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Quan el temps és hort i podem collir els nostres pebrots
a poc, passejant per un
carrer de Gràcia, vaig
veure una botiga de lla-

vors que es deia El Temps és
Hort i em va agradar l’ocurrent
joc de paraules. El meu primer
hort urbà té un format petit,
com en teoria és petit el públic
a què va dirigit. Però és tan
pràctic i clar que fins i tot un
adult el pot entendre...

La feina d’Estela Delgado
per a aquest títol va ser guardo-
nada amb el premi Eva Toldrà
d’il·lustració 2016. Potser la
qualitat dels dibuixos no és res
de l’altre món, però la imagina-
ció per convertir tomàquets,

F cebes i mongeteres en
habitatges, té gràcia.
    El text de Gállego i Le-
maître, ben traduït al
català per Núria Puyue-
lo, potser peca una mica
de tècnic. No importa
perquè sembla evi-
dent que és un llibre
per llegir i dur a la
pràctica en família. Així,
sabrem el material que ens
cal (contenidors, substrats,
adobs...) i una tria de les
plantes més habituals amb
les varietats i propietats cor-
responents: tomàquet, pebrot,
cogombre, julivert, enciam, ce-

ba, porro, pastanaga, ravenet i mon-
geta. I en només 47 pàgines no gaire
atapeïdes encara hi entren els apartats
sobre quan fer la collita, quan replan-
tar, un quadre perfecte per saber
l’època de l’any en què cal fer cada
operació amb 33 menes de plantes i,
com si fos un aparell electrònic, una
secció de solució de problemes.
    El meu primer hort esdevé un magní-
fic manual per a iniciar-se en el món de

l’horticultura a la ciutat. I
sense perdre
temps llegint
informació so-
brera perquè
el temps és
hort. ❋

EL MEU PRIMER
HORT URBÀ
Text: José T. Gállego
i Hortensia Lemaître
Il·lustracions:
Estela Delgado
Editorial: Comanegra
Pàgines: 47 Preu: 15
euros Edat: + 10

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

Quan casa és una olor
i la pau és lluny de casa

uan pensem en llibres il·lustrats
per a infants les imatges que evo-
quem, en línies generals, partei-

xen del dibuix amb
llapis per, tot seguit,
afegir-hi color. Color
també en llapis, en
aquarel·la, en tracta-
ment digital, en colla-
ge... Els afegits foto-
gràfics, com a ele-
ment tècnic, tenen un
espai que de mica en
mica va guanyant au-
tors. S’han presentat
àlbums en què la il-
lustració són esceno-
grafies construïdes
en miniatura que
després es fotogra-
fien. No ho pretenen,
però tenen un regust
de stop motion, de pel·lícules d’animació
amb moviment fotograma a fotograma.

Un exemple serien els dos títols de La
casa dels ratolins, de Karina Schaapman,
publicats per Blackie Books. Kalandraka
ara publica Las pescadoras, de Nadia Me-
notti, que posa imatges a l’adaptació que
Xosé Ballesteros ha fet d’un conte indi.
Potser no és tan espectacular com l’enor-

Q me casa de nines ratolí de Schaapman,
potser no és tan carregat de detalls, però és
més elegant, més artístic (en el sentit d’es-

tètic) i més poètic.
Las pescadoras expli-
ca com a tres noies
que es dediquen a co-
llir algues i marisc,
un vespre que se’ls fa
tard tornant cap a ca-
sa, les enxampa una
tempesta. Una dona
les acull a casa seva,
una casa plena de
flors. Les tres noies
no poden dormir per
culpa del perfum de
les flors i s’abracen al
seus cistells de peix i
algues. On és casa
nostra? Allà on una
olor ens resulta fami-

liar, quan la sentim nostra, quan resulta
més agradable que el que ens és descone-
gut, per bo que pugui ser.

La visió inversa d’aquesta premissa la
tenim a Refugiada. Els refugiats han
d’abandonar casa seva, el peix, i llançar-se
de cap a les flors desconegudes. La llàsti-
ma és que, de flors, poques, en la realitat
dels refugiats del món.

LAS PESCADORAS
Imatges:
Nadia Menotti
Adaptació del text:
Xosé Ballesteros
Editorial: Kalandraka
Pàgines: 36
Preu: 13 euros
Edat: + 5

REFUGIADA
Text: Tessa Julià
Dinarès
Il·lustracions:
Anna Gordillo
Editorial: La Galera
Pàgines: 40
Preu: 19,50 euros
Edat: + 5

Una de les ‘escenografies’
creades per Nadia Menotti i
dues mostres de les
il·lustracions d’Anna Gordillo
KALANDRAKA / LA GALERA



41
1 9 . 0 3 . 2 0 1 7

Ll
ib
re
s

EL MILLOR REGAL DEL MÓN!
Text i il·lustracions: Claudia Bielinsky
Editorial: Baula Pàgines: 18
Preu: 13,50 euros Edat: +3

ercer llibre de la secció d’avui de pà-
gines cartró i segon amb solapes. L’ex-
cusa és que el pare os ha de trobar el
regal que li han deixat amagat. Men-
tre el busca, neteja la casa i va desco-

brint un tauró, dues
balenes, tres ànecs,
quatre mosquits,
cinc formigues, sis
gallines, set polls,
vuit erugues, nou
cargols i deu ossets,
fills seus. ❋

T

BREUS L.L.

JUGUEM A FET I AMAGAR
Text i il·lustracions: Julia Donaldson i
Alex Scheffler Traducció: Teresa Farràn
Editorial: Joventut Pàgines: 14 
Preu: 8,90 euros Edat: +2

a Porqueta ha de trobar la Gallina
perquè juguen a fet i amagar. Mentre
el lector acompanya la Porqueta en la

seva cerca,
aixeca so-
lapes on
apareixen
altres ani-
mals que
se sumen
al joc. ❋

L

EN FORMA
Text: Ingrid Chabbert
Il·lustracions: Marjorie Béal
Traducció i edició: Núria Font
Editorial: Cruïlla Pàgines: 18
Preu: 9,95 euros Edat: + 1

ins de la col·lecció Posa-hi el dit,
aquest llibre aprofita l’habitual curio-
sitat tàctil dels nens per fer-los apren-

dre formes geo-
mètriques bàsi-
ques (cercle,
triangle i qua-
drat) tot resse-
guint unes guies
formades amb ca-
pes de cartró. ❋

D

LA TINA AL MONT BLANC
Text i il·lustracions: Araceli Segarra
Editorial: Alpina Pàgines: 32 
Preu: 12,90 euros Edat: +8

mb aquest àlbum il·lustrat, la mun-
tanyenca, model i fisioterapeuta Ara-
celi Segarra, en el seu vessant d’autora

infantil, tanca la sè-
rie de set cims del
món. En aquest cas
el triat és el Mont
Blanc, un dels més
alts d’Europa, i la
Tina viurà les habi-
tuals aventures ple-
nes d’emocions. ❋

A

lisenda Roca va ocupar
aquest mateix espai el
mes passat. Ara hi tor-

na amb un altre acompanyant
que, com ella, comença a ser
especialista a escriure llibres a
quatre mans: Salvador Macip.
Ofereixen una novel·la juvenil
amb format de gènere negre.

El Max Romero, de 22 anys,
estudia criminologia a Lon-
dres i és amic del Biel, que viu
a Barcelona. Fa temps que no
es veuen i el Biel viatja a la ca-
pital britànica però... desapa-
reix. El Max es posa en contac-
te amb la germana del Biel, la
Julieta, que té 19 anys i s’ha

E
Romero i Julieta, detectius privats

convertit en una noia molt
maca. Entre tots dos buscaran
el Biel i descobriran què ha
passat, seguint diversos fils
d’una trama amb bon ritme. I
la tensió sexual entre tots dos
protagonistes augmenta. El
personatge de la Julieta, reso-
lutiva, llesta i encantadora, es-
devé pal de paller de l’obra.

Les xarxes socials i les seves
vies de comunicació són ben
presents, com els referents cul-
turals i gastronòmics londi-
nencs. Al final deixen la porta
oberta a una sèrie protagonit-
zada pels detectius privats Ro-
mero i Julieta. ❋

DOBLE MORTAL
Salvador Macip
i Elisenda Roca
Editorial: Fanbooks
Barcelona, 2017
Pàgines: 176
Preu: 13,95 euros
Edat: +14 

Anna Gordillo ha il·lustrat un guió de
Tessa Julià Dinarès sobre el món dels refu-
giats. Si la tècnica de Las pescadoras és poc
habitual, la de Gordillo també ho és per al-
tres motius. A través de tons exclusiva-
ment negres i blaus, a més de fons blancs,
amb un traç matusser i expressiu, aconse-
gueix transmetre la sensació d’angoixa i
foscor del drama que retrata. El format és
més proper al llenguatge del còmic que de
l’àlbum il·lustrat infantil, però és que el te-
ma gairebé hi obliga.

Durant els primers mesos del 2016 van
entrar a Europa uns 150.000 refugiats. Ac-
tualment, més de cinc milions de sirians

han hagut de fugir de casa seva per culpa
de la guerra. I la meitat d’aquesta multitud
en èxode permanent són nens. Com la
protagonista d’aquest àlbum colpidor, gra-
tament senzill i molt eficaç en la transmis-
sió del missatge, dels sentiments, més que
d’una lectura política. Una part dels bene-
ficis d’aquest àlbum es destinaran a l’ONG
Proactiva Open Arms. ❋




