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LA FAMÍLIA
DEL RATOLINET PÉREZ
Text: Carme Riera
Il·lustracions: Lucía Serrano
Editorial: Edebé Pàgines: 32 
Preu: 7,70 euros A partir de: 3 anys

n aquesta primera incursió de
Carme Riera en literatura in-
fantil, a través de la tradició del
ratolinet Pérez que s’emporta

les dents de la
canalla, parla de
les famílies for-
mades per pares
o mares del ma-
teix sexe. ❋
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RECOMANACIONS BREUS 

EN MIQUELET
I LES FORMIGUES
Text: Joaquim Carbó
Il·lustracions: Montse Tobella
Editorial: Baula Pàgines: 28
Preu: 8,50 euros A partir de: 3 anys

n Miquelet, un dia que cami-
na pel bosc, descobreix una pe-
tita pila de terra que sembla un
volcà en miniatura. Pel forat

entren i surten
formigues. Joa-
quim Carbó re-
ivindica els sen-
zills espectacles
de la natura. ❋
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EL CAPITÀ CALÇOTETS I LA
REVENJA REPUGNANT DELS
ROBOCALÇOTOTS RADIOACTIUS
Text i il·lustracions: Dav Pilkey
Traducció: Josep Sampere
Editorial: Cruïlla Pàgines: 288
Preu: 12,50 euros A partir de: 7 anys

ou lliurament d’aquest diver-
tida i escatològica
sèrie que combina
la novel·la, molt
il·lustrada, amb el
còmic més tradi-
cional. Un súper
heroi tremenda-
ment original. ❋
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PAPA, PER QUÈ SOM
INDEPENDENTS?
Text: Joan Portell
Il·lustracions: Montse Ginesta
Editorial: Eumo Pàgines: 48
Preu:7,95 euros A partir de: 7 anys

atalunya, 2026. La petita Ma-
riona no es creu que el país no

fos independent
des de sempre i
ho pregunta al
pare, que li expli-
ca com va anar el
procés de manera
didàctica i molt
divertida. ❋
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La vertical pont
a de petit m’admiraven les nenes o noies que po-
dien fer la pirueta anomenada vertical pont, que
consisteix a fer la vertical, posant totes dues mans a

terra i aixecant els peus, i, seguidament, deixar caure les
cames en direcció al propi clatell per rematar-ho amb la
figura que es coneix com a pont, amb tot el cos arquejat
com qui treu panxa. I encara hi havia les més hàbils que,
amb el mateix impuls, s’aixecaven i tornaven a quedar
dretes. D’acord, algú que hagi vist qualsevol funció del
Cirque du Soleil o similar pensarà que em meravello per
ben poca cosa. Però la gràcia era veure-ho fer a compa-
nyes d’escola, no a professionals de l’espectacle. La natu-
ralitat en un fet poc usual, envoltat de quotidianitat.

Tot això ve a tomb perquè l’àlbum il·lustrat Piu-piu té
un format curiós que obliga a llegir-lo en vertical. El seu
autor, Dani Torrent (Barcelona, 1974), sembla que s’ha
inspirat en l’art japonès per escollir aquesta disposició de
dibuix i de text. Aquí tenim la vertical. El pont és la mane-
ra natural amb què ofereix una història senzilla d’inicia-
ció, amb un ritme marcat pel “piu-piu” que respon el po-
llet a tot el que li explica la Clara, la nena que l’acompanya
a veure món.

Torrent acoloreix els dibuixos combinant, bàsicament,
aquarel·la i llapis de colors, aquests últims cada cop
menys usats en la il·lustració moderna. Amb aquests ma-
terials aconsegueix una calidesa de tons molt agradable,
sumada a l’arrodoniment de les imatges i al tacte del pa-
per, molt porós. L’editorial figuerenca Cal·lígraf ha cui-
dat perfectament els detalls.

El pollet protagonista sembla ben bé un dels de cotó
fluix que d’aquí a poques setmanes la canalla retirarà de
damunt les mones de Pasqua per poder atacar els ous de
xocolata. El text rimat i cal·ligrafiat i l’assossegament que
transmeten les il·lustracions, afegit al format vertical i la
bona edició, formen un paquet que li va valer a Dani Tor-
rent el premi Joves Creadors de la Fundació Fita i el segon
premi del certamen internacional de dibuix de Zazbre
(Polònia), a més de mencions en concursos com ara el
Cabildo de Gran Canària, el Compostela de Galícia i el
Junceda de Catalunya, entre altres.

La pàgina vertical empalma amb un pont cap a la cali-
desa i ho fa amb la facilitat que recordo en les piruetes
d’aquelles nenes de la meva infantesa. Piu-piu, diu. ❋
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INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

PIU-PIU
Text i il·lustracions:
Dani Torrent
Editorial: Cal·lígraf
Pàgines: 30
Preu: 14 euros
A partir de: 3 anys

Dani Torrent 
va guanyar el premi
Joves Creadors de la
Fundació Fita, entre
altres, amb aquest
àlbum d’il·lustracions
molt verticals i textos
rimats / CAL·LÍGRAF




