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Noves tecnologies
en el món infantil

A N D R E U S O T O R R A

Barcelona
Multimèdia ha
destinat la
producció més
recent a jocs,
complements
dels seus
anteriors
CD-ROM

Carme Solé Vendrell, Miquel
Martí i Pol, Salvador Espriu,
Pere Calders, José Agustín

Goytisolo, Mercè Rodoreda,
Maria Aurèlia Capmany,

entre d’altres, La lluna d’en
Joan. Il·lustracions de Carme

Solé Vendrell. Música de
Jaume Escala. Doble CD.

K-Inustria Cultural.

Barcelona, 2000.

Daniel Basomba, Els secrets del
mussol. Text, música i

il·lustracions del mateix
autor. Llibre i CD. Tàndem

Edicions. València, 2000.

Cristina Làstrego i Francesco
Testa, Explora lletres, nombres,
formes, colors, sons. Col·lecció

Calidoscopi. CD-ROM. Amenaça
submarina. Col·lecció Otijocs. El
viatge fabulós de l’oncle Albert.

Barcelona Multimèdia.

Barcelona, 2000.

M
entre Internet
provoca malde-
caps a les distri-
buïdores de se-
gons quins pro-

ductes culturals, els creadors

se les empesquen per fer ren-
dibles la majoria de suports
editorials que la tècnica els
ha posat a l’abast: el CD-ROM,
el CD, la combinació de tots
dos i l’alternança amb el su-
port llibre com a acompa-
nyant són alguns dels utilit-
zats en aquestes propostes
més recents. Però fa l’efecte
que cap d’aquests suports no
es consolida plenament sinó
que fa tímides temptatives
per convèncer un consumi-
dor que no ha estat encara
educat per esbrinar què hi ha
darrere de les propostes que
presenten.

Una de les iniciatives d’a-
questa mena és la que ha fet
la il·lustradora Carme Solé
Vendrell amb l’escriptor i
cantant Jaume Escala. Es
tracta d’un doble CD amb
fragments de textos d’autors

(també n’hi ha un que té
l’autoria de la mateixa Carme
Solé) que reuneix autors i in-
tèrprets de primera fila. El
projecte té un element afegit:
la tria personal de Carme Solé
i la seva interpretació en
imatges per mitjà de les il-
lustracions en el llibret que
acompanya el doble CD, que
transformen el producte en
un llibre il·lustrat, aprofitant
el suport del disc compacte.
Rosa Maria Sardà, Pep Guar-
diola, Maria del Mar Bonet,
Marisa Paredes, Juan Echano-
ve, Gerard Quintana, Lluís
Pasqual, Anna Lizaran, Carme
Conesa, Carles Flavià, Joan Pa-
hissa, Tilda Espluga (filla de
Carme Solé i actriu gairebé
debutant) i Monti interpreten
Martí i Pol, Espriu, Rodoreda,
José Agustín Goytisolo, Pere
Calders, Maria Aurèlia Cap-
many... Llibre sonor amb co-
bertes i veu de categoria cuixé.

La proposta de Daniel Ba-
somba és similar, amb totes
les distàncies que calgui, és
clar. En aquest cas, l’autor
escriu, musica i il·lustra el
conte Els secrets del mussol, ela-
borat amb un recull de petits
poemes. El mussol, protago-
nista absolut del recull, és
l’excusa per passar pels esta-
dis ambientals que acompa-
nyen la seva vida: les obres, la
pluja, el fred, el firmament, la
cacera, el son, els últims mi-
nuts abans de la sortida del
sol... El llibre, en cartoné, i el
CD combinen la descoberta
del lector amb la veu del
contacontes.

Per la seva part, Barcelona
Multimèdia ha destinat la
producció més recent a jocs,
complements dels seus ante-
riors CD-ROM i exercicis per a
l’enginy que presenta com
una alternativa intel·ligent al
videojoc. Dos CD amb esce-
naris creats amb blocs de
fusta, entre els quals els per-
sonatges, inspirats en el món
de les joguines de fusta, pre-
nen vida com per art d’en-
cantament i representen una
manera innovadora de des-
envolupar els contes tradici-
onals amb les possibilitats de
la tecnologia digital. Un àl-
bum d’aventures en suport
CD, amb el qual es pot ser
protagonista d’un viatge molt
entretingut, obliga a posar en
pràctica una gran quantitat
de recursos digitals, com per
exemple el laboratori, el
magnetoscopi i diverses eines
i pistes escampades per un
generós recorregut interdis-
ciplinari. I un CD amb jocs
que desenvolupen la memò-
ria, l’orientació, la deducció,
l’orientació, amb temes lin-
güístics i musicals trasporten
als CD-ROM de les anteriors
aventures de Noemí i el pilot.

HERMANN

Violències
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Hermann i Van Hamme,
Luna de guerra. Norma

Editorial. Barcelona, 2000.

L
a violència es un dels
elements definitoris
de les narracions de
Hermann, tant en la
construcció de l’argu-

ment com en el tractament
gràfic dels colors i la tensió de
les formes. Una violència na-

tural i que fruit de l’ambiva-
lència de les persones i de les
seves relacions és alhora bru-
tal i tendra, cruel i adolorida,
opressora i alliberadora. Una
violència dual que impregna,
malgrat les diferències tem-
porals i de temàtica, les seves
dues darreres obres publica-
des a casa nostra: Assunta i Lu-
na de guerra. La primera, un
epíleg de l’esplèndida nissaga
de Bois-Maury, es desenvolupa
en el marc medieval d’una Si-
cília revoltada contra l’ocupa-
ció dels francesos. Aquest es-

cenari sacsejat per una guerra
bruta, o encara mes bruta que
d’altres, es converteix en refe-
rent de situacions, sentiments
i emocions permanents en el
temps. A Luna de guerra, Her-
mann treballa sobre un guió
de Van Hamme que ens pro-
posa un esclat de violència
amb ressonàncies de les pel·lí-
cules de Sam Peckinpah. En un
context rural de la França pro-
funda, un enfrontament banal
esdevé una brutal matança
com a conseqüència de l’exal-
tació de la raó de la força. Un
ritme narratiu fort comple-
mentat per un grafisme ple de
força expressiva ens endinsen
en una dinàmica d’agressions i
reaccions irracionals que fi-
nalment acaba evidenciant les
múltiples tensions d’una es-
tructura social malaltissa.

Joan de Déu Prats, Operació
Àfrica. Il·lustracions de

Gabriela Rubio.
Alfaguara/Grup Promotor.

Barcelona, 2000.
A partir de 6 anys.

U ns animals, capitanejats
per un orangutan, deci-
deixen escapar-se del zo-

ològic. I organitzen una fuga
espectacular, a base d’una col-
laboració organitzada i metò-
dica de tota la fauna. Però no és
gens fàcil burlar la vigilància
del director del parc. Veurem
quin grup resulta més astut, el
d’animals o el de vigilants.

Jaume Burgell, Suïcidi
involuntari. Il·lustracions de
Carmela Llobet. Col·lecció
Periscopi. Edebé. Barcelona,
2000. A partir de 14 anys.

P rimera novel·la per a lec-
tors joves de l’autor, nas-
cut a Palamós, llicenciat

en ciències econòmiques i
professionalment dedicat a
l’auditoria i l’assessorament
financer. En aquesta obra
s’investiga un suposat suïcidi
en una trama entre psicològi-
ca i detectivesca. Interessants
composicions fotogràfiques
il·lustren la història.

Gemma Lienas, Finisterre i el
missatger. Il·lustracions de

Romeu. Col·lecció El Vaixell de
Vapor. Editorial Cruïlla.

A partir de 9 anys.

P rimer llibre de la sèrie
d’aventures d’en Didit i
l’Ushka. En un descuit de

l’ordinador els dos protagonis-
tes aprofiten per deixar-se xu-
clar pel temps. De Finisterre,
prop del pol Nord i en ple segle
XXI, van a parar a Atenes,
2.500 anys enrere! Els grecs es-
tan a punt d’enfrontar-se amb
els perses i els protagonistes no
s’ho volen perdre.


