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LA BALADA
DEL FUNICULAR
MINER
Text: Pau Joan
Hernàndez
Editorial: Cruïlla
Pàgines: 208 
Preu: 8 euros 
A partir de: 12 anys

l novel·lista i traductor Pau
Joan Hernàndez ha guanyat
l’últim premi Gran Angular
amb la història de l’Alda, una
noia coixa que amaga un passat
enigmàtic i que arriba a un
poble d’alta muntanya a fer de
professora. La seva arribada
coincideix amb l’aparició d’una
bèstia sanguinària... ❋

E

EL MEU
QUADERN
DE NATURA
Text i il·lustració:
Olivia Cosneau
Editorial: Estrella
Polar Pàgines: 22
Preu: 7,95 euros 
A partir de: 5 anys

libre d’activitats, sobretot
enganxar adhesius allà on toca i
pintar amb colors, per aprendre
on viuen, què fan i com són
alguns ocells de tot el món,
com ara les àguiles reials, les
orenetes, els mussols, els
pardals, els lloros i els simpàtics
pingüins. Des del colibrí, l’au
més petita, fins als estruços, les
més grans de totes. ❋

L

RECOMANACIONSBREUS

PERE
CASALDÀLIGA
Text: Abat Josep
M. Soler
Il·lustració:
Sebastià Serra
Editorial:
Publicacions de
l’Abadia de Montserratr 
Pàgines: 20 Preu: 10,93 euros
A partir de: 6 anys

reu biografia del religiós i
escriptor Pere Casaldàliga, que
va néixer a Balsareny el 1928 i
que viu al Brasil des del 1968. El
llibre combina text,
il·lustracions i fotografies per
mostrar de manera molt
sintètica passatges de la vida al
Mato Grosso. ❋

B

QUATRE BONES
RAONS PER NO
SER CRUSPIT
Text i il·lustració: 
Diversos autors
Editorial: Llibre
Obert Pàgines:40 
Preu: 15 euros 
A partir de: 6 anys

libre solidari i nou projecte de
Dominique de Cacqueray, creat
pels habitants d’un petit poble
palestí. Un home del poble va
ser el narrador i els nens van
dibuixar les il·lustracions. És
una faula que reflecteix la
situació de conflicte de la regió.
Inclou un DVD sobre la vida al
poble d’Al-Walajeh. ❋

L

Bons llibres i bones intencions
l terme solidaritat és com la cançó dels
Beatles Yesterday, que és maca però,
de tant sentir-la, provoca una mena

d’embaf, de rebuig, de cansament. Si aconse-
guim aïllar-lo de l’abús que se n’ha fet, i ara
parlo del terme i no de la cançó, tornem a la
seva essència, que és la generositat i l’altruis-
me per ajudar col·lectius necessitats.

En l’apartat de sota recomanem el nou lli-
bre de l’editorial Llibre Obert, sempre dedi-
cada a temes solidaris amb el Tercer Món. Els
llibres que impulsa Dominique de Cacque-
ray són històries i dibuixos dels nens dels pe-
tits poblets que visita amb els seus tallers.

I també per als nens, per als de l’associació
Casal del Infants del Raval, que lluita contra
l’exclusió social, són els beneficis que s’acon-
segueixen de la venda del llibre Ferran Adrià.

E

INFANTILIJUVENIL LLUÍS LLORT

De gran vull ser... cuiner!, de l’editorial Efa-
dós. Des del 1995, Efadós té la voluntat de re-
cuperar i difondre el patrimoni cultural de
Catalunya i aposta per la qualitat dels contin-
guts i també dels dissenys en gèneres com ara
la història gràfica, l’assaig, l’humor, el foto-
periodisme, la literatura infantil i els àlbums
il·lustrats de gran format.

Avui us parlem d’aquesta col·lecció solidà-
ria que ja té quatre títols al carrer: Pasqual
Maragall. De gran vull ser... alcalde!, amb text
de Salvador Comelles i il·lustracions de Jordi
Vila Delclòs (els beneficis, per a la Fundació
Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l’Al-
zheimer); Tomàs Molina. De gran vull ser...
home del temps!, amb text de Carles Sala i il-
lustracions de Subi (els beneficis, per a l’As-
sociació Internacional de Meteoròlegs als

Mitjans de Comunicació); Lluís Llach. De
gran vull ser... cantautor!, amb text de Pep
Molist i il·lustracions de Mercè Galí (els be-
neficis, per a la Fundació Lluís Llach), i Fer-
ran Adrià. De gran vull ser... cuiner!, amb text
de Meritxell Martí i il·lustracions de Txell
Darné.

Els textos estan basats en la trajectòria vital
i professional dels personatge reals protago-
nistes, que hi solen col·laborar, i Martí ofe-
reix un impecable resum de la vida d’Adrià
evitant un to infantilitzant, i s’agraeix. Dar-
né, per la seva banda, combina amb saviesa
diferents tècniques d’il·lustració (dibuix, fo-
tografia, collage...), aconseguint unes textu-
res d’un realisme imaginatiu i suggeridor,
detallista i tan personal, sorprenent i sensual
com un plat d’El Bulli. Un bon tàndem. ❋

FERRAN ADRIÀ.
DE GRAN VULL
SER... CUINER!
Text: Meritxell Martí
Il·lustració:
Txell Darné
Editorial: Efadós
Pàgines: 32 
Preu: 14,80 euros

Txell Darné
mostra una estil

molt creatiu i
combina diferents

tècniques
EFADÓS




