
◆ C U L T U R A ◆ XVII
A V U I

dijous

14 de novembre del 2002

GEOFF KELLY

Il·lustració de Geoff Kelly

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

Lectures
estimulants

A N D R E U S O T O R R A
www.andreusotorra.com

Diversos autors. Col·lecció
Sense Límits. Editorial

Empúries. Barcelona, 2002.
A partir de 9 anys.

Diversos autors. Col·lecció
Mossegades. Editorial

Empúries. Barcelona, 2002.
A partir de 7 anys.

U
na ullada general a
aquestes dues col-
leccions aparegudes
aquesta temporada
confirma la intenció

dels seus editors. Temes sense
límits, per una banda, amb el
benentès que qualsevol tema hi
té cabuda mentre estigui dins
la línia establerta de lectura es-
timulant per a aprenents de
lectors madurs, i mossegades a
discreció, relats breus, contes
ràpids, per ser engolits un dar-

rere de l’altre. En un “món de
llibres sense lectors”, tal com el
definia l’escriptor Jostein Gaar-
der en l’últim congrés de l’In-
ternational Board on Books for
Young People (IBBY) de Basilea,
els intents editorials de pro-
moure “lectors en un món de
llibres” només poden ser
aplaudits.

El catàleg està dominat per
traduccions, tot i que també hi
ha alguns autors catalans. Però
la seva característica principal,
a banda del contingut, és el
disseny. Un disseny que fuig del
cànon establert i que es despen-
tina amb cobertes il·lustrades
amb un to cridaner i amb ti-
pografia de lletra manual, és a
dir, lletra d’il·lustrador. A més,
la col·lecció Mossegades es dis-
tingeix per un troquelat al
marge superior dret que imita
una mossegada, com si llegir
fos tan senzill com clavar una
queixalada a la llesca de pa o a
la poma sense pelar.

Així, doncs, a la col·lecció
Mossegades, trobem un relat de

Margaret Clark en què el pro-
tagonista es desperta un matí
amb els cabells de punta, elec-
tritzats. La clau consisteix a es-
brinar com és capaç de fer-los
tornar tal com estaven, passant
per una colla de problemes
convertits en aventura. Un
conte de Christobel Mattingley
fa que la protagonista, que
tendeix a ser una mica tran-
quil·la, arrenqui a córrer sense
que la pugui aturar ningú. Un
altre de Margaret Mahy relata
la passió del protagonista per
anar a l’abocador i remenar-hi
les escombraries, una història
de ficció que té, però, el seu re-
ferent real en molts llocs del
planeta on els abocadors són
l’últim reducte de la pobresa.

Moya Simons fa entrar els
lectors en el joc de les mentides
quan el seu protagonista asse-
gura que ve del planeta Mart,
cosa que ho corroboren les

orelles estil Palomino.
L’autor Bill Condon
aporta els germans Por-
ker, que no són el que
aparenten i que són uns
trapelles que fan anar
de boig la seva mestra.
Max Dan és un altre
autor que no té cap ne-
cessitat de recórrer als
abocadors, com la col-
lega de col·lecció Mar-
garet Mahy. En aquest
cas en té prou amb la
quisca de casa, amb uns
pares més que bruts, a
qui el protagonista in-
tentarà reciclar.

La col·lecció Sense Lí-
mits presenta contin-
guts una mica més
complexos, tot i que no
s’adreça a una franja
lectora determinada si-
nó que deixa que sigui

el lector el que triï allò que li
sembli més adequat al seu ni-
vell. Les històries de Sense Límits
poden endinsar-se en la ciènci-
a-ficció com la de Frank Baeer i
Rita Mühlbauer, o en un relat
de Joachim Friedrich que re-
prenen l’inesgotable tema de
les bruixes i l’home llop. El ter-
ror s’hi troba de la mà de l’au-
tora Anne Fine, amb un llibre
de malsons entre dues compa-
nyes de biblioteca. La tendresa i
la frontera del seny i la rauxa
són tractats per Morris Gleitz-
man amb una protagonista bo-
camolla que dóna títol al llibre.
L’autor Peter Carey, guardonat
amb el Booker Prize, utilitza la
loteria com a eina de creació
per parlar d’un petit protago-
nista que vol arribar a casa amb
la grossa a la butxaca. I l’autora
Theresa Breslin, guardonada
amb el Carnegie Medal, hi és
present amb dos gèneres, el
terror, ambientat en un ce-
mentiri, i l’humor, amb un
conte d’embolics de noms de
fonts.

LAURA

Sensualitat
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E ZA
quest àlbum és una
adaptació lliure de
l’escriptor francès Lo
Duca del clàssic Les
mil i una nits, que

converteix el seu guió en l’es-
cenari adient perquè Laura
desenvolupi el vessant més
sensual del seu estil gràfic. La
versió de Lo Duca insisteix en el

component sexual de les nar-
racions fins a conformar un
univers regit per un erotisme
de perspectiva masculina que
barreja la força del desig amb la

feblesa de la por i de la insegu-
retat en les relacions.

La traducció en imatges de
Laura enriqueix aquesta pro-
posta aportant un ampli ventall
de matisos expressius que do-
nen credibilitat, amb la intro-
ducció de les emocions, a una
gestualitat que per la seva fun-
ció narrativa voreja sempre el
parany de l’estereotip. A més a
més, el compromís de l’autora
amb el seu traç aconsegueix
una càlida plasmació de la car-
nalitat del cos humà; més enllà
de la fidelitat descriptiva de les
nombroses imatges sobre l’acte
sexual el que Laura transmet és
la potencialitat i la voluntat de
plaer de les formes humanes
que representa. D’altra banda,
moltes escenificacions seguei-
xen pautes coreogràfiques o re-
produeixen la sensualitat de la
exuberància vegetal.

ATMOSFERA GAIREBÉ ONÍRICA
D’aquesta manera es confor-
ma una atmosfera gairebé
onírica en què la ficció gràfica
defuig les sendes de l’argu-
ment i segueix els dictats de la
febre del desig, i en què les
seqüències s’impregnen del
ritme de l’excitació, que és el
que dóna coherència a la nar-
ració.

Laura i Lo Duca, Las mil y una
noches. Edicions de Ponent.

Onil, 2002.

David Paloma, Salsitxes de cotó
fluix. Il·lustracions de Montse

Ginesta. Col·lecció Sense
Límits. Editorial Empúries.

Barcelona, 2002.
A partir de 9 anys.

U n fet excepcional trasbal-
sa l’aparent tranquil·li-
tat de la població de

Vallbona de les Peres on tot-
hom i tot dorm plàcidament.
L’autor terrassenc ha publicat
una desena de llibres els pro-
tagonistes dels quals, majori-
tàriament, són animals. Però
en cap d’ells es bat el rècord
com en aquest en què aparei-
xen, entre altres protagonis-
tes, set milions de mosquits.

Gemma Lienas,
L’aventura del llac assassí.
Il·lustracions de Jordi
Valbuena. Editorial

Empúries. Barcelona, 2002.
A partir de 9 anys.

E ls llacs no tenen només
monstres com el Ness.
N’hi ha també d’assas-

sins. El llac d’aquesta nova
novel·la de Gemma Lienas és al
cor de l’Àfrica. Els personatges
Emi i Max s’hi enfronten per
fer-ne un reportatge junta-
ment amb la Serena. Aventura
a l’africana. Els boscos afri-
cans avui en dia són plens de
perills que no tenen res a
veure amb els més clàssics.

Xavier Hernàndez, Els vents,
que els tanquin! Il·lustracions

de Montse Ginesta.
Editorial Empúries.

Barcelona, 2002.
A partir 9 de anys.

L’ autor sembla que faci
honor al seu segon
cognom (Ventosa) i era

inevitable que un dia o un
altre fes un llibre dedicat al
vent i al déu Èol. Es tracta,
però, d’un déu entremaliat
que no acaba de trobar un
vent que sigui del seu gust.
Dotze contes brevíssims que
aproximen els lectors més jo-
ves al món dels clàssics i les
seves peripècies.


