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KALIMÁN EN JERICÓ
Text: Àngel Burgas
Editorial: Bambú Pàgines: 144
Preu: 8 euros A partir de: 14 anys

ins la col·lecció Vivencias (no-
més en espanyol), Àngel Burgas
ofereix un mosaic d’històries
reals (protagonitzades per nois
amb una infantesa difícil) que

ha conegut en
primera persona
en una estada a
Colòmbia. Un
text escrit a base
d’emocions, re-
flexió i bons sen-
timents. ❋
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RECOMANACIONS BREUS 

50 OFICIS ESBOJARRATS
Text: Carles Sala
Il·lustracions: Pep Brocal
Editorial: Cruïlla Pàgines: 112
Preu: 7,90 euros A partir de: 9 anys

a imaginació sempre divertida
i desbordant de Carles Sala, ben
ajudat per Brocal, ens ofereix 50
oficis com ara els servils aguan-

tapanxes i bufa-
naderes, els esca-
tològics burxa-
nàpies i escalfa-
tasses (de vàter)
i d’amables com
el xuclagambes i
el petonaire. ❋

L

EL GRAN LLIBRE DEL REGNE
DE LA FANTASIA
Autor: Geronimo Stilton
Traducció: David Nel·lo Editorial:
Destino Pàgines: 720 Preu: 29,95
euros A partir de: 8 anys

na de les mines d’or literàries
més envejades dels darrers anys
ara en un format total, gruixut i

daurat, per pas-
sar hores i hores
dins del món de
fantasia ideat
per l’equip de
creadors. Tot i el
preu, un èxit as-
segurat. ❋

U

COMENÇA LA TARDOR!
Text: Cinta Arasa
Il·lustracions: Marta Álvarez
Editorial: Barcanova Pàgines: 14
Preu: 6,60 euros Fins a: 3 anys

inta Arasa, sempre acompa-
nyada d’un il·lustrador diferent,
tanca el cicle estacional amb
aquest llibre de to poètic dedicat
a la tardor. Com en els títols pre-

cedents, com-
bina la clima-
tologia amb
les tradicions;
en aquest cas,
la castanya-
da. ❋

C

s època de noves sèries, que solen ini-
ciar-se amb dos llibres de cop. Us pre-
sento L’Agus i els monstres, creada per

Jaume Copons i Liliana Fortuny per a Com-
bel, editorial amb què ja han col·laborat junts
amb dos llibres dedicats als avis.

Copons és un professional del món infan-
til en tots els formats: televisiu, musical i lite-
rari. Exemples? Va començar de guionista de
Barrio Sésamo i també ho va ser de Los Lun-
nis, entre d’altres, i és un dels pares
d’Elvis Riboldi, etcètera. Les seves tra-
mes i personatges són una garantia
d’efectivitat narrativa, imaginació
gamberra, humor i rebel·lia.

De Liliana Fortuny se sap que ha fet
il·lustració per a adults, amb un aire inquie-
tant, portades de discos (com ara de la Dhar-
ma, perquè el seu pare era Josep Fortuny, el
bateria) i llibres infantils. Fullejant aquests
dos lliuraments de les aventures de l’Agus i la
seva tropa de monstres dels llibres (per estar
actius els cal escoltar o llegir bones històries)
les virtuts resulten evidents: una expressivi-
tat molt i molt rica dels diferents personatges
(l’Agus és versàtil com un gran actor); un bon
aprofitament de l’espai; una imaginació
ajustada a la trama, sense buscar estridèn-
cies; recursos com ara ulls de manga per
aconseguir la màxima tendresa i trucs tècnics
per mostrar moviment; un acoloriment
dinàmic i equilibrat; i, entre d’altres, algu-
nes pàgines amb interiors d’habitacions
amb mil detalls costumistes.

Les trames, amb diferents línies argumen-
tals, són divertides i trepidants i la colla de
personatges habituals està formada per
l’Agus, la veïna repel·lent (Lídia), les seves
respectives famílies, els dolents (Dr. Brot i
l’ajudant Nap) i la dotzena de monstres. El
mercat lector és imprevisible, però apunta a
projecte de llarga durada. Felicitats. ❋

É

INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

Agus, Copons i Fortuny, arribaran ben lluny

ARRIBA EL SR.
FLAT / SALVEM
EL NAUTILUS!
Text: Jaume Copons
Il·lustracions: 
Liliana Fortuny
Editorial: Combel
Pàgines: 136
Preu: 9 euros
A partir de: 8 anys

L’Agus envoltat
dels monstres dels
llibres que, per
estar actius,

necessiten bones
històries / LILIANA
FORTUNY / COMBEL




