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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. ❋
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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. ❋
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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. ❋
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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. ❋
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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. ❋




