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De porc i de senyor se n’ha de venir de mena

INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

onathan Emmett i Poly Bernatene for-
men un tàndem que pedala ben sin-
cronitzat. Un enginyer expert en papi-

roflèxia nascut a Leicester el 1965 que va dei-
xar la feina relacionada amb l’arquitectura
per dedicar-se a escriure contes infantils i un
artista nascut a Buenos Aires el 1972 que, a
banda d’haver il·lustrat més de 60 àlbums,
també fa còmics i dibuixos animats, ens ofe-
reixen una doble novetat: Aquí hi ha monstres
i La princesa i la porqueta.

El primer és una història de pirates prota-
gonitzada per una guineu, el capità Talla-
colls, que dirigeix la seva tripulació (formada
per animals de tota mena) cap a un tresor de

J pedres precioses. Tot i que els pirates no vo-
len travessar una espessa boira, el capità els hi
obliga i..., bé, els monstres del títol apareixen.
Tot i això, els pirates troben el tresor? Els
monstres són reals? D’on surten?

La princesa i la porqueta té un argument
encara més clàssic però molt més divertit i
ben aprofitat que la història de pirates. Em-
mett combina de manera explícita els se-
güents contes: La bella dorment, Polzeta, El
príncep i el captaire, El gat amb botes i El prín-
cep gripau, a més de mostrar jocs d’atzar, la
ceguesa de les classes dominants, un bon gir
final i un ritme alt. El mecanisme és senzill,
pulcre i efectiu. I divertit. I imaginatiu.

Bernatene fa entranyables la nena i la por-
queta protagonistes, aprofita bé la distribu-
ció de l’espai gràfic alternant pàgines sence-
res i dobles amb vinyetes horitzontals i verti-
cals, i juga bé amb les ombres. Potser abusa
de la capa digital de textura de pinzell. No em
puc estar de felicitar una perspectiva en què
la petita princesa cau des d’una torre en un
carro ple de palla que recorda el joc Assassin’s
Creed. Clàssics actualitzats amb bona mà,
sens dubte. Ah, i la moral del conte ja us l’he
dit al títol de l’article, tot i que caldria afegir
que la princesa acaba més feliç que la porque-
ta i que qui realment no surt ben parat és el
príncep blau que passava per allà. ❋
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Poly Bernatene
il·lustra l’intercanvi
de papers entre una
princesa i una porca
MAEVA

ULLS, PEU O MÀ?
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Il·lustracions: Esther Pérez-Cuadrado
i Malena Fuentes Alzú
Editorial: Cadí Pàgines: 48 
Preu: 7,50 euros A partir de:5 anys

ins la col·lecció Llegir és viure i
de la secció Ho endevinaràs?,
l’autor proposa un total de 53
endevinalles molt senzilles so-
bre parts del cos i recolzades en
les il·lustracions. Des del cap,
passant pel tronc, fins a arribar
als peus, estructurat en quatre

apartats. Una
bona manera de
donar a conèixer
el cos humà a
través de rimes
distretes. ❋
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RECOMANACIONS BREUS 

POEMES DIBUIXATS
Text i il·lustracions: Montse Ginesta
Editorial: Baula Pàgines: 38
Preu: 8,50 euros A partir de: 5 anys

ontse Ginesta proposa un lli-
bre de cal·ligrames, una mena
de poema visual en què les pa-
raules formen un dibuix o unes
línies dins la imatge. Tots cator-
ze poemes (Ballarina, L’ou, El
caramel...) tenen un contingut a
l’abast dels infants, però per cu-
rar-se en salut, l’autora i/o

l’editorial, tro-
bem el poema
en vers a pàgina
esquerra i a pà-
gina dreta el
cal·ligrama. ❋
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DISSENYADORA SÍ O SÍ
Text i il·lustracions: Claire Ubac
Traducció: Oriol Sánchez Vaqué
Editorial: La Galera Pàgines: 112
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laire Ubac escriu literatura ju-
venil des de fa més de vint anys.
Li agraden les històries amb
sentit i els personatges entra-
nyables. Totes les seves novel·les
són com ella: gracioses i ten-
dres, com la de la Lili, que té ta-

lent i vol ser dis-
senyadora. Però la
seva mare no hi és
i el seu pare s’hi
oposa... Qui l’aju-
darà a fer realitat
el seu somni? ❋
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LA FLORENTINA ES CONSTIPA
Text i il·lustracions: Alexander
Steffensmeier, Editorial: Barcanova
Pàgines: 32 Preu:14 euros
A partir de: 5 anys

ova aventura de la sempre en-
cantadora vaca Florentina, amb
els seus amics de la granja.
Mentre la munyen al matí, a la
Florentina li flaquegen les potes
i li tremola la cua. La pagesa ho
té clar: la vaca ha agafat un bon

constipat! Entre
tots la cuiden tan
bé, que la Floren-
tina comença a
pensar que això
d’estar malalta és
fantàstic. ❋
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