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L I T E R A T U R A I N F A N T I L I J U V E N I L

L’adult intèrpret
de contes

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

Cole envigoreix
la brevetat
del text amb
primers plans
dels personatges
de la història

Teresa Duran
fa servir els ulls
de la fantasia
de l’infant per
imaginar allò
que no és

Babette Cole, Amormeu.
Traducció de Margarida
Trias. Il·lustracions de

l’autora. Edicions Destino.

Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

Teresa Duran, Secrets de la
selva fosca. Il·lustracions de

Gabriela Rubio. Col·lecció El
Vaixell de Vapor. Editorial

Cruïlla. Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

E
l títol original és True
love. Les portadelles
són de color de rosa,
que l’amor s’hi posa.
I l’edició catalana

explota al màxim el recurs
que la il·lustradora Babette
Cole proposa als primers lec-
tors en aquest àlbum: alertar
sobre els perills de l’amor amb
una ironia que no sempre pot
ser entesa pels destinataris del
llibre. Per això el fa summa-
ment interessant per als
adults.

Amormeu és com s’anomena
el personatge de qui se serveix
l’autora per desencadenar tots
els trencacolls al voltant de
l’amor. Un mamífer, que cada
lector pot identificar a la seva
manera, conviu amb una pa-
rella i tenen el primer fill. Per
tant, la gelosia és el primer
graó de la història. Després
vindrà la necessitat de com-
partir de qui se sent marginat,
les virtuts del mal d’amor, la
força d’estimar, l’aixopluc de
la tempesta, el tornar a co-
mençar, l’amistat, les bestie-
ses de l’enamorat, la fatalitat
de l’amor, l’enyorament, les
ganes de perdonar... Un ma-
nual ple de subtileses, amb un
dels ingredients bàsics de la
literatura, que només una veu
experta podrà traspassar als
anomenats primers lectors si

se’n vol treure tot el profit.
Les il·lustracions de Babette

Cole envigoreixen la brevetat
del text amb primers plans
dels personatges de la histò-
ria, amb expressions de dife-
rents estats d’ànim, simple-
ment amb un remolí d’ulls, o
la difuminació d’una taca de
la pell del mamífer utilitzat

com a esquer. Alguna de les
làmines opta per un punt de
vista des del personatge més
petit amb el cos fraccionat de
l’adult en primer pla, només
unes cames, que engrandei-
xen la profunditat de l’escena.

Els personatges de Babette
Cole es mouen en escenaris
quotidians que l’autora re-

produeix amb el seu peculiar
estil, gairebé de sèrie, i que
tant acoloreix amb aiguades
com amb detalls entremaliats:
ratlles trencades, llapissades
per marcar les cames o cabells
que han visitat poc la perru-
queria. Un estil enjogassat que
fa de fil conductor del passeig
visual.

L’ÚLTIM DE TERESA DURAN
I l’últim conte per als primers
lectors de Teresa Duran no és
en suport àlbum, perquè la
col·lecció no ho preveu, però
ho podria ser. L’autora marca
la frontera del dubte entre
allò que és i el que no és. Entre
la veritat i la mentida. I s’em-
para de la selva urbana per
descobrir un món diferent en
les entranyes de la ciutat. Una
mena de Chocolat en versió in-
fantil adaptada al pare del
protagonista o de Robinson del
metro adaptada a la mare.

I és que la vida tothom la
veu del color amb què se la
mira. I aquest és el principi
del conte de Teresa Duran,
que fa servir els ulls de la fan-
tasia de l’infant per imaginar
allò que no és i per acabar de-
sitjant ser en la selva imagi-
nada, dins el bosc encantat de
la Gran Ciutat, el joglar que
deslliurarà la princesa, el fo-
llet que coneixerà tots els se-
crets de la natura o l’astròleg
saberut que farà que el sol
brilli, per fi, i s’entafori cada
dia per tots els racons.

Un altre petit llibre per a
lectors petits que aconseguirà
també el seu màxim profit en
mans d’adults que expliquin
allò que l’autora vol dir entre
línies, i que ressegueixin les
il·lustracions de Gabriela Ru-
bio, que divideix el conte en
dos blocs, el de tons plens de
llum, el de dalt de la selva ur-
bana, i els de fons fosc, el de
les entranyes urbanes.

Fora de joc

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Albert Monteys, Tato.
El Jueves. Barcelona, 2001.

E
l Tato es un d’a-
quells singulars per-
sonatges de ficció
que aconsegueixen
una capacitat repre-

sentativa molt més enllà de la
seva originària vocació funci-
onal. Nascut com a repartidor
de pizza, en un esforç d’El Ju-
eves per seguir el ritme de l’e-
volució generacional, a poc a
poc es va alliberar d’aquesta
adscripció professional molt
limitadora. El món de la pre-
carietat on havien situat el
Tato va ser ampliat a poc a

poc, per Albert Monteys, el
seu autor, cap a un univers
relacional mes ampli, el del
conflicte del jovent amb el
món del treball i la seva cul-
tura.

FILL DE LA CRISI
Tato es fill de moltes crisis, de
moltes constatacions en què
els valors de la productivitat i
la seva compensació econò-
mica no només estan dese-
quilibrats entre ells sinó que
a més han perdut molt del
seu atractiu gratificador. No
es tracta només de considerar
que el treball físic sigui una
condemna, com ho podia
sentir Bartolo, el personatge
creat per Palop per a la revista
Jaimito, és el rebuig més o
menys conscient a integrar-se

en el món laboral, sense re-
nunciar, això sí, a un cert es-
tatus consumista. Aquesta
actitud situa el nostre prota-
gonista en una marginalitat
comparable a la que va patir
el Carpanta d’Escobar, en el
seu temps. Si Carpanta era la
representació de la fam, Tato
personifica la desocupació i la
inseguretat laboral del jo-
vent. Dues plagues socials de
dos temps diferents, que són
recreades amb una combina-
ció comuna d’acidesa cap a
l’entorn social i complicitat
amb el personatge. I és que les
aventures de Tato es distin-
geixen per la capacitat des-
criptiva, el toc imaginatiu i el
matis absurd tot seguint la
tradició del millor humor
costumista.

Terence Blacker, Estrella de la
tele. Traducció d’Anna Soler
Horta. Il·lustracions de Tony
Ross. Editorial Columna.

Barcelona, 2000.
A partir de 9 anys.

L a bruixa Serafina fa de
cangur de la Carolina i
la Nanai i, una tarda de

gresca, les convida a endin-
sar-se en el món enlluerna-
dor de la televisió. La Nanai
participa en un concurs i la
Carolina es converteix en
una estrella. Fins i tot el ra-
tolí de la Serafina surt al te-
lenotícies.

Anjel Lertxundi, A mi em
patina la egga. Versió d’Anna

Casals. Il·lustracions de
Jokin Mitxelena. La Galera-

Editors Associats.

Barcelona, 2000.
A partir de 8 anys.

D e petit Bert no pronun-
ciava bé la erra. “En
Ggasputín puja al caggo

cagguegat de ggocs”, li fan re-
petir i repetir l’exercici. Com
que no se’n surt, amb el temps
desenvolupa l’estratègia de
triar paraules que no portin
erra i sorprèn tothom amb un
vocabulari riquíssim.

Pablo Maestro, Figures al
rescat. Il·lustracions de Rosa
M. Curto. Edebé. Barcelona,

2000. A partir de 6 anys.

T ots els relats de la col-
lecció Maticontes desen-
volupen un contingut

matemàtic (en aquest cas les
figures –triangles, quadrats i
circumferències– i els cossos
geomètrics) de forma lúdica,
ben integrat en les situacions
que traspuen ecologisme. La
Pilar descobreix una galàxia
especial on es pot sentir la
veu dels estels i l’aire és de
colors.


