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QUIM A L’HOSPITAL
Text: Émile Gillet Fotografies: Cyril
Entzmann Traducció: Núria Font
Editorial: Cruïlla Pàgines: 32
Preu: 8,75 euros A partir de: 5 anys

ítol didàctic i divertit, il·lus-
trat amb fotografies, en què, en
un món real, en Quim (un ra-
tolí de drap) ha de superar les
pors i les incomoditats domès-

tiques de
portar la ca-
ma enguixa-
da perquè va
caure mentre
jugava i se la
va trencar. ❋

T
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EL PETIT TROL MUMIN...
Text i il·lustracions: Tove Jansson
Traducció: Meritxell Salvany
Editorial: Coco Books Pàgines: 26
Preu: 16,50 euros A partir de: 4 anys

l petit trol Mumin, la Mymbla
i la petita My és el llarg títol
d’aquest clàssic, que per primer
cop es publica en català, de la

mítica autora
finlandesa Tove
Jansson (1914-
2001), escriptora
i alhora dibui-
xant, que va
crear el món dels
Mumin. ❋

E

EL DETECTIU LA PISTE...
Text: Esther Sualdea
Il·lustracions: Pitu Álvarez
Editorial: Barcanova Pàgines: 144
Preu: 8,90 euros A partir de:10 anys

l detectiu La Piste i el cas dels
pastissers de Chantilly és el títol
amb què la jove autora Sualdea
ens presenta una novel·la en

què en una loca-
litat on els habi-
tants sempre ri-
uen deixen de
fer-ho just quan
desapareixen els
pastissers i... els
pastissos. ❋

E

UN MONSTRE
Text: Pep Bruno Il·lustracions: Leire
Salaberria Traducció: Víctor Obiols
Editorial: Alba Pàgines: 28
Preu: 14,95 euros A partir de: 3 anys

ota l’aparença d’un conte tra-
dicional protagonitzat per un
monstre més o menys simpàtic,
aquest títol amaga una història

de por segons la
visió d’un nen,
veí del monstre.
El que podria ser
un cant a la dife-
rència té un final
obert molt in-
quietant. ❋

S

mb l’anterior àlbum Sóc un artista,
Marta Altés va cridar l’atenció dels
lectors amb aquesta història tendra

d’un nen tocat per la vena creativa que es de-
dica a pintar pertot arreu davant la desespe-
ració de la seva mare. Ara, la jove il·lustrado-
ra barcelonina formada a Anglaterra presen-
ta Canviem de casa, un conte narrat en pri-
mera persona en què opta per donar el prota-
gonisme a un simpàtic ós rentador que es
muda de casa i pateix l’angoixa del desarrela-
ment i la tristesa per haver d’abandonar els
seus amics.

A Sóc un artista l’autora tant dels dibuixos
com dels textos, Marta Altés, introduïa als
mainatges conceptes artístics com ara la for-
ma, el color, la textura, la inspiració i, sobre-
tot, com el món es pot veure de manera dife-
rent a través dels ulls de l’artista. En aquesta
nova entrega, Canviem de casa, planteja com
un esdeveniment que al principi pot ser con-
siderat un drama i generar por entre la cana-
lla –mudar-se de casa– pot donar lloc a un

A Mudar-se no
és cap drama

INFANTIL I JUVENIL VALÈRIA GAILLARD

món nou ple de noves aventures. Amb una
economia de recursos estètics (són dibuixos
nets, amb una cuidada gamma de tons tardo-
rals, sense afegitons sobrers i amb picades
d’ullet), la història d’Altés ajuda a fer enten-
dre els nens que, al capdavall, els homes som
com els cargols, que portem la casa a sobre: la
nostra llar està allà on són els nostres amics i
amigues, els antics, però també els nous.

I d’això en sap una pila l’autora. Va estu-
diar disseny gràfic a Barcelona, a l’escola Ei-

na, i va treballar com a dissenyadora gràfica
gairebé cinc anys (The Original Cha Chá).
Després va anar a estudiar un màster d’il·lus-
tració d’àlbums infantils –una disciplina que
l’havia interessada des de petita– a l’Escola
d’Art de Cambridge. Actualment viu a Lon-
dres, on ha publicat la majoria dels seus tre-
balls.

Entre els seus títols hi ha No! (Chils’s Play,
2011)i El meu avi (2012), que han estat publi-
cats en anglès, alemany, georgià, danès, co-
reà, italià, japonès, taiwanès, portuguès, ca-
talà i espanyol. El seu anterior treball és Vull
esmorzar petons, en què ha posat les il·lustra-
cions al text de Trinitat Gilbert (Columna
Edicions, 2013), i estan a punt d’aparèixer
The King cat (El gat rei) i You are an artist (Ets
un artista).

Tot i la seva joventut (és del 1983) ha me-
rescut diversos guardons, entre els quals l’Ez-
ra Jack Keats Nova Illustrator Honor per El
meu avi, i ha estat nominada als CILIP Kate
Greenaway Medal per Sóc un artista. ❋

CANVIEM DE CASA
Text i il·lustracions: 
Marta Altés
Editorial: Blackie Books
Barcelona, 2014
Pàgines: 32
Preu: 13,90 euros
A partir de: 8 anys

Un dibuix de l’àlbum
infantil ‘Canviem de
casa’ / MARTA ALTÉS /
BLACKIE LITTLE BOOKS




