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FAULES PERE MARTÍ I BERTRAN

Editorial Pagès està fent una gran
aposta per la literatura infantil i
juvenil, com demostren algunes

de les seves col·leccions, aplegades amb el
segell Nandibú, a les quals cal afegir-ne
una de nova, Deixeu que em presenti, i
d’allò més interessant, ja que en format àl-
bum (tapa dura, dimensions considera-
bles, il·lustracions a tot color...) ens ofereix
contes i rondalles d’animals d’allò més di-
versos.

El primer títol que ha publicat és L’ocell
sense nom que volia ser rei, una rondalla
tradicional, recollida tant per Jacint Ver-
daguer (El reietó) com per Esteve Case-
ponce (El rei petit) i adaptada per Ramon
Besora ja fa uns quants anys per al volum

L’ Una rondalla que
no perd actualitat
Contes del bosc i altres històries (Edebé) i
ara recuperada i reescrita per ser publica-
da en solitari i amb els mateixos il·lustra-
dors, la Judit Morales i l’Adrià Gòdia.

Es tracta d’una veritable faula, ja que els
animals que la protagonitzen, els ocells, hi
actuen absolutament personificats, alhora
que ens ofereix un ensenyament final, clar i
que és de bon recordar: la sinceritat i l’en-

giny solen ser premiats sempre. I així
s’esdevé en la història que ens ocupa: els
ocells de tota mena es reuneixen per
elegir rei. Gairebé tots tenen alguna raó
per voler-ho ser, però ningú no pensa
en un de petitó, gairebé insignificant,
però molt cantador i belluguet, el re-
ietó, que gràcies al seu enginy, supe-
rarà la prova definitiva: veure qui és
capaç de volar més alt. Ell ho aconse-
guirà, no cal dir-ho, i no s’amagarà
pas d’explicar amb tota sinceritat com
ho ha pogut fer.

Aquesta sinceritat, la valentia, la
noblesa i, sobretot, l’astúcia que de-
mostra el convertiran en el guanya-
dor indiscutible. I si bé no serà el rei

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

Per fomentar la lectura
vui reunim quatre llibres que, d’al-
guna manera, parlen de llibres. Des
de la ficció o des de l’aprenentatge.

Uns llibres amb què es vol fer conscients els
petits lectors de la importància dels llibres,
de com poden ser d’enriquidors. Dels fona-
ments de la llengua, de l’abecedari, com a
eina bàsica de comunicació. Del plaer de
passar fulls... de paper.

El primer és L’arbre de les lletres, de Ra-
mon Besora (casualment avui duplicat a la
secció) i amb il·lustracions d’Anna Claria-
na. És un llibre pensat per aprendre l’abece-
dari de manera lúdica i divertida, amb jocs
i endevinalles per compartir amb els més
petits. Per això es juga amb el tipus de lle-
tra, lligada o majúscula, i una compagina-
ció dinàmica i fàcil de seguir. Hi trobem
poemes i rodolins, endevinalles i jocs com
ara laberints, sopes de lletres, trobar dife-
rències... Distret, senzill i útil pel que fa a
millorar el vocabulari.

El segon llibre és Més que llibres, escrit i
dibuixat per Josep Vicó, i comença així:
“Diu el pare que hi ha llibres que t’atrapen
si et descuides.” Una frase que interpretada
per un nen es pot transformar en un llibre
amb aspecte d’ocellot que et persegueix...
Vicó ens ofereix un recorregut molt ben
trobat per fomentar la lectura a base de ro-
dolins amb un sentit sucós: “Tant alimenta
la lectura com una sopa de verdura”, “El
pare diu que llegir et fa intel·ligent, que
t’obre el cor i també la ment”, “Tot i que no
te n’adones, llegir ens fa millors persones”,
“Llegir per saber o per volar. Per conèixer o
per imaginar”, etcètera. I tot ben acompa-

A nyat amb il·lustracions de línia clara, sim-
pàtiques i amb referents del món de la fic-
ció que complementen el text perfecta-
ment. Llegit amb la cadència oportuna, se-
gur que gairebé el 100% dels nens que l’es-
coltin o fins i tot que el llegeixin voldran sa-
ber més d’aquest apassionant món.

Arribem al tercer amb una proposta ar-
riscada, El llibre sense dibuixos, de B.J. No-
vak. Es presenta com “una revolució en el
concepte d’àlbum il·lustrat: un llibre apa-
rentment seriós que no conté cap il·lustra-
ció, però que causa rialles descontrolades
als més petits. Autèntic fenomen als Estats
Units: més de 600.000 exemplars venuts”,
però té més de producte dissenyat que de lli-
bre realment divertit. O potser és cosa de la
diferència de sentit de l’humor. El concepte
és atractiu, però el resultat... bastant fluix.
Buit. No li falten imatges, li falta més sentit.

L’últim títol és La muntanya de llibres
més alta del món, amb text i il·lustracions de
Rocio Bonilla, que ofereix uns dibuixos ex-
pressius, càlids i simpàtics, com sempre. En
aquest cas no és el pare, és la mare qui reco-
mana llegir al fill, l’Enric, que està obsessio-
nat amb volar. La mare li dóna un llibre,
que és el millor per volar, li diu, i el nen co-
mença a devorar llibres i, quan ha creat una
columna de llibres (llegits) que fins i tot vi-
siten corrues de turistes, entén què li volia
dir la mare. Un gran estímul per a la lectura
amb cameos de personatges com el Petit
Príncep, King Kong, Moby Dick...

Quatre motius per llegir i, si no us agra-
den, no patiu, en tenim altres de diferents,
milers i milers! ❋

L’ARBRE DE LES
LLETRES
Text: Ramon Besora
Il·lustracions:
Anna Clariana
Editorial: Baula
Pàgines: 64
Preu:11,95 euros
A partir de: 5 anys

MÉS QUE LLIBRES
Text i il·lustracions:
Josep Vicó
Editorial:
Animallibres
Pàgines: 32
Preu:15,95 euros
A partir de: 5 anys
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PARAULES DE MENJAR I BEURE
Text: Joaquim Carbó
Il·lustracions: Teresa Martí
Editorial: Barcanova Pàgines: 72
Preu: 9,90 euros A partir de: 6 anys

l sempre actiu i sorprenent Joaquim
Carbó signa el novè títol de la col·lec-
ció Mots vius, amb les il·lustracions de

Martí, divertides i his-
triòniques. Paraules,
frases fetes i maneres
de dir sobre el menjar i
el beure que mereixen
ser ben vives, però que
no usem sovint: afa-
megat, petricó, teca,
xulla... Una delícia! ❋

E

EL NEN QUE VA XATEJAR
AMB JACK SPARROW
Premi Vicent Silvestre, Ciutat d’Alzira
Text: Francesc Puigpelat
Il·lustracions: Oriol Malet
Editorial: Bromera Pàgines: 160
Preu: 8,95 euros A partir de: 12 anys

uigpelat s’està especialitzant en lec-
tors no adults, així dóna sortida a la
seva admirable imaginació. Acompa-

nyat de les personals
imatges de Malet, ens
ofereix les peripècies
d’un noi de 12 anys
que xateja amb Johnny
Depp. Una obra inte-
ressant i polièdrica. ❋

P

DUNA
Text: Muriel Villanueva
Il·lustracions: Ferran Orta
Editorial: Babulinka Books Pàgines: 180
Preu: 15,50 euros A partir de: 12 anys

uriel Villanueva ens presenta el dia-
ri que escriu la Duna, de dotze anys,
de l’1 al 31 d’agost. Ella i les seves dues
germanes passen les vacances amb
l’avi, en un poble mariner. Així conei-

xerem la relació amb
el Max i la resta de la
colla i els secrets va-
riats de la família. Un
bonic viatge, amb
passos curts i dolços,
cap a la maduresa. ❋

M

ELS CAIS DE LES SIRENES
Text: Margarida Aritzeta
Il·lustracions: Flor García
Editorial: Cruïlla Pàgines: 224 
Preu: 8,75 euros A partir de: 10 anys

a solvent Aritzeta signa la nova aven-
tura de la Sofia, el Bac i el Miquel, que
tornen a Cuba perquè volen veure els

manatís, els grans ani-
mals que els primers
aventurers van pensar
que eren sirenes. La vi-
sita no serà tan plàcida
com esperaven per
culpa dels caçadors
furtius. ❋

L

del ocells, sí que en serà el “reietó”.
Les il·lustracions, carregades de de-
talls i d’allò més realistes, malgrat la
personificació que n’exigeix el text,
són un altre al·licient a l’hora de va-
lorar un àlbum que estem segurs
que farà passar molt bones estones
als més petits i als qui no ho són
tant.
    Afegiu-hi una introducció de base
realista, en què l’ocell es presenta en
primera persona i amb un llenguat-
ge molt adequats per als més petits
(també hi ajuden els pictogrames
que acompanyen el text escrit) i en-
tendreu per què ens ha semblat una
obra tan recomanable. ❋

L’OCELL SENSE
NOM QUE VOLIA
SER REI
Text: Ramon Besora
Il·lustradors: Judit
Morales i Adrià Gòdia
Editorial: Pagès
Pàgines: 47
Preu:13 euros
A partir de: 6 anys

A l’esquerra, una il·lustració de Bonilla en què el petit
protagonista se sent com a ‘El Llibre de la Selva’; a la dreta,
una situació similar, amb el referent de ‘Missió Impossible’ i
dibuixada per Vicó; i una mostra de joc del llibre de Besora

EL LLIBRE SENSE
DIBUIXOS
Text: B.J. Novak
Traducció: 
David Nel·lo
Editorial:
Estrella Polar
Pàgines: 48
Preu: 13,95 euros
A partir de:3 anys

LA MUNTANYA DE
LLIBRES MÉS ALTA
DEL MÓN
Text i il·lustracions:
Rocio Bonilla
Traducció: Pau Martí
Editorial:
Animallibres
Pàgines: 44
Preu: 15,95 euros
A partir de: 5 anys




