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Emili Teixidor, En Ring 1-2-3 i
el món nou. Il·lustracions de
Philip Stanton. Destino.

Barcelona, 2003.
A partir de 7 anys.

Asha Miró, Els quatre viatgers.
Il·lustracions de Patricia
Geis. La Magrana - RBA.

Barcelona, 2003.
A partir de 7 anys.

A
lgunes vegades
obrim els àlbums il-
lustrats amb la pre-
disposició que hi tro-
barem un argument

ingenu i unes il·lustracions que
acoloriran el contingut i prou.
I no sempre és així. Com passa
en aquestes dues publicacions,
una de les quals, la que signen
Emili Teixidor i Philip Stanton,
correspon al premi Apel·les
Mestres de literatura infantil
il·lustrada. L’altre, és una con-
tinuïtat del fenomen sociolò-
gic Asha Miró, que posa un es-
graó més en la normalització
de l’adopció.

En Ring 1-2-3 i el món nou és,
dels dos àlbums, el més rebel.
Emili Teixidor –veterà autor
que acaba de fer 70 anys– crea
un personatge que ja quan
neix no veu de bon ull el món
que li ha tocat. ¿Com pot viure
en un món tan vell un que és

tan nou?, es pregunta el nou
habitant del planeta. La rebel-
lia del personatge comença per
no acceptar el nom que li han
posat. Vol un nom nou que faci
soroll, que es faci escoltar, i per
això tria Ring.

A partir d’aquí, la dèria de
Ring és capgirar el món, a ve-
gades amb propostes de ca-
ràcter ecologista, que, en els
contes, sempre és possible.
Altres vegades, amb propostes
somiadores, que, també en els
contes, gairebé sempre són
possibles.

Però sobretot la rebel·lia de
Ring es transforma en imagi-
nació, perquè la rebel·lió sense
imaginació està abocada al

fracàs. I algunes de les propos-
tes de Ring, pel seu to entre
descarat i divertit, val la pena
fer-les notar. Com per exemple
portar les coses velles i gasta-
des a un planeta llunyà que
faci de museu, un museu on
aquells que no vulguin canviar
de temps i no vulguin coses
noves estaran destinats a fer de
guies. O, per exemple, que cal
canviar les festes com la de
Sant Joan, restaurant i no pas
cremant els mobles vells i, en
canvi, llençant al foc bombes,
pistoles, escopetes i punyals i,
posats a cremar, cremant tam-
bé les ganes de fer mal.

I Ring, que no té aturador, té
encara més propostes d’en-
giny, com inventar jocs nous
com aquests: jugar a futbol
amb deu pilotes perquè tot-
hom pugui tocar-la i fer més
gols; fer jocs de mans amb els
peus; jugar a cartes amb el
correu i endevinar qui t’ha es-
crit i quin dia t’arribarà la
carta.

MÉS IDEES DEL REBEL RING
I com si es presentés a un nou
govern d’un país vell, Ring de-
mana també que els vestits
canviïn i que les butxaques si-
guin transparents perquè tot-
hom pugui veure què s’hi por-
ta. Emili Teixidor s’inventa
aquest món nou que en les il-
lustracions de Philip Stanton

es reflecteix dinà-
mic, alegre de co-
lors, canviant i il·lu-
sionat on la imatge
del protagonista,
Ring, pren un relleu
especial en algunes
de les làmines.

Per la seva banda,
a Els quatre viatgers,
d’Asha Miró, l’auto-
ra vol fer conèixer
als lectors més petits
la importància que
els infants orfes tro-
bin una família que
els aculli. Des de
l’experiència perso-
nal que no defalleix
a divulgar, l’autora
de La filla del Ganges,

que va passar els primers set
anys en un orfenat de l’Índia,
somia també un món feliç on,
sense la rebel·lia de trencar el
conformisme, difícilment do-
narà sortida als que en patei-
xen les pitjors conseqüències.
En un rapidíssim viatge ima-
ginari per Etiòpia, la Xina,
Rússia i l’Índia, quatre perso-
natges orfes acaben tro-
bant-se en una mateixa escola
d’una ciutat vora el mar. Les
il·lustracions de Patricia Geis
tenen un to plàcid en cadas-
cuna de les làmines, dominat
pel to ocre i verd, amb retrats
de personatges que reflectei-
xen la diversitat que pregona
l’àlbum.

VITTORIO GIARDINO

Somnis i viatges
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Vittorio Giardino,
Vacaciones fatales: viajes de

ensueño. Norma Editorial.

Barcelona, 2003.

A
questes històries cur-
tes que continuen la
línia d’anteriors va-
cances més o menys
fatals (Norma Editori-

al, col·lecció Extra Color, 68 i
102), ens ofereixen el vessant
del Vittorio Giardino més pro-
per al seu, i nostre, temps. Si
amb les aventures de Max Fri-
edman i de Jonas Fink s’endin-
sa en conflictes i tensions car-
regats amb la gravetat del pes
de la història, tot i ser recent, i
la seva influència en l’avui, en
aquestes petites narracions s’a-
propa a la nostra actualitat per
la via de la lleugeresa del temps
del lleure.

Una agredolça combinació
d’ironia crítica i voluntat lúdica
juntament amb l’elecció de si-
tuacions significatives li per-
met evidenciar contradiccions i
incoherències de la funció alli-
beradora de les vacances dins del
nostre primer món.

Com en el conjunt de la seva
obra, la configuració gràfica i
argumental del context és clau,
defineix l’ambient i afavoreix la
credibilitat, i en aquest cas s’a-

consegueix amb la combinació
de referents actuals de les va-
cances, com són el sol, el mar,
el ruralisme, l’exotisme..., amb
d’altres lligats a la sensualitat,
l’art, els cossos femenins, el
menjar... Dins d’aquest marc es
representa el drama o la co-
mèdia de l’enfrontament dels
protagonistes amb la realitza-
ció dels seus mites petits i
particulars, il·lusions enyora-
des, venerades o desitjades i
que ja eren una part de la seva
personalitat.

A Isla del mito, El maestro i Res-
tauraciones són la idealització
anacrònica del ruralisme pri-
mitiu, la veneració al mestre i
la bellesa imaginada, respecti-
vament, els miratges que desa-
pareixen però, paradoxalment,
ho fan en el món dels somnis,
en què s’evidencia l’ambivalèn-
cia d’aquestes il·lusions. En
canvi, el mecanisme s’inverteix
a l’última història, La ruta de los
sueños: el món oníric aporta ar-
guments sobre la necessitat de
no renunciar a somiar.

J.K. Rowling, Harry Potter
i la pedra filosofal.

Versió audio. Narrador: Joan
Massotkleiner. Empúries.

Barcelona, 2003.
A partir de 9 anys.

C apsa amb 8 CDs amb el
text íntegre del primer
llibre de la sèrie Harry

Potter. L’actor Joan Massotk-
leiner ha posat veu a les 200
pàgines de l’original que s’han
convertit en unes 9 hores
d’audició. Els compactes se-
gueixen l’ordre dels capítols
perquè l’oient pugui optar pel
capítol que prefereixi. Útil per
als que s’han acostumat a es-
coltar i no llegir, sense ex-
cloure els mitòmans de Harry
Potter.

Eva Ibbotson, Set bruixes per a
l’Ariman. Il·lustracions de

Cristina Subirats. Col·lecció
El Vaixell de Vapor.

Cruïlla. Barcelona, 2003.
A partir de 9 anys.

E l bruixot Ariman Nafra,
especialista en poders
malèfics, decideix ca-

sar-se per tenir un descendent
que continuï la feina de des-
trucció. Convoca un concurs
al qual es presenten set brui-
xes per optar al casori i que
guanyarà qui demostri que és
capaç de fer-la més grossa.
L’autora, austríaca, de 78
anys, va publicar el seu pri-
mer llibre als 50 anys i s’ha
especialitzat en el gènere de
bruixeria.

Pantxatantra, Faules de Visnu
Sharma. Pròleg de Maria

Àngels Ollé. Traducció de
Josep M. Duch i Artur Martí.

Col·lecció Samâdhi Mârga.
R. Dalmau Editor.

Barcelona, 2003.
A partir de 15 anys.

R ecull de les faules d’El
Pantxatantra. Primera
traducció al català i

oportunitat d’entrar en el món
meravellós i la fantasia de la
tradició hindú amb 64 peces
recollides per Visnu Sharma.
De fons, la moralitat de viure
amb correcció, confort i felici-
tat. Però també visió amb hu-
mor i ironia de com provocar
enemistats, fer amics i actuar
sempre amb seny.


