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xplicar contes amb moral per mirar
d’educar petits humans a través
d’històries amb animals és un clàssic amb autors com Isop i La Fontaine, per
posar els dos exemples més coneguts, tot i
que hi ha molts més autors que puntualment també han fet servir el recurs de la
faula, com ara Perrault, Monterroso, Bevilacqua, Stevenson, Samaniego...
Els autors actuals de literatura infantil i
juvenil continuen fent servir el comportament animal per explicar actituds negatives i positives que cal tenir
en compte en la formació
dels nens i nenes. De contes protagonitzats per
animals totes les editorials en
publiquen
constantment. No sempre amb el fons
moral, però, també n’hi ha que busquen
l’entreteniment sense més càrregues educatives, cosa que ja va bé.
Hi ha una altra via que també
aprofita els animals (mal els pesi
als vegans més radicals en segons quins casos), la que té
una base més científica, més
naturalista, més allunyada
de la faula i més centrada a
explicar com són els
animals reals i no
als que atribuïm,
des de la ficció, característiques de comportament humà.
Entre els molts títols
que han aparegut els darrers mesos, us hem fet una
tria de vuit dels d’aquesta
darrera mena, sense intencions de ser exhaustius. A
qualsevol llibreria especialitzada en infantil i juvenil, de les diverses
que hi ha al territori i
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que fan una magnífica tasca preescriptora,
en trobareu més i els podreu fullejar per
escollir-los amb més coneixement de causa.
Barzoolona. De safari per la ciutat, de
Jordi Duró, és una guia molt interessant
en què hi ha 22 animals que es poden veure pels carrers de Barcelona en format artístic, com ara el gat de Botero, el mamut
del la Ciutadella, la tortuga i les orenetes
de la Casa Ardiaca... Cada entrada disposa de fitxa, curiositats (de l’animal i de
la zona) i manualitats.
Què mengen els animals?, de les alemanyes
Lange i Thönissen, ofereix una gran gamma
d’informacions científiques acompanyades d’unes il·lustracions realistes (que als
adults els pot recordar l’estil dels antics
cromos de Bimbo) en pàgines amb desplegables. Pràctic per als amants del naturalisme.
Agnese Baruzzi presenta a Ara et menjaré! un àlbum dinàmic, amb un sistema
de pàgines desplegables que mostra de
manera gràfica la cadena tròfica,
allò del peix gros que es menja
el petit. Per exemple, el mussol
es menja la serp que es menja el
ratolí que es menja l’escarabat.
A través de la història de la petita Paula,
que no vol endreçar l’habitació i la mare
li diu que aviat semblarà una selva, Isern
mostra, amb els simpàtics dibuixos de
Bonilla, com són els animals de la selva
de manera divertida a Això no és una selva.
L’Albert i l’Oleguer són exploradors en
l’àlbum de Lomp. Cada doble pàgina està
plena de dibuixos petits en què els dos
protagonistes (ajudats pels lectors) han de
resoldre jocs diversos en un entorn d’animals i plantes. Tot a L’esbojarrada expedi-
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ció de l’Oleguer i l’Albert.
Lacombe i Du Faÿ proposen un joc
senzill i alhora molt educatiu a El zoom
dels animals. A cada doble pàgina hi ha,
per exemple, potes o cues o banyes d’una
vintena llarga d’animals i cal identificar a
qui pertanyen. És a dir, fan un zoom de la
pell d’un jaguar i cal saber-lo reconèixer.
O consultar les solucions en la mateixa pàgina.
Hédelin i Falière fan un plantejament
ben clar: la medalla d’or, de plata i de
bronze del regne animal en disciplines
com ara velocitat, halterofília, tir, salt d’alçada... 1.2.3... Ja! Els rècords esportius dels
animals són unes olimpíades molt bèsties.
I, finalment, a L’atles dels animals de
Lombardo, un àlbum de gran format (de
fet, com els quatre anteriors), tenim tot de
dobles pàgines en què, dividit per zones
dels sis continents i damunt un mapa físic,
l’autora ha distribuït força animals en format realista que han, o poden, ser pintats
amb colors. Com que no hi ha cap ajut, cal
buscar els colors reals o... deixar volar la
imaginació. I això últim sempre ho recomanarem amb passió en aquestes pàgines.
També per als adults, que imaginar no té
edat ni data de caducitat. ❋
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E motiu àlbum que descriu un viatge
de descoberta amb un fons ecologista
que va ser premiat amb el premi Internacional Enric Solbes. La mare de
l’osset Nanuq no hi és i ell agafa una
maleteta on guarda el tresor més preuat i marxa, però
aviat la perd. Els
animals que va
trobant l’ajuden,
o no. El tresor és
una carta de la
mare, dins d’un
sobre a banda. ❋

45
17.12.2017

OBRIU LES PORTES
Text: Txarango Il·lustracions: Gemma
Capdevila Editorial: Sembra Llibres
Pàgines: 56 Preu: 20 euros Edat: +5

À lbum basat en una cançó de Txaran-

go i il·lustrat per Gemma Capdevila.
És el primer llibre infantil que publica
l’editorial i la temàtica té components
de compromís social. Vol fer reflexionar sobre la gran
odissea dels nostres dies: la de les
persones que han
de fugir de casa
seva per culpa de
la fam i la guerra. ❋
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M agnífica i llarguíssima novel·la illustrada que va rebre els premis August i el del Consell Nòrdic de literatura infantil i juvenil.
És de nit al port de
Lisboa. Entre les ombres, un home corre
per salvar la vida i un
secret. A més, diuen
que hi ha un simi
boig que udola. És la
mona de l’assassí. ❋

Llibres

L ’Edgar és un nen que vol un gos, però quan obre la capsa de regal hi ha...
un pop, el Jarvis. És un animal estrambòtic i divertit, però l’Edgar no es
conforma i intenta ensinistrar-lo
com si fos un gos.
Tot i que el pop
hi posa ganes, no
se’n surten. Sí, al
final es fan amics
i són feliços. Molt
divertit. ❋

