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Senyor Conill, em vol ajudar?

Ens  trobem  davant  la  reedic ió  —aques t  cop  en  català—  d’un  c làss ic .

Maurice  Sendak  és  un dels  il·lus tradors  més  reconeguts  de  la  literatura

infantil  mundial, amb títols  inoblidables , com A llà on viuen els  monstres .

Enguany fa c inquanta anys  que s ’edità per primera vegada aques t àlbum,

que ens  explica una his tòria senzilla, tendra i  amb un punt de poes ia: el

senyor C onill ajuda una nena a trobar un bon regal per a la mare. E l relat

usa  la  c làss ica  es truc tura  encadenada  basada  en  el  diàleg  —molt

correc te i un punt cerimoniós , però no exempt del joc  amb l’absurd— dels

dos  únics  personatges . E l punt de referènc ia entorn del qual gira la petita

acc ió  són  els  colors ,  atès  que  junts  busquen  regals  d’uns  colors

determinats . C ada pàgina d’il·lus trac ió és  concebuda com un quadre que

ens  sembla un homenatge als  pintors  impress ionis tes  francesos , tant per

la tècnica de petites  pinzellades  com pels  entorns  de camps  i jardins  i la

paleta de colors  usada per Sendak. Tot el conjunt té un aire un punt antic

i un cert alè oníric . Un llibre per fruir —de llegir, de mirar— i per conservar

a la biblioteca en l’apartat dels  millors  c làss ics  de la literatura infantil.
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