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RECOMANACIONS BREUS

EL VOL DE L’ORENETA
David Cirici
Il·lustracions: Raquel Marín
Editorial: Cruïlla Pàgines: 160
Preu: 13 euros A partir de: 9 anys

l premi Vaixell de Vapor 2015
que va guanyar l’experimentat
David Cirici ens narra com el
Seydou se’n torna a l’Àfrica, des
de Barcelona, en resposta a la

crida d’una ami-
ga seva d’infan-
tesa. Allà, passa-
rà diferents
aventures men-
tre redescobreix
la seva terra
d’origen. ❋

E

EL CURIÓS MÓN
DE LA CALPURNIA TATE
Jacqueline Kelly
Traducció: Jordi Vidal Editorial: La
Galera Pàgines: 274 Preu: 17,90
euros A partir de: 12 anys

ontinuació de Calpurnia Tate,
un dels èxits mundials de litera-
tura juvenil dels darrers anys.
La Calpurnia viu al segle XIX i

en una granja de
Texas plena de
vida animal i, de
baralles... Tot
s’anima quan ar-
riba una cosina i
un nou veterina-
ri. ❋

C

SUBMARÍ AL RESCAT
Jaume Copons
Il·lustracions i enginyeria de

paper: Òscar Julve Editorial:

Combel Pàgines: 16 Preu: 11,90
euros A partir de: 3 anys

lbum pop up (amb desplega-
bles) per als més petits creat per
Julve & Copons, pares compar-
tits de l’Elvis Riboldi. Un sub-
marí surt al rescat d’un dofí

atrapat. Els
personat-
ges poden
aparèixer
de cap per
avall, al llit
o fent la
vertical! ❋

À

UNA REVETLLA SOTA EL LLIT
Àfrica Ragel
Il·lustracions: Quim Bou Editorial:

Animallibres Pàgines: 152 Preu:

8,75 euros A partir de: 8 anys

frica Ragel escriu narrativa in-
fantil, d’adults i teatre. En
aquesta novel·la breu coneixe-
rem uns divertidíssims perso-
natges que viuen sota dels llits:

les boletes de
pols, que es fan
amigues del Blai.
Totes parlen
amb algun pro-
blema: dislèxia,
papissots, menja
lletres... ❋

À

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

a vida dels artistes, sigui de la disci-
plina que sigui, sempre sol despertar
interès. No tant amb qui es van casar,

si els agradaven les pomes o si de petits te-
nien malsons, que també; sobretot què els
va dur fins a la seva capacitat creativa, sigui
literatura, música, arts escèniques, plàsti-
ques...

L’editorial Combel, de la mà de Patricia
Geis, presenta un àlbum amb desplegables
sobre Vincent van Gogh, de la col·lecció
¡Mira qué artista!, en què ja han aparegut tí-
tols sobre Calder, Warhol, Picasso i Matisse.
Una biografia visual molt recomanable, di-
recta i atractiva per fer un tast més que su-
perficial del gran pintor holandès i de la se-
va tècnica.

“Podia sentir el xiuxiueig dels colors
barrejant-se”, va declarar Vassili Kandinski,
el gran pintor rus (1866-1944) i un dels
precursors de l’abstracció pictòrica i teòric
del món de l’art. L’editorial Juventud ofereix
l’àlbum El so dels colors, escrit per Barb Ro-
senstock i il·lustrat per Mary Granpré. Amb
molt poc text i unes dobles pàgines magní-
fiques, aquest llibre ens presenta un recor-
regut per la biografia de Kandinski a grans
trets. On posa el focus d’atenció, però, és al
joc sinestèsic de l’artista. Segons el DIEC2,
sinestèsia és “experiència sensorial de certs
individus consistent en l’associació de di-
versos sentits mitjançant la qual la percep-
ció en un sector sensorial és acompanyada,

L

Vides
d’artista

per correspondència o ressonància, de per-
cepcions en un altre o uns altres”. És a dir,
que aquell nen de casa bona, avorrit i obe-
dient, va alliberar-se a partir del moment
que va començar a escoltar els sons dels co-
lors, o quan la música va convertir-se en
traçades expressives i acolorides. “Vaig veu-
re tots els colors dins del meu cap, eren da-

vant dels meus ulls; línies salvatges, com
embogides, que s’esbossaven davant meu”,
va declarar. I aquest àlbum ens ho mostra
amb imaginació i eficàcia. A més de les il-
lustracions, al final hi ha una nota biogràfi-
ca més completa i la reproducció de quatre
quadres reals de Kandinski, el pintor que
escoltava els sons dels colors. ❋

Una de les pàgines
d’un àlbum dedicat
al pintor Kandinski
GRANDPRÉ /
JUVENTUD

EL SO
DELS COLORS
Text:
Barb Rosenstock
Il·lustracions:
Mary Grandpré
Traducció:
Susana Tornero
Editorial: Joventut
Pàgines: 40
Preu: 15 euros
A partir de: 7 anys

VINCENT VAN
GOGH
Patricia Geis
Editorial: Combel
Pàgines: 18
Preu: 21 euros
A partir de: 8 anys




