’il·lustrar de Crowther, en aparença senzilla, ens
connecta amb les nostres arrels i amb el nostre infant despreocupat però enèrgic i amb voluntat de fer coses sense
complexos.

DI A 6
El llop ha tornat! Ge

off roy de Pennart . Co

rimbo, 200

3
I és que estic alegre
quan tinc els amics i
coneguts
a prop. Penso, fins i to
t, en els que han pogu
t ser o
semblar enemics...

A El llop ha tornat! els
quen ajuda a la casa personatges dels contes clàssics buspel bosc. L’amabilita del conill perquè el llop torna a es tar
sopar acabi essent t del conill amb tot hom farà que aquest
divert ida que op ta perealmen t original. Una escena brillant i
titzar la comicit at de r la línia tancada i colors vius per em fal’escena.

DIA 8

DI A 7

El llibre tr
res, 2 0 0 4 ist. Michael Ros

re dels porcs. An tho

draka, 20 13
ny Brow ne. Kalan

at sonia, avui he reflexion
te
e
qu
ia
gr
le
l’a
i
a
Tot
als comportaments
m
s
eu
m
ls
de
ns
bre algu
a, sense
at la tristesa. Ràpid
la vida i m’ha arrib
il· lusavisar.
cs a través de la

El llib

rra com po
re An thony Brow n naol de les seves imatges es poden la
r,
ev
rti
als
pa
qu
a
s
En
.
ge
at
ció
tra
imen ts dels person
conèixer els sent des, de jocs me tafòrics que ens aju
ga
ve
les
pectes de
as
s
jor
pit
i
majoria de
rs
llo
sobre els mi
den a re flexionar .
na
ma
hu
ó
ici
nd
co
la

en – Q ue

n tin

Blake. Se
rAvu i p l ou
i est à núv
ol al meu
De vegad
es
int
dament t podem estar des erior.
mesuraristos i no
Q uen tin
veiem com
avançar.
amb el qBlake, amb el seu
ual aco
traç o

ber t i fre
ben dive
s tuma a
senzillam r tides, ens sorp il ·lus trar his tòrisc,
es
e n t p o de
rè
n
am b
roses i dir
ectes . imatges
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DIA 9

Hermosa soledad. Jimmy

Liao. Barbara Fiore, 200

8

La tristesa s’està fent
tan gran que puc
navegar en aigües malen
conioses sense
rumb, amb un ritme lent
i pesat.

Jimmy Liao és un d’aque
seva veritat en les seveslls art istes que dei xen la
En aquest àlbum queden imatges, tot el seu cor.
cions de l’au tor a par tir reflect ides les sensade la línia, una gamma limit ada de colors i escene
Sempre fascinant , Liao s aturades en el temps.
flex ions universals que planteja pregun tes i reno dei xen indiferen t.

DIA 10

El gos negre. Lev i Pinf old. Nub

eOcho, 2014

No vull que ni
Però m’he cansat, he sortit!
grans. Els he
la tristesa ni la por es facin
plantat cara.

a nena tan valenta
Meravellós àlbum on aquestresent ats per un gos
s’enfron ta als problemes, rep a, d’esquena, aporta
de mides gegant ines . La nental d’ajudar a la narraun pun t de vist a diferen t per romànt ics queda reció. La idea de sublimi tat dels personatge minúscul
flectida amb mes tria aquí, uní que el pot intimidar.
exposat a un element gegant

DIA 11

La princesa rebel. Anna

Kemp – Sara Ogilvie. Blu
me, 2013

Avui em sento bé, amb fo
rça. Amb valentia puc gir
ar les coses, els falsos
convencionalismes, el que
s’espera de nosaltres. Pu
c ser jo sense complexos
i trencar motlles.

Tot el que s’espera dels
personatges convencio
nals dels con tes clàssics
trobem aquí. Bé, no tot .
de cavallers ho
A aquest a princesa amb
esport ives no li agrada
ren alguns d’ella. La com
gens el que espeicit at també la trobem en
el traç àgil i en la «contr
gamma clàssica de colors
adicció» ent re la
i la psicologia que la nos
tra societ at atribueix a aqu
el blau, el rosa, etc. Ella
est a gamma :
s’acos ta al drac ver mell,
el perill, i s’enfront a de car
de ser un valent príncep
a al que hauria
blau. Pensar bé els colors
pot ajudar molt la his tòr
ia.

DIA 12
Al Prat. Yukiko Kato. Corimbo, 2013

He de confessar-te, però, que el viatge no està sent
fàcil. Molts dubtes m’assalten i l’angúnia s’obre camí.
En molts moments em trobo perdut.

En aquest deliciós àlbum la nena protagonista es veu literalment ofegada per l’herba i la natura. Amb un estil molt pictòric,
l’autora va creant una atmosfera cada vegada més tancada que
anirà acompanyada dels sentiments que la comencen a preocupar. La por d’haver-se perdut va creixent. El zoom que ens va
acostant a la protagonista en passar les pàgines ajuda a generar aquest sentiment també en l’espectador, deixem de veure el
cel, l’horitzó, i ens perdem també nosaltres.
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DIA 13

El pájaro negro. Suzy Lee. Barbara Fiore, 2010

I aquesta por que no arribo a entendre
creix sovint, tinc moltes preguntes
sense respostes.

El traç ràpid i la tècnica emprada, punta seca
negra gruixuda, juga a favor de generar el neguit i el no equilibri emocional de la protagonista. Suzy Lee utilitza magníficament el fora
de pla. No veiem què passa fora del pla, no
sabem, no estem segurs, tenim por, dubtes.

DIA 14
On és el meu barret? Jon Klassen. Milrazones, 2012

I aquesta situació em fa molta ràbia. I quan
estic rabiós no penso gaire clar i puc fer qualsevol cosa sense pensar.
En aquesta il·lustració, en aparença tranquil·la, veiem
un ós assegut tranquil. Però l’espectador observador
pot adonar-se que en aquest escenari fa uns moments s’ha viscut una escena molt enèrgica. Humor fi,
violència mostrada amb la quietud. Amb colors suaus
i pocs elements, Jon Klassen crea jocs de mirades
entre personatges i pica l’ullet al lector d’una manera
que el fa especial, recolzant-se en una narrativa visual de mestre.

DIA 15

olai Popov. L’A

rca, 19 96

t ot hom
prenyo amb
m
’e
m
e
u
q
ia
b
e n t o t,
Tinc tanta rà
o tinc la raó
j
e
u
q
c
e
r
C
.
o
i no els escolt .
ta
is
que l’oro
g
e
o
s desast res tolins i
em t or n
ra
ov mos tra el

Per què? Nik

tal en tre
bum, Pop
En aquest àla causen en una lluit a fates no són un tema
gull i la ràbi guerra i els seus efec st és de gran valor.
granotes . La àlbums i per ai xò aque y a infan ts, joves i
comú en els l’àlbum il ·lust rat pert an n t imatges on els
Mos tra que ual. El que comencen set un lloc desolador
adul ts per ignatura brillen acaba senades .
colors de la amb gammes mol t apag
ple de fang

DIA 16
Madrechillona. Jutta Bauer. Lóguez 2004

Avui de la ràbia he fet un crit fort. La ràbia pot
desmuntar qualsevol, en especial els més fràgils.
Jutta Bauer, amb el seu estil informal, mostra d’una manera directa les conseqüències que pot tenir un acte
violent. Un sol crit pot desmuntar el cor de qualsevol. Els
personatges de Bauer són molt interessants, no responen a un clixé establert de l’ideal, sinó que parteixen de
la realitat, tenen les contradiccions de totes les persones
i han d’assumir les seves accions.

DIA 17
El punt. Peter H. Rey nolds. Ser
res, 200 5

Per sort, quan escric, penso
en tu, en la teva
paciència. I pensant en tu trobo
la reflexió. Sempre confies en mi i ets capaç
de treure els millors sentiments de les person
es. Mil gràcies!

El punt és un àlbum genial per
pro tagonis ta començarà la foment ar l’au toestima. El
verd, sembla la seva negativhistòria envoltat d’un pun t
tòria avança, el pun t agafaràitat . A mesura que la hisun to més càlid. Dibuix
fresc, quasi de garbui x, que
història no est à fonamentaens demost ra que una bona
da en un est il determinat ,
sinó en la coherència d’aques
t amb el tex t i la narrativa
general.

Aquest viatge ha estat fantastic! M’ he conegut molt millor.
Tots aquests sentiments formen part de mi de la mateixa
manera i no em puc desprendre de cap d’ells. Ni vull.
Dema torno al teu costat.
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