19

INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

17.05.2015

Mostra d’una doble
pàgina d’aquest
àlbum, que inclou
finestres amb
ampliacions del que
es parla i alguns
desplegables
SARAH HORNEL
/ CRUÏLLA

Rots, pets,
llufes i
gargalls

H

i ha una cançó infantil que comença amb els quatre elements
del títol. L’he recordat en fullejar
aquest llibre de Cruïlla que combina desplegables i finestres, senzills però efectius,
per explicar als més petits el sentit de les
funcions més desagradables del cos humà i
de diversos animals. Les autores no és limiten a fer bromes escatològiques, van
molt més enllà i donen una extensa lliçó de
ciències naturals i de bons costums. A més
inclouen dades curioses, com ara que el record mundial de defecació és un cagarro
de gairebé vuit metres de llargada (el va fer
una persona que menjava molta fibra i duia una setmana sense anar de ventre).
També hi ha el rànquing dels animals que

fan més pets: en primer lloc els tèrmits, en
segon els camells i, terceres, les zebres. El
humans vegetarians estan en el vuitè lloc i
els no vegetarians en el novè i, en general,
una persona fa una mitjana de catorze pets
diaris. Pel que sembla, a l’antiga Roma els
espies feien servir l’orina com a tinta invisible; es veia en escalfar el paper. Les granotes, per vomitar, el que fan és treure la panxa sencera fora del cos i buidar-la amb les
potes del davant. Etcètera.
I així, de manera divertida i molt més
rigorosa del que podria semblar a primer
cop d’ull, Dodson ens explica la funció i
com fer una anàlisi bàsica dels mocs, les
femtes, l’orina, els vòmits, els pets, la saliva,
la suor, com es tanca una ferida... ❋
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E n Nac treballa a la Fàbrica de
Petons. Al laboratori s’inventa
petons de tota mena. I també hi
treballa la Lilit, a la fàbrica, però
ella a la secció dels Llaços per
embolicar els petons per regalar.
Ell és acomiadat
per un accident i
decideix inventar
un petó inspirat
en la Lilit per ser
readmès. ❋

T ’agradaria poder fer alguna
cosa per salvar les espècies en
perill d’extinció, protegir els
boscos i les plantes, i mantenir
el nostre aire i la nostra aigua
nets i segurs? Llavors penses en
verd! Descobreix
en aquest àlbum
de quina manera
pots contribuir a
cuidar el nostre
planeta. ❋

PER QUÈ LA SENYORA M. ES
VA TORNAR TAN MALCARADA
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L a senyora M. té mal geni. Tothom li té por. Li agrada anar a
seure al parc per poder odiar els
nens còmodament. Un dia veu
com un nen molesta una nena
fins a fer-la plorar i recorda la seva infantesa. I
així comprenem per què
es va convertir en una
malcarada. ❋

E stàs pendent tota l’estona del
mòbil? Aguantes la respiració
fins que no reps una resposta?
Ets de Twitter o de WhatsApp?
La Xènia no s’acaba de decidir.
Mira la pantalla
totalment hipnotitzada. Una
obra, amb una
mica de misteri,
per a adolescents
amb ganes d’enamorar-se. ❋
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