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LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

etr Horácek (Praga, 1974), a La ca-
bra goluda, ens proposa una histò-
ria amb una moral relativa, oberta,

diríem, explicada amb un efectiu sentit de
l’humor. La cabra d’una granja decideix
tastar altres coses per menjar, farta d’her-
ba. És dissabte. Li pren el menjar al gos, la
llet al gat, les peles de patata al porc, la
planta del test a la grangera, els calçotets
estesos al granger i una sabata a la filla de
tots dos. Improvisa un menú degustació
en cru. Total, que es troba fatal i, com se
sol dir, es posa de tots colors, textualment:
vermella, blava, groga i verda. Diumenge
està malalta, però a mesura que avança la
setmana, i mentre els altres habitants de la
granja es pregunten on és el que els han
robat, la cabra va recupe-
rant el color blanc

P
Cabres i mones, com a tals

original i supera els símptomes de l’em-
patx (soroll de budells, singlot, rots...) Al-
tre cop dissabte i quan sembla que tot ha
tornat a la normalitat, la cabra es menja
una bota del granger. Que cadascú tregui
les conclusions que pugui.

Les il·lustracions, que combinen tècni-
ques de llapis, collage, cera i aquarel·la,
subratllen el to entre humorístic i realista
amb molta traça. Un àlbum molt recoma-
nable.

La mona surt de festa
Marta Altés (Barcelona, 1982), com Horá-
cek, també és autora del text i de les il·lus-
tracions del seu llibre, Petita a la jungla,

però la seva pro-
tagonista és

una mona i no
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La cabra, amb els quatre
colors de la indigestió, i la
família de les mones molt
ben avinguda
JOVENTUT / BLACKIE BOOKS

Els pirates, el violinista, el tresor i el monstre
a ficció ens ho permet
tot, com ara anar enda-
vant o enrere en el

temps. Les històries del present
poden tenir força, moltes en te-
nen, però les de futur, com ara
La Guerra de les Galàxies, o les
del passat, com les llegendes del
rei Artús, poden ser més atrac-
tives. Entre les del passat hi ha
un gènere molt estimat, el dels
pirates. I des de molt abans de
la nissaga de Pirates del Carib.

Precisament Edicions del Pi-
rata publica L’enfonsa pirates,
de Jonny Duddle, que ha il·lus-
trat alguns títols de Harry Pot-
ter i aquí és autor de tota l’obra.

L     Un violinista toca i canta una
cançó sobre una illa on s’amaga
un tresor molt gran que farà ric
per sempre qui el trobi. El capi-
tà Barbanegra i la seva tripula-
ció de pirates el senten i deci-
deixen reclutar-lo perquè els
ajudi a localitzar l’illa. Cadas-
cun dels pirates adapta les ri-
queses al seus capricis imagina-
ris. I el violinista, de mica en
mica, va cantant i afegint expli-
cacions sobre un monstre tan
gran com el tresor que més
aviat espanta els pirates. I així,
fins a la sorpresa final.
    L’enfonsa pirates és un àlbum
ben editat, amb unes il·lustra-

cions molt atractives, plenes de detalls i
d’expressivitat. I molt de sentit de l’hu-
mor. Algunes vinyetes l’apropen al còmic.
Un llibre per llegir i rellegir en colla, afe-
gint les veus a la varietat de personatges
caricaturescos. ❋
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