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Les mil i una nits
C ombel ha fet una apos ta forta per editar una c ol·lec c ió de qualitat amb
pop- ups i ho demos tra traient, regularment, nous títols i vetllant perquè el
darrer s empre s igui millor que l’anterior, amb l’enginyeria del paper més
ben res olta i amb la s uperfíc ie totalment oc upada pels dibuixos . Farré i
C anals van trobant la millor veu i la millor imatge per a c ada his tòria. L a
premis s a inic ial d’aques t nou exemplar no era fàc il, perquè els títols
anteriors (Sant J ordi, L’arc a de N oè) eren fàc ilment rec ognos c ibles per la
c analla; ara bé, quants c oneixen la his tòria de les mil i una nits ? Q uants
s aben qui és Xahrazad? U n gran repte que els autors s aben res oldre amb
un bon exerc ic i de s íntes i, c omptant amb la c omplic itat dels adults , que
poden ac ompanyar l’infant però també, i s obretot, donar- los pis tes que
enriqueixin la c omprens ió. L a lec tura en veu alta ve marc ada pel ritme
dels vers os , que s uggereixen imatges i pais atges que els pop- ups
rec reen mitjanç ant petits detalls que c onverteixen l’ac te de mirar en un
plaer que c aptiva; i és que c ada nova mirada ens des c obreix detalls c om
el gat amagat darrere d’un gerro o els pers onatges que apareixen a l’altre
c antó d’una fines tra.
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