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El passat dijous l’editorial Fragmenta va presentar la seva nova col·lecció d’àlbums
il·lustrats dirigida als infants, Petit Fragmenta, que surt simultànimanet en català,
castellà i portuguès. Tres títols, amb tres més previstos per la primavera, conformen de
moment un catàleg del que ben segur se’n parlarà, i molt bé! I és que es tracta
d’històries teixides amb molt d’amor, pensades i repensades i, a més, s’ofereixen en un
format i amb una qualitat fora del comú. Vaja, som com petites obres d’orfebreria.
Són “slow books”. Li he robat l’expressió a la Inês Castel-Branco, directora de la
col·lecció, perquè em va semblar molt descriptiva: llibres amb bones històries, per llegir
sense presses, assaborint-les, editats amb un aspecte artesanal, cuidant cada detall.
Les il·lustracions que acompanyen els textos estan molt pensades, molt treballades,
utilitzant collages, aquarel·les, traç manual, sempre donant aquesta imatge de treball
artesanal. A més, els llibres duen una petita guia de lectura al final pels pares, però que
no descriu “allò que ens explica la història, per si no ho havíeu entès”, sino que planteja
preguntes, aspectes que es poden derivar del conte i que ens poden ajudar a iniciar la
conversa després de llegir el llibre, anar més enllà. I és que són llibres fets per incitar a
pensar, a parlar, a discutir (en el sentit britànic del terme) i creats per agradar tant a
infants com a adults.
Els títols editats fins ara són tres petites joies
pensades, a més, per diferents edats:
– “Històries de Nasrudín” és un recull versionat per
Halil Bárcena d’algunes de les més de 600
històries de Nasrudín, una mena de savi boig de la
tradició islàmica, on trobem inocència i absurditat
en un poti-poti d’allò més divertit. És un llibre que
traspua el coneixement i estima que Bárcena sent
pel personatge i que la il·lustradora Mariona
Cabassa ha sabut mostrar amb uns dibuixos
preciosos, pensats i sentits alhora, que es nota
que flueixen de manera natural. A casa està
donant molt de joc. Les meves filles fa un temps
que ja llegeixen soles, però sovint encara
demanen que els hi expliqui jo un conte. Darrerament ens costa trobar contes per
explicar que tinguin una bona història que ens enganxi, ens agradi, ens faci riure o
emocionar, que donin peu a xerrades i converses de “nens grans”. I en Nasrudín ens ha

salvat! Els expliquem, riem, xerrem, xerren entre elles, comenten el què han entès, els
que les ha fet riure, l’absurditat d’algunes situacions… Edat: a partir de 6-7 anys. Preu:
13,90 €
– “Respira“, que ha escrit la mateixa Inês
Castel-Branco, és una bona manera
d’aproximar els nens a la relaxació, la
respiració, la consciència del propi cos,
seguint moviments i imatges . És ben bé
l'”slow book” en la seva essència. Un llibre per
llegir amb calma, jugant amb els nens a fer els
moviments i ensenyar-los a ser conscients de
com el seu cos es mou, com unes parts i
altres estan relacionades. La mateixa autora
n’ha fet les il·lustracions, tranquil·les i serenes,
en plena consonància amb el que expliquen.
En aquest cas la guia de lectura explica amb
més detall els diferents exercicis que surten a
la història i ens ajuda a fer-los amb els
nens. Edat: a partir de 4 anys. Preu: 13,90 €
– “Funàmbulus” és alhora la història més
senzilla i la més complexa. Utilitzant la
metàfora d’un funambulista avançant per
una corda, l’Àlex Tovar ens parla de
l’equilibri com una manera d’avançar per la
vida. Un equilibri sovint difícil d’assolir en
una vida en la que sovint trobem problemes
que hem de superar, igual que el
funambulista ha de superar els nusos que es
fan a la corda, i seguir caminant, sempre
endavant. Una història molt simple que es va
seguint com un fil. I aquí prenen gran
importància les fantàstiques il·lustracions de
l’Àfrica Fanlo, de les que em declaro
profundament enamorada! Autèntiques
obres d’art que transmeten a la perfecció aquest avançar pel fil i les sensacions que
provoca amb un món oníric espectacular. Edat: a partir de 3 anys. Preu: 13,90 €

En definitiva una petita gran (immensa) col·lecció que
veurem créixer molt i molt.
Etiquetes 3 anys, 4 anys, 6 anys, 7 anys, Àfrica
Fanlo, Àlex Tovar, Fragmenta Editorial, Halil Bárcena,
Inês Castel-Branco, Mariona Cabassa, Petit
Fragmenta, Slow books
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