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NOVETATS EN NOVEL·LA L.L.

L’autora amb un bon cor que va fer bategar la nena de paper
s lògic sentir admiració pel que ens
agrada i som incapaços de fer, una
sensació que ens pot acompanyar en

sortir d’un espectacle de dansa, d’una com-
petició de billar, d’un concert o de visitar
l’exposició de les il·lustracions que Linda
Toigo ha fet per a la novel·la Olga de papel,
d’Elisabetta Gnone. Unes obres amb tècni-
ca de paper cut que mai s’havien exposat i
que deixen bocabadat pel virtuosisme. Les
podeu veure fins al 22 de novembre a la Ca-
sa del Llibre (rambla Catalunya, 37). Dit ai-
xò, anem pel text del llibre.

Elisabetta Gnone (Gènova, 1965) va di-
rigir revistes de Disney abans d’escriure la
trilogia de Fairy Oak, que ha esdevingut un
best-seller amb més de 3 milions d’exem-

É plars venuts. És xerraire, simpàtica i amb
una mirada que enlluerna. Ha visitat Barce-
lona per parlar-nos d’una altra obra que
també està sent un èxit: Olga de papel. “La
nena de paper no vol ser de paper i viatja
per trobar una maga i fer-li una pregunta.
Pel camí, coincideix amb tot de personatges
més o menys estrafolaris que li ofereixen
una visió diferent d’ella mateixa.”

El projecte –que té regust de Pinotxo i
d’El petit príncep, pel que fa al viatge, el to
imaginatiu, els personatges peculiars, les lli-
çons morals...– parteix de la visió de vídeos
sobre assetjament. “Sempre n’hi ha hagut,
però ara tothom pot filmar amb el mòbil
aquesta mena de comportaments i denun-
ciar-ho públicament.”

“A la natura, és instintiu aïllar l’estrany i
funcionar com a grup per protegir-se dels
perills”, explica l’autora, i els humans també
apliquem aquest criteri dels animals salvat-
ges, quan, en la majoria d’àmbits, no seria
necessari. Per tant, l’obra “és un cant a la di-
ferència, a la fragilitat, per a qualsevol lector
que s’ha sentit inadaptat”. “La idea era ex-
plicar una història a través d’una nena de
paper, que és el més fràgil que hi ha. El pa-
per és fràgil i, alhora, dúctil. El paper repre-
senta la nostra essència.”

Una novel·la amb encant i bones inten-
cions. “En un principi, no volia il·lustra-
cions, perquè prefereixo que el lector imagi-
ni tot plegat, però, si les inclous, han de ser
de qualitat.” Doncs Gnone té raó. ❋

nimallibres presenta alhora dues
novetats que tenen un fons moral
similar i, alhora, simètric. Corb, de

l’autor belga Leo Timmers, i La vida dels
miniherois, del francès Olivier Tallec. La
lectura que es pot fer és que tots tenim el
dret, la llibertat de ser nosaltres mateixos o
bé de ser qui ens doni la gana.

Timmers ens narra la història d’un
corb, negre com tots, que es vol fer amic
de tres ocells acolorits que primer el defu-
gen: un pinsà, una cotorra i una malleren-
ga. El corb decideix superar aquella dis-
tància pintant el seu plomatge de colors
vius, com els d’ells. La relació no
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millora, al contrari, els ocells li tenen por
perquè no el reconeixen. Quan les llàgri-
mes de desesperació li netegen la pintura i
torna a ser del seu color negre original i els
ocells l’accepten perquè ja no els fa por.

Timmers ens ho explica a través d’un
text esquemàtic però suficient i unes il-
lustracions que només mostren els simpà-
tics ocells sobre un fons blanc, amb una
brillantor que aporta una textura nítida.

Tallec també treballa amb molt poc text
i en un fons blanc, en la majoria de pàgi-
nes, amb elements escassos i, de vegades,
sense acolorir. En el seu cas, els dibuixos,
tot de personatges, sobretot nens d’una

aparença entranya-
ble, són fets amb
llapis, llapis de co-
lor i aquarel·la, amb
una textura més càlida que els
ocells de Timmers.

En aquest cas, els diferents pe-
tits protagonistes són herois de
còmic, els clàssics Superman, Spiderman,
Batman, Catwoman... Ens mostren el dia
a dia vist des de la seva perspectiva. És a
dir, quan van a l’oftalmòleg: “Un minihe-
roi està envoltat d’assistents que l’ajuden a
ser un miniheroi més eficient”.

Tallec juga amb els desitjos i la imagi-
nació infantils, amb el fet de sentir-se di-
ferent o incomprès, com ara una nena-
Catwoman que s’enfada quan, per Nadal,
li regalen un equip per fer ballet. En defi-
nitiva, una reivindicació
de ser el que es vulgui.
I que diguin... ❋

LA VIDA DELS MINI
HEROIS
Autor: Olivier Tallec
Traducció: T. Vallès
Editorial:Animallibres
Pàgines: 54
Preu: 13,95 euros
Edat: +5

CORB
Autor: Leo Timmers
Traducció i edició:
Animallibres
Pàgines: 28
Preu: 15,95 euros
Edat: +5

La llibertat de ser qui vulguis
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A POC A POC. CANÇONS DE BRESSOL
Text: Víctor Sunyol Il·lustracions:
Olga Capdevila Editorial: Comanegra 
Pàgines: 64 Preu: 16 euros 

es cançons de bressol les canten els
pares als fills de pocs anys. Aquests
versos de Víctor Sunyol, acompanyats
dels dibuixos d’Olga Capdevila, per-
meten aquesta activitat i, també, una

lectura per a adults,
per a nens més grans
que als que els cal
ajut per dormir i per
a qualsevol que tin-
gui una mínima sen-
sibilitat imaginativa i
poètica. ❋
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LA CIUTAT
Autora: Ingela P. Arrhenius
Editorial: Coco Books Pàgines: 38 
Preu: 23,50 euros Edat: +5

libre de gran format (34 x 46 cm)
que gairebé provoca la sensació de po-
der passejar dins seu per una ciutat i
la seva varietat d’espais: la llibreria, la

piscina, l’estació de
tren, el forn de pa,
l’edifici en construc-
ció, el museu d’art...
L’autora sueca té un
estil de dibuix amb
gust vintage que fa
aquest llibre en molt
atractiu. ❋
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ABECEDARI MÀGIC
Autora: Marina Mandarina
Editorial: Elpoblet Pàgines: 32
Preu: 14,50 euros Edat: + 3

’autora presenta un llibre amb una
mecànica deliciosament senzilla: cada
pàgina, encapçalada amb una lletra de
l’abecedari, té personatges que mos-
tren la diversitat de gènere i interac-

tuen amb objec-
tes que comencen
amb la lletra que
toca. La petita
editorial Elpoblet
encara publica
poc, però amb
molta qualitat. ❋
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LA MIRADA DE MICHELANGELO
Autor: Vicent Usó Editorial: Bromera
Pàgines: 256 Preu: 10,50 Edat: +14

ersió actualitzada de La mirada de
Nicodemus (1998), aquesta obra del
prolífic, polifacètic i sempre recoma-
nable Vicent Usó és una novel·la his-

tòrica amb elements
de novel·la negra,
psicològica i d’intri-
ga. L’acció té lloc a la
Roma del 1563,
mentre es construeix
la basílica de Sant
Pere sota les ordres
de Miquel Àngel. ❋
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OLGA DE PAPEL
Elisabetta Gnone
Il·lustracions:
Linda Toigo
Traducció: M. García
Editorial: Duomo
Barcelona, 2017

Pàgines: 320
Preu: 15,90 euros

Elisabetta Gnone davant d’un dels originals exposats / EUROPA PRESS

El corb carrega els seus tres
amiguets i una mostra dels
encantadors miniherois de Tallec
ANIMALLIBRES
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