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El gall enamorat
Senzilla his tòria d’uns animals que veuen alterada la s eva vida a la granja
per un fet ins òlit: l’enamorament del gall i l’afany dels s eus c ompanys per
des c obrir a qui va des tinat aques t s entiment. E l relat s ’inic ia amb un
diàleg i aques ta forma es va alternant amb un narrador en terc era
pers ona. E n tot c as , és dels interc anvis d’informac ió entre els diferents
animals d’on emana el to que ac aba c reant atmos fera: la c urios itat, la
indis c rec ió... P erò el que en un princ ipi podia s emblar tafaneria, ac aba
des c obrint- s e autèntic a afec c ió i zel d’aques ts c onterranis pel gall. E l
final, una mena de c ant laudatori, res ulta un pèl exc es s iu, però el c onjunt
és amable i c onvida a la lec tura. L es magnífiques il·lus trac ions mantenen
una abs oluta c oherènc ia amb el text i en prolonguen el relat —la marieta i
l’aranya mirant pel forat del pany. E ls enquadraments , els punts de vis ta i
altres elements , c om ara la pres ènc ia rec urrent dels diminuts animals ja
es mentats , s ón un veritable es tímul per a la imaginac ió.
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