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LA DUQUESSA
DE PALS
Text:Gemma Lienas
Il·lustració:
Marta Viader
Editorial: Estrella
Polar Pàgines:128 
Preu: 8,50 euros A partir: 12 anys

n nou lliurament de la col·lecció
de La Tribu de Camelot, creada
per Gemma Lienas. Aquest és el
que en fa 14, a més de 4
d’especials. Al barri de la Carlota,
la líder de la colla de sis amics,
han inaugurat un poliesportiu
on han de tenir lloc unes
olimpíades escolars, però
comencen a passar coses que cal
investigar. És hora d’entrar en
acció! ❋
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ZEINEB,
LA PRIMERA
ENXANETA
Text: Cinta Arasa
Il·lustració: Carles
Arbat Editorial: Cadí
Pàgines:48
Preu: 7,75 euros A partir: 6 anys

inta Arasa ens ofereix una
divertida i original teoria sobre
l’origen dels castellers, durant
els segles de domini musulmà a
la península Ibèrica. Hàbils a
fer créixer horts i jardins
meravellosos, tot s’esguerra per
culpa d’una greu sequera. La
petita Zeineb diu que cal fer
pessigolles als núvols perquè
plogui i, el més important,
la manera d’arribar-hi. ❋
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RECOMANACIONSBREUS

MARIA LLUFA
Text: Carles Sala
Il·lustració: 
Marta Montañá
Editorial: Cruïlla
Pàgines:48 
Preu: 7 euros 
A partir: 6 anys

na de les tradicions
humorístiques més catalanes és
l’escatologia. El sempre divertit
Carles Sala ens ofereix una
bona mostra en aquest llibret,
en què la protagonista és una
marieta que fa uns pets tan
grossos que desperta altres
habitants del bosc. Decideix
aguantar-se’ls per evitar més
protestes, però tampoc no és
una solució definitiva. ❋

U

LA GELOSIA VE...
I SE’N VA
Text: Meritxell Martí
Il·lustració: 
Xavier Salomó
Editorial: Castellnou
Pàgines:36 
Preu: 11,90 euros A partir: 3 anys

a col·lecció Toni i Tina,
pensada per educar les
emocions infantils mantenint la
diversió, ens presenta dos títols
nous: Adéu, tristesa! i La gelosia
ve... i se’n va. En el segon, el dia
de Nadal, la tieta Tona demana
a la Tina que canti una nadala.
La Tina ho fa molt bé, però el
Toni l’interromp: està gelós
perquè ell no canta tan bé, però
explica bons acudits. ❋
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La princesa i la cantant
xagerant una mica podríem dir allò
que d’il·lustradors n’hi ha de dolents,
de mediocres, de bons, d’excepcionals

i, després, hi ha la francesa Claire Guiral, àlies
Miss Clara. Basant-se en el conte clàssic
d’Andersen, La princesa i el pèsol, l’autora ens
ofereix una deliciosa combinació de tècni-
ques entre les quals hi ha dibuix, pintura, fo-
tografia, collage, confecció de nines i unes
textures visuals molt ben trenades i justifica-
des. La bona edició catalana de Baula permet
assaborir l’univers de Miss Clara, que, vista al
seu web, sembla que visqui dins d’un dels
seus llibres, acompanyada pel seu gat.

Una altra cosa és la interpretació contem-
porània del text d’Andersen, en què un prín-
cep surt a voltar món a la recerca d’una prin-
cesa prou digna. Una recerca infructuosa en
què cap princesa supera l’examen del jove, ni
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a l’Índia ni al Japó, ni al mar ni a les munta-
nyes, ni les alegres ni les intel·ligents. Després
d’haver tornat al castell, una nit de tempesta
apareix una noia que diu que és princesa i de-
mana aixopluc. La reina posa un pèsol sota
dels vint matalassos on ha de dormir la con-
vidada per comprovar si és cert el que diu i, al
matí, la noia afirma que ha passat mala nit...
No crec que ser tan sensible sigui positiu i en-
cara menys signe de qualitat humana, però les
imatges que m’expliquen la història aconse-
gueixen que m’enamori de la princesa fleuma.

El també il·lustrador francès Benjamin La-
combe és més jove que Miss Clara, menys ex-
cèntric i no tan genial com a creador, si bé
amb les il·lustracions de Swinging Christmas,
també a Baula, ofereix una bona feina amb
dosis de la sensualitat i la melancolia que
acostuma a abocar en la seva obra. El text està

basat en un conte de la
cantant Olivia Ruiz i l’edi-
ció del llibre, de gran for-
mat, inclou un CD amb
cinc cançons de jazz inter-
pretades per ella i The Red
Star Orchestra.

El conte narra la història
d’un nen que viu en un po-
ble avorrit i fred. La mare
l’envia a donar queviures a
un ermità que l’iniciarà en la
passió per la lectura i li expli-
carà que el seu gran amor va
ser una cantant de jazz. Un
al·legat en favor de
l’amistat, de l’amor, de la
lectura i de la música que
val molt la pena. ❋

LA PRINCESA
I EL PÈSOL
Text i il·lustració: 
Miss Clara
Traducció:
Jordi Comasòlives
Editorial: Baula
Pàgines:48 
Preu: 12 euros 
A partir: 8 anys

SWINGING
CHRISTMAS
Text i il·lustració: 
Benjamin Lacombe
Traducció: J. Vidal
Editorial: Baula
Pàgines:48 
Preu: 21,50 euros 
A partir: 8 anys

‘La princesa
i el pèsol’

de Miss Clara i, a
sota, un detall de

‘Swinging Christmas’
BAULA




