Kalandraka

Amb sensibilitat i intel·ligència,
Miquel Martí i Pol parlava de la
vida, la mort, l’amor, el pas del
temps, el record, la recerca vital,
la soledat, el poder de la paraula...
Aquesta edició inclou dibuixos
inèdits de Pilarín, que interpreta
amb el seu art 40 textos del poeta
de Roda de Ter.
Títol

Sedafí, història d’un
cuc de seda

Autors

Pep Molist /
Christian Inaraja

Editorial

Editorial

El cep i la nansa

Aquesta és la història d’en Sedafí,
un cuc de seda molt especial. Ell és
l’únic que no llueix la pell blanca
o grisa, sinó de mil i un colors vius
i diferents. Serà la sensació dels
cucs de la caixa. El manlleuenc Pep
Molist i el vigatà Christian Ynaraja
sumen talents en un llibre que parla del valor de la diferència.

En Càndid i la resta és un llibre
que parla de la diversitat, del
dret a ser diferent d’un personatge que no es mou dins dels
esquemes dominants a la societat. Es troba fora de lloc, pensa
que el món és un lloc complex i
no s’atreveix a mostrar els seus
sentiments. “Tots ens sentim
diferents, i en el fons és que ho
som... i per això tots som iguals”,
explica l’autor. En el fons, parla
de valors universals i d’alguna
manera transcendeix la idea de
llibre infantil i es converteix
en un àlbum apte per a tots els
públics. És un dels missatges que
dona Ynaraja sempre que en té
ocasió: l’àlbum és, senzillament,
un llibre que té el suport d’il·
lustracions, però sense limitació
d’edat. En Càndid i la resta va
obtenir el premi Compostela
d’il·lustració, el més important
que es dona a l’Estat espanyol en
aquest àmbit, i va sortir publicat
en quatre llengües.
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Christian Inaraja

Dijous, 18 d’abril de 2019

Títol

14 jocs de la
meva vida i altres
inquietuds

Autor

Josep Bofill

Editorial

Vive Libro

L’autor, mestre que durant anys
ha exercit en diverses escoles
d’Osona, presenta aquest llibre en
dos plànols principals de lectura.
Un d’ells, 14 jocs que ha treballat
durant la seva etapa professional,
del bèlit al soldat plantat. I cada un
d’ells es relaciona amb un episodi
de la seva vida.
Títol

Per què hi ha
estrelles al cel?

Autors

Subi & Anna

Editorial

Anmallibres

És un recull de tot d’oficis imaginatius, estranys i curiosos que
l’Aurora, la historiadora, troba en
unes golfes d’una vella casa.
Hi apareixen oficis com l’atrapallums, el caçanúvols, l’ensinistradora de dracs, la reparadora de cors
trencats, el pintafulles, la sargidora d’ales...
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Títol

Quin embolic!

Autores V.

Amat,
M. Bernal, I.
Muntañá

Editorial
Eumo

“El dilluns va dir al dimarts que
passés pel dimecres i preguntés
al dijous si era veritat que el
divendres havia dit al dissabte
que era festa el diumenge.” Un
embolic clàssic, un joc amb el
llenguatge i els conceptes que
abans es transmetia de generació
en generació, i ara no... perquè
ara ja no hi ha tres generacions
convivint en una mateixa casa.
Què s’ha de fer, llavors? Explicar-ho en llibres, i això han fet
Vanessa Amat, Maica Bernal i
Isabel Muntañà en aquest llibre.
Són les tres autores que fa dos
anys ja van publicar Plouen
poemes, llibre que els ha obert
la porta d’aquest. Què pretenen
aconseguir? Arribar a la lectura
a través del joc amb la llengua,
dels contes rimats, les cançons,
les endevinalles i els embarbussaments, siguin populars o
provinents d’escriptors (des de
Pere Quart fins a Miquel Desclot,
passant per Gianni Rodari).
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Editorial

Autor
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Miquel Martí i Pol /
Pilarín Bayés

En Càndid i la
resta
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Títol

Poemes dibuixats
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Apareix la revista infantil trimestral ‘Cocoter’, totalment il·lustrada,
que combina els coneixements amb la literatura i els passatemps

—————————————————————————————————

Crítica
teatre

Per exercitar el ‘coco’
de manera lúdica X

—————————————————————————————————

Jordi Bordes
—————————————————————————————————

Despietat
El gran mercado del
mundo
Autor: Calderón de la Barca
Director: Xavier Albertí
Dimecres, 15 de maig (fins al 22 de
juny) a la Sala Gran del TNC.

Lluís Llort
BARCELONA

Maria Bertran va estudiar
fotografia i “una mica
d’humanitats”. Ha treballat deu anys en el sector
editorial, en concret a
Baula. Un dia es va somiar
a l’ombra d’un cocoter, relaxada, fullejant una revista infantil de qualitat, amb
continguts monogràfics
dedicats als coneixements
científics i socials, totalment il·lustrada, amb contes, poemes, reportatges,
passatemps i recomanacions de llibres, tots relacionats amb el tema central. Quan es va despertar
va buscar la revista i, en no
trobar-la al mercat català,
va decidir crear-la.
Ella no ho explica així,
però podria ser una versió
onírica del naixement de
Cocoter. La revista per a
nens i nenes que ho volen
saber tot! “Està pensada
per a lectors de 7 o 8 anys,
lectors que comencen a
ser autònoms”, comenta
Maria Bertran.
Després de dos anys de
treballar en el projecte
pràcticament en solitari i
de demanar un crèdit, l’hivern passat va sortir el primer número, en aquest
cas dedicat a Oceans i tot
allò que amaguen. “La
idea és publicar un número cada canvi d’estació. Els
continguts seran mono-

Maria Bertran és la directora, editora i redactora de la revista ‘Cocoter’ ■ XAVI GIL / COCOTER

gràfics. El primer
van ser els oceans, en el segon, que ja està al carrer, el
tema és La Lluna i els 50
anys de l’Apollo 11, i el

d’estiu està dedicat als
romans.”
Cocoter són 56 pàgines
impreses en paper gruixut i es ven a llibreries de
tot Catalunya a 7,95 euros. “A les llibreries, quan
els dius que és una revista
et diuen que no la volen,
però quan la toquen i la fullegen de seguida s’adonen
que és una altra cosa i els
agrada”, detalla Bertran,
sense poder amagar un
somriure de satisfacció.
Hi ha subscripcions per
a la versió online i també
per a escoles. “La idea del
concepte és que sigui una

revista atemporal, que
serveixi com a text de consulta sobre el tema del monogràfic i que es pugui colleccionar.” De moment,
tret d’uns poemes de Joa-

“La idea és que
sigui una revista
atemporal, que
serveixi com a
text de consulta
escolar”

na Raspall, tots els textos
són seus però, si el projecte funciona, vol comptar
amb nous col·laboradors.
Són seus els textos, el concepte, la maquetació, la
distribució..., de fet tot
menys “el disseny, el van
fer Dandèlia; el meu company, Xavi Gil, dona un
cop de mà en la part del
web, www.cocoter.cat, i
tots els il·lustradors, entre
9 i 10 per número, són externs”, amb noms com ara
Bié, Mariona Tolosa, Laufer, Marina Martín...
“A França i Anglaterra,
si més no, hi ha publicacions similars, però aquí
no. Hi ha les revistes de
sempre, com Cavall Fort i
El Tatano, grans referents, però són una altra
cosa, són més d’entreteniment, no tant de coneixements”, afirma Bertran.
El nom té un sentit.
“Vaig triar Cocoter perquè
m’agrada la cacofonia que
provoca, per jugar amb el
concepte coco com a sinònim de ment que pensa i
perquè sota d’un cocoter
la vida és com més serena.” Tot i que de serena no
ho és gaire, la seva. “Dedico tot el dia a la revista, però també miro de guanyar
alguna cosa fent feinetes...
A més tinc dos fills, la Rita
de set anys i el Marçal de
cinc; em serveixen una
mica de conillets d’índies
per als continguts.” ■

Per llegir en veu alta
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

‘Quin embolic!’
recull textos amb
un fons d’humor
Eumo Editorial ha publicat el
llibre Quin embolic!, que recull
textos variats, com ara contes
rimats, cançons, poemes, embarbussaments i endevinalles
d’autors actuals, d’altres de
més antics i, també, de la cultura popular catalana.

Els textos –il·lustrats per
Morad Abselam– estan triats
pel sentit de l’humor que contenen i desprenen, perquè
conviden a ser llegits en veu
alta i, sobretot, per la riquesa
de llenguatge que aporten de
cara als més petits.
Les editores han estat Vanesa Amat, M. Carme Bernal i
Isabel Muntañá, expertes en
literatura infantil i juvenil que
combinen la pràctica docent

amb la creació i adaptació de
textos per a primers lectors.
Són també les editores de
Plouen poemes!
El llibre està dividit en sis
apartats: Què t’emboliques
ara! (Animals); Com més són,
més s’emboliquen! (Gent, oficis i vida quotidiana); Embolica que fa fort! (Natura i univers); M’has ben embolicat!
(Cuina i aliments); Embolica la
troca! (Món de la infància: es-

cola, jocs i cançons); Tu em
vols embolicar! (Comptar).
Les editores afirmen que
“l’objectiu d’aquest recull és
oferir als infants un conjunt de
textos literaris variats per provocar un somriure i les ganes
de passar-s’ho bé amb la literatura”. Amb la companyia
d’algun adult (pares, mestres,
avis...) que doni suport a la
lectura, això serà bufar i fer
ampolles, sense embolics.

avier Albertí gira com
un mitjó l’acte sacramental de Calderón
de la Barca. Ho fa despietadament, amb un cinisme
notable. No toca ni una coma del vers però hi introdueix una iconografia
kitsch, repertori de música
del Paral·lel i un quadre final en què, a la davallada
de Jesús mort a la creu, el
rep un personatge ben diferent. Ja no és la seva
mare, la verge Maria. Albertí transgredeix posanthi personatges transvestits. En realitat, però, és un
impacte de focs d’artifici,
però darrere el fum i l’espetec no queda gaire res.
Nihilisme. És de celebrar el
cinisme existencial (avui,
qui ostenta el poder no
són ni la corona ni la creu,
sinó els diners), que trenca
amb tots els cànons de la
bondat més estèril, però li
falta discurs que superi el
“yo creo” del Buen Genio i
que revalori el “yo dudo”
del Mal Genio.
La posada en escena no
desactiva el discurs originari: que la lascívia sigui
un personatge transvestit
només consolida el tòpic
que aquelles persones que
no siguin heterosexuals
són unes pecadores. Si es
vol reforçar la idea que
amb el sentiment de culpa
l’home esdevé destí de
l’univers, que ha desplaçat
Déu, cal ensenyar-ho obertament, tot donant-li una
sortida diferent a la derrota bíblica.
Albertí té un dispositiu
espectacular, dels que
agraden a la Sala Gran. Però costa molt que agafi velocitat de creuer. L’obra és
coral i els intèrprets respiren frescor quan apareixen
les coreografies i les cançons. Tot i l’expectativa
d’un planter com Oriol Genís, Mont Plans, Roberto
G. Alonso, Antoni Comas o
Jordi Domènech, el que
sorprèn amb un ball de
discoteca és Jorge Merino,
que demostra que hi ha
molt més actor que l’intèrpret dels versos inicials
fent de pare sense esma.

