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EL CAPO
DE TODOS
LOS CAPOS
Text i il·lustració:
Sergi Càmara
Editorial: Ediciones
B - B de Block
Pàgines:224  Preu: 12 euros 
A partir: 8 anys

egon títol de la sèrie Gery
Garabatos, creada per Sergi
Càmara. L’autor fa una acurada
i divertida recreació del món
dels gàngsters nord-americans,
que s’imagina el protagonista.
La tasca de documentació és
rigorosa i, a més, Càmara
ofereix diverses menes
d’interacció amb el lector. ❋
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EL COR
DE LA NINA
Text: Rafik Schami
Il·lustració: Artur
Laperla Traducció:
Anna Tortajada
Editorial: Cruïlla
Pàgines:208 Preu: 7,90 euros
A partir: 9 anys

ls amics imaginaris són una
de les bases en la creativitat dels
infants. Aquests llibre reuneix
relats curts protagonitzats per
la Tina i la seva nina, la Comtú,
que té un do especial: pot
parlar. Però la veu de la Comtú
només la pot sentir la Tina, per
això totes dues, d’amagat de la
resta de gent, passen tota mena
de peripècies. ❋

E

RECOMANACIONSBREUS

LA HISTÒRIA
DELS BONOBOS
AMB ULLERES
Text: Adela Turín
Il·lustració: Nella
Bosnia Traducció:
Natàlia López
Editorial: Kalandraka Pàgines:40
Preu: 15 euros A partir:5 anys

a molts i molts anys, hi havia
un grup de bonobos que vivia
en un petit manglar. Els
bonobos, que són molt similars
als humans, estaven sempre
ocupats rosegant les fruites i les
baies, les nous i les llavors, les
arrels i els brots, que les
bonobes collien amb abnegació
per a ells i per a la mainada. ❋
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ELS XIQUETS
DE LA GORRA
Text: Enric Lluch
Il·lustració:
Pere Devesa
Editorial: Bullent
Pàgines:80
Preu: 7 euros A partir: 8 anys

l prolífic Enric Lluch ens
ofereix la història, amb el to de
la sèrie Polseres vermelles, amb
què va guanyar el premi
Carmesina. Manel és un nen
que fa uns mesos que viu a
l’hospital. No té tants amics com
a l’escola però sí prou per fer un
equip d’operacions especials
amb què miren d’escampar
ànim, coratge i il·lusió entre la
resta de malalts. ❋
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acte amb què se solen concebre els
fills acostuma a ser divertit i estimu-
lant, un bon exercici físic i allibera

una química que arracona els problemes quo-
tidians... una estona. És una pràctica amb un
cert risc, en cas que no tinguem intencions de
ser pares. I no em refereixo al contagi de ma-
lalties, sinó als embarassos. Sobretot ara que el
ministre Gallardón impedeix les dones deci-
dir lliurement sobre aquest tema.

Amb tot, hi ha molts nounats desitjats i, so-
vint, els pares passen per breus (o no tan
breus) crisis en què els nens esdevenen una
mena de tortura a prova d’esgotament, de pa-
ciència, de raonament, de violència, de sub-
orn... Dominen els pares. O ho intenten.
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INFANTILIJUVENIL LLUÍS LLORT

Exigint un descans merescut
Ilan Brenman ha escrit un conte breu en

què plasma una petita col·lecció d’aquestes es-
cenes en què, com a pare, creus que podràs
controlar la situació... i no ho aconsegueixes.
Les centra en la figura d’una mare, una amb
una filla i un fill, que és sotmesa a una mena de
concurs de preguntes i peticions imprevistes.
Sense horari, ni premi.

Les il·lustracions de Guilherme Karsten
omplen amb una sola situació, amb una sola
vinyeta, cada doble pàgina. Combina els fons,
dibuixats a mà alçada, amb una traçada ma-
tussera i esclarissada, amb els personatges i al-
guns objectes més definits, perfilats amb car-
bó i acolorits amb aquarel·la i retocs amb l’or-
dinador. Juga amb retalls de tela amb els quals

estampa un sofà, una vànova, un vestit, unes
cortines, una estora, un davantal... Una tècni-
ca cada cop més estesa que dóna uns resultats
força atractius.

Tornant a la mare i a la seva peripècia tan
coneguda per als pares de tot el món (menys
dels rics, que traslladen el patiment a les mai-
naderes), la dona intenta mantenir amb dife-
rents estratègies un mínim espai d’intimitat
per fugir de les exigències dels fills. Quan ho
aconsegueix, però, Brenman la castiga amb un
enyorament de marassa i tornem a la situació
inicial. En el fons, ens agrada patir. ❋

MAMAAA!
Text: Ilan Brenman
Il·lustració:
Guilherme Karsten
Traducció:
Josep Franco
Editorial:
Animallibres
Pàgines:32
Preu: 15,95 euros
A partir: 5 anys Imatge de ‘Mamaaa!’, de Brenman i Karsten

ANIMALLIBRES




