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NOVA COL·LECCIÓ

Vida, pensament i obra de grans personalitats
ngle editorial ha iniciat una nova
col·lecció divulgativa, Ara i aquí,
amb què es vol “apropar la vida, el

pensament i l’obra de personatges desta-
cats de la nostra cultura”, segons comenta
l’editora Rosa Rey. Va dirigida a un públic
adolescent, però és (realment) recomana-
ble per a tota mena de lectors amb un mí-
nim de curiositat pels protagonistes bio-
grafiats. En pensen publicar tres o quatre
títols cada any i els dos primers són Ra-
món y Cajal, a càrrec de Salvador Macip, i
Ramon Llull, d’Albert Pijuan. Dos ramons,
i aquí s’acaben les coincidències.

A Salvador Macip (Blanes, 1979) és met-
ge, investigador i autor d’obres d’assaig i
de ficció, a més d’articulista a diferents
mitjans. Enfoca la biografia de Santiago
Ramón y Cajal (1852-1934) des de l’admi-
ració (com a científic i com a persona) i
aplica un cert joc de miralls entre tots dos.
El to narratiu de Macip és molt amè i afe-
geix a les dades biogràfiques del premi
Nobel de medicina del 1906 tota mena de
reflexions personals i aclariments per con-
textualitzar les circumstàncies vitals i, so-
bretot, per oferir una visió reivindicativa
del món científic, des de dins.

La biografia que fa el narrador i drama-
turg Albert Pijuan (Calafell, 1985) de Ra-
mon Llull és poc ortodoxa. L’autor com-
bina tot de jocs, com ara amb la llengua de
l’època de Llull, interpel·lant constant-
ment el lector i, ja des de l’inici, proposant
una narració empeltada d’autoficció en
què narra el procés de documentació (que
titlla de persecució del personatge) i, com si
fos una novel·la, algunes xerrades sobre
Llull que va fer a diversos instituts. Tot
amb molt d’humor, sense trair el rigor. Es
nota, i s’agraeix, la llibertat absoluta de
tots dos autors per part de l’editorial. ❋

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

n el món del còmic és força comu-
na la col·laboració entre dos artis-
tes (un dibuixa i l’altre hi posa co-

lor, per exemple) i també en el d’àl-
bums il·lustrats, en què de vegades
els papers d’autor del text i dels di-
buixos es poden intercanviar. El que

no ho és tant és la mena de barreja que
han fet Rocio Bonilla i Oriol Malet a Max i
els superherois. Sembla ser que Bonilla, ex-
publicista i actualment una autora cada
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Dos tàndems
fantàstics

MAX I ELS
SUPERHEROIS
Text: Rocio Bonilla
Il·lustracions: Rocio
Bonilla i Oriol Malet
Editorial: Bromera
Alzira, 2016
Pàgines: 44
Preu: 15,95 euros
Edat: + 5

HOPI
Text: Josep L. Badal
Il·lustracions:
Zuzanna Celej
Editorial: La Galera
Barcelona, 2016
Pàgines: 70
Preu: 10,95 euros
Edat: + 6

Una mostra del
tàndem artístic de
Bonilla i Malet i, a
la dreta, Hopi, el
protagonista de la
sèrie de Badal
dibuixat per Celej
ANIMALLIBRES
/ LA GALERA
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L’AGUS I ELS MONSTRES
DE LLIBRE EN LLIBRE
Text: Jaume Copons Il·lustracions: Liliana
Fortuny Editorial: Combel Pàgines: 160 
Preu: 10 euros Edat: +8

l tàndem format per Jaume Copons i
Liliana Fortuny continua fent bona
feina i, com qui no vol la cosa i sense
comptar el número especial Sant Jordi

de les Galàxies, ja han
arribat al 6è número de
la col·lecció L’Agus i els
monstres. Mantenen les
trames imaginatives,
divertides i gamberres
que els dibuixos poten-
cien amb solvència. ❋
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BREUS L.L.

EL DIARI DE L’OTTOLINA I L’ADA GOTH
Text i il·lustracions: Chris Riddell
Traducció: Núria Font Editorial: Cruïlla
Pàgines: 376 Preu: 10,95 euros Edat: +8

hris Riddell és un prolífic i recone-
gut il·lustrador sud-africà, creador de
dos personatges que han protagonit-
zat dues sèries: l’Ottolina i l’Ada Goth

(o Goth Girl). Ara ens
presenta un llibre/ca-
lendari amb totes dues
juntes amb la intenció
d’estimular acolorir i
dibuixar cada dia. És
recomanable, tant per
a fans de l’autor, com
per a la resta. ❋
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EL MEU AMIC LLIBRE
Text: Kirsten Hall Il·lustracions: Dasha
Tolstikova Traducció: Bel Olid
Editorial: Blackie Books Pàgines: 48
Preu:16 euros Edat: + 6

lbum il·lustrat, que arriba avalat de
les lloances del The New York Times,
reivindica el valor dels llibres de paper

donant personalitat a
un llibre que es diu Lli-
bre. I encara que sem-
bli anecdòtic, al final
mostren com es poden
folrar els llibres de ma-
nera personalitzada i
divertida. És un bon
llibre en tots sentits. ❋

À

TOTO. QUILOS D’ACUDITS!
Text: Frank Girard Il·lustracions: Serge
Bloch Traducció: David Nel·lo
Editorial: Estrella Polar Pàgines: 112
Preu: 6,95 euros Edat: +7

n altre llibre protagonitzat per en
Toto, un Jaimito a la francesa. En

aquesta ocasió l’ex-
cusa són tot d’acu-
dits. “El Toto arriba
tot content a l’escola.
-Senyu, ahir va néi-
xer el meu germà pe-
tit. -I com es diu?
-No ho sabem. Enca-
ra no parla!” ❋
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RAMÓN Y CAJAL
Salvador Macip
Editorial: Angle
Barcelona, 2016
Pàgines: 224
Preu: 14,90 euros

RAMON LLULL
Albert Pijuan
Editorial: Angle
Barcelona, 2016

Pàgines: 352
Preu: 16,90 euros

Albert Pijuan i Salvador Macip / ANGLE / ANDREU PUIG

cop més en forma, quan ja tenia clara la
història que volia explicar i conscient de
les seves limitacions per oferir un super-
heroi estèticament versemblant segons els
models del còmic clàssic, va proposar a
Malet, un autor versàtil com pocs, encar-
regar-se dels fragments concrets.

La història és senzilla i efectiva: el Max
és un nen fan dels superherois i la Mega-
power, la superwoman que se li apareix
gràcies a la força de la imaginació infantil,
és la seva mare. Una visió amb ulls de nen
tendra però gens carrinclona.

L’àlbum també reivindica els còmics, la
lectura i la imaginació. La combinació
d’estils i com es potencien tots dos és efec-
tiva, magnífica. I l’edició de gran format i
sense descuidar cap detall tanca el cercle.

El segon tàndem és el de l’escriptor Jo-
sep L. Badal i la il·lustradora Zuzanna Ce-
lej, que ja van col·laborar en l’impressio-
nant El Llibre d’A (576 pàgines carregades
d’onirisme) i ara repeteixen amb una col-
lecció, Hopi. En presenten els dos primers
títols (El misteri de la lluna i Els gos verd) i ja
en tenen dos més a punt (El terrible Kato i
Els indis hopi). Hopi és un gosset que resol
misteris bàsics amb l’ajuda de dos nens or-
fes, el Ferran i la Balbina. Hi ha un referent
literari ben present: Sherlock Holmes. El
poble es diu Watsonville i l’orfenat, Sharlok
Home, per posar dos exemples.

El nen Ferran Badal, a més, és l’avi del
narrador... Perquè Badal, autor de la col-

lecció Jan Plata, és molt hàbil creant
personatges, trames carregades
d’imaginació i de metaliteratura i
situacions amenes. I també combi-

nant elements i situant les històries
en espais no determinats ni re-

als. Celej, per la seva banda,
és una mestra en la creació
d’ambients d’un classicisme
càlid i agradable que predis-
posen a una mena de lectura

a la vora del foc. ❋


