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L ’ A P A R A D O R

Antoni Bolinches, Sexe savi.
Pòrtic. Barcelona, 2001.

B olinches subtitula
aquest assaig Com mante-
nir l’interès sexual en la pa-

rella estable, amb la qual cosa ja
queda tot explicat. A través
d’una sèrie de casos reals, sa-
bem quines són les conductes
sexuals més oportunes. A més,
tenim accés a gràfics molt
aclaridors i consells que van
des de les olors fins a la cuina.

Carmen Alborch, Soles. Llums
i ombres d’una manera de viure.
Columna. Barcelona, 2001.

L’ exministra de Cultura
Carmen Alborch ens
diu en aquest assaig

que per a una dona, viure sola
no vol dir estar sola. L’autora
ens parla de la lluita de la do-
na per sortir de l’anonimat
domèstic cap a les esferes pú-
bliques i de la bona salut del
feminisme.

E N T R E V I S T A

Violeta Denou
Autores d’en Teo

“Teo ha
funcionat
durant
vint-i-cinc
anys de forma
estable, perquè
ja ha adquirit
categoria de
clàssic”

noruec, suec, finès, bretó, afri-
kaans, japonès, italià, català,
castellà, euskera i gallec. Aquí
en Teo ha funcionat durant
vint-i-cinc anys de forma esta-
ble, perquè ja ha adquirit cate-
goria de clàssic. Van sortint
nous personatges, però en Teo
sempre hi és. És un personatge
intemporal, al marge de mo-
des. A l’estranger ha funcionat
millor o pitjor segons les èpo-
ques. A Alemanya i als països
nòrdics s’ha venut molt i molt
bé. I a Hispanoamèrica també
funciona molt. A França, l’edi-
torial Hachette va crear un club
infantil a l’entorn d’en Teo. Hi
ha gent d’aquí que no sap que
les autores som catalanes, es
pensen que Violeta Denou és
un nom estranger.
E.P. Màrius Serra, en un article so-
bre els dibuixos del Shin Chan, de-
ia: “¿És que algú es pot prendre se-
riosament un personatge com en
Teo, que és un col·leccionista de vir-
tuts capaç de fer enrojolar el més
benintencionat?” I acabava: “De
nens que no calgui renyar només
n’hi ha un que es diu Teo i està en
el cel”. ¿Creieu que és massa bo, en
Teo?
V.D. Ara últimament en Teo és
criticat perquè no fa entrema-
liadures. Però això no és cert, fa
les típiques coses que pot fer
un nen de sis anys. És un per-
sonatge d’identificació, que no
està pensat perquè visqui grans
aventures. Es limita a presentar
situacions del seu entorn. Està
pensat per a nens molt petits,
fins i tot per a nadons de pocs
mesos. El nen l’identifica de
seguida per la roba que porta i
pels cabells arrissats de color
taronja. Les tres bessones viuen
aventures fantàstiques, en Teo
no, ell fa coses normals. El nen
petit el primer que coneix és el
seu entorn quotidià. I quan
mira un llibre, li agrada reco-
nèixer el que hi veu. Després
d’en Teo el nen ja demanarà
altres llibres, que ja hi són i
està molt bé que hi siguin. Ca-
da cosa té el seu moment. Pri-
mer s’aprèn a caminar i des-
prés a córrer. En Teo és així i no
el volem canviar. El dia que no
agradi, que el deixin de com-
prar. Reivindiquem els nens
bons com en Teo, que no és cap
líder sinó un de més. En Teo és
bo, però no és repel·lent.
E.P. La voluntat didàctica no està
renyida amb la diversió.
V.D. Els nanos s’ho passen molt
bé amb en Teo, i el personatge
passa de generació a generació.
Ara comença a haver-hi la pri-
mera generació de pares i ma-
res que ja van créixer amb els
dibuixos d’en Teo. La gent de
trenta anys els regala als seus
fills o als fills dels seus amics.
També s’ha comprovat que els
llibres d’en Teo són una eina
molt valuosa per als nens amb
discapacitats físiques: els van
molt bé per reconèixer el seu
entorn.
E.P. ¿Què opineu de l’èxit dels di-
buixos animats d’un nen tan mal-
educat com en Shin Chan?
V.D. No serem nosaltres les que
defensarem uns dibuixos que

poden resultar un model de
comportament negatiu per als
nens. Si a un nen petit li dius
que el Shin Chan és fantàstic,
voldrà ser com ell. I el primer
dia que et faci una shin-chanada,
què?
E.P. I els teletubbies?
V.D. Són superdolços, estan en la
línia d’en Teo.
E.P. Com vau viure el salt d’en Teo al
format audiovisual?
V.D. Els vídeos d’en Teo no els
vam fer nosaltres, el dibuix
animat és una tècnica que se’ns
escapa. Els continguts respec-
ten la filosofia del personatge,
però el dibuix ens ha costat
més de pair. Són pel·lícules de
cinc minuts, perquè els nens
molt petits no són capaços de
fixar l’atenció gaire estona. En
canvi el CD-ROM d’en Teo sí
que el vam voler fer nosaltres i
en vam quedar molt contentes.
E.P. Treballeu amb ordinador?
V.D. Per il·lustrar, no. Ho fem tot
de manera manual. L’ordina-
dor no és de la nostra època, és
una eina que no dominem. És
molt més càlid treballar amb
un paper i un llapis. En els lli-
bres d’en Teo hi ha molt treball

de llapis, moltes ombres i pre-
ferim fer-ho a l’antiga.
E.P. ¿En Teo es miraria ell mateix a
la tele? Mira la tele, en Teo?
V.D. No la mira gaire, preferim
fer-lo jugar. Els nens ja en sa-
ben, de mirar la tele, només
han de prémer un botó i as-
seure-s’hi. Nosaltres els volem
ensenyar a fer altres coses.
E.P. ¿En Teo va a una escola pública
o privada?
V.D. No ho hem definit mai ni
ens ho hem plantejat. L’escola
sempre és l’escola. Sí que ens
agrada que en Teo visqui en un
ambient normal i corrent, de
classe mitjana. El seu pare és
forner. Va de colònies amb
l’escola, però això ho fan tots
els col·legis, públics i privats.
Per desgràcia, els nens que no
poden fer les coses que fa en
Teo tampoc poden comprar els
llibres d’en Teo.
E.P. Quins contes llegeix, en Teo?
V.D. Segurament les tres besso-
nes li encantarien. I els contes
de sempre, també.
E.P. En una versió políticament cor-
recta, suposo. Com ell.
V.D. La correcció política d’en
Teo ha vingut una mica mar-
cada per l’editorial. Sempre
hem tingut un equip pedagò-

gic al darrere, i això es nota. Al
principi érem més lliures i de
mica en mica se’ns ha anat
marcant més, des del punt de
vista dels aspectes didàctics.
E.P. ¿Aquest marcatge va contra la
vostra llibertat creadora?
V.D. No, nosaltres som bones
persones, com en Teo, i ens
hem sabut adaptar al que ens
han dit. Som molt obedients.
E.P. Té corda per estona, en Teo?
V.D. Mentre els nanos el vulguin,
sí. El nano mana molt, no se li
pot imposar un personatge si
no li agrada. Mana tant que, de
fet, últimament demanem als
nens que ens donin idees per
fer nous títols d’en Teo. En Teo
a la casa del terror l’hem fet a
petició dels nens, que senten
molta atracció pels monstres
de mentida. És un llibre que vol
treure la por als nanos: al final
acaben tots rient. En Teo a la
piscina també el vam fer per-
què ens van demanar com és
que en Teo no hi anava mai, a
la piscina. Ens va bé conèixer
els interessos dels nens perquè
a vegades ens fa l’efecte que
se’ns acabaran les idees, que
arribarà un dia que ja no sa-
brem què fer-li fer. Nosaltres
n’hem fet més, de personatges,
però no han funcionat com en
Teo. Ara estem dedicades al Teo
en un cent per cent, ens ha
absorbit del tot.
E.P. Però em sembla que no us ha
arribat a desbordar...
V.D. No, la veritat és que no. Vo-
lem controlar molt les coses i
ens fa por créixer desmesura-
dament. El merchandising ens
agrada controlar-lo, no es pot
inundar el mercat perquè la
gent l’avorriria. No es pot cre-
mar el personatge. En Teo és un
personatge d’anar fent, no és
un boom de temporada.
E.P. Quins títols teniu en cartera?
V.D. Aviat sortiran dos llibres de
viatges: En Teo viatja per Catalu-
nya i En Teo viatja per Espanya. En
aquest cas, en Teo ens ha aju-
dat a reciclar els nostres conei-
xements sobre geografia. Tam-
bé teníem la idea de fer una
col·lecció d’en Teo quan era
petit, però a l’editorial es de-
canten més per títols didàctics
adreçats a nens més grans.
Nosaltres mateixes n’hem
après moltes, de coses, gràcies
als llibres que ens han fet fer.
Ara sortirà un tercer llibre de la
col·lecció La meva primera biblio-
teca sobre l’euro, i un quart sobre
la diversitat cultural. Però la
col·lecció que més ens agrada és
la clàssica, perquè és la més
nostra i la menys condiciona-
da. Hem pensat de fer En Teo va
de safari i En Teo va al parc temà-
tic. I ens feia gràcia que en Teo
anés a un casament, però no ho
acabem de veure perquè avui la
gent no es casa tant, o no es
casa per l’església.
E.P. Els meus fills m’han dit que us
pregunti si en Teo no es canvia mai
de roba o si és que té molts conjunts
iguals.
V.D. En té molts d’iguals, es can-
via la roba cada dia. Però si no
anés vestit com va, els nens
petits no el reconeixerien.

Homer, L’Odissea. Traducció
de Carles Riba. La Magrana.

Barcelona, 2001.

V ersió novament traslla-
dada en versos catalans
segons les anotacions

que Carles Riba va fer el 1953.
L’obra, tot un clàssic grec, ens
mostra el llarg i difícil camí
que va fer el guerrer Ulisses
per tornar a la seva pàtria, l’i-
lla d’Ítaca, després de la guer-
ra de Troia.

Cebrià Baraut, Santa Maria del
Miracle. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2001.

A ssaig històric sobre l’ori-
gen i el present del san-
tuari de Nostra Senyora

del Miracle, que va ser cons-
truït entre Solsona i Cardona.
Aquest santuari té més de
cinc-cents anys d’existència i
un arxiu que ha estat espoliat
diverses vegades.

Jaume Subirana, curador,
Nadals i nadales. Eumo

Editorial. Vic, 2001.

S ubirana ha recollit 62
nadales i poemes de Na-
dal que han estat escrits

per poetes que van des de Sal-
vador Espriu fins a Pau Riba,
passant per Joan Maragall,
Guerau de Liost, Enric Cassas-
ses, Màrius Sampere, Jacint
Verdaguer i Emili Teixidor,
entre molts d’altres.

Jordi Pich i Solé, La degustació:
estudis sobre la percepció del gust

i l’acceptació dels aliments.
Edicions UIB. Palma, 2001.

E n aquest assaig s’estudi-
en els aspectes psicolò-
gics de l’acte de menjar.

Són aquests els que converti-
ran la funció nutritiva en una
experiència sensorial comple-
xa, generadora de plaer i do-
tada d’un fort contingut sim-
bòlic.


