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Col·lecció Petits Mons

E ls  tres  nous  títols  de  la  col·lecc ió  Petits  Mons  trac ten  del  temps

de  lleure  i  de  celebrac ió: Sant  Jordi, les  vacances  i  els  viatges , temes

que  es  plantegen  a  partir  d’unes  imatges  fotogràfiques  acompanyades

d’un breu text. Per a aques tes  propos tes  sembla que s ’ha tingut més  cura

en la tria de les  imatges , ara més  properes  a la realitat que es  desc riu i,

també, a la del país  que les  anteriors . No obs tant això, es  fa difíc il d’evitar

una sensac ió de  déjà-vu veient algunes  de  les  imatges  —tan tòpiques—

que  il·lus tren  C elebrem  Sant  Jordi,  i  també  un  cert  desencant  per  la

llegenda, tan  breu  i  desc riptiva  com  és . Tampoc  és  gaire  més  reeixit

V iatgem,  que  no  va  gaire  més  enllà  d’un  catàleg  de  s ituac ions

expressades  per  la  imatge  que,  com  a  molt,  pot  convidar  l’infant  a

desc riure  allò  que  hi  troba  i  que, amb  sort, podrà  reconèixer. A ixí, per

exemple, per a un nen que tot jus t aprèn a llegir, sembla massa complex

intentar relac ionar el concepte de «lloc  nou» amb els  rètols  d’un indicador

que  anunc ia  les  c iutats  de  Nova  York  i  Filadèlfia,  o  la  idea  de  «lloc

proper»  amb  la  imatge  de  Montserrat,  que  potser  no  haurà  vis t  mai.

Més  reeixit  és  Vacances  d’es tiu,  articulat  a  partir  d’imatges  que

expressen  s ituac ions  properes  als  infants  d’aquí   tot  i  que  s i-guin

protagonitzades  per  nens  i  nenes  més  grans  que  el  lec tor  al  qual

s ’adrecen.
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