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a màxima expressivitat física en els hu-
mans està en el rostre; especialment als
ulls. Ara bé, les mans serien les segones

de la llista. Encara més en l’àmbit mediterra-
ni en què vivim. Els moviments de les mans
–llenguatge de signes dels sords a banda– po-
den comunicar molt, fins i tot quan estan
quietes. Unes ungles brutes o ben tallades,
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INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

Com més mans més... germans i més feliços
uns dits de guitarrista o de mecànic, mans
matusseres o elegants o peludes...

La màquina de pessigolles és un conte d’Eli-
senda Queralt que va guanyar l’últim premi
Hospital de Sant Joan de Déu. El seu contin-
gut, que partint d’un plantejament surrealis-
ta ofereix un ric fresc social, recull molts mo-
dels de mans i de frases fetes relacionades.

Les il·lustracions d’Olmos mantenen l’alt
nivell habitual d’un artista que ha tingut el
camp sembrat per deixar derrapar la seva
imaginació huracanada. L’estil d’Olmos sem-
pre és identificable, però té capacitat de sor-
prendre si el text li ho permet. I el de Queralt
l’hi ha posat fàcil. Bon llibre, amb molt més
suc que no aparenta a primer cop d’ull. ❋

LA MÀQUINA
DE PESSIGOLLES
Text: Elisenda Queralt
Il·lustracions:
Roger Olmos
Editorial: La Galera
Pàgines: 32
Preu: 17,95 euros
A partir de: 4 anys

Dues il·lustracions
de Roger Olmos per al
conte d’Elisenda
Queralt que va
guanyar el premi
Hospital Sant Joan de
Déu / LA GALERA

EL CASTELL DE NADAL
Text: Rosie Banks
Traducció: Jordi Vidal
Editorial: La Galera 
Preu: 12,95 euros Pàgines: 208
A partir de: 5 anys

a Paula, l’Abril i la Rita estan
molt emocionades perquè pas-
saran les festes de Nadal amb

els seus amics de
Secret Kingdom.
Però llavors la rei-
na Malícia fa un
encanteri contra
el Castell de Na-
dal i segresta el
Pare Noel. ❋
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RECOMANACIONS BREUS 

MISHIYU
Text: Ricardo Alcántara
Il·lustració: Paula Rebeca Luciani
Editorial: Combel Preu: 19 euros
Pàgines: 48 A partir de: 7 anys

lbum d’alta càrrega emotiva,
tant pel text com per les il·lus-
tracions, en què se’ns narra que
Mishiyu és un nen orfe que viu

amb por però al-
hora amb espe-
rança l’adopció, el
mateix que li pas-
sa a la dona que
ha decidit adop-
tar-lo. ❋

À

L’ENIGMA
DELS CAPS DE PEDRA
Text: Roberto Pavanello
Il·lustració: Ivan Bigarella
Traducció: David Nel·lo
Editorial: Estrella Polar
Preu: 13,95 euros Pàgines: 202
A partir de: 7 anys

abeu què és l’Illa de Pasqua?
No és un ou de
xocolata, és un
lloc fascinant per-
dut al bell mig de
l’oceà Pacífic.
L’espai ideal per a
la nova aventura
de Bat Pat. ❋

S

EL BOSC DELS DESAPAREGUTS
Text: Joan Manuel Gisbert
Il·lustració: Francisco Solé
Editorial: Baula Preu: 8,50 euros
Pàgines: 136 A partir de: 8 anys

el Bosc dels Desapareguts
s’expliquen històries que fan
por. El Lleonard anirà a veure
què passa. Hi ha qui el vol con-

vèncer que no hi
vagi. Novel·la de
Gisbert amb gust
de rondalles me-
dievals i il·lustra-
cions a llapis molt
treballades. ❋
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