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UN CLÀSSIC

L’origen de la nostra cultura
autor nord-americà Eric A. Kim-
mel (Nova York, 1946) es planteja
en el pròleg d’aquest àlbum il·lus-

trat quin sentit té oferir als nens d’avui
aquestes històries tan antigues, que es re-
munten a l’edat de bronze, segles abans de
la invenció de l’escriptura, concreta. Ens
en dóna tres motius: que són relats magní-
fics, plens d’herois i d’heroïnes que encara
marquen els patrons de tota mena de no-
vel·les i pel·lícules; que els mites són la ba-
se de la nostra llengua i literatura univer-
sals; i que els mites amplien les fronteres
de la imaginació. “Els mites contenen les

L’ esperances i els somnis de tota la humani-
tat. Fes-los teus!”, incita l’autor.

A El gran llibre dels mites grecs, Kimmel
ha triat un total de dotze de les històries
més conegudes de la mitologia grega, rela-
tades amb un llenguatge col·loquial i ac-
cessible per als lectors actuals.

La feina del reconegut il·lustrador Pep
Montserrat (Monistrol de Montserrat,
1966) té molt de pes, en aquesta obra. Ell
ja és l’il·lustrador en l’edició original en an-
glès, amb unes imatges que actualitzen les
històries que es relaten mantenint un bon
equilibri entre la tradició i les tècniques Detall d’una il·lustració de Pep Montserrat ESTRELLA POLAR

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

La nena
de foc i el
cercle groc

a britànica Wen Dee Tan va debutar
el 2013 amb l’àlbum Lili, que ara pu-
blica Babulinka i que va guanyar la

tercera edició del premi Macmillan. És un
àlbum visual, amb poquíssim text, que
narra la història d’una nena peculiar: té
uns cabells vermells com el foc que, de fet,
cremen tot allò amb què entren en contac-
te. Potser per això li costa fer amics entre
els nens del poble on viu. La trama ens
condueix cap a una resolució educativa en
què la Lili s’adona que ser diferent no té
res de dolent, al contrari, fins i tot pot te-
nir avantatges, com ara foragitar llops al
bosc espantant-los amb les flames dels ca-
bells, salvar els de la colla i, a més, il·lumi-
nar el camí per tornar a casa.

L’edició inclou material per treballar
amb els nens, exercicis d’educació emocio-
nal per aprofundir al màxim en l’objectiu

L
que el llibre vol transmetre, i per potenciar
la comunicació a les llars.

Però la millor virtut de l’àlbum és la il-
lustració, d’una senzillesa molt efectiva.
Wen Dee Tan ho dibuixa tot amb carbo-
net, però deixant molt de blanc, sense tre-
ballar els fons, per subratllar d’aquesta ma-
nera l’expressivitat dels personatges, que es
mouen en el buit. Només utilitza el color
–limitat a ceres de tons vermells, taronges
i grocs–, per mostrar els cabells de foc de

la Lili en una gama d’opcions. L’efecte té
una impecable força estètica i comunicati-
va.

Sense la mateixa potència però també
partint d’una simplicitat aparent que esti-
mula els lectors, hi ha l’àlbum Un joc, del
francès Hervé Tullet, el tercer de l’autor
que publica Cruïlla després de Colors i
d’Un llibre. Un joc és un llibre de 64 pàgi-
nes, en força casos pràcticament en
blanc, en què anem seguint les

UN JOC
Hervé Tullet
Versió: Núria Font
Editorial: Cruïlla
Pàgines: 64
Preu: 13 euros
Edat: + 3

LILI
Wen Dee Tan
Traducció:
Jordi Martín Lloret
Editorial: Babulinka
Pàgines: 15
Preu:15 euros
Edat: + 4
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REFRANYS PER A TOTHOM
Text: Pep Molist
Il·lustracions: Lucía Serrano
Editorial: Baula Pàgines: 120
Preu: 8 euros Edat: +8

ep Molist ofereix refranys variats i
divertits dividits en sis seccions: Cada
cosa té el seu temps, Roda el món i tor-

na al Born, A l’escola
que falten mestres, De
Joseps, Joans i ases, n’hi
ha a totes les cases,
Quan l’alegria és a la
sala, la tristor puja l’es-
cala i A una part repi-
quen i a l’altra fan la
festa. ❋

P

BREUS L.L.

LA TERANYINA DE LA CARLOTA
Text: E. B. White
Il·lustracions: Núria Giralt
Traducció: Marc Donat
Editorial: Viena Pàgines: 168
Preu: 16 euros Edat: +10

l creador del personatge del ratolí
Stuart Little, el nord-americà E. B.
White, sempre va viure envoltat d’ani-

mals, com demostra
aquesta història d’una
nena que rescata un
porquet, en Wilbur,
que ha nascut molt es-
canyolit, i té de millor
amiga l’aranya Carlota,
que l’ajudarà. ❋

E

POSA COLOR A CATALUNYA
Il·lustracions: Aina Bestard
Editorial: Estrella Polar Pàgines: 96
Preu: 7,95 euros Edat: + 5

quest àlbum de tapa tova, per acolo-
rir dibuixos, recull els principals in-
drets, festes, monuments, menjars i
tradicions de Catalunya. Està pensat
perquè els petits (i no tan petits, per-

què agafen ganes de
trencar la blancor del
paper) reconeguin ico-
nes característiques.
Tot i que el més diver-
tit fa l’efecte que potser
és pintar-les pervertint
la realitat. ❋

A

UN VIATGE A LES GOLFES
Text: Joaquim Haro 
Editorial: Barcanova Pàgines: 96
Preu: 9,50 euros Edat: +12

oaquim Haro signa aquesta apologia
de la lectura protagonitzada per l’avi
Manel, que ha de deixar la casa on ha

viscut tota la vida i no
li resulta fàcil, perquè
és on ha après a desco-
brir un munt d’histò-
ries fascinants en els
llibres antics i també si
n’és d’apassionant com-
partir-les amb la gent
que t’estimes. ❋

J

més modernes. Són unes il·lus-
tracions aparentment planes
que guanyen volum en l’expres-
sivitat i la tria cromàtica: molts
daurats i tons esmorteïts de ver-
mells, blaus, verds, liles...

Les dotze històries incloses
són: Prometeu, La capsa de Pan-
dora, Persèfone i Hades, Ecos i
Narcís, Aracne, Pigmalió i Gala-
tea, El Rei Mides, Orfeu i Eurídi-
ce, Jàson i el velló d’or, Dèdal i
Ícar, Teseu i el minotaure i Per-
seu i medusa. Són una bona re-
passada a la mitologia grega,
plena d’aventures, éssers fantàs-
tics, tragèdies, amors, guerres,
càstigs divins i grans heroïcitats.

    Tot i que són versions resu-
mides i, per tant, simplificades,
l’autor és fidel a les històries ori-
ginals. Els dibuixos de Montser-
rat faciliten la comprensió de
molts referents que els lectors
petits no coneixen, com ara què
és un minotaure.
    És un llibre que, per ell ma-
teix, ja val molt la pena però
que a més, permet situar de ma-
nera amena les bases de la nos-
tra cultura que, com hem dit, es
manté en l’estructura de moltes
històries que avui podem veure
o llegir. Per alguna cosa s’afirma
que, des dels grecs, totes les his-
tòries ja estan explicades. ❋

EL GRAN LLIBRE
DELS MITES GRECS
Text: Eric A. Kimmel
Il·lustracions:
Pep Montserrat
Editorial: Estrella
Polar Pàgines: 112
Preu:12,95 euros

instruccions que ens dóna l’autor per in-
teractuar amb un cercle de color groc i la
línia dibuixada que ens fa de fil
d’Ariadna. Per exemple, ens
demana que posem el dit a la
cantonada superior dreta en
passar la pàgina i, quan ho
fem, el cercle és allà. Un truc

elemental que no pretén sorprendre, però
sí que el lector es cregui el joc i passi una

bona estona seguint les aventures i pi-
ruetes del cercle groc. Tullet té una
capacitat creativa molt destacable i
el suc que treu d’aquest recurs nar-
ratiu i tècnic és lloable i clarament

distret. ❋

Una de les il·lustracions
de Wen Dee Tan per a

l’àlbum ‘Lili’ i, a sota, una
mostra del joc visual que

proposa Hervé Tullet
BABULINKA / CRUÏLLA


