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Pintant la casa
A vegades n’hi ha prou amb una his tòria s enzilla però ben traç ada, amb un
embolc all d’humor i unes il·lus trac ions en harmonia amb el text, per
arribar a infants i a adults . É s el c as d’aques ta his tòria. U n nen mira c om
el pare pinta la c as a. Q uan aques t marxa a c omprar, el nen agafa el
pinzell, però ens opega amb el pot i tot queda tac at de pintura. T é poc
temps , ho ha de netejar tot abans el s eu pare no torni, i tot s urt perfec te,
tret d’un petit detall… A ques t c onte es tà inc lòs en una c ol·lec c ió de vuit
títols que, es c rits per E nric L luc h i ajudat per diferents il·lus tradors ,
mos tren s ituac ions quotidianes dels nens . C al menc ionar un element
màgic del llibre, la rateta que es mou en girar les pàgines , c om les
imatges en moviment del praxinos c opi, i les il·lus trac ions , que s ’adapten
al text, c onc is es i minimalis tes ; llàs tima que algunes , volgudament o no,
apareixen tallades . U na enquadernac ió amb tapa dura li hauria donat més
notorietat.
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