
◆ C U L T U R A ◆ XVII
A V U I

dijous

8 de novembre del 2001

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

Textos recuperats

Glòria Gómez de la Tia,
El millor detectiu del món.

Il·lustracions de Francesc
Rovira. Col·lecció Alta Mar
Misteri. Editorial Bruño.

Barcelona, 2000.
A partir de 8 anys.

Josep Lluch, La Laura té por.
Il·lustracions de Roser

Capdevila. Col·lecció Sirenetes.
Editorial La Galera.

Barcelona, 2001.
A partir de 4 anys.

E
l millor detectiu del món
és un llibre que he
recuperat de la pres-
tatgeria, després d’un
any de la seva publi-

cació, entre l’allau de novetats
pendents. L’autora és una acti-
va bibliotecària que havia pu-
blicat poemes, narracions, crí-
tiques literàries i articles perio-
dístics a la revista SIPAJ.

Llibre amb antiheroi o, més
ben dit, amb heroi per casuali-
tat: el detectiu Alfred Sensefred.
El robatori per al qual han estat
contractats els seus serveis
d’investigació es produeix a
l’alcaldia de la ciutat de Gasta-
molt. Els funcionaris, amb l’al-
calde al capdavant, després de
la corresponent recerca inter-
nàutica, troben aquest detectiu
que exigeix unes determinades
condicions laborals. Alfred
Sensefred, com a bon pingüí,
ha d’estar tothora a una tem-
peratura molt baixa, per això li
condicionen l’hotel i el taxi. I,
precisament en les situacions
insòlites de l’adequació dels es-
pais i els mètodes suposada-
ment detectivescos que crea el
personatge, hi ha la troballa i el
toc humorístic d’aquest relat.

Sensefred és un pingüí de-
tectiu que no ha sortit mai del
seu hàbitat. Es mostra sorprès
de tot el que veu i sobretot
s’estranya del seu èxit clamorós
que ha traspassat fronteres.
Quan pren la paraula per adre-
çar-se als lectors, es presenta ple
de dubtes, confessa que tot ho
descobreix per casualitat. La
seva modèstia fa que es posi de
seguida el lector a la butxaca.
També aquest cas del gran ro-
batori de Gastamolt es resol
amb la mateixa falta de tècnica:
cau dins d’una claveguera i una
rata l’ajuda.

Les il·lustracions que ha fet
Francesc Rovira per a aquest
llibre són generoses. Amb veu
pròpia, l’il·lustrador ha inter-
pretat una galeria de personat-
ges realistes, expressius i ben
definits, emmarcats en situaci-
ons on ha treballat molt espe-
cialment unes composicions
molt versemblants. L’edició es
completa amb un Taller de
Lectura d’una vintena de pàgi-
nes, presentat com un joc que
incita a preguntar, indagar i
reflexionar sobre l’autora i la
novel·la, seguint les estratègies
que utilitzen els detectius.

D’altra banda, La Laura té por,
de Josep Lluch, és un títol re-
cuperat de fa 10 anys que ara
inicia la nova col·lecció Sirenetes
i que presenta els textos alhora
en lletra manuscrita i en ma-
júscules, amb la intenció que
els primeríssims lectors es de-
fensin pel seu compte picant
d’aquí i d’allà segons la com-
petència que hagin adquirit en
lectura escrita.

També es poden ajudar de la
lectura de les imatges que, en
els quatre volums que han sor-
tit fins ara de la col·lecció, són
molt eloqüents i ben segmen-
tades narrativament. Tot apun-
ta, doncs, a proporcionar un
material de lectura ja indepen-
dent del tutelatge dels adults.
El conte de Josep Lluch és dels
que en podríem dir d’autoaju-
da, perquè els infants veuen
representada la por de la pro-
tagonista, una por injustificada
com la majoria de pors literà-
ries. En unes làmines delicioses,
Roser Capdevila es mostra altre
cop creadora d’atmosferes. Posa
ombres i imatges de monstres a
l’esglai de la petita Laura que,
abans d’aclucar els ulls, s’ima-
gina una companyia tenebrosa.

POSY SIMMONDS

Una sèrie de vinyetes sense divisions de ‘Gemma Bovery’

Mestissatge il·lustrat

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Posy Simmonds, Gemma Bovery.
Destino. Barcelona, 2001.

L’
aparició de Gemma Bovery a casa
nostra es una agradable sorpresa,
ja que és un tipus de còmic de
gran qualitat però allunyat dels
estàndards comercials del nostre

mercat. Potser per això està publicada per una
editorial aliena al medi. Creada per la dibui-
xant anglesa Posy Simmonds per al diari The
Guardian, Gemma Bovery va merèixer una ex-
posició al festival d’Angulema del 2001, l’any
següent de la seva publicació a França on
aquesta obra va causar força i justificada
sensació. Darrere de l’aparença de fulletó,
aquest relat articula amb naturalitat, que
amaga l’ús generós i eficaç de recursos nar-
ratius, un joc de desmitificacions de concep-
cions i d’estereotips idealistes i artificials, es-
pecialment els que actuen al voltant dels
sentiments amorosos. El nom de la protago-
nista ja explicita la referència a la novel·la de
Flaubert, marc idoni perquè Posy Simmonds
satiritzi amb fina però penetrant ironia tant
el sentiment romàntic de la vida de la prota-
gonista, que viu en un món marcat per la
veneració de la bellesa aparent, com l’actua-
ció del narrador, un forner neorural enamo-
rat d’ella, que s’obsessiona amb la possibilitat,
i el desig, que la vida imiti a la ficció. D’altra
banda, la mestissa estructura narrativa de
Gemma Bovery, que integra amb equilibri i
aprofitament de les seves autonomies ex-
pressives literatura, il·lustració i historieta,
reforça la fluïdesa del relat i aconsegueix in-
corporar un conjunt de matisos que harmo-
nitzen paròdia i melodrama.
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Isabel Còrdova, L’Ada no té
mai por. Traducció de Dolors
Ortiz. Il·lustracions de Chata
Lucini. Col·lecció Els Pirates.

Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 5 anys.

L’ Ada és una nena molt
valenta i, per molt que
la tieta Brenda li faci

por dient que vindrà l’home
del sac o un vampir, ella sap
molt bé que aquests personat-
ges només existeixen als con-
tes. Però, pel que es veu, la ti-
eta Brenda té por de les brui-
xes, i l’Ada li agafa la mà per si
un cas li agafés por.

Peter Härtling, La Jette i els
llibreters. Traducció de

Francesca Martínez Planas.
Il·lustracions de M. Jesús

Santos Heredero. Alfaguara/

Grup Promotor. Barcelona,
2001. A partir de 12 anys.

L a Jette és una nena d’on-
ze anys que coneix els
vells llibreters del barri.

El senyor Topf i el seu ajudant
li transmeten un gran interès
pels llibres, li escenifiquen
contes i fan ombres xineses.
Una mala llengua del veïnat
farà que la Jette i els seus
amics s’hagin d’enfrontar a la
sospita d’abusos sexuals.

Joan de Déu Prats, El senyor
Guerra i la senyora Pau.

Il·lustracions de Lluís Filella.
Edebé. Barcelona, 2001.

A partir de 6 anys.

E l senyor Guerra vivia en
un casalot dalt d’un tu-
ronet on sempre feia

mal temps i només en sortia
per escridassar el botiguer
que li duia els queviures. Pe-
rò un dia, a la casa del costat
es va instal·lar la senyora Pau
i l’amor va fer la resta. Unes
il·lustracions realitzades
amb aquarel·les i plenes de
detalls donen densitat a la
història.


