
  
Elena Odriozola i Gustavo Puerta 

Y si nos la jugamos 

Relat de Marc Alabart  

 

Després d’un inici de xerrada accidentat, amb alguns problemes tècnics, Elena Odriozola i 

Gustavo Puerta poden començar. Ens expliquen com va sorgir Ediciones Modernas del Embudo, 

l’aventura editorial en què s’han embarcat fa poc. Segons Gustavo Puerta, tirar endavant aquest 

projecte editorial és una feina i a la vegada un joc. I és que realment se l’estan jugant! Expliquen 

que estan treballant molt, però que és ben difícil reeixir en un context pandèmic com l’actual. 

Però bé, són conscients que jugar també és haver de superar reptes.  

 

*** 

 

Tal com ells mateixos relaten, l’any 2010, Elena Odriozola i Gustavo Puerta comencen a 

col·laborar amb la dinamització d’uns tallers molt lúdics. Odriozola es dedica a la part més 

tècnica i Puerta a la part més teòrica. En aquests tallers miren d’escoltar els seus alumnes i veure 

cap a on els poden portar. Són projectes enriquidors tant per al seu alumnat com per a ells 

mateixos.  

 

Ens parlen del taller Ilusionismo: ilustrando desde el precine, un projecte en què treballen amb 

elements del precinema i exploren com aquestes estructures els permeten treballar amb 

estructures narratives. Destaquen que és curiós veure com, tot i que els infants estan molt 

acostumats a les noves tecnologies, aquest mecanisme arcaic —anterior al cinema!— els 

provoca una gran sorpresa! També apunten que els participants sovint s’estanquen quan volen 

fer una cosa bonica i veuen que no se’n surten. És només quan aconsegueixen prendre-s’ho com 

un joc quan comencen a sorgir coses interessants.   

 

Citen també el taller No hay recetas, en què els participants han d’explicar una història a través 

d’una recepta i després cuinar-la, és clar; el taller de construcció d’històries Aquello que no 

esperábamos contar, en què una mateixa història s’explica vegada i una altra a través de les 

imatges, incorporant personatges, girs narratius i, en definitiva, jugant; El bazar, que 

experimenta amb artefactes tècnics com les transparències, la superposició de papers, les llums 
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i ombres...; Lo mío es puro teatro, que proposa crear col·lectivament un teatret de paper; i 

Altares profanos, en què l’altar i el retaule es converteixen en maneres d’explicar una història. 

 

*** 

 

I així neix, doncs, una relació de més de deu anys que acaba derivant en una pregunta: «I si 

muntem una editorial?». Puerta truca a Odriozola, li fa aquesta pregunta i ella, sense pensar-

s’ho gaire, diu que sí. Se’n fia del seu interior. I així neix Ediciones Modernas del Embudo. Ella 

mateixa en fa el logotip.   

 

El punt de partida per començar tots els seus projectes és la fórmula «I si...». A partir d’aquí, ens 

expliquen alguns dels seus projectes editorials. 

 

 “Un elefante” 

 

Aquest és el seu últim projecte i sorgeix de la cançó tradicional que tots coneixem. És interessant 

veure com el projecte evoluciona a partir d’una idea inicial. En un punt es pregunten: «I si féssim 

dues cançons?»; i hi afegeixen una altra cançó. Tot seguit es plantegen: «I si ho plantegéssim 

com un disc?»; i fan que la coberta sigui com la d’un disc. «I si forméssim una banda de música?»; 

i formen una banda de cacauets. «I si un elefant es mengés la banda?»... I així, pregunta rere 

pregunta, el procés creatiu avança.  

 

 Col·lecció ¿Te suena? 

 

Ens expliquen que a l’hora de muntar l’editorial, ja tenien clar que volien treballar amb la tradició 

oral, ja que suposa el primer contacte infant-lectura-adult. Un acte sobretot afectiu al qual s’hi 

vinculen molts sentits: tacte, oïda, vista...  

 

Així neix, per exemple, El Huevito, traduït al català com a El diumenge se’l menja. En aquest 

moment hem pogut gaudir del recitat de l’obra en eusquera —traduïda com a Arrautza— per 

Elena Odriozola.  
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En la mateixa línia van publicar Yo tengo un moco, que sorgeix, efectivament, de la tradició 

popular i que va acabar esdevenint una mena de flipbook. Odriozola confessa que inicialment 

no ho va acabar de veure, però que s’hi va acabar animant. Al català s’ha traduït com Jo tinc un 

moc, però confessen que no està funcionant tan bé.  

 

Per acabar amb aquesta col·lecció, ens expliquen també com va evolucionar el projecte de Cu 

cu cantaba la rana: 

 

1. Analitzen la cançó tradicional i es pregunten: per què fa «cu cu» la granota? No feien 

«croac» les granotes? 

2. Fan una primera hipòtesi: potser la granota és d’un altre indret del món. Investiguen 

quin so fan les granotes en diferents llengües. Troben onomatopeies ben curioses i 

divertides, però conclouen que cap d’elles fa «cu cu». Descarten, doncs, aquesta 

primera hipòtesi.  

3. Fa una segona hipòtesi: potser hi ha una espècie real de granota a la natura que sí que 

fa «cu cu».  Descobreixen que hi ha molts cants de granota diferents, però cap que sigui 

«cu cu»!  

4. Es queden finalment amb la idea que la granota fa «cu cu» perquè canta i llavors pot 

cantar perfectament com un cucut! Per què no? 

5. Ara, però, es troben amb un segon problema: hi ha versions en què diu «le pidió un 

ramito» i d’altres en què diu «le pedí un ramito». Qui canta realment la cançó? 

Decideixen que el narrador sigui omniscient. 

6. De nou, un altre problema: s’escriu «cucú»? «Cu cú»? «Cu cu»? La Real Academia 

Española els respon que la fórmula correcta és «cu cu».   

7. Aleshores creen els personatges, decideixen com ha de ser la granota...  

 

El procés creatiu es va resolent a poc a poc, com els episodis d’un joc.  

 

 Col·lecció Que Ya sé  

 

Amb llibres com Ya sé vestirme sola —traduït al català com a Ja sé vestir-me sola— o Ya sé 

prepararme el desayuno —traduït al català com a Ja sé preparar-me l’esmorzar—.  Amb aquesta 
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col·lecció busquen acompanyar els infants menuts en els seus aprenentatges més inicials i 

quotidians.  

 

 Col·lecció “Te lo pienso” 

 
Amb l’ambiciós projecte Sentimientos encontrados —traduït al català com a Sentiments 

trobats—que va portar a Odriozola i Puerta més de deu anys de feina. El llibre, molt ben rebut 

pel públic i la crítica, ens ofereix més preguntes que respostes i vol fer de la filosofia una 

experiència quotidiana.  

 

*** 

No queda més temps. Elena Odriozola i Gustavo Puerta ho han de deixar aquí. Han de posar 

punt final al relat d’un interessant recorregut editorial que tan sols acaba de començar i que 

seguirà endavant, de ben segur, per oferir-nos noves experiències literàries.  

 

 

Divendres 2 de juliol 2021 
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