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L’ORIOL PELACANYES ES VOL
FER D’OR
Text: Eva Santana 
Il·lustracions: Jaume Bosch
Editorial: Baula Pàgines: 207
Preu: 9,95 euros A partir de: 10 anys

rimer títol de la sèrie dedicada
a aquest personatge, l’Oriol, un
noi d’11 anys que narra en una

dinàmica prime-
ra persona el seu
dia a dia. Com
en tantes publi-
cacions el to és
divertit i el text
és ple de negre-
tes cridaneres. ❋
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RECOMANACIONS BREUS L.L.

L’AL·LUCINANT, GALÀCTIC I
PIRÀTIC VIATGE DEL PARE
Text: Neil Gaiman Il·lustracions:
Skottie Young Traducció: Aída Garcia
Editorial: Estrella Polar Pàgines: 128
Preu: 10,90 euros A partir de: 9 anys

istòria molt divertida amb ex-
traterrestres, cartrons de llet,
pares i fills, reines pirates i po-

nis multicolors
que es barregen
en una aventura
ben estripada.
Les expressives
il·lustracions de
Young rematen
la bona feina. ❋
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FINIS MUNDI
Text: Laura Gallego Il·lustracions:
Marta Ponce Traducció: Ferran Gibert
Editorial:Cruïlla Pàgines: 321 
Preu: 8,40 euros A partir de:10 anys

a prolífica i ben valorada au-
tora de literatura juvenil i fan-
tasy Laura Gallego va guanyar
el Vaixell de Vapor el 1998 amb

aquest novel·la
que ara es reedi-
ta. A l’edat mit-
jana, Michel sap
que al món li
queden tres anys
i mira d’evitar la
destrucció. ❋
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PER UN TROS DE CEL
Text: Danilo Guaitoli i Pere Puig
Il·lustracions: Pere Puig
Editorial: Cadí Pàgines: 155
Preu: 8,25 euros A partir de: 10 anys

agnífic llibre, tant de text
com d’il·lustracions, en què els
autors expliquen el procés de
pujada i caiguda que s’ha mani-

festat amb l’ac-
tual crisi econò-
mica. Un siste-
ma que crea una
mena de Fran-
kenstein que al
final esclata en
mil trossos. ❋
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INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

es dates nadalenques solen ser les més
propícies per trucar a la porta del cor,
de la generositat, de la solidaritat, de la

compassió i de tants altres bons sentiments
que un ús una mica desmesurat per part dels
mitjans, de maratons, de venda de participa-
cions de loteria, etcètera, ha garapinyat, ha
recobert d’una gruixuda capa de sucre.

Que el sucre no ens impedeixi distingir la
necessitat. I és per aquest motiu que avui re-
comano un llibre, pel contingut literari, na-
turalment, però especialment per la capaci-
tat d’altaveu en favor dels drets dels infants. I,
en el terreny més pràctic, perquè dels 12 eu-
ros que val, 1 va per a Unicef. Un gest gairebé
simbòlic, però un bon gest.

El títol és explícit i diàfan, Els drets de la in-
fància, i l’editorial Barcanova l’ha fet servir
de paraigua per aixoplugar deu autors, un
per cada punt del decàleg que resumeix la
Declaració Universal dels Drets de l’Infant
que es va signar a l’ONU el 1959.

Després d’una breu introducció del comi-
tè espanyol d’Unicef i d’un emotiu pròleg del
pedagog italià Francesco Tonucci, arriben els
deu contes –tots traduïts al català per Núria
Riera– acompanyats d’una il·lustració de pà-
gina sencera d’Emilio Urberuaga.

Les recreacions de cada dret porten
aquests títols: Les peles de la lluna (G.M. Gar-
zo); La nena perduda (A.R. Almodóvar); Al
món dels éssers estranys (A.M. Shua); Dir-se
Elna (M. Landa); El cap d’un savi (G. Moure);
Un pare, una mare, un gat (D. Nesquens); El
vol de les papallones (A.F. Paz); No et passarà
res (L. Silva); La transparència de la pluja
(G.C. Díaz); i Confusió (E. Cansino).

Tanca el llibre la Declaració Universal dels
Drets de l’Infant, uns drets que no han de ser
vigents només per Nadal, i això depèn de tots
nosaltres. Aquest llibre és un bon gest, però
cal fer molt més i de manera continuada. ❋
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Un bon gest

ELS DRETS
DE LA INFÀNCIA
Text: Diversos autors
Il·lustracions:
Emilio Urberuaga
Editorial: Barcanova
Barcelona, 2014
Pàgines: 88
Preu: 12 euros
A partir de: 10 anys

Il·lustració d’Emilio
Urberuaga per al
conte ‘Les peles de la
lluna’, escrit per
Gustavo Martín Garzo
BARCANOVA




