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LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

quest mes, la secció dedicada a la
literatura infantil i juvenil és una
animalada. A les dues primeres re-

comanacions de sota és evident, perquè els
protagonistes són els animals. El llibre de
Copons & Julve no va d’animals, però els
seus protagonistes fan animalades, com de
costum amb aquest tàndem. I a la novel·la
de Carranza & Prats surt una família
d’animalistes grillats.

En aquesta part de la pàgina us parla-
rem d’una col·lecció de l’editorial Flam-
boyant: Els contes de la Leyla Fonten. De
moment han publicat quatre títols i en te-
nen cinc més de previstos. A més de Pau,
el peix dropo, ja es poden llegir Paula, l’eri-
çó cabut, Rita, l’ocelleta poruga i Petra,

ALa Fontaine
i els seus
nou amics

l’aranya furiosa. I falta-
ran Alfred, el ratolí sabe-
rut, Sara, la gateta trista,
Laura, la granota envejo-
sa, Marc, el gosset tímid i
Anna, la mosqueta impa-
cient. Hi poso tots els tí-
tols perquè serveixen per
tenir una idea de l’orien-
tació didàctica de la col-
lecció, escrita per Tülin
Kozikoglu i il·lustrada
amb personalitat per Se-
dat Girgin.
    Tülin Kozikoglu és
una psicòloga turca que,
a més de llibres, escriu
ressenyes de llibres infan-
tils i articles de viatges.
En aquest cas desenvolu-
pa unes històries breus
protagonitzades pels nou
animals, si bé sempre un
destaca amb la seva pro-
blemàtica. Qui narra la
història és la Leyla Fon-
tent, una àvia que asse-
gura ser la besnéta de La

Fontaine, el clàssic autor francès, conegut
per les seves històries morals amb perso-
natges animals, com ara La cigala i la for-
miga, La guineu i la cigonya i El moliner, el
seu fill i l’ase, entre d’altres. El personatge
de la Leyla va créixer escoltant els contes
del seu avantpassat i per això sap com fer-
ho, afirma.

    L’il·lustrador Sedat Girgin també és
turc i viu i treballa a Istanbul. Ha il·lustrat
més de 80 llibres infantils i també treballa
per a revistes i agències de publicitat. El
seu estil juga amb les perspectives, els de-
talls, les textures de fons, les ombres... És
una bona base artística per a les històries
de l’autora i atorga una personalitat sim-
pàtica als personatges. ❋

Imatge coral amb
els vuit animals
protagonistes de la
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.M. Roca, a través d’una his-
tòria d’ambient rural, ens ofe-
reix una trama sobre la col·la-
boració. El senyor Puig va al ca-

sament d’una
neboda i deixa
l’hort sol. Els
animals el prote-
giran: el gat, la
gallina, la tortu-
ga, el cargol i la
musaranya. ❋
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a veterana Maite Carranza ens
presenta el primer títol amb la
seva filla, Júlia Prats, la seva lec-
tora més crítica en els darrers

deu anys. La no-
vel·la és una co-
mèdia fresca
amb una noia
que passa un es-
tiu a Irlanda
amb uns anima-
listes. ❋
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er què els lectors de 12 anys
ho deixen de fer? Les noves tec-
nologies han substituït els lli-
bres? En bona part sí, però per

fer la prova ens
ofereixen un lli-
bre ple de meta-
literatura. Un lli-
bre dins d’un lli-
bre amb el to di-
vertit habitual
dels autors. ❋
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n bestiari de poemes per llegir
i també per cantar. A cada poe-
ma s’indica amb quina música
es pot cantar. I totes conegudes:

La lluna, la
pruna, El ge-
gant del pi,
Marrameu
torra casta-
nyes... ❋
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