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LA BANDA DELS CINC
Text: Yvonne Hergane
Il·lustracions: Christian Pieper
Traducció: Anna Soler Editorial:
Takatuka Pàgines: 26 Preu: 14,50
euros A partir de: 5 anys

libre de cartró i textos rimats
que inclou figures de paper per
retallar i fer personatges amb
els dits. La colla dels cinc, un
cop presentats, decideixen sor-

tir a veure
món i des-
cobreixen
que cadas-
cú té un
doble... ❋

L

TU I JO. EL CONTE MÉS BONIC
DEL MÓN
Text: Elisenda Roca
Il·lustracions: Guridi Editorial:
Combel Pàgines: 48 Preu: 12,90
euros A partir de: 3 anys

lbum il·lustrat amb una apa-
rent i atractiva senzillesa que
ens explica els dubtes, els senti-

ments i l’emoció
d’un nen quan
arriba un bebè a
casa. Roca mos-
tra als més petits
que tenir un
germà pot ser
molt divertit. ❋

À

EM PIXO DEL TOT
Text: James Patterson
Il·lustracions: Laura Park
Traducció: Mercè Santaularia
Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 336 Preu: 14,90 euros
A partir de: 9 anys

ames Patterson és un autor
nord-americà molt ben valorat.

Estrella Polar es-
tà publicant la
seva obra com-
pleta en la franja
infantil i juvenil
en què ofereix
unes històries
sempre molt di-
vertides. ❋

J

RES NO ÉS
COM DIUEN ELS CONTES
Text: Anna Tortajada Il·lustracions:
Jorge del Corral Editorial:
Animallibres Pàgines: 128 Preu:
8,75 euros A partir de: 10 anys

’escriptora i traductora Anna
Tortajada ens narra la història
de la Júlia, que està a punt de

fer deu anys i no
es vol fer gran,
ni sap com evi-
tar-ho. Ni com
arribar al País de
Mai Més, on les
criatures no
creixen. ❋

L

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL VALÈRIA GAILLARD

l mite del retorn a la sel-
va, a l’entorn natural i
preservat, amb el rebuig

implícit d’una civilització que
no va gaire fina, és recorrent en
les històries infantils. En cine-
ma, per exemple, tenim la sèrie
Rio en què uns lloros en extin-
ció viatgen a l’Amazones per re-
trobar-se amb els seus iguals, i
més recent, el film,Paddington,
en què un ós conviu amb una
família en ple Londres amb el
xoc cultural que això comporta.
Però tal vegada un dels precur-
sors d’aquest mite és la Història
de Babar, que ara Àlbums Nan-
dibú, de Pagès Editors, ha editat
en català. És una història de
Jean de Brunhoff (1899-1937)
que es va publicar per primer
cop el 1931 i conserva el punt
naïf que trobem en les històries
d’un Saint-Exupéry.

En Babar és un elefant que
neix lliure a la selva. Viu feliç protegit per
la seva mare, però un dia uns caçadors
l’abaten. Aleshores fuig fins que arriba a
una ciutat (suposadament París) que l’en-
lluerna i alhora el rebutja per ser diferent.
Amb tot, troba una senyora que l’ajuda. I
és així com aconsegueix comprar-se un
vestit –senyal de la seva transformació– i
s’integra en la tribu dels homes. Ai! Per
molts barrets que dugui i lliçons que rebi,
en Babar troba a faltar la selva i els seus
iguals, i finalment torna a la llar. A la selva,
vés per on, l’entronitzen rei, atès que és un

E
L’elefant de vestit verd i bombí

elefant educat i amb experiència de món.
Es nota que la història és d’una altra

època per alguns detalls com ara que el
protagonista es casa amb la seva cosina, al
mateix temps que la fa reina i es manté al
seu costat en les aventures següents. Va ser
la dona de l’il·lustrador, la pianista Cécile
Sabouraud, que va inventar el personatge
del petit elefant a la casa familiar de Ches-
sy, a França, per consolar els seus fills Lau-
rent et Mathieu. Als nens, de 4 i 5 anys, els
va agradar tan que van demanar al seu pa-
re que el dibuixés. Després de l’èxit del

primer títol, que és el que ara recupera Pa-
gès Editors, en va escriure sis més, un dels
quals, Babar i el Papà Noel, també publica
ara Pagès Editors. A la mort de l’autor, a
37 anys, de tuberculosi, el seu fill va conti-
nuar la sèrie, que també es va dur a la peti-
ta pantalla. Els dibuixos de Jean de Bruh-
noff són bonics però inexpressius i plans.
L’esquer és el personatge insòlit de l’ele-
fant amb vestit verd i bombí, que conti-
nua seduint els més petits. La història en si
és força simple i s’ha quedat ancorada en
una altra època. ❋

Una de les
il·lustracions del
llibre  de l’autor i
escriptor Jean de
Brunhoff

HISTÒRIA
DE BABAR
Jean de Brunhoff
Traducció: 
Ramon Balasch
Editorial: Pagès
Lleida, 2015
Pàgines: 56
Preu: 18 euros
A partir de: 5 anys




