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Ll
ib
re
s a Galera arriba a l’estiu exigint als jo-

ves lectors capacitat de tria o, si els po-
den tenir tots (gràcies a uns pares ge-

nerosos), per engolir tants bons llibres. Hi ha
Els llibres d’A, de J.L. Badal, l’últim d’Elvis Ri-
boldi, del Patatu, de l’Ulysses Moore o del Le-
mony Snicket, però ens centrem en quatre de
la franja que comença a partir dels 10 anys.

Michell Paver és coneguda per la col·lecció
Cròniques de la prehistòria, però ara ha co-
mençat la de Déus i guerrers. L’ombra ardent
és la segona novel·la de la sèrie, amb un esce-
nari mític i històric, que podem llegir en ca-
talà traduïda per Víctor Obiols.
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NOVETATS L.L.

Quatre llibres, quatre autors, quatre sèries, una editorial i un estiu
Les altres tres novetats són de producció

pròpia, d’autors d’aquí, com el divulgador
científic Marc Boada (presentador de Què-
quicom de TV3) que inicia la sèrie protago-
nitzada per l’espavilat Max Picard amb El
maleït pèndol de Foucault, il·lustrat per Pere
Mejan. Una novel·la amb molt de material
divulgatiu i rigor científic.

Ricard Ruiz i Álex Hinojo, periodistes i
amants dels gats, són els creadors de la sèrie
Guardians de somnis. El segon títol és El ball
del somnàmbul, il·lustrat per Pedro Rodrí-
guez i traduït de l’espanyol per Jordi Vidal.
En aquest cas, la Serena i els seus amics viu-

ran les aventures a Venècia, ciutat de canals,
carnavals i monstres que fan més por quan
tanques els ulls i somnies... si t’hi atreveixes.

L’últim llibre és Sota l’ombra del drac de pe-
dra, segon títol de l’ambiciosa saga de fantasy
Kàrvadan, creada pel dramaturg Carles Bat-
lle, hereva de Tolkien i ambientada en una
l’Alta Garrotxa paral·lela. Les aventures del
jove heroi Pol Bàrsac per salvar la terra de
Carr-mor van complementades amb un nou
mapa i rutes per conèixer els paratges reals en
què s’ha inspirat l’autor.

1.500 pàgines, entre tots quatre, de bona li-
teratura per a joves... de totes les edats. ❋

oger Olmos és un artista que, fins ara,
tot i que la seva personalitat sempre
és present en els textos que decideix

il·lustrar, no havia estat autor d’un àlbum al
100%. Sin palabras serà el precedent. Olmos
hi aboca un sentiment que l’angoixa fa anys i
que l’ha empès a ser un activista en favor dels
animals: la relació de l’home amb la resta
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d’éssers vius. La mala relació. Per conscien-
ciar el lector de tot plegat, ofereix una vintena
d’imatges en què denuncia de manera poèti-
ca, sovint amb un to oníric punyent, de mal-
son, l’ús dels animals en l’experimentació, o
com a espectacle, o com a donants de llet,
carn, cuir, llana, ous, mel...

L’àlbum, publicat per la Fundació per a
l’Assesorament i l’Acció en Favor dels Ani-
mals, ha rebut suports internacionals com
ara de la primatòloga Jane Goodall, el Nobel
de literatura J.M. Coetzee i el músic Moby.
Els textos, que apareixen com a marc teòric
del discurs i no com a excusa o fil argumental
de cap ficció, són en espanyol i anglès, i els ex-

emplars cal demanar-los a la mateixa funda-
ció que publica l’obra: www.faada.org.

Dubto que Roger Olmos pretengui que el
seu llibre eviti el maltractament i l’explotació
dels animals a tot el planeta, però sí que acon-
segueix fer reflexionar el lector, que es plan-
tegi el seu màxim de tolerància. Més que un
granet de sorra és un grapat llançat a la cara
del lector que, si plora deixant-se arrossegar
pel dramatisme, paradoxalment bell i estètic,
del que ens mostra Olmos, no serà per la sor-
ra als ulls, serà perquè li ha caigut la bena dels
ulls. Tot plegat, una emotiva i combativa de-
claració d’amor cap als animals que resu-
meix la imatge que il·lustra aquest article. ❋

SIN PALABRAS
Autor: Roger Olmos
Edita: Fundació FAADA
Pàgines: 48
Preu: 16 euros
A partir de: 10 anys

La defensa dels
animals és la
motivació primera i
única que ha tingut
Roger Olmos per crear
l’àlbum ‘Sin palabras’
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