
◆ C U L T U R A ◆ XVII
A V U I

dijous

2 de juny del 2005

ANNA MONGAY / LYNX EDICIONS

Il·lustració d’Anna Mongay

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

De l’ornitologia
a la literatura

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

Pere Martí i Bertran,
Els tresors del bosc.

Il·lustracions d’Anna
Mongay. Col·lecció Ales de

Paper. Lynx Edicions.

Bellaterra, 2005.
A partir de 7 anys.

Miquel Rayó, Balena.
Il·lustracions de Mireia Coll.

Col·lecció Ales de Paper.
Lynx Edicions.

Bellaterra, 2005.
A partir de 7 anys.

Joaquim Carbó, L’Ocell
Meravellós. Il·lustracions de
Montse Ginesta. Col·lecció

Ales de Paper. Lynx Edicions.

Bellaterra, 2005.
A partir de 7 anys.

E
l naixement de noves
col·leccions és un fet
habitual en l’àmbit
de les editorials per a
infants i joves. El que

ja no és tan habitual és l’aposta
que acaba de fer Lynx Edicions.
La marca és la d’un equip editor
amb seu a Bellaterra que ha
traspassat fronteres, sense ne-
cessitat de debats frankfurtis-
tes, amb una obra científica
sobre ornitologia i història na-
tural, basant-se només en una
línia de treball clara, rigorosa,
pacient i amb la visió de cobrir
un buit editorial no només ca-
talà sinó en altres cultures.

Amb la mateixa intenció,

Lynx Edicions posa en marxa la
col·lecció Ales de Paper, adreçada
a lectors infantils, amb l’encert
de combinar la literatura amb
la ciència. Els tres primers títols
s’acosten a la realitat de la flora
i la fauna dels boscos, al món
dels animals marins, i al res-
pecte per la llibertat dels ani-
mals malgrat que es considerin
domèstics.

La col·lecció té tres sèries: una
adreçada a lectors primerencs
d’entre 5 i 7 anys, una altra, a
lectors autònoms a partir de 7
anys, i una tercera, a lectors
més madurs, a partir de 10
anys. La característica de la no-
va col·lecció és la combinació en
el mateix volum del conte o

relat d’autor amb un apartat de
coneixements que tenen rela-
ció amb el que la ficció els ha
plantejat. És, doncs, una col-
lecció que se serveix de la lite-
ratura per fer una funció di-
vulgadora d’alguns dels miste-
ris més simples de la natura.
Les il·lustracions dels volums,
en color, s’integren en una
presentació acurada de cada
llibre, de mesures estàndard,
però amb paper semicuixé, co-
sa que dóna a cada títol una
presentació gairebé de luxe.

EN CATALÀ I CASTELLÀ
A més, arran de les relacions
internacionals de l’obra estrella
del segell de Lynx Editors, la
nova col·lecció apareix simultà-
niament en català i castellà,
sense que es descarti una futura
adaptació a altres llengües, un
objectiu que no tan sols seria
bo que li fos senzill d’aconse-
guir sinó que encara seria mi-
llor que emprengués, fent ho-
nor al títol, aixecant el vol, ni
que sigui amb ales de paper.

En un moment que l’amor
romàntic per la natura i l’espe-
rit global de l’excursionisme,
impulsats fa un segle, han cedit
el protagonisme a fugaces es-
capades de caps de setmana,
estades temporals de dies de
pont en cases rurals amb totes
les comoditats urbanes, pràcti-
ques esbojarrades d’esports
d’aventura, ascensions a les al-
tures sobre quatre rodes i mi-
rades sobre el paisatge a través
de la instantània de la càmera

digital, és enco-
ratjador que la
literatura i el lli-
bre tornin les
coses al seu lloc.

Relats com
aquests tres pri-
mers de Lynx
Edicions recupe-
ren l’alè de la li-
teratura per a
infants de la re-
presa dels 60,
quan l’amistat,
el respecte i la
generositat, no
només per les
persones, sinó

pel medi natural que les envol-
ta, eren alguns dels principis
bàsics de novel·les que, quaran-
ta anys després, s’han convertit
en els principals best sellers de la
literatura infantil catalana i els
primers a conquerir el suport
audiovisual, com ara Rovelló, de
Josep Vallverdú, i Viatge al país
dels lacets, de Sebastià Sorribas.

Dic això, perquè la iniciativa
de Lynx Edicions té tots els
trumfos perquè del suport lli-
bre inicial passi també al su-
port audiovisual, gràcies a la
seva voluntat divulgadora de la
natura. Només cal que un pro-
ductor del sector hi posi l’ull i
hi vegi la mina que se’n pot
treure.

SANTIAGO VALENZUELA / ARIADNA EDITORIAL

Una de les vinyetes ‘Sociedad limitadísima’, de Santiago Valenzuela

El plaer del disbarat

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Santiago Valenzuela,
Sociedad limitadísima.
Ariadna Editorial.

Córdoba, 2005.

S
antiago Valenzuela
és un dels nostres jo-
ves autors amb més
personalitat i alhora
amb més capacitat

de crear universos ficticis dife-
renciats, virtuts a les quals
s’han d’afegir les de la cons-
tància creativa i la supervivèn-
cia econòmica en un mercat
míser i precari. Mentre la seva
sèrie de Las aventuras del Capitán
Torrezno (Edicions de Ponent) ja
ha arribat al quart volum amb

Extramuros i en les seves col·la-
boracions a TOS incorpora les
historietes curtes d’un nou i
molt interessant personatge
que apareixen recollides al lli-
bre El lado amargo (Astiberri),
Ariadna Editorial, un altre
exemple de persistència sor-
prenent, publica Sociedad limi-
tadísima.

Aquest llibre és també un
recull de narracions publicades
prèviament a diferents revistes,
tot i que algunes han estat re-
tocades per aconseguir una co-
herència al voltant de dos per-
sonatges singulars: el detectiu
Germán Villaespesa i Leandre,
el seu hàmster de presa.

PÀGINES NOVES AFEGIDES
Aquesta tasca d’homogeneït-
zació està afavorida per l’afegit
de noves pàgines que fan de
lligam i cohesionen els altres
relats i que, curiosament, for-

men la part més assossegada i
alhora més madura del llibre.

Valenzuela demostra en
aquestes vinyetes que és un
gran dialoguista, en la tradició
d’un Lauzier i d’un Ivà, per la
capacitat expansiva de les se-
ves rèpliques, carregades d’iro-
nia i de imaginació.

D’altra banda, l’element més
present a tot el llibre és la dis-
torsió, tant en el grafisme com
en la temàtica i manera de
desenvolupar la narració. El
seu estil lletgista, la despro-
porció de les perspectives, la
proliferació de textos d’acom-
panyament, la transposició en
forma de caricatura de molts
personatges reals i l’absurd de
moltes situacions, configuren
una representació satírica i al-
hora angoixant del nostre
temps que només troba una
sortida en la pràctica lúdica
del disbarat celtibèric.

Victoria Bermejo, Al llit, no!
No menjo! Vull que m’expliquis

un conte! Il·lustracions de
Gallardo. Col·lecció Menuts.

La Magrana - RBA.

Barcelona, 2005.
A partir de 5 anys.

E ls àlbums de la sèrie pre-
tenen tractar d’una ma-
nera amena per als pri-

mers lectors i també divertida
per als grans alguns dels crits
de rebel·lia més usuals dels més
petits. Les làmines de Gallardo
reforcen el to humorístic.

Violeta Denou, En Teo i les
tradicions catalanes. Guia

didàctica de Teresa Blanch.
Timun Mas. Barcelona, 2005.

A partir de 5 anys.

D e la mà curiosa d’un
dels amics dels petits
que ja s’han fet grans i

dels que encara han de créi-
xer, es fa un recorregut per les
principals festes i tradicions
com ara la castanyada, el tió,
el Carnestoltes, Sant Ponç,
Sant Joan, les festes majors i
l’11 de Setembre.

Mercè Arànega,
Tupí i la tortuga.

Col·lecció Els Pictogrames
d’en Tupí. Edebé.

Barcelona, 2005.
A partir de 5 anys.

L a sèrie pren com a pro-
tagonista un personatge
(una tortuga, un ninot de

neu, un conill...) per fer un
recorregut lector a través del
sistema dels pictogrames i
exercitar la capacitat lingüís-
tica dels primers lectors com-
binant imatges i definicions.


