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Quantes rondalles!
L’avi N ic olau és un pou de rondalles i no es c ans a mai d’explic ar- ne de
noves . L a s eva néta fa un rec ull de vuit llegendes que l’avi els va c ontar a
ella i al s eu germà al llarg de tot un any. H is tòries de por, riure, amor i
fantas ia, totes amb una moralina. A ls avis s empre els agrada explic ar
llegendes de fa anys i anys , i als més petits i no tan petits , es c oltar- les .
A ques ta és la màgia de la narrac ió oral, que G is bert ha volgut rec uperar
fent un emotiu rec oneixement a la s eva àvia. L a majoria de les rondalles
s e s ituen en terres valenc ianes , d’on és l’autor, tot i que algunes s ón
llegendes populars que molts c oneixem. A ques t rec ull c aus aria més
interès a un públic adult, però és c ert que és una bona eina es c olar per
treballar la narrac ió oral i per donar a c onèixer més els mites i llegendes
valenc ianes . U nes narrac ions ben amanides amb les il·lus trac ions a
c arbonet de Franc es c Santana. E n els retrats , aques t exagera els trets de
c ada pers onatge, prenent es pec ial c ura en les c ares , dibuixades s empre
amb gran detall.
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