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La geganta Ela
L’E la és tot un pers onatge, no només perquè és una geganta s inó perquè
té un c aràc ter imprevis ible i, també, un s ec ret… A l país on c onviuen
pers ones de mida nana, mitjana i gegant, s ’hi ins tal·la una família que, a
poc a poc (i no s ens e ens urts ), anirà des c obrint la mis terios a vida de la
geganta.
L ena P aüls , c om ja va demos trar a L a draga s ens e es c ates , és experta a
mes c lar fantas ia i realitat i fac ilitar al lec tor la des c oberta de nous mons .
L a geganta E la és una his tòria d’his tòries , un c onte en el qual podrien
c omenç ar molts c ontes , i P aüls ha volgut enc abir- los tots . É s així que la
c apac itat de l’autora per jugar amb múltiples pos s ibilitats es devé aquí un
element de dis tors ió que impedeix una narrac ió c onc reta i proporc ionada.
U na his tòria amb menys elements hauria es tat més afinada. Tot i així,
des taquem els valors que s ’hi des c riuen: l’ac c eptac ió de la diferènc ia, la
s olidaritat, el treball en equip… N úria Feijoó hi aporta unes il·lus trac ions
amb c aràc ter que ac ons egueixen c entrar alguns dels detalls de la
his tòria.
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