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Un goril·la, dos orangutans, tres ximpanzés... i tu.
Aprèn a comptar mentre gaudeixes del fantàstic món
dels primats amb aquest àlbum il·lustrat.
Aquest àlbum per a prelectors i primers lectors és
una bona manera d'apropar-se a les xifres i als animals, més
concretament als primats. Anthony Browne representa
tants individus com xifres representades hi apareixen. Són
dibuixos realistes i detallistes, en els que hi destaca l'us del color
i l'expressivitat dels simis, que transmeten afabilitat, dolçor,
picaresca, timidesa... En mirar els seus rostres,
s'endevinen gestos i actituds propis de les persones.
L'obra conté una segona lectura: com molts altres animals,
els primats també tenen sentiments. I malgrat que, evolutivament
són els parents més propers als humans, la supervivència
d'algunes espècies està en perill. L'autor i il·lustrador s'implica
directament en la difusió d'aquest missatge, amb un autoretrat
seu seguit d'una ‘foto’ antropològica que reflexa la diversitat
de races i cultures de tot el món, com si fos un mirall
a on qualsevol lector/a pot veure's retractat/da.
“El que més m'agrada dels simis com a personatges
és la seva universalitat. (...) La universalitat dels simis permet
que tots els nens puguin identificar-se amb ells, no només
els de certa edat, època o raça”. [ Anthony Browne: Jugar el juego
de las formas, FCE, 2011 ]
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■ Temàtica: per comptar de l' 1 al 10; els

primats.
■ Edat recomanada: a partir de 3 anys.
■ Aspectes destacables: aprendre a comptar;

números; ecologia; de l'autor i il·lustrador de
“Menjacabòries” (Kalandraka) i “Com
estàs?” (Kalandraka-Hipòtesi).

Anthony Browne
(Sheffield, Anglaterra, 1946)
Va estudiar al Leeds College of Art i es va
especialitzar en disseny gràfic. El seu esforç per
la representació detallada de la figura humana és
fruit dels seus primers treballs, com a dibuixant
de temes mèdics en un hospital de Manchester.
La seva dedicació a la il·lustració infantil arribarà
més tard, després de treballar com a dissenyador
de targetes de felicitació. El seu estil reflecteix
l'interès pels pintors surrealistes, per les escenes
oníriques i per la introducció d'elements estranys
dins les seves Il·lustracions. Entre els guardons
que ha rebut durant la seva fructífera trajectòria.
hi figuren la medalla Kate Greenaway, el premi
Kurt Maschler i la medalla Children’s Laureate
2009. Però, per sobre de tots aquests, hi destaca
el premi Hans Christian Andersen el 2000 pel
conjunt de la seva obra. Fou el primer britànic,
des del 1956, en obtenir aquesta distinció. És un
dels autors angleses de més
prestigi,
especialment per la seva contribució en el
descobriment de noves formes de llegir, de veure
i de relacionar-se amb el llenguatge plàstic. Així
ho veiem a “Menjacabòries” i “Com estàs?”. Els
crítics valoren el seu univers ple de referències
culturals i artístiques, de pistes visuals i de
claus que donen valor a la intel·ligència del
lector per tal de que pugui completar i interpretar
el text, sense tenir en compte l'edat.

