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LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

Reflexió animalista
o és gaire habitual que s’il·lustri
àlbums partint d’originals pintats
damunt de tela. De fet, cada cop

hi ha més artistes que fan tota la feina, o
un percentatge molt alt, directament en
suport digital, tècnica totalment lícita. Les
textures de la tela, la pinzellada, el perfilat
a llapis i el grattage, tot i que només ho pu-
guem percebre de manera visual, poden
tenir una calidesa agradable, com a Els tres
animals, amb una bona història de Pep
Molist, molt ben il·lustrada per Kim Ama-
te i amb la qualitat habitual de Takatuka.

El que sí que és habitual, ja des de les
faules d’Isop, del segle VII aC, o des del
Ramon Llull del Llibre de les bèsties (1280)
–que treu el nas en aquest llibre–, és que
els animals tinguin un comportament hu-
mà. De manera subtil, com a excusa per
donar lliçons morals, o amb jocs antropo-
mòrfics impecables, com la sèrie de cò-
mics Blacksad, creada per Juan Díaz Ca-
nales i dibuixada magistralment per Juan-
jo Guarnido. Per això, perquè estem acos-
tumats a aquesta personificació de les bès-
ties, s’agraeix aquesta reflexió animalista,
no extrema com els plantejaments vegans,
però del tot efectiva.

Molist explica en una breu nota intro-
ductòria que en una visita escolar un nen
li va preguntar per què havia creat un talp
que llegia el diari i això el va fer adonar de
la dèria dels autors de personificar els ani-
mals. I va escriure Els tres animals. Hi pre-
senta una autora de contes amb èxit, la
Mercè Roureda (no he estat capaç de veu-
re cap més joc amb la Rodoreda a banda

N del nom, però això no vol dir que no n’hi
pugui haver), que té tres personatges fa-
mosos: un porc que fa de paleta, una vaca
excursionista i un talp periodista.

La Mercè, que fa el text i els dibuixos
dels seus contes, se’n va a viure al bosc per
estar més a prop dels animals i topa amb la
realitat: fan forats a terra, caguen on els
agafa la urgència i ni parlen, ni obeeixen
ni actuen d’una manera racional. Primer
es desconcerta, perd la inspiració i fins i
tot es deprimeix. Un dia estén els dibuixos
com si fossin la bugada (ho podeu veure a
la imatge de la dreta) i el bosc, els animals
que l’habiten, els fa seus. De mica en mica,
la Mercè assumeix la realitat, aprèn a con-
viure amb els animals, els representa com
són i els valora i admira tal qual són, sense
exigir-los cap rastre d’humanitat.

Els dos autors de l’àlbum
Pep Molist (Manlleu, 1965) és bibliotecari,
escriptor de literatura infantil i crític lite-
rari, tasca en què és molt actiu a diversos
mitjans (sí, també és molt actiu com a bi-
bliotecari i autor). El 1994 va debutar amb
El tren que fa xup xup i, des de llavors, ha
escrit més de seixanta títols que li han per-
mès guanyar diversos premis.

Kim Amate (Terrassa, 1974), va estu-
diar il·lustració, disseny gràfic i pintura a
l’Escola d’Arts Aplicades de Terrassa, a
l’Escola Massana i a l’Escola La Llotja de
Barcelona. Es nota la combinació de co-
neixements per la maquetació de l’àlbum,
per com reparteix les il·lustracions, per la
tècnica pictòrica i els detalls acurats. ❋

ELS TRES ANIMALS
Text: Pep Molist
Il·lustracions:
Kim Amate
Editorial: Takatuka
Pàgines: 36
Preu: 15 euros
Edat: +8

COL·LECCIONS L.L.

Una nena, un nen (amb amiga) i dues porques
es editorials que tenen una certa ca-
pacitat de risc sovint aposten per les
col·leccions perquè, si aconseguei-

xen fer forat, fidelitzen lectors durant
anys. Baula és una de les que van més for-
tes en aquest aspecte, i fa poc en va co-
mençar unes quantes. En destaquem tres,
amb tres títols cada una, de tres autores.

Angelina Purpurina són les aventures
domèstiques d’una nena entremaliada i
divertida, amb text de la francesa Fanny
Joly (traduït per Pau Joan Hernández) i il-
lustracions de Ronan Badel que recorden
una mica les de Goscinny per a El petit Ni-

L colas. Els tres primers títols, Estrena nom,
No para quieta i Aixeca el vol, tenen 120
pàgines i costen 8,80 euros. La rebel Ange-
lina té dos pares floristes, dos germans
més grans (9 i 12 anys, ella 8) i li agrada el
repentinat Kevin Trufa. Un text dinàmic
amb llistes, receptes i ritme. Està indicada
per a lectors de més de 8 anys, com la col-
lecció Aprenent de cavaller.

La britànica Vivian French és l’autora
del text (traduït per Marta Salvadó) sobre
el Sam, un nen que vol ser un noble cava-
ller, sempre acompanyat per la Prunella,
de la mateixa edat. David Melling és l’il-

lustrador i es recrea en els animals i la fan-
tasia. Els dracs no saben nedar, Una euga
anomenada Dora i Un ós enfadós són els
tres primers títols, de 112 pàgines i per
9,95 euros. Tenen aroma british post-Har-
ry Potter. A més dels dos protagonistes i
els animals que participen en cada títol, hi
ha els personatges fixos de l’oncle Archi-
bald i la tieta Eglantine.

Finalment hi ha els àlbums de petit for-
mat, de 32 pàgines i per 8,50 euros, de La
Rosa i la Rosanna, dues porques amigues
creades per la francesa Éléonore Thuillier
(amb traducció de Montse Molist). En el
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ÀVIA, JA SÉ QUE HAS OBLIDAT
EL MEU NOM
Text: Jaume Cela
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
Editorial: Animallibres Pàgines: 72 
Preu: 8,75 euros Edat: +10

ol·laborant amb la Fundació Pasqual
Maragall, Jaume Cela explica la malal-

tia de l’Alzheimer als
adolescents. L’autor sap
carregar de sentit poè-
tic la visita d’un noi a
la residència on està
ingressada l’àvia. Les
il·lustracions sintèti-
ques són el contrapunt
perfecte. ❋

C

BREUS L.L.

LA MARIETA
Text i il·lustracions: Bernardette Gervais
Traducció: Susana Tornero
Editorial: Joventut Pàgines: 24 
Preu: 14 euros Edat: +5

n àlbum amb solapes per observar i
descobrir un insecte molt apreciat: la
marieta. Gervais ens revela, en aquest
llibre, tots els secrets de la marieta. On

viu, quants pun-
tets negres té, fins
a quina altura pot
volar, què menja,
com són les lar-
ves... Tot mostrat
de manera molt
clara i eficient. ❋

U

DIGUE-HO!
Text: Teresa Porcella
Il·lustracions: Gusti
Editorial: Combel Pàgines: 22
Preu: 5,90 euros Edat: + 3

a col·lecció Arri, Tatanet!, per a lec-
tors d’entre tres i sis anys, vol fer des-
cobrir els mecanismes de la lectura
per tal que, gràcies a la seva intuïció i

coneixements
previs, els lectors
puguin seguir el
fil de cada histò-
ria. Les il·lustra-
cions de Gusti
són d’estil matus-
ser i expressiu. ❋

L

RERE L’OMBRA DEL BRUIXOT
Text: Francisco Díaz Valladares
Editorial: Edebé Pàgines: 196
Preu: 10,20 euros Edat: +12

remi Edebé de literatura juvenil. En
ple segle XXI, la bellesa d’Àfrica i les
seves tradicions conviuen amb la

manca d’escrúpols dels
que exploten els seus
recursos naturals. El
Julen viu amb els pares
als EUA, però passa les
vacances a l’Àfrica, on
s’ha criat i on encara
viu l’avi, que diuen que
és un bruixot. ❋

P

primer títol, homònim, llegim una versió
de la Caputxeta. A La Rosa i la Rosanna
van a ca la iaia les protagonistes viatgen
amb un 2CV per salvar l’àvia d’una guineu.
I a La Rosa i la Rosanna en un creuer in-

oblidable versionen Robinson Crusoe amb
l’afegit de l’illa dels porcs i Leonardo Di
Carpaccio. Les dues simpàtiques porques
són l’excusa per a una llibertat creativa des-
tacable, més de dibuix que de text. ❋




