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INFANTILIJUVENILLLUÍS LLORT

Rimat fa de més bon memoritzar
a temporada del suplement
que avui tot just comença
recupera una secció dedi-

cada a la literatura infantil i juve-
nil que durant molts anys va de-
fensar amb rigor i criteri l’escrip-
tor i especialista en el gènere An-
dreu Sotorra.

Posteriorment, i fins no fa gai-
re, el tàndem format per l’escrip-
tor Àngel Burgas i l’il·lustrador
Ignasi Blanch va publicar una
secció centrada en la valoració a
dues veus de llibres il·lustrats.

L     A partir d’avui, cada setmana
donarem notícia de cinc novetats
de literatura infantil i juvenil, al-
ternades setmanalment amb les
novetats de còmic i llibre il·lus-
trat, que escolliran els especialis-
tes Jaume Vidal i Xavier Roca.
   Hem triat per inaugurar la re-
presa 1714, llibre il·lustrat de te-
màtica apropiada en aquestes da-
tes, escrit per un clàssic viu de la
narrativa, Jordi Sierra i Fabra, i
amb il·lustracions, precisament,
d’Ignasi Blanch.

Sierra narra els fets del 1714 de manera ri-
mada, que fa de bon memoritzar, com una
cançó, tot i que no festiva. Estrofes de quatre
versos i rima consonant ABAB són el vehicle
que comanda l’autor des del 25 de juliol del
1713 fins a l’actualitat. I ho remata espero-
nant el lector amb la crida: “Bon cop de falç,
defensors de la terra!”

Ignasi Blanch, amb el seu estil característic
basat en el llapis i l’acoloriment selectiu, ens
mostra Barcelona enderrocada a canonades,
l’heroica defensa, el poble davant Santa Ma-
ria del Mar i, entre d’altres, l’allau d’estelades
que els darrers anys onegen per tot el país. ❋

1714
Text: Jordi Sierra
i Fabra
Il·lustracions:
Ignasi Blanch
Editorial: La Galera
Barcelona, 2013
A partir de: 7 anys
Pàgines: 40
Preu: 19,95 euros

El característic
estil de Blanch

impregna les pàgines
del llibre LA GALERA

L’apunt
La Galera se suma a
les moltes novetats
que han aparegut,
prèvies al tercer
centenari del 1714,
que tindrà lloc
d’aquí a un any.
Tant de bo sigui una
festa ben sonada.
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EL MEU PARE
HA PERDUT
LA FEINA
Text: Jennifer
Moore-Mallinos
Il·lustracions:
Gustavo Mazali Editorial: Edebé
A partir de: 7 anys Pàgines: 36
Preu: 6,30 euros

a col·lecció Lliçons de vida
ofereix una mirada constructiva
i acurada sobre alguns temes
complexos i actuals, com ara
que el pare estigui a l’atur i què
hi poden fer els més petits. Els
altres tres títols de la sèrie: El
meu barri no són només cases!,
Estudiar és dur, Els diners no
creixen als arbres! ❋
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QUAN EL MEU
PARE ERA UN
ARBUST
Text i il·lustracions:
Joke van Leeuwen
Traducció: G. Raluy
i C. de Jong
Editorial: Cruïlla
A partir de: 9 anys Pàgines: 112
Preu: 7,90 euros

a polifacètica autora
holandesa Joke van Leeuwen
–dibuixant, poeta, dramaturga,
actriu– ens ofereix una novel·la
realista, plena de fantasia i
humor elegant, sobre les
vicissituds de la guerra. L’Ela, la
filla del pastisser, haurà de fer
un periple per arribar fins a la
mare, que viu en un altre país. ❋
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RECOMANACIONSBREUS

UNA PASSEJADA
PEL PARC
Text i il·lustració:
Anthony Browne
Traducció:
Helena García
Editorial:
Kalandraka
A partir de: 3 anys
Pàgines: 32 Preu: 15 euros

entre la Taca i en Carles
juguen al parc amb els seus
gossos, els seus pares, asseguts
en un dels extrems d’un banc,
s’ignoren. Un clàssic del 1977
sobre un tema actual: la
incomunicació entre els adults
enfront l’espontaneïtat dels
infants. Agraïdes il·lustracions
plenes de detalls. ❋

M

LA MOLI, LA
DOLI I LA TEEELA
DE COLOR
VERMELL
Text: Pep Molist
Il·lustracions:
Valentí Gubianas
Editorial:
Barcanova A partir de: 6 anys
Pàgines: 64 Preu: 8,10 euros

a Moli és un ovella i la Doli és
la seva germana petita. Quan la
Doli comença a anar a l’escola,
una guineu es fixa en ella, atreta
pel seu llampant vestit vermell.
La Moli haurà de ser enginyosa
per evitar que li passi res a la
seva germana petita. La unió fa
la força i també pot afavorir la
confusió en què camuflar-se. ❋
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