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Això és un infern!
E l protagonis ta és un nen enc urios it que bus c a l’autèntic s ignific at de la
paraula infern, i ho pregunta al pare, a la mare, al mos s èn, a la mes tra i
fins i tot a un pas tor. Finalment des c obrirà que d’inferns n’hi ha molts . E n
aques t àlbum, el tàndem O biols -Subi no ha donat gaire bon res ultat.
E xplic ar el s ignific at d’infern és difíc il, i enc ara ho és més quan c adas c ú
té el s eu infern partic ular i als més petits els fa molta por. Fins i tot, c om
que l’autora no té prou rec urs os per donar- hi res pos ta, nec es s ita les
dar- reres pàgines per fer rumiar el lec tor s obre els inferns ac tuals que
viuen alguns infants al món: malalties , guerres , etc ., en una reflexió
c omplexa més ben dirigida a pares que a nens . D ’altra banda, les
il·lus trac ions trans meten s ens ac ions de por, malaltia, violènc ia... E n totes
les es c enes , el protagonis ta té una expres s ió de tris tes a, preoc upac ió i
por, no s omriu gairebé mai! I l’ac om- panyen mons tres , dimonis i altres
pers onatges malvats . A ques ta no s embla la millor opc ió per explic ar
l’infern a un infant.
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