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Carlota Goyta i Assumpció Esteban (Violeta Denou)
Autores d’en Teo
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La gironina Assumpció Esteban i la barcelonina Carlota Goyta inicien una nova col·lecció de Teo

“Reivindiquem els nens bons
com en Teo, que no és cap

líder sinó un de més”
E V A P I Q U E R

Més de dos milions
d’exemplars venuts
a l’Estat espanyol
avalen l’èxit d’en
Teo, un personatge
de conte infantil que
celebra amb bona
salut els primers
vint-i-cinc anys de
vida. La barcelonina
Carlota Goyta i la
gironina Assumpció
Esteban, creadores
d’en Teo juntament
amb Anna Vidal,
han decidit sortir de
l’anonimat que els
proporciona el
pseudònim Violeta
Denou per parlar de
la seva criatura
artística.
L’aniversari
coincideix amb el
llançament d’una
nova col·lecció sobre
temes com
l’ecologia, d’on
vénen els nens,
l’euro i la diversitat
cultural

E.P. Felicitats, en Teo ja té 25 anys.
¿Podríeu fer memòria i expli-
car-nos com va néixer?
V.D. Vam estudiar disseny gràfic
juntes i després vam decidir
muntar un estudi. Ens dèiem
equip Denou i fèiem feines di-
verses. Aleshores érem nosal-
tres dues i l’Anna Vidal, que va
deixar el col·lectiu fa poc. Entre
altres coses, vam fer uns dis-
senys de joguines i vam anar a
la fira de València a vendre’ls.
Una de les joguines era una
mena de llibre: com que no el
vam vendre a la fira, el vam
portar a les editorials. El direc-
tor de Timun Mas es va ena-
morar dels dibuixos d’aquell

llibre i ens va proposar que ens
inventéssim un personatge de
conte que servís per renovar
una mica l’editorial. I així va
néixer en Teo. Vam trobar que
firmar un llibre amb tres noms
quedava molt fred i ens vam
inventar un pseudònim: Viole-
ta Denou. Sempre ens ha agra-
dat la discreció: el famós és en
Teo, no nosaltres. Però ara,
amb motiu dels vint-i-cinc anys,
ens toca sortir de l’armari.
E.P. Va ser arribar i moldre.
V.D. Sí. Vam començar amb tres
títols, que encara se segueixen
reeditant: En Teo va amb tren, En
Teo va amb vaixell i En Teo va amb
avió. Vam anar a la fira de Bo-
lonya amb molta il·lusió i ja
d’entrada els llibres d’en Teo
van tenir una acollida esplèn-
dida. Van funcionar molt bé
perquè eren uns llibres que
trencaven motlles: són molt
grossos, amb molt dibuix i poc
text, d’estil una mica naïf,
plens de detalls, adreçats a

nens molt petits. Un nano es
pot passar hores mirant una
làmina d’en Teo. Les històries
quotidianes d’en Teo van om-
plir un buit dins la literatura
infantil de l’època.
E.P. I van crear escola, perquè des-
prés n’han sortit molts, de llibres
amb làmines plenes de detalls.
V.D. Sí, fins i tot van sortir llibres
molt i molt semblants, massa.
Nosaltres, de dibuixar no en
sabíem gaire, vam aprendre’n
amb en Teo. L’evolució dels di-
buixos entre els primers i els
últims títols és molt gran, ara
en sabem molt més i creiem
que salta a la vista. Però el per-
sonatge va atrapar de seguida
els nens, potser també per
aquest clima dolç, entranyable,
dels llibres. El que més aprecia
la gent és el clima que trans-
meten els llibres d’en Teo.
Aquest clima sempre s’ha
mantingut, tot i que els dibui-
xos hagin evolucionat i s’hagin
anat adaptant al seu temps.

Hem hagut d’anar integrant en
els llibres noves coses que
abans no existien, com els or-
dinadors.
E.P. Com ho fèieu per treballar a sis
mans, primer, i a quatre, després?
V.D. Tenim una distribució de
tasques. Una dibuixa, l’altra
pinta, l’altra fa el text... Però la
idea la treballem sempre con-
juntament. Les làmines passen
per totes les mans. Al principi
les tres ho fèiem tot, però va
arribar un punt que ens vam
haver de repartir les feines. Si
ara els dibuixos els féssim entre
les dues, es notaria la diferèn-
cia d’estils.
E.P. ¿Sou responsables també de les
guies didàctiques incloses al final
dels llibres d’en Teo?
V.D. No, de les guies se’n fa càr-
rec l’equip pedagògic de l’edi-
torial, integrat per mestres i
psicòlegs. Els llibres de La meva
primera biblioteca, concebuts bà-
sicament com a instrument
educatiu i adreçats a nens més

grans, també els escriuen pe-
dagogs. Però, a banda d’aquesta
nova col·lecció purament di-
dàctica, en Teo ha tingut des de
sempre una dimensió pedagò-
gica. Nosaltres no ho vam pen-
sar així, ens vam limitar a fer
els llibres amb tota la il·lusió
del món. I la dimensió didàcti-
ca va anar guanyant entitat.
Nosaltres potser no volíem
ser-ho tant. Però la Isabel Martí,
de l’editorial, té molt d’interès
en els aspectes didàctics, i són
ells els que ens encarreguen el
llibre. La veritat és que les guies
didàctiques es treballen molt a
les escoles.
E.P. ‘En Teo descobreix món’ és una
de les col·leccions de llibres infantils
traduïda a més idiomes i amb més
difusió internacional...
V.D. Sí, s’ha arribat a traduir a
una vintena d’idiomes. En Teo
ha parlat en francès, anglès,
gal·lès, holandès, alemany,
grec, portuguès, danès,


