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LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

lackie Little, la secció de Blackie
Books dedicada al gènere infantil,
ha iniciat una col·lecció de clàssics

per a primers lectors. L’edició en tapa du-
ra utilitza un paper de molta qualitat, com
fan servir, per altra banda, la majoria
d’editorials del sector.

Els dos primers títols que podem llegir
en català (i castellà) són Irene la valenta i
Doctor De Soto. Dentista d’animals. Dues
obres ben diferents de William Steig (No-
va York, 1907 - Boston, 2003), que va ser
un autor de culte, com a caricaturista a
capçaleres mítiques com Newsweek i New

B
L’art del pare de Shrek i de la romana

Yorker (més de 100 cobertes i unes 1.600
il·lustracions, només en la segona) i també
com a autor d’infantil. Un dels seus perso-
natges més coneguts, encara més després
de la pel·lícula del 2001, és l’ogre Shrek.

La trajectòria de l’autor té la curiositat
que no va començar a publicar llibres in-
fantils fins que no tenia 70 anys. És clar,
que en va viure 95...

La Irene és la filla d’una modista mo-
desta que ha de travessar un bosc, en plena
tempesta de neu, per dur un vestit nou
fins al palauet d’una duquessa. La seva
perseverança venç totes les inclemències i

és ben recompensada. Hi ha una il·lustra-
ció a cada pàgina, amb unes quantes rat-
lles de text per dalt i per baix.

La mateixa distribució de dibuixos de
to clàssic s’aplica a la història del ratolí
dentista. Una faula en què el diminut met-
ge i la seva dona escapen de les males in-
tencions d’una guineu. La traducció cau
en algunes ocasions en el catanyol, llàsti-
ma. Aquests petits problemes de traducció
no passen al llibre Dues ales, de les italia-
nes Cristina Bellemo i Mariachiara Di
Giorgo. El text, de fons poètic, és respectat
per la traductora.
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Dues il·lustracions
de Steig i, a l’altra
pàgina, una de Di
Giorgio / BLACKIE
BOOKS / COMBEL

Dibuixar com a acte natural
l prolífic Pep Molist ens
explica la història del
Lluc i la Rita, dos ger-

mans que, en una visita al Mer-
cat dels Encants, troben unes fo-
tografies antigues i segueixen el
fil cap al passat. Una narració
inspirada en l’exposició Antoni
Arissa. L’ombra i el fotògraf,
1922-1936, que es va poder veu-
re al CCCB a primers del 2015.

En qui vull posar el focus
d’atenció, però, és en Núria Fei-
joó, la il·lustradora. Arquitecta
de formació, dibuixar és un acte
natural per a ella, com els passa a
altres artistes. Té una facilitat in-
nata per crear animals encisa-

E dors i molt divertits, per jugar
amb les perspectives, les textures
i els objectes quotidians reals. Fa
deu anys que es dedica a il·lus-
trar i el seu estil ha passat per di-
ferents etapes, com podeu com-
provar a https://nuriafeijoo.
blogspot.com.es/.
    M’agraden les il·lustracions
amb personalitat, però tinc debi-
litat per les que són amb llapis i
prou. En aquest cas, Feijoó re-
produeix fotografies que quan
convé insereix en el seu estil
menys realista i que demostren
la seva habilitat amb el llapis.
Catalunya cada cop té més i mi-
llors il·lustradors. Gaudim-
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