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■ Temàtica: humor, bromes, sorpreses,
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entremaliadures, disfresses.
■ Aspectes destacables: rimes, repeticions;

animals, números; creativitat, imaginació.

Jorge Rico Ródenas
(Elx, 1977)

En Tomàs era un nen molt inquiet,
li agradava amagar-se i disfressar-se quan a casa tenien visita.
Un dia va venir a dinar una amiga de la mare que vivia a França.
En Tomàs va córrer cap al traster i amb una manta
i un tros de fil es disfressà de cocodril.
I quan va obrir la porta...

“En Tomàs el bromista” reuneix tots els ingredients per agradar
i divertir al públic infantil, tot convidant-lo a fer que s’involucri
i sigui partícip del relat: és un text narratiu adornat amb rimes,
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repeticions i fórmules acumulatives; i sobretot, l’humor,

Anna Laura Cantone

les sorpreses i la creativitat hi són presents des del principi a la fi.

(Alessandria, Itàlia, 1977)

El protagonista és un nen ben trapella que li agrada disfressar-se
per fer bromes a qui ve de visita a casa seva. Aprofita qualsevol
material per convertir-se en un cocodril, un lleó, una mosca,
un elefant… Però riu bé qui riu darrer, pensen tots els visitants.
El to lúdic del text de Jorge Rico Ródenas es reforça amb la profusió
de colors de les il·lustracions d’Anna Laura Cantone, que combinen
la tècnica del collage d’objectes i textures, l’aquarel·la, els llapis
i les ceres de colors. Els seus personatges són grotescos
i extravagants, esbossats amb traçades fines i dinàmiques.
Diversió i espontaneïtat en un àlbum que va d’ensurt en ensurt.
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