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«Em fascina l’aparent banalitat
de la mà humana» (M. G.)
Magda N.
Garguláková
brno

Vítezslav
Mecner
praga

Magda Garguláková i Vítezslav Mecner publiquen Mà, un llibre
sorprenent i divertit que ens fa prendre consciència de com
n’és d’extraordinària la nostra millor eina.

Què és per a vosaltres Mà?
M.G.: Un llibre per a gairebé tothom,
que presenta al lector tot allò que aquest
pugui imaginar sobre la mà humana, ja
siguin les seves funcions bàsiques, la seva
anatomia, comparacions amb la mà dels
animals, una selecció de guants i bastons,
què podem fer quan la nostra mà té
problemes de salut…
Per a mi era important que el llibre fos
divertit i poc convencional. Per això el lector
trobarà, de tant en tant, pàgines d’anuncis

(d’una crema de mans o d’un saló de
tatuatges, per exemple) i tires còmiques.
Com va sorgir la idea de fer el llibre?
M.G.: Va venir del no-res, mentre m’estava
mirant la mà. Em fascina com es pot corbar,
torçar els dits i com n’és de complexa...
També em sembla interessant com donem
per fet les nostres mans i les fem servir
sense pensar. Però n’hi ha prou amb un
petit tall o un dit dislocat perquè, de sobte,
ens adonem que són una gran eina. Em
fascina l’aparent banalitat de la mà humana.

«Si el llibre entreté tant els nens com els adults, millora la
qualitat del temps que passen junts.» (m. g.)

Soc una persona que pensa de forma molt
visual, i immediatament vaig imaginar una
doble pàgina il·lustrada plena de mans
diferents. En aquell moment vaig decidir que
volia fer aquest llibre.
Ha estat difícil traçar aquest recorregut
pel món de la mà?
M.G.: No va ser fàcil, per descomptat.
M’agrada que els llibres tinguin un ritme
propi, moments de relaxació i de tensió.
En obres de contingut educatiu de vegades
el lector pot sentir-se aclaparat amb la
informació, així que vaig voler fer un llibre
viu, de vegades sorprenent, i que alternés
temes lleugers i divertits amb altres de més
complexos... Així que el problema no va ser
trobar diferents perspectives, sinó més aviat
deixar de fer-ho…
Cada doble pàgina és diferent.
M.G.: Volia que el llibre estigués ple
d’informació, però no de manera exagerada,
per la qual cosa l’extensió dels textos varia
d’un tema a un altre: de vegades hi ha més
a dir, i altres gairebé no hi ha res, i deixo
que les il·lustracions parlin. Les il·lustracions
de Vítek Mecner són essencials: s’aprecia
de seguida que donen forma al caràcter del
llibre i no són una mera «decoració» del
text, sinó un company al mateix nivell, que
el completa. Igual d’important és el disseny
gràfic de Roman Havlice. Sense ells, el llibre
no funcionaria tan bé.
El llibre desborda humor. Estava previst des
del principi que fos així?
M.G.: M’alegro que a Mà l’humor sigui
evident i funcioni bé. De fet, era una
qüestió essencial per a mi i va ser clau en

enfocar el llibre. Des d’un inici vaig voler
fer servir una certa quantitat d’hipèrbole i
d’humor. El tema ho permet i això facilita una
comunicació completament diferent amb el
lector: pots jugar més, no prendre-t’ho tot tan
seriosament, i això obre moltes possibilitats,
sense desentonar amb una informació
seriosa ni amb el caràcter didàctic del llibre.
Que hagi funcionat tan bé i que ens hàgim
pogut permetre fer-ho és, per descomptat,
mèrit també de les il·lustracions. I molts
acudits provenen alhora del meu marit,
Ondra, perquè això és el que passa quan
no pots esborrar de la ment els projectes en
marxa quan arribes a casa de la feina.
Vítezslav, explica’ns com has abordat el
tema del color.
V.M.: La Magda i jo teníem clar de bon
principi que volíem fer servir una paleta
de colors limitada perquè el llibre semblés
més fresc. Personalment, m’encanta la
combinació de blau i rosa, i vaig intentar
incloure-la el més possible. Vam triar tres
colors bàsics.
Què significa per vosaltres poder fer llibres
per als nens?
M.G.: Uf... Fàcil i difícil alhora. És una gran
alegria, però també una responsabilitat i
una oportunitat de revisar constantment
la meva manera de pensar sobre temes
diferents. Intento abordar-ho amb respecte i
humilitat, però, alhora, m’agraden les coses
una mica diferents, inusuals, i crec que els
lectors infantils tenen la capacitat de superar
límits— encara no estan tan erosionats per la
vida, tenen més imaginació i no els fa por—,
i per això estan més disposats a acceptar
enfocaments diferents.

V.M.: M’agradaria que fruïssin llegint-lo
i que els inspiri el fet que un tema tan
aparentment ordinari pugui ser vist des de
tants punts de vista.

V.M.: Per mi, personalment, és un
privilegi i una alegria també que les
meves il·lustracions puguin fer riure algú o
ensenyar-li alguna cosa. Els llibres infantils
són molt agraïts en aquest sentit. El que
més gaudeixo són les reaccions dels
nens al llibre, quan n’alteren el contingut
complementant-lo amb la seva pròpia
imaginació.

El llibre està pensat per atreure també
els adults?
M.G.: Absolutament!!! Va ser la meva intenció
des del principi. Hi ha algunes peculiaritats
i referències que el lector adult apreciarà,
incorporades de manera força conscient.
Els pares sovint llegeixen llibres als seus fills
i comparteixen aquesta estona amb ells; si
el llibre entreté tant els nens com els adults,
millora la qualitat del temps que passen junts.
Si ho he aconseguit amb Mà, ho consideraré
un triomf i un honor.

Com us agradaria que se sentissin els petits
lectors després de llegir Mà?
M.G.: És molt simple, vull que pensin: uau,
la meva mà és increïble... I que inventin
alguna cosa més que hi estigui relacionada
i que no aparegui al llibre (creieu-me, en
queden moltes!).

Cada mà és
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d'ungles
segons
D. M. Koenner

ungles

L'extrem de cada dit està protegit
per una ungla dura, que creix
a un ritme de 2-3 mm per mes.
A mesura que envellim, les ungles
creixen més lentament, cosa que
fa que no les haguem de tallar
amb tanta freqüència.
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Els micos
també tenen
l í n i e s p a p i l·l a r s .
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digitals

línies
p a p i l·l a r s

Les diminutes línies papil·lars
formen patrons intricats al
palmell i els dits de la mà
i les plantes dels peus. Es
componen d'arcs
i espirals que s'entrecreuen
de diverses maneres i que
són molt difícils de veure
a simple vista. No hi ha
dues persones al món que
tinguin els mateixos patrons.
Coneguts pels experts com
a «marcadors», aquests
patrons es mantenen sempre
iguals, sense canvis, per la
qual cosa una persona pot
ser identificada per ells.
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No hi ha dues
mans iguals! Les
mans poden tenir
diverses formes, mides
i colors, i els dits formen
corbes variades quan
els flexionem. Però el més
interessant són els petits
detalls que poden passar
desapercebuts. Fixa-t'hi bé.
Què veus? Exacte: moltíssimes
línies sinuoses. N'hi ha de més grans
i de més petites; n'hi ha de rectes i
de serpentejants. Conegudes com a
línies papil·lars, són molt importants:
fan que cada mà sigui única.

dactiloscòpia

També conegut com a identificació
d'empremtes dactilars, aquest procediment
científic s'utilitza sobretot en la investigació
de delictes. Estudia les línies papil·lars,
la singularitat i immutabilitat de les quals
poden condemnar qualsevol criminal. Si vols
obtenir més informació sobre la identificació
d'empremtes dactilars, passa la pàgina.
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En aquell temps, la policia feia servir un mètode d'identificació
anomenat antropometria.

AVENTURA A L'ESCENA DEL CRIM

Dactiloscòpia

Cert funcionari britànic era responsable de les pensions
dels soldats a l'Índia.

Continua mesurant.

Mesurem les
dimensions corporals
dels delinqüents.
No estaves aquí fa un moment?

1858

És complicat
i no funciona bé.

Com puc saber
qui és qui?
En queden diversos més per veure encara.
1880

William J. Herschel
Necessito diferenciar-los
amb seguretat.

Els venedors xinesos verifiquen els
documents amb una empremta dactilar.

1892

Les línies papil·lars
no es poden eliminar.

Potser podria aplicar-ho.

Resumint: arcs,
bucles i espirals.

Pot servir
d'alguna cosa,
tot això?

Els dits nets
també deixen
empremtes.

Prem el teu dit aquí baix.

Vint anys després

Després d'això, ningú no m'ha enganyat. No hi
ha dos conjunts d'empremtes dactilars iguals,
i les empremtes dactilars mai no canvien.

Això potser
podria
interessar a
la policia…
1877

Qualsevol que deixi empremtes
dactilars a l'escena d'un crim pot
ser identificat gràcies a elles.

Més ximpleries…

Henry Faulds suggereix catalogar les
empremtes dactilars dels delinqüents.

Francis Galton publica Empremtes dactilars, una
guia pràctica per a la seva avaluació.

Tenim una bonica
empremta aquí,
Watson.

… i comparar-la amb
les empremtes dactilars
dels delinqüents als
arxius policials.

Anem a recollir-la...

És Bill, el quatre dits!

1.

2.

3.

4.

Sempre vaig dir
que funcionaria.

Si de 10 a 15
marcadors
coincideixen, tenim
el nostre home.
El 1914, la dactiloscòpia es va convertir en el principal sistema d'identificació a l'escena del crim.
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