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RECOMANACIONS BREUS L.L.

EL LLEÓ I EL RATOLÍ
Text: Jenny Broom Il·lustracions:

Nahta Nój Traducció: Núria Font
Editorial: Cruïlla Pàgines: 36
Preu: 14,50 A partir de: 3 anys

quest títol també és una nova
adaptació d’un clàssic, en
aquest cas de la faula d’Isop. El
text és breu i les il·lustracions,
molt destacables, combinen el
collage, la feina d’ordinador i

una sèrie de
forats al pa-
per que rela-
cionen pàgi-
nes, narració
i dibuixos. ❋

A

TRES COLPS EN LA NIT
Text: Pasqual Alapont
Il·lustracions: Javier Lacasta
Editorial: Bromera Pàgines: 72
Preu: 8,95 A partir de: 10 anys

ovel·la breu d’Alapont (que
també és dramaturg, guionista,
actor i director escènic) que
narra com una nit, quan Emi és

al llit, sent tres
cops. Agafa por
quan l’àvia li ex-
plica que són els
cops de sant
Pasqual, que les
avisa d’una mort
pròxima... ❋

N

LA RUTA DEL RATOLÍ CARTER
Text i il·lustracions: Marianne
Dubuc Traducció: Raquel Solà
Editorial: Joventut Pàgines: 32
Preu: 13 A partir de: 3 anys

n altre àlbum amb ratolí i
amb poc text, però en aquest
cas no és cap adaptació. Seguint
el recorregut del ratolí carter
anem descobrint tota la col·lec-

ció d’animals
del veïnat, on
viuen amb tot
detall, què es-
peren del cor-
reu i com pas-
sen l’estona. ❋

U

LA VENTAFOCS
Adaptació: Miquel Desclot
Il·lustracions: Mercè Canals
Editorial: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat Pàgines: 24 
Preu: 8,90 A partir de:4 anys

nèsima adaptació d’aquest
conte tradicional que van donar
a conèixer Basile, Perrault i els
germans Grimm, entre d’altres.
Ara, Miquel Desclot en fa una

versió molt
breu i rimada
per acompa-
nyar les ex-
pressives il-
lustracions de
Canals. ❋

E

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

ani Torrent ens ofereix
un nou àlbum precio-
sista, delicat, mesura-

dament emotiu, que evoca
temps passats per plaer, no per-
què ho demani la trama. Co-
mença l’últim dia d’estiu, un ins-
tant que ens fa pensar en tota la
diversió viscuda i que el nen
protagonista vol immortalitzar
fotografiant diverses escenes fa-
miliars (dues germanes, pare i
mare, àvia, oncle i un gos) a la
platja, a la casa d’estiu amb les
portes i les finestres obertes i les
cortines volant. Seran fotogra-
fies per alimentar la nostàlgia
futura, quan plogui.

Nascut a Barcelona el 1974,
Dani Torrent s’ha format artísti-
cament estudiant disseny, histò-
ria de l’art i fent cursos de direc-
ció cinematogràfica. Ha publi-
cat a l’Estat espanyol, Itàlia,
França, Bèlgica, Estònia i els Es-
tats Units, treballs a la premsa,
de publicitat i llibres infantils.
Sovint ell mateix escriu el text, com en
aquest cas i també en títols com ara Piu-
piu (també a Cal·lígraf), Mi abuelo Carme-
lo i El misterio de la madre abogada.

“Hi ha gent a qui no agrada quan les
vacances s’acaben, però jo sempre dic que
l’últim dia d’estiu és el meu preferit. De ve-
gades no em creuen, però clar, jo tinc les
meves raons. Aquest dia ens reunim sem-
pre a casa. Les meves germanes em fan
una corona de paper i l’àvia prepara el
meu pastís predilecte. Em canten «moltes

D
Fotos per alimentar la nostàlgia futura

felicitats», i d’una bufada apago totes les
espelmes. Cada any una espelma més. Per
si fos poc, aquest any l’oncle Ramon m’ha
portat un regal molt especial.”

Així comença l’àlbum. El regal que fa
l’oncle Ramon al protagonista és una cà-
mera fotogràfica, digital, encara que la
resta de l’elements ens remetin a unes
quantes dècades enrere. Elements com ara
vestits de bany, marcs de quadres, bigotis i
clenxinats, plats, coberts i la cadira de ro-
des en què el nen es desplaça, que mai se

cita, ni els motius pels quals hi va. Forma
part de la subtilitat narrativa de l’obra.

Torrent treballa amb paper esgrogueït,
amb textures afegides, on dibuixa amb lla-
pis –dóna color amb aquarel·la i guaix–
unes figures arrodonides, càlides, sovint
mostrades amb perspectives juganeres. Té
una molt bona tècnica i molta personalitat
per oferir uns personatges i ambients que
poden passar d’agradables a inquietants
amb un sol clic, com els molts que dispara
el protagonista d’aquest gran treball. ❋

Fragment d’una de
les pàgines amb les
belles il·lustracions
de Dani Torrent
TORRENT /
CAL·LÍGRAF

ÀLBUM PER
A DIES DE PLUJA
Finalista premis
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Text i il·lustracions:

Dani Torrent
Editorial: Cal·lígraf
Figueres, 2015
Pàgines: 24 
Preu: 15 euros
A partir de: 8 anys




