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Simó saluda l’oncle Òscar

MAXIMILIANO LUCHINI

‘La Dormi’ vista per Maximiliano Luchini

N O V E T A T S D E 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’Emma no es vol banyar.
Esther Larrío. Il·lustracions de
Francesc Rovira. Sèrie Tren
Blau. Edebé.

L’Emma es pensa que un gran
monstre sortirà pel forat del
tap o pels foradets de la dutxa.
Diu que és un monstre molt
gran, però que es pot fer pri-
met. I per això no es vol banyar.

● El meravellós viatge de Ma-
ria al País de les Tulipes. Car-
me Riera. Il·lustracions de Irene
Bordoy. Destino.
A la Maria li agradava entrete-
nir-se en els dibuixos que es-
tampaven la cortina de la seva
finestra, fins que una nit de
lluna va veure com les flors de
la cortina s’animaven.

● La mare surt aquesta nit.
Dissabte: Què farem avui? Ju-
liet Pomés Leiz. Text i il·lustra-
cions. Col·lecció Simó.
Tusquets.

El Simó, el nen protagonista
d’aquesta nova col·lecció, és a
punt de fer 4 anys, ja va a l’es-
cola i té una mascota: el dino-
saure Pep. A través dels seus
ulls vivim fets quotidians.

● El gos Màgic. Carme Riera.
Il·lustracions de Rebeca Luciani.
Destino.

El gos Màgic tenia una cua
llarguíssima, que li creixia sen-
se parar. Fins que un dia la va
perdre, però va guanyar l’ad-
miració de l’alcalde i fins i tot
una estàtua al mig de la plaça
del poble. Una història com-
movedora sobre la importància
d’ajudar els altres.

● Els fills de la bruixa. Ursula
Jones. Il·lustracions de Russell
Ayto. Destino.
Un dia ventós al parc els fills de
la bruixa van intentar fer mà-
gia. Van convertir la Gemma en
una granota. I els esquirols, en
soldats... i això només és el
principi. Àlbum il·lustrat.

● Espantar un ànec. Ros
Asquith. Il·lustracions d’Andi
Good. Destino.

El protagonista d’aquesta his-
tòria és un nen molt espanta-
dís. Tot li feia por: un petit gatet
li semblava un tigre ferotge...
Per sort, tenia a prop la seva
mare, que l’ajudava amb ima-
ginació i humor.

● El cas de la infantesa roba-
da. Joan de Déu Prats. Col·lecció
Grumets. La Galera.

L’última feina del detectiu
Marc Trena ha estat trobar el
gat de la portera. Ara, però,
s’enfronta al cas més compli-
cat de resoldre perquè algú
està robant la infantesa a les
criatures de la ciutat i cal so-
lucionar-ho.

● El rei negre. Ponç Pons.
Col·lecció Grumets. La Galera.

El rei Baltasar i el seu criat
Saïd cerquen els dos altres reis
per anar junts a Betlem, però
pel camí, com que són negres,
els tracten malament i els fan
fora. Cansat de tant de racis-
me, el rei farà servir les seves
arts màgiques per resoldre
conflictes.

● La Dormi. Romà Pujadas.
Col·lecció Grumets. La Galera.

Als matins, la Dormi té una
son immensa i no hi ha ma-
nera de fer-la llevar. La seva
família s’empesca els sistemes
més tronats per fer-li passar la
son, fins i tot recorren als ser-
veis d’un mag.

● El doctor Espiadimonis i el
senyor Estiracabells. Mitus
Stampa. Col·lecció Grumets.
La Galera.

El doctor Espiadimonis es lle-
va puntualment i es disposa a
visitar els seus pacients. Du-
rant la nit, el terrible senyor
Estiracabells deixa els malalts
del poble sense cabells.

● Magenta la petita fada.
Jaume Escala i Carme Solé
Vendrell. Il·lustracions de Car-
me Solé Vendrell. Lumen.

La fada Magenta viatja per
l’Univers. La Terra, espantada,
li va encomanar que anés a
buscar els colors. Els va trobar
tots i els va regalar a les cria-
tures de la Terra. Àlbum es-
plèndidament il·lustrat.

A PARTIR DE 8 ANYS

● La Rita fredolica. Anna Man-
so. Il·lustracions de Núria Mar-
qués. Col·lecció Pròxima Parada.
Alfaguara / Grup Promotor.

La Rita i el seu avi són molt
fredolics i viuen a la ciutat més
freda del món. Per això, quan
els anuncien que arribarà el
Gran Fred, entre tots dos se les
empescaran per agafar la vareta
màgica d’una fada i converti-
ran la ciutat en un paradís.

● Sempre seré l’Àmber Brown.
Paula Danziger. Traducció de
Mercè Senabre. Il·lustracions de
Tony Ross. Col·lecció Pròxima
Parada. Alfaguara / Grup Pro-

motor.

“En aquesta vida de vegades
passen coses ben estranyes. Fa
un minut era a l’escola, espe-
rant que la mare em vingués a
buscar per anar cap a casa... i de
cop i volta sóc en un avió que va
cap a Alabama, on veuré el meu
millor amic d’abans”.

● Missatges galàctics. Pilar Lo-
zano Carbayo. Col·lecció Sopa de
Llibres. Barcanova.
“Hola, extraterrestres, habi-
tants d’altres galàxies. Avui és
dijous. Sóc en Xavi. Us he vist al
cinema. Us espero. M’agradaria
molt conèixer-vos”, escriu un
dia en Xavi als extraterrestres. I
els extraterrestres li responen!

● Pinyons de maduixa. Josep
Gòrriz. Col·lecció Sopa de Llibres.
Barcanova.

Els tòpics dels contes es capgi-
ren i el fantasma, en lloc d’es-
pantar la gent, vol explicar
acudits; la bruixa és presumida
i bonica; l’ogre és vegetarià i li
fa fàstic menjar infants; la sire-
na és grassa i llaminera. Un savi
boig decideix castigar-los.

Al cinema,
tot era bonic...

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

Sense una
televisió
catalana
disposada a
coproduir
obres pròpies,
el cinema
català és una
fal·làcia

A
quest és un Sant
Jordi moderat, pel
que fa a llibres. L’a-
llau de novetats que
proporciona l’altra

data clau de l’any, Nadal, ha
deixat una mena de ressaca
que ha donat ara una edició
mesurada, almenys pel que fa
a l’àmbit del llibre per a in-
fants i joves, que, més que re-
duir-se o acumular-se en un
únic dia, s’ha anat produint i
preparant progressivament
durant el trimestre.

La realitat és que, definiti-
vament, ja no hi ha novetats
estrictes de Sant Jordi en cap
àmbit literari sinó que es re-
cuperen aquells títols que
s’han avançat amb motiu de
l’excusa de la Setmana del
Llibre en Català i es recuperen
aquells altres títols que, enca-
ra recents, poden passar per
novetats.

Tenint en compte la curta
durada de vida que tenen ac-
tualment molts llibres a les
prestatgeries, encara més cur-
ta a les taules de novetats de
les llibreries, aquest anar i ve-
nir, aquest allargassament de
fer passar per novetats aquells
llibres que han vist la llum
durant tres mesos és una es-
tratègia que indirectament
beneficia el món del llibre
perquè li dóna uns mesos de
vida, ni que sigui amb respi-
ració assistida.

Aquest és també l’any de les
adaptacions cinematogràfi-
ques. És evident que el cinema
sempre ha estat un cosí ger-
mà de la literatura. I que la
literatura catalana ha tingut
algunes adaptacions brillants
d’obres literàries que en se-
gons quins casos potser no
s’haurien conegut prou si ha-
guessin quedat fidelment li-
mitades en suport llibre.

En l’àmbit de la literatura
infantil i juvenil, hi ha dues
bones notícies coincidint amb
aquest Sant Jordi. D’una ban-
da, l’adaptació a una sèrie de
dibuixos animats de la vida
d’Asha (Miró), a partir del seu
llibre biogràfic La filla del Gan-
ges, després d’un concurs de
propostes que ha guanyat
l’il·lustrador Jordi Sunyer.
D’altra banda, l’escriptor Jordi
Sierra i Fabra està treballant
en el guió cinematogràfic de
la seva novel·la Camp de ma-
duixes (Cruïlla). En sortirà un
telefilm que posarà a la pan-
talla la història de la protago-
nista de la novel·la, al voltant
de la trampa de les drogues.

Em confirmava fa uns dies
el director de cinema Toni
Verdaguer, que en el seu his-
torial té adaptacions de no-
vel·les com La teranyina, de

Jaume Cabré, que les necessi-
tats pressupostàries del mitjà
cinematogràfic han traspassat
i gairebé institucionalitzat el
gènere del documental a la
pantalla gran. Fer una pel·lí-
cula té un cost molt més ele-
vat que fer un documental.
Sense la televisió, el cinema és
una temeritat. I sense una te-
levisió catalana disposada a
coproduir obres pròpies, el
cinema català ja no és una
temeritat, és una fal·làcia.

Les adaptacions cinemato-
gràfiques o, com a mínim,
televisives, que han comen-
çat a caminar aquest Sant
Jordi (la sèrie animada sobre
La filla del Ganges i el telefim
sobre Camp de maduixes) són
una petita escletxa positiva.
Però la literatura catalana té
molts més arguments histò-
rics, costumistes o simple-
ment de ficció, que en una
cultura normalitzada troba-
rien paral·lelament un canal

obert a través de la pantalla i
que, aquí, a causa d’una falta
de política cultural global
d’expansió i difusió, i una
mena de concessió del sector
conformista i si us plau per
força a productores foranes i
de criteris sense personalitat
i identitat pròpies, es mante-
nen congelats amb el perill
de ser oblidats o superats pel
temps.

Herois clàssics o contem-
poranis catalans esperen, i si
no ho esperen, segur que se
sentirien complaguts, de
veure’s imaginats, represen-
tats i reinventats a la panta-
lla, la seva parenta gran. I els
seus autors, segur que també.

Tinc la sensació que no tot
és qüestió de carretades de
dòlars, o d’euros, sinó de ga-
nes i, sobretot, de convenci-
ment. I de creure-hi. I de co-
nèixer el bo i millor del que
tenim. Perquè els llibres són
un tresor, però ¿qui s’atreveix
a negar allò que diu que al
cinema, tot era bonic...?


