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INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT
El jardí de les meravelles

Viatge per la història de Catalunya

Flamboyant

En la línia dels àlbum d’On és el Wally, aquest
Patufet és expert a descobrir les tradicions catalanes als infants. S’ha amagat, en aquest
cas, en diferents episodis de la història de Catalunya. Barrejat entre
la gentada cal trobar-lo
a ell i a la llista d’elements proposats a cada pàgina en espais
com la Tarraco romana,
la guerra del Francès a
Montserrat, en l’esclat
del modernisme... ❋

Kristjana S. Williams / Jenny Broom / Bel Olid
Àlbum de format espectacular que vol ser un
passeig per cinc hàbitats enlluernadors plens
de vida en totes les seves variants: la selva, el
desert, l’escull coral·lí,
el bosc i la muntanya,
amb unes il·lustracions
que donen vida a
aquest jardí de les meravelles que és la Terra.
Desenes d’animals dibuixats i amb una explicació de com són. ❋

Hugo Prades / Roger Roig / Cossetània

D’aquí no passa ningú
Takatuka

Tu i jo, jo i tu

Llibres

Miguel Tanco / Núria Riera / Brúixola
Àlbum que, estilísticament, frega el corrent minimalista i amb molta presència del color groc,
en què un pare i un fill intercanvien els rols. És
el nen que mostra a l’adult maneres diferents
de veure i gaudir la vida. “Encara que jo sóc
petit i tu ets gran, creixem junts dia a dia!” és
el lema que ens proposa Tanco. Una visió de
l’evidència (no per a
tothom) que passar
una estona amb un infant pot ser estimulant
i enriquidor. ❋

Endevina i dibuixa

Àngels Navarro / Sígrid Martínez / B de Blok
Aquest llibre és un projecte ideat per Àngels
Navarro amb il·lustracions senzilles de Sigrid
Martínez que combina les endevinalles del
món animal amb plantilles per dibuixar i pintar damunt dos paisatges o escenaris diferents. El llibre inclou un
joc de plantilles per
completar la il·lustració, que després es pot
fer servir per dibuixar
tants animals com es
vulgui. ❋

Montse Junyent / Lucía Serrano / Combel
S’acosta l’aniversari de la mare del Din i la Neret. Els ratolinets volen comprar-li un regal però... com aconseguiran els diners que necessiten? Un llibre divertidíssim i ben aprofitat, ple
de sorpreses amb solapes i llengüetes,
per fer entendre que
cada cosa té un preu
i que el caixer automàtic no dona diners
si abans no n’hem
portat al banc. Molt
recomanable. ❋

Selfies al cementiri

Isabel Minhó Martins / Bernardo P. Carvalho
Molt imaginatiu i recomanable àlbum que ofereix una visió crítica contra la dictadura i el significat de termes com
ara revolució, llibertat o
desobediència, des de
l’humor i la creativitat.
Il·lustrat amb retoladors i un estil infantil
que sorprèn per l’efectivitat d’unes figures
molt expressives i l’ús
poc habitual de l’espai
de les pàgines. ❋

Din i Neret. El meu primer llibre
d’economia

Detall de la portada de Dautremer

Bellesa i tècnica
El poble dorment

Rébecca Dautremer / Baula

La prolífica i elegant il·lustradora
francesa Rébecca Dautremer ens
ofereix un altre àlbum per mirar i
mirar. L’excusa són dos personatges,
un vell i un príncep de traçada prima, que dialoguen a les pàgines esquerres mentre que, a les dretes,
anem veient la situació dels habitants d’un poble que fa anys que
dormen allà on la son els enxampa.
Magnífic, sobretot per als adults. ❋

Viure amb la Hilda (i els seus
inconvenients)
Bel Olid / Mercè Canals

Estrella Polar (36è premi Apel·les Mestres)
Viure amb algú pot ser divertit, però la Hilda
troba inconvenients a tots els
seus candidats,
que surten malparats. I si l’inconvenient fos
viure amb ella?
Una divertida història sobre la convivència i les seves dificultats. ❋

Maria Carme Roca / Barcanova (15è premi Barcanova)
La prolífica Maria Carme Roca va guanyar el
darrer premi Barcanova amb aquesta novel·la
juvenil de ciència-ficció ambientada al cementiri del Malmö, punt de
trobada dels vius virtuals. En Nils n’és un i
està encantat de ser-ho
perquè pot dedicar-se a
fer allò que més li agrada: lligar. Els morts reciclats tenen molts
avantatges i quan els
convé utilitzen el format fantasma. ❋

L’avi de la Martina

Guillem Terribas / Sandra de la Prada / Cruïlla
El llibreter de la 22 de Girona, Guillem Terribas,
debuta en infantil, i sense por de tocar un tema
tabú com és la mort, amb aquest conte protagonitzat per l’Andreu, un llibreter que viu envoltat de llibres. Quan neix
la seva neta, la Martina, una nena molt curiosa, l’avi li sap encomanar la passió pels llibres i per tot el món
que l’envolta. Així, avi i
neta fan moltes coses
plegats: miren pel·lícules, van al circ, a fer
passejades... ❋

Armstrong. L’agosarat viatge d’un
ratolí a la Lluna

Torben Kuhlmann / Susana Tornero / Joventut
Nou llibre de gran format de Kuhlman, amb el
seu característic estil
detallista i espectacular, protagonitzat pel ratolí que en l’aventura
anterior es deia Lindbergh i va aprendre a
volar i va creuar l’Atlàntic. En aquesta ocasió
es diu Armstrong i farà
un viatge encara més
agosarat i llarg: fins a
la Lluna. ❋

INFANTIL I JUVENIL L.L.
Núria Saló Jubany / Montse Mayol / Sidillà
Què és un infant? Un adult de mida petita? De
quina informació disposa per fer les seves deduccions? Té criteri?
Núria Saló té una llarga
experiència en el món
de l’educació de nadons de 0 a 3 anys. I
molt de sentit comú
que li serveix per oferir
aquest manual que
molts pares primerencs
demanen. ❋

L’ocarina blava

Mario Satz / Zuzanna Celej / Tina Vallès

Babulinka Books
Novel·la d’aventures, trepidant, tendra i còmica
que endinsa el lector en la riquesa cultural i
paisatgística de l’Àfrica. Baba Ganush, un
noi de dotze anys de
Casablanca, té un dit
màgic de colors que
pot fer prodigis. El seu
avariciós oncle, l’Abu
Kabir, mogut per l’enveja i la gelosia, el perseguirà per prendre-li el
tresor. ❋

L’enigma Perucho

Jordi Cervera / Bambú
Cervera ens ofereix una molt imaginativa distopia i, sobretot, ret un magnífic homenatge a la
figura i l’obra de Joan Perucho. Arran de la
Guerra Poètica, un nou
Imperi otomà domina
Occident. Europa ha
quedat devastada i ara
el centre del món és a
Istanbul, on es concentren les biblioteques
més imponents i ben
assortides de l’Imperi.
Qui té més llibres té
més poder. ❋

Críctor

Quatre ulls sense ulleres

Àlbum amb gust de clàssic per l’estil de dibuix
que recrea ambients de principis del segle XX.
No és tan antic, però sí del 1963, ara reeditat
per Kalandraka. El millor amic de l’home no
té potes, ni pèl, ni tampoc borda. El millor
amic de l’home és
allargat i viscós: una
boa de nom Críctor que
tothom admira. Per
aprendre tot el que es
pot arribar a fer amb
una serp soferta... ❋

Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Tomi Ungerer / Carlos Mayor / Kalandraka

Els imaginaris

A.F. Harrold / Emily Gravett / Xavier Pàmies

Blackie Books
Sorprenent i emotiva novel·la fantàstica en què
en Rudger és el millor amic de l’Amanda. En
Rudger no existeix. Només l’Amanda pot veure
el seu amic imaginari.
Però un dia apareix el
senyor Bunting. Vol emportar-se en Rudger. Alguns diuen que en Bunting s’alimenta d’amics
imaginaris. L’única solució és que en Rudger
fugi sol. Però pot un
amic imaginari sobreviure sense algú que
l’imagini? ❋

L’actor Lucas Bilbo

Àngel Burgas / Edebé
El sempre a l’alça Àngel Burgas ofereix una
obra sobre la pèrdua de la innocència i l’entrada a l’edat adulta en què la jove Rut Fàbregas
desapareix. Ni família,
ni amics, ni la policia
saben on buscar-la. Només Lucas Bilbo, el seu
company de teatre, té
una informació que calla... Quin misteri
s’amaga i quina relació
té amb qui, anys després, es convertiria en
un famós actor? ❋
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Mercè Ubach / Maria Palet

Un dels personatges del llibre

Fades i gnoms
Enciclopèdia misteriosa dels
éssers diminuts

A. Casanova / F. Falcone / P.J. Hernández

Animallibres

Àlbum molt ben editat que toca un
tema ja clàssic, la literatura sobre
personatges màgics: fades, follets,
gnoms, ogres, trolls... Ells són els responsables de bona part de les coses
que ens passen i que no tenen una
explicació del tot lògica. O això ens
volen fer creure els autors... ❋

La Immortal

Ricard Ruiz Garzón / Maite Gurrutxaga / M. Llopis

Edebé (25è premi Edebé)
Ricard Ruiz ha entrat amb força en el gènere i
aquest és el segon premi important que guanya en poc temps. La
Judit té dotze anys i un
do per dibuixar. Viu
amb la seva mare i el
seu avi a Ginebra. El
seu pare va marxar. La
Judit està preparant-se
per a un concurs de dibuix quan els escacs es
creuen en el seu camí i
tot canvia. ❋

Els bessons Eugènia i Marçal, que es fan dir
Geni i Al, són els protagonistes d’un conte esbojarrat, divertit i tendre. Amb moltes expressions vives, rimes i
jocs de paraules i un
munt de preguntes per
saber si ho has entès
tot. Un llibre educatiu
pel que fa a la manera
de comportar-se i, sobretot, al llenguatge i la
seva preservació. ❋

Cartes d’amor

Adolescents.cat / Bàrbara Castro / La Galera
Aquest llibre conté cartes d’amor autèntiques
d’usuaris del popular portal Adolescents.cat,
agrupades per temes que van des del primer
amor a l’odi, passant pels cors trencats i els finals feliços. L’amor en
el seu estat més pur en
cartes enviades de manera anònima per compartir els seus sentiments. Els textos van
acompanyats d’il·lustracions dissenyades per
mirar d’agradar als lectors adolescents més
romàntics. ❋

Sentinels

Martín Piñol / La Galera (43è premi Joaquim Ruyra)
El prolífic i sempre divertit Martín Piñol ofereix
una novel·la mordaç i trepidant sobre el costat
fosc de la tele, la fama, els realities, els superherois, l’amistat i
l’amor... I a més, es pot
llegir sense anuncis.
Una obra per al públic
adolescent que pot
agradar a lectors adults
sense haver de fer concessions. Mala bava,
humor de tot calibre i
un ritme diabòlic que la
fan imprescindible. ❋

Llibres

Ralet, ralet. El món dels 0 als 3
anys. Aprenent a educar

