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Contes del geni de la fantasia
L a G alera titula C ontes del geni de la fantas ia aques t gruixut volum que
és un ac urat homenatge a Rodari. E l títol l’han pos at amb enc ert, atès que
Rodari va s er un geni de la fantas ia no només per la s eva obra literària,
s inó també per la s eva extens a i intens a tas c a – gairebé apos tòlic a– de
des vetllar el gus t per la fantas ia, per «l’es c riptura fantàs tic a» podríem dir,
entre un gran nombre de mes tres i alumnes de tot E uropa, i molt
es pec ialment d’I tàlia i d’E s panya. E l llibre aplega obres c làs s iques de
l’autor que des de fa molts d’anys s ón al c atàleg de la G alera: A talanta,
G els omino al país dels mentiders , L es aventures d’en C ebeta… U na bona
mos tra dels divers os es tils que va c onrear aques t autor s ingular, aques t
periodis ta ads c rit al P artit C omunis ta italià que pens ava que havíem
d’ajudar els infants a manejar la «gramàtic a de la fantas ia» per tal de
fer- los més lliures i que ningú no fos es c lau. L a traduc c ió d’A lbert J ané,
ac uradís s ima tant en els textos en vers c om en pros a, és un plus de
qualitat afegit. E ls editors han tingut c ura de fer un volum impec able, amb
detalls c om la c inta per pos ar el punt. L es il·lus trac ions de Roldán,
poques però s ignific atives , amb un ús notable i enginyós del negre i el
vermell, ajuden a fer que el llibre s igui un petit c làs s ic inoblidable, un
volum de referènc ia, un bon regal.
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