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n Gerard és un petit ocell acollit per
una família d’esquirols. És feliç, però
no ha après a volar perquè els esqui-
rols no l’hi poden ensenyar. La vella

Damiana, una for-
miga que ha viatjat
per mig món, li pro-
posa d’anar a conèi-
xer en Conrad, el fal-
có, que fa classes de
vol. Incursió en el
gènere infantil de la
reputada autora. ❋
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rimers dos episodis de la molt reco-
manable sèrie protagonitzada pel Se-
nyor Llop, el Senyor Tauró, el Senyor
Serp i el Senyor Piranya, unes males

bèsties amb estètica
d’americana i corba-
ta. Ells volen ser he-
rois, però, i per això
intenten fer bones
obres... Narracions
molt gràfiques amb
ritme i humor. ❋
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istòria en format de faula que vol
ensenyar les bases del respecte. En una
escola en què tots són animals, se’n ri-
uen de la nova alumna, una tortuga
que va lenta. El professor (un gat) va

mostrant un per
un (una rata, un
gos, un elefant,
un eriçó...) que
tots tenen virtuts,
però també de-
fectes de què no
s’ha de riure. ❋
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quest àlbum, documental i amb so-
lapes, és el segon de la sèrie dissenya-
da per l’autora, que proposa observar
la natura centrant-se en un sol ele-

ment. En aquest
cas ens revela els
secrets dels bolets
i, a través d’ells,
ens adonem de la
diversitat, els re-
cursos i els perills
de la natura. ❋
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la sensació que transmeten alguns gossos i
que fa que els amos diguin, amb orgull,
“sembla que t’entengui” o “sembla que
parli”. Les il·lustracions, d’estil net, estan
molt ben repartides per les pàgines, sovint
mostrant una correlació d’accions sense
haver de posar límits de vinyeta. I, sobre-
tot, transmeten les emocions del gos pro-
tagonista. L’amanyagaries amb ganes!

Conillot és un enorme conill que fa vida
humana, en el sentit que viu en una casa
amb electrodomèstics, per exemple. I té
un problema, un de gros, representat per
un personatge pelut. No se’l treu de sobre

i quan truca als amics per demanar consell
no li agafen el telèfon. Ni la mare li fa gaire
cas! Al final, una trentena d’amics van a
casa seva per sorpresa: és el seu aniversari.

Les il·lustracions de Delphine Durand
tenen l’atractiu de ser molt imaginatives,
amb tot de personatges estrafolaris –una
mica com els de Liliana Fortuny– que re-
sulten simpàtics instantàniament. Combi-
na la feina digital amb els llapis de colors i
també juga bé amb l’espai de pàgina, amb
tot d’accions sense vinyeta.

Vet aquí dos conills, vet aquí un gos,
que aquest article s’ha fos. ❋

La novel·la per aprendre a estimar
nna Manso, gracienca
collita del 1969, transi-
ta entre el món del

guió de ficció televisiva i el de
la literatura infantil i juvenil.
Tot i que també escriu articles
de tota mena i té una obra de
teatre infantil, ep!, estrenada. I
s’esforça, més que en menjar
fetge, en ser una bona mare de
tres fills i no morir en l’intent.

Des del 2001 ha anat publi-
cant regularment títols infan-
tils (una vintena) i juvenils
(una desena), alguns en for-
mat sèrie com els de Quin fàs-
tic de fama! i Una noia
N.O.R.M.A.L. Acaba de publi-

A car una novel·la juvenil
d’aquelles que també poden
proporcionar una bona estona
als adults que s’hi atreveixin.

Manso ens convida a ena-
morar-nos i a estimar a través
de les pàgines de Cor de cactus.
A estimar a tothom, la família,
els amics..., però a estimar bé,
sense rancor, sense culpa, sen-
se prejudicis i, sobretot, a esti-
mar-nos a nosaltres mateixos.
I ens hi convida amb optimis-
me, amb una història i un
món molt proper als lectors.
Música, amics, institut, pares,
germans i amor, amor,
amor... ❋
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