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Llegirem  
pel clatell
Aquesta setmana, el filòsof i profes-
sor Agustí Alcoberro i Pericay co-
mentava des de Facebook un àudio 
que havia escoltat de France Cultu-
re a partir d’un article del magazín li-
terari Livres Hebdo. Deia: “A Fran-
ça l’any 2018 s’han venut 900.000 
exemplars de llibres en paper menys 
que el 2017, que ja va ser un any fluix 
de vendes […]. Vistes des de Catalu-
nya les xifres de lectura franceses 
semblarien estratosfèriques […]; pe-
rò la sensació que la lectura (llibres, 
diaris, revistes) està en hores baixes 
arreu és òbvia. Hi ha en marxa un 
canvi cultural o és alguna cosa més 
bèstia?” Estimat amic Agustí, tal 
com intueixes, el que està en marxa 
és un canvi més bèstia. Tenim al da-
vant un canvi de paradigma, un nou 
cicle de la humanitat on l’acte de lle-
gir, simplement, no existirà. I per 
tant, la capacitat d’adquirir plaer o 
coneixements o totes dues coses a 
partir de la lectura haurà passat a la 
història. Es farà d’una altra manera. 
Ara tot just som al començament. 

Xips de lectura 
Cal fer una mica de ciència-ficció? 
Fem-ne, però compte que ho tenim 
tombant la cantonada: per què lle-
gir si ens podrem inserir la infor-
mació al cervell pels mitjans més 
diversos? La lectura porta inherent 
la privacitat (a diferència del cine-
ma, per exemple). Estimar la pròpia 
privacitat és una manera de presen-
tar-se davant la vida, encara que 
anys enrere fos llegint novel·letes 
de Corín Tellado. Com ens enfron-
tem a aquest canvi, que implica la 
pèrdua de la privacitat? No tant 
perquè ens toqui a nosaltres (que 
no ens tocarà per edat) sinó perquè 
tocarà als nostres fills i nets. No no-
més la lectura, Agustí, està en hores 
baixes, sinó que aquest fet n’ama-
ga un altre de crucial: les xifres de 
vendes les mantenen els mateixos, 
els que compren (comprem) lli-
bres. No es renoven els compra-
dors. L’estadística és enganyosa 
perquè, un dia, de cop i volta, els 
que compren llibres ja no hi seran. 
I darrere hi haurà el buit. Uns, els 
que expliquem històries, continua-
rem fent-ho però segurament des 
d’un altre canal. Els altres, els que 
reben històries, continuaran re-
bent-les, però des d’un canal molt 
i molt diferent. Les revoltes cultu-
rals associades amb profundíssims 
interessos industrials tenen molts 
camins. No els podem abastar tots. 
Mentrestant, gaudim tant com pu-
guem del moment, més que mai.!
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En aquest conte per 
anar a dormir, el 

conillet diu bona nit a 
totes les coses familiars 
que hi ha a la seva habi-
tació verda i tranquil·la, 
fins que s’apaguen els 
llums, diu l’últim bona 
nit i s’adorm. Aparegut 
per primer cop el 1947, 
aquest clàssic nord-
americà ha fet les delí-
cies d’infants de tot el 
món; des d’aleshores se 
n’han venut més de 16 
milions d’exemplars. 

Bona nit, 
lluna 
MARGARET WISE 
BROWN /CLEMENT 
HURD 
Ed. Corimbo

Planeta Tangerina és una editorial 
portuguesa com n’hi ha poques. Es-
pecialitzada en la publicació d’àlbum 
infantil –i, per què no, per a totes les 
edats–, tres amics (Madalena Mato-
so, Isabel Minhós Martins i Bernar-
do P. Carvalho) la van fundar el 2004, 
en un moment en què Portugal gai-
rebé no tenia producció pròpia: no-
més es trobaven algunes publicaci-
ons estrangeres i algunes recupera-
cions de contes tradicionals. En 
aquest context, van veure que calia 
fer un cop de cap i van crear aquest 
segell (únic) que ha aportat una gran 
riquesa al sector, tant en un pla més 
local com en l’internacional.  

Des d’aquí, ens agrada poder gaudir 
dels seus títols, per això celebrem que 
Takatuka s’hagi aventurat a publicar 
en català Quan jo vaig néixer –també 
n’hi ha versió castellana–, amb text 
d’Isabel Minhós Martins i il·lustraci-
ons de Madalena Matoso. L’edició ori-
ginal portuguesa és del 2007.  

Néixer en un  
planeta que té gust 
de mandarina

Sobre fons negre, el relat comen-
ça així: “Quan jo vaig néixer, no ha-
via vist mai res. Només la foscor, 
ben fosca, de la panxa de la mare”, 
però ja a fora el petit narrador es 
meravella perquè ara veu el sol, les 
flors, les persones, els animals... I 
també se sorprèn al descobrir que 
cada cosa té un color, que la boca pot 
plorar, riure i parlar, i que pel nas li 
arriben olors que li agraden molt, 
com la de les farinetes del matí o la 
de les pintures de l’escola. Dins del 
ventre de la mare, les seves mans no 
havien tocat mai res, tan sols l’una a 
l’altra, però ara pot jugar amb pe-
dres, per exemple. Tampoc li arriba-
va la remor de les onades, dels ar-
bres, del vent, o els secrets a cau 
d’orella. Quan jo vaig néixer descriu 
aquest inici de camí que és la vida, 
els primers anys d’un infant, repre-
sentats com un descobriment con-
tinu que comença amb el naixe-
ment, en què la foscor de la panxa es 

fa llum i color, i les coses prenen 
forma i sentit.  

Una simbiosi perfecta 
Com un rierol que es va obrint pas 
entre els arbres, el text flueix har-
mònicament al llarg de les pàgi-
nes dobles, a través de les escenes 
bellament il·lustrades. Un fet ca-
racterístic del treball de Planeta 
Tangerina és que, en els seus lli-
bres, l’escriptor i l’il·lustrador di-
aloguen, caminen junts de la pri-
mera a l’última pàgina, de mane-
ra que es crea una simbiosi per-
fecta dels dos llenguatges. O sigui 
que aquí Minhós i Matoso també 
han treballat conjuntament, d’ai-
xò no n’hi ha dubte, i com a resul-
tat tenim que la paraula i la imat-
ge formen una unitat compacta, 
indivisible. Per a l’artista portu-
guesa no hi ha distinció entre la 
feina del dissenyador i la de 
l’il·lustrador; gràficament, doncs, 
a Quan jo vaig néixer tot encaixa, 
des de la coberta i la contracober-
ta, passant per les guardes, fins a 
l’interior. A més, Matoso té un toc 
personal inconfusible, molt 
d’acord amb la línia editorial. Per 
dibuixar se serveix d’una paleta 
cromàtica reduïda a base de ver-
mell, rosa, verd, groc i negre, amb 
què acoloreix les figures, les 
quals, sense línia, es presenten re-
tallades com si fos un collage. El 
resultat de tot plegat és una obra 
a cavall entre els llibres informa-
tius i la poesia, la relació perfec-
ta perquè els infants vagin conei-
xent el món per mitjà de la litera-
tura i aprenguin coses llegint i ex-
perimentant amb els àlbums. 

Si heu conegut els editors-au-
tors portuguesos, sabreu que els 
agrada treballar amb calma, co-
ent els llibres a foc lent, i amb la 
idea de crear obres que tinguin 
una vida llarga. De fet, ha passat 
una dècada des de la primera pu-
blicació a Portugal de l’àlbum que 
tenim a les mans i continua sent 
una proposta innovadora, com 
ho són, en general, tots els pro-
jectes que fan. Per a ells, el dia a 
dia a l’oficina –¿o hauríem de dir 
taller?– deu ser una descoberta 
contínua, com el protagonista de 
Quan jo vaig néixer, que tanca la 
història amb una reflexió: “Però 
també sé una cosa: sempre en 
descobreixo un pessic més cada 
dia. I això és el millor!”!

TAKATUKA

És hora d’anar a dor-
mir i el gos Rex té ga-

nes de jugar. El petit pro-
tagonista es renta la ca-
ra i es raspalla les dents, 
els seus pares li expli-
quen un conte, però el 
Rex hi insisteix i acaben 
tots perseguint-lo, per-
què ha fet una entrema-
liadura. Es tracta d’un àl-
bum de format petit i 
cartoné, en què es mos-
tra, de manera natural, la 
quotidianitat d’una fa-
mília homoparental.

No és hora 
de jugar 
LAWRENCE  
SCHIMEL / ELINA 
BRASLINA 
Egales editorial

L’editorial barcelo-
nina ha recuperat 

aquest clàssic del 1978, 
una història escrita i 
il·lustrada amb humor 
sobre el poder dels lli-
bres: una colla de bandits 
segresta la senyoreta Er-
nestina Laburnum, la bi-
bliotecària del poble; no 
és ni rica ni famosa, pe-
rò ells saben que l’ajun-
tament en pagarà el res-
cat, perquè sense ella la 
biblioteca no funciona-
ria de cap de les maneres. 

El segrest 
de la biblio-
tecària 
MARGARET MAHY 
/ QUENTIN BLAKE 
Viena
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