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Premis

54è Premi Folch i Torres (2018)

Resum
La Liang, una nena xinesa òrfena que viu amb els seus avis a Barcelona, està visitant el Museu Nacional d’Art de Catalunya amb l’escola quan és absorbida pel quadre –sí, sí! Per una pintura!– de la
conquesta de Mallorca. Un cop dins, per tal d’ajudar el rei Jaume I, emprèn una expedició trepidant,
on coneixerà un bon grapat de personatges d’allò més singulars: mercaders, beduïns, pirates... Una
gran aventura en plena edat mitjana, enmig d’un món sorprenent i desconcertant –som en una pintura gòtica i la realitat, és clar, es veu alterada!

Breu informació sobre els autors
Núria Franquet i Font

Gràcies al 54è premi Folch i Torres (2018), un dels certàmens
de literatura infantil a obra inèdita més importants en llengua catalana, Núria Franquet i Font (Premià de Mar, 1972) ha pogut
publicar la seva primera novel·la, rebuda amb entusiasme per
la crítica i amb recorregut ja en diversos clubs de lectura per a
infants. Després de llegir La Liang dins el quadre, una obra on
l’art juga un paper ben important, no ens sobta pas que l’autora
estudiés Belles Arts i que exerceixi de professora de Plàstica en
una escola.

Miguel Gallardo

Miguel Gallardo (Lleida, 1955) va estudiar a Barcelona, a l’escola Massana d’Arts i Oficis. Podem trobar il·lustracions seves en
premsa –La Vanguardia, Ahora o New York Times, entre altres–,
així com en una trentena de llibres publicats. Ha rebut alguns
premis per la seva tasca, un dels més importants va ser el Gran
Premi del Saló del Còmic de Barcelona (2014) per tota la seva
trajectòria.
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Elements interessants de l’obra
Un món pictòric com a escenari principal
Aquesta novel·la presenta dues dimensions paral·leles: el món real, tal com el coneixem (pp.5-16;
pp.120-129), i un món pictòric, al qual la Liang accedeix a través de les Pintures de la Conquesta
de Mallorca i on ocorren els fets principals de la trama (pp.17-119). Tot i que aparentment viatgem
a la regió mediterrània del segle XIII, realment estem traslladant-nos a la representació pictòrica
d’aquest escenari històric i, per tant, a un món regit per unes lleis físiques completament trastocades:
«La muralla no era ni lluny ni a prop del campament. Les distàncies eren confuses i les proporcions entre tot allò que figurava a l’escena, realment incoherents. (...) El món era de color ocre
i vermellós i tot estava resseguit amb una línia negra.» (pp.17-18)
Això sí, sembla que l’art és tan poderós que en aquest món fictici –creat a partir del dibuix i la pintura– es poden sentir sensacions pròpies de la nostra realitat:
«La Liang rumiava, abans d’adormir-se, com n’era de curiós que dins el món de les pintures hi
fes fred i calor, i que l’aigua mullés i el foc escalfés, com si fossin de veritat.» (p.83)
L’il·lustrador Miguel Gallardo
fa evident el contrast entre
els dos mons utilitzant un estil
més realista quan es refereix
a la dimensió terrenal (pp.7,
121...) i un estil més figuratiu,
que ens recorda a les pintures
medievals –dibuix més esquemàtic, contorns clarament
marcats amb una línia negra
i gruixuda, perspectives esbiaixades...–, quan es refereix
a la dimensió pictòrica (pp. 21,
34, 39, 51...).

Relació entre les dues
dimensions
En aquests dos mons, el de fora i el de dins el quadre, el temps no transcorre de manera paral·lela.
Mentre que en el món real, la Liang només passa una sola nit atrapada al museu –«Estàs bé?
Què t’ha passat? Has passat la nit aquí tota sola?» (p.120)–, al món pictòric hi passa molt més
temps –tot i que no es defineix el període que ocorre amb precisió, en diversos moments de l’obra
es fa referència al pas de nombrosos dies: «Portaven unes quantes jornades de trajecte (p.85)»;
«Comparat amb les llargues jornades que havien hagut de suportar... (p.102)»; «Ja feia uns dies
que navegaven rumb cap a Mallorca (p.116)»–.
Aquesta diferència de tempo evidencia que el món pictòric és una dimensió completament diferent de la nostra. Ara bé, això significa que tot el que experimenta la Liang és un somni? Davant
aquesta pregunta, podem retornar al text i fixar-nos en el fet que, quan el guarda troba la Liang estirada al terra del museu, comenta: «Com és que vas xopa?» (p.120) i queda clar que és aigua de
mar: «Li regalimava aigua salada per tot arreu» (p.120). Amb aquest element, l’autora sembla voler
deixar palesa l’autenticitat de l’aventura que viu la protagonista. Trobem aquest mateix recurs –la
preservació d’un element com a prova d’uns fets viscuts– en el capítol titulat Si haurà estat un
somni... (pp.107-115), en què el forat buit que deixa al cel l’estel caigut durant l’insòlit episodi noc3

turn que viu la Liang demostra la veracitat dels fets.
Quant a possibles interaccions entre les dues dimensions esmentades, als dos últims capítols de
l’obra (pp.124-129), quan la Liang torna a fer una vida aparentment normal, descobrim tot de personatges que ens recorden clarament als que s’han presentat en el món pictòric. És així com l’autora
difumina les fronteres entre el món real i el fantàstic i ens deixa amb un bon grapat de dubtes
que poden donar peu a converses d’allò més interessants.

Un viatge per la història, les regions i les cultures del món
La novel·la és curulla de referències històriques, geogràfiques i culturals. Com mencionàvem anteriorment, els escenaris presents en aquest món pictòric on transcorre el relat se situen a la regió
mediterrània del segle XIII i, tot i que la realitat es mostra alterada, sí que s’hi reflecteixen molts
trets de l’època i de les diferents regions i cultures.
La regió mediterrània apareix com un autèntic gresol de civilitzacions i no només fem un viatge per
aquells territoris que la Liang i els seus acompanyants recorren –Medina Madina Mayurqa (Mallorca), Tunis, el Caire, Alexandria i Sardenya–, sinó també per altres cultures que apareixen al relat, a
través de diferents personatges –Cipangu (Japó), Catai (Xina), Al-Àndalus (territori de la península
Ibèrica sota poder musulmà), Abissínia (Etiòpia), Pèrsia, Sicília, l’Índia, Aràbia...–.
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És interessant com, de manera natural dins el relat, l’autora fa contínues referències a trets de les
diferents cultures que hi apareixen:
«Els cants del minaret de la mesquita s’havien succeït cinc vegades des de l’albada fins a la
posta del sol.» (p.60)
«Els egipcis varen oferir nous del faraó (...). Què deuen ser? (...) És clar! Ja ho sabia! Eren cocos! I el nom li sonava perquè l’havia sentit a l’escola.» (p.85)
De la mateixa manera, també fa picades d’ullet a fets històrics –a vegades fins i tot amb un toc
d’humor i modificant-los lleugerament!–:
«Malgrat el que diguin molts historiadors, va ser llavors quan Jaume I va deixar anar per primera vegada la seva frase cèlebre: “Vergonya, cavallers, vergonya”. Però no la va dir gaire fort. La
va cridar als quatre vents més tard, en uns dels combats contra els sarraïns.» (p.25)

El personatge de la Liang
Encara que no se’ns descriu explícitament la vida de la Liang, en acompanyar-la en la seva odissea
particular, l’anem coneixent a poc a poc. Sabem que va néixer a la Xina i que viu a Barcelona amb els
seus avis. Segons ella mateixa explica, no sap res dels seus pares. Ja des de l’inici de la novel·la un cert
sentiment de solitud i d’incomprensió per part dels seus companys i companyes envolta el personatge:
«La Liang es va quedar l’última, tota sola, com sempre (...).» (p.5)
«Sou la primera persona que em creieu. Fa temps que ho vaig explicar als meus companys
d’escola, i se’n van riure tant, que des de llavors no som gaire amics. Es pensen que soc boja
o em tenen per una persona estranya.» (p.29).
La Liang no és cap heroïna en el sentit estricte de la paraula: té debilitats i emocions negatives,
com tothom. Això no obstant, és interessant fixar-se en com sembla que aquesta odissea ajuda la
Liang a treure el coratge i la valentia que porta dins. El final –quan la Liang fa el cor fort i decideix
fer-se amiga de l’Alí, el seu nou company de classe– és revelador:
«La Liang, tan tímida i poca cosa que s’havia sentit sempre, no ho va dubtar: li va passar un
braç per les espatlles i el va estrènyer fort. (...) Jo no he estat mai forta. (...) Però des d’ara seré
forta i valenta per tots dos.» (p.129)

Orígens i pertinença
La Liang assegura, tal com li diu la seva àvia, ser una escopinada de la lluna. Aquest fet enllaça
directament amb el sentiment d’incomprensió que sent la Liang i que comentàvem anteriorment,
una certa sensació de no pertànyer ben bé enlloc. Al mateix temps, l’Alí, orfe com la Liang, diu
ser una escopinada de mar, després que el trobessin casualment en un riu quan tenia pocs mesos:
«A mi em va escopir la mar. (...) sembla que som un parell d’escopinades.» (p.40)
Aquesta imatge tan simbòlica harmonitza amb altres frases subtils al llarg de l’obra com ara «...però
de color blau, és clar, perquè el blau del Mediterrani és igual per a tots.» (p.33) i dona peu a reflexionar sobre aspectes com ara els orígens, el sentiment de pertinença a un lloc... Al final de l’obra,
l’autora rebla el clau amb la història de l’Alí, el nou company de classe de la Liang:
«Vaig arribar amb pastera l’any passat. (...) La barca va naufragar però les onades em van
arrossegar fins a la platja. Em va escopir el mar i sort d’això, perquè si no, jo també m’hauria
ofegat.» (p.128-129)
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Les olors i la memòria
Un dels sentits que són més capaços de fer-nos recordar i traslladar-nos a racons oblidats de la
nostra memòria és l’olfacte. Potser és per això que la Liang té com a element de protecció un penjoll
amb un petit tall de fusta de sàndal –caracteritzat per la seva olor– que li ha regalat la seva àvia.
«I el sàndal. Ella també tenia present aquesta olor. Sempre l’havia sentida quan els avis cremaven encens, i l’àvia li havia regalat aquell penjoll d’una fusteta de sàndal que encara feia molta
olor. El portava sempre penjat. No se’l treia mai.» (p.96)
«L’olor de la fusteta de sàndal que es posava a prop del nassiró la feia sentir a casa els avis.»
(p.83)
Tot plegat pren encara més sentit quan el desllorigador del conflicte principal de l’obra esdevé,
precisament, el sàndal amb la seva intensa olor. La tendra història del viatger xinès Lim Chiang té
aquests elements com a protagonistes (pàg.90-94).

El tractament del llenguatge escrit
Si parlem de literatura, parlem de llenguatge i a la Liang dins el quadre trobem un tractament deliciós
de la llengua escrita.
En primer lloc, gaudim d’una extensa i variada paleta lèxica. Que al final del llibre aparegui un
glossari ja demostra que el vocabulari que usa l’autora al llarg de l’obra no sempre és planer. Tro6

bem paraules i expressions dialectals, mots propis del món medieval, termes molt específics referits, per exemple, al camp de la nàutica i la navegació –fixeu-vos en la quantitat de vaixells diferents
que s’esmenten: falutxos, llaguts, galiots, bussos, xabecs!–... Cal apuntar que l’autora usa aquest
lèxic no pas per edulcorar el text gratuïtament, sinó per fer-nos arribar millor el que vol explicar, a
través dels mots més precisos. Per exemple, la varietat lèxica i expressiva es pot emprar per generar humor! Fixem-nos en les mil maneres que en Mustafà té d’insultar els seus joves rivals:
«(...) Amarralluços! (...) desinflaveles. Vine aquí ara mateix o buidaràs l’aigua del mar a galletades! I tu, sardina escuada, cara de rap! Escataràs peixos fins que no en quedi cap al mar!
(...) Torna aquí, maleït caga-sirenes! Torna o lleparàs la coberta del vaixell fins que m’hi pugui
emmirallar.» (p.73)
En segon lloc, l’autora empra totes aquestes paraules per narrar-nos el que passa des d’una visió
molt poètica i amb molta potència sensorial. Aquesta descripció del desert demostra clarament
aquesta vocació:
«Deien que el desert era una terra embruixada i els seus vents, l’alè enverinat de les males
ànimes que l’habitaven. Ànimes desterrades del cel i condemnades a vagar per aquells inferns
de terra erma, ringolant de dia i de nit. (...) Però no hi havia prou bruixeria per als homes de
blau (...). Més astuts i savis que tota la malícia de l’infern, llegien els camins entre els paranys
de sorra i la música del vent.» (p.81)

Propostes de mediació
Abans de llegir
Les pintures murals de la conquesta de Mallorca com a porta d’entrada
Si busquem una bona manera de presentar la novel·la i suscitar les ganes de llegir-la, què millor
que situar-nos davant de la porta d’entrada al món fabulós que desenvolupa? Col·loquem-nos davant la pintura i llegim en veu alta les primeres línies de l’obra, emfasitzant les frases més reveladores, com ara les següents:
«La Liang es va quedar l’última, tota sola, com sempre, badant davant les pintures de la Conquesta de Mallorca. (...) De sobte, li va semblar que alguna cosa es bellugava. No. Impossible.
Res a les pintures no es belluga. Però també li va semblar sentir un murmuri que en venia i li
arribava cada vegada més fort.» (pp.5-6)
A partir d’aquí podem jugar al joc de les hipòtesis. Amb el títol de l’obra podem ja entendre que la
Liang entrarà dins el quadre, però per què o per a què? Com? Què s’hi trobarà a dins? El món que
descobrirà serà com el nostre? Quins camins emprendrà la història? Ens en dona alguna informació
la coberta del llibre?
Les Pintures de la Conquesta de Mallorca es troben al MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya).
Visitar-les en directe és segur la millor opció però, si no és possible, podem contemplar-les a través
de la pàgina web del museu (https://www.museunacional.cat/ca/colleccio/pintures-murals-de-la-conquesta-de-mallorca/mestre-de-la-conquesta-de-mallorca/071447-cjt).
També podem anar a veure l’obra –presencialment o virtual– una vegada hàgim llegit la novel·la.
Trepitjar l’escenari real d’una lectura, pel·lícula, sèrie... sempre és apassionant –i, si no, fixem-nos
en l’auge que han experimentat les rutes literàries o el turisme cinematogràfic darrerament!
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Mentre llegim
Viatgem amb la Liang!
La Liang dins el quadre és, per sobre de tot, una gran aventura, una odissea, un viatge... I si nosaltres també ens apuntem a l’expedició?
Per fer visible aquest viatge podem crear una senzilla carta de navegació. A la primera pàgina
caldrà identificar-nos. Proposem diferents personatges perquè l’infant esculli –com si es tractés
d’un avatar–. Aquests personatges poden estar extrets de la novel·la i així, amb aquest petit detall,
avançarem aspectes de la història i generarem expectatives. Quan el tipus de personatge que l’infant ha escollit aparegui en el relat, segur que hi para especial atenció.

Rei/na

Noble de la cort

Pirata dels mars

Astrònom/a errant

Viatjant egipci/a

Comerciant tunisià/na

Mercader/a xinès/a

Venedor/a persa

Tuareg

Beduí/na

Sirena

Pescador/a sard/a

A la segona pàgina podem incorporar un mapa de la regió mediterrània i, a la tercera, un mapa del
món sencer. D’aquesta manera els infants, a mesura que llegeixen, han de marcar el camí que van
fent –al de la regió mediterrània–. També poden indicar, d’alguna manera, els territoris pels quals no
passa l’expedició, però que també apareixen anomenats –al de la regió mediterrània i al mundial.
Els mapes poden ser actuals, ja que serà interessant anar comparant el nom actual dels territoris i
el que s’emprava per designar-los en l’època del relat.
Les següents pàgines de la carta de navegació serviran perquè els infants apuntin coses que els
agradin de la novel·la, personatges i episodis preferits, frases que els cridin l’atenció –recordem
que el llenguatge té especial rellevància en aquesta obra–... perquè facin algun dibuix si ho volen...
Si després volem dur a terme una conversa literària sobre l’obra, pot ser d’allò més interessant
que els infants tinguin alguna cosa apuntada, que tinguin un punt de partida per conversar. També
podem demanar-los explícitament que mentre llegeixen es fixin i apuntin alguna cosa concreta amb
la qual després estirarem el fil. Això, sí, molt important: mai ha de ser una tasca obligatòria, rígida
i pendent de qualificació. S’ha de veure com una petita llibreta personal, per utilitzar si es desitja.
Si fem una lectura col·lectiva de l’obra i anem llegint al mateix ritme, pot resultar també apassionant tenir un gran mapa visible per a tothom a l’espai on som i anar marcant cadascuna de les regions que
apareixen en el relat. Podem assenyalar amb xinxetes d’un color els territoris que els personatges
trepitgen i, amb xinxetes d’un altre color, aquells que tan sols es mencionen al llarg de la novel·la.
Si volem estirar del fil sobre alguna de les regions, podem consultar atles tan especials com:
– HAWKINS, Emily; WILLIAMS, Rachel. Il·lustr. Lucy Letherland. Atles d’aventures. Flamboyant.
– MIZIELINSKA, Aleksandra; MIZIELINSKI, Daniel. Atles del món. Un viatge insòlit per les mil curiositats i meravelles del món. Maeva.
– TRIUS, Mireia. Il·lustr. Joana Casals. Jo i el món. Zahorí.
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Després de llegir
Altres obres que traspassen portes.
Hi ha moltes obres literàries (moltes d’elles amb adaptacions cinematogràfiques) que juguen amb
el fet de traspassar una porta –que pot adoptar moltes formes diferents– i anar a una dimensió paral·lela. Un cop hàgim llegit La Liang dins el quadre, podem explorar –o presentar, si més no– alguna d’aquestes obres: Allà on viuen els monstres, de Maurice Sendak; Alícia en terra de meravelles,
de Lewis Carroll; La història interminable, de Michael Ende; Les cròniques de Narnia, de C.S. Lewis;
Harry Potter, de J.K.Rowling; Coraline, de Neil Gaiman; Imagina, d’Aaron Becker...
És molt interessant fixar-nos en:
– Quina és la porta d’entrada a la dimensió paral·lela? Un mirall, un armari, una paret, una porta
dibuixada...?
– Com funciona aquest món? Té les mateixes característiques que el nostre? El temps transcorre
de la mateixa manera?
– Per quina causa o amb quin propòsit el personatge o els personatges s’endinsen en aquest món?
– Viuen realment l’experiència o es dona a entendre que és un somni o una il·lusió? Hi ha algun
indici sobre això?

Ens fiquem dins un quadre?
Un dels aspectes més interessants de l’obra és sens dubte com es capgiren alguns elements de
la realitat quan la Liang entra dins el quadre medieval. Però què passaria si ens fiquéssim dins un
quadre d’un altre estil? Com seria el món llavors? Com seríem nosaltres? Amb aquesta premissa,
podem demanar-los –per grups o com creguem més convenient– que facin una petita recerca d’artistes i corrents artístics i triïn aquell que els sembli més original i que pensin com canviaria la realitat
passada per aquest filtre. A partir d’aquí, s’obren moltes possibilitats: proposar-los que escriguin un
relat, que facin una creació pictòrica, que imaginin com seria una segona part de la Liang en què
entra en un quadre amb aquestes característiques...
Segur que sortiran idees molt interessants, però si volem avançar-nos i tenir alguns corrents artístics
suggeridors, podem pensar en: pintura rupestre, art maia, art egipci, impressionisme, cubisme...
Com a artistes poden donar molt de joc: Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), Vincent Van Gogh
(1853-1890), Salvador Dalí (1904-1989), Květa Pacovská (1928), Fernando Botero (1932)...
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Mapa de preguntes per a la conducció
d’una conversa literària al voltant d’aquesta:

La Liang dins el quadre

Autora: Núria Franquet i Font
Editorial: La Galera

Us agraden els indrets que s’hi
descriuen? Algun especialment?
En quines regions
es desenvolupa el relat?

Heu descobert algun aspecte cultural
o històric que desconeixíeu?
Qui ha fet les il·lustracions?

ON

escenaris

Quines altres regions
són anomenades?

Com és el món pictòric?
En què s’assembla i en què
es diferencia del que vivim nosaltres?

Les trobem encara actualment?
S’anomenen de la mateixa manera?

En coneixeu alguna?
Hi heu anat mai?

Us agraden les il·lustracions?

Quines mostres tenim sobre com és
aquest món particular?

Totes les il·lustracions segueixen
un mateix estil?

Alguna creació artística us ha fet
experimentar sensacions reals?

Les il·lustracions reprodueixen
amb fidelitat el que diu el text?

Quina és l’entrada i sortida
a aquest món?

Coneixeu altres portes d’entrada
i sortida a mons fantàstics
(de llibres, pel·lícules, sèries...)?
Hi ha alguna prova sobre això?

TEMPS
durada

TEMPS
època

Quant temps transcorre
en una dimensió i en l’altra?

En quina època se situa
la història?

Com li explicaríeu a algú
que no la coneix, com és la Liang?

PERSONATGES

Com li explicaríeu a algú que no
el coneix, com és l’Alí?

Tota l’aventura que viu la Liang
és un somni?

Algun aspecte del text (del vocabulari
particularment) us ha sobtat?

TEXT
Heu dubtat mai si un dels vostres
somnis era real?

Us agrada el llenguatge
que utilitza l’autora?

Alguna creació artística us ha fet
experimentar sensacions reals?

Quin paper juguen les olors
en aquest relat?

Quins indicis hi ha?
Com s’ambienta el relat?
Si poguéssim viatjar al segle XIII,
seria tal com es descriu a la novel·la?

SÍMBOLS

És igual el personatge a l’inici
i al final de l’obra?
Sabem com se sent en els diferents
moments de la novel·la?
ÀMBITS D’ANÀLISI

On diuen (la Liang, l’Alí)
que han nascut? Ho trobeu creïble?

IL·LUSTRACIONS

PREGUNTES SOBRE L’OBRA

Quan us pregunten d’on sou,
què responeu?
consell català del llibre
infantil i juvenil

Amb el suport de:

PREGUNTES SOBRE
EXPERIÈNCIES PERSONALS

consell català del llibre
infantil i juvenil

Amb el suport de:

Atès el caràcter docent d’aquesta publicació, per a la citació de fragments de textos d’altri i la reproducció de fotografies procedents d’obres publicades (de les quals se cita adequadament la font i el nom de l’autor) ens acollim al
dret de citació reconegut a l’article 32.1 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i a l’article 10.2 del Conveni de Berna per a la Protecció de les obres literàries i
artístiques, de 9 de setembre de 1886; per tant, aquest treball està exempt de la necessitat d’autorització i abonament dels drets d’autor.

