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ot i que a tocar de les festes de Na-
dal són moltes les novetats literà-
ries que es poden recomanar, i en

especial del gènere infantil i juvenil, les li-
mitacions d’espai ens obliguen a fer una
tria breu. Això sí, són tres apostes segures.

Per una banda, Baula presenta una edi-
ció íntegra i luxosa del clàssic de Lewis
Carroll, Alícia al país de les meravelles, per
commemorar el 150è aniversari de la pri-
mera edició. El llibre inclou la primera
obra i la continuació, A través del mirall i
allò que l’Alícia hi va trobar. També disposa
de les il·lustracions originals de Sir John
Tenniel –acolorides en dues etapes, el 1911
per Harry Theaker i el 1995 per Diz Wa-
llis–, traducció de Salvador Oliva i un prò-
leg de l’escriptor britànic Philip Pullman.
L’edició de Baula no menysté cap

detall: ta-
pes

de
cartoné i

amb un joc de
forats, veta de tela per
marcar el punt, perfil de
les pàgines vermell bri-
llant i una compaginació

que respira per totes
bandes. Un plaer per a
totes les edats.

T

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

Minitria
de Nadal

El segon llibre és més modest però
també molt recomanable, De quin color
és un petó?, de Rocío Bonilla. Amb una
aparent senzillesa de dibuix altament
expressiva, l’autora ens fa un recorre-
gut cromàtic bàsic, divertit i resolt amb
imaginació, a través de la recerca per
saber de quin color és un petó que fa la
Minimoni, una nena que Bonilla sap
mostrar encantadora i espontània. El

petó de la mare té tots els co-
lors.

    Finalment, ABC. Fotos i
Grafies, un llibre de voca-
bulari català / anglès,
amb textos de Clara Vi-
nardell, il·lustrat amb fo-

tografies de 29 autors de
renom internacional, com

ara Juergen Teller, Osma
Harvilahti, Marco Velardi, Sean

Beolcini, Ola Rindal... A més de ser dis-
tret de llegir i que facilita un vocabulari
bàsic en anglès per als més petits, els
autors han cedit les seves fotografies
amb fins benèfics i la venda del llibre
donarà suport a famílies amb nens amb
càncer. ❋

ALÍCIA
Lewis Carroll
Il·lustracions: Tenniel
Traducció: S. Oliva
Editorial: Baula
Pàgines: 480
Preu: 28,40 euros
A partir de: 10 anys

DE QUIN COLOR
ÉS UN PETÓ?
Text i il·lustracions:
Rocio Bonilla
Editorial: Animallibres
Pàgines: 32
Preu:15,95 euros
A partir de: 5 anys

ABC FOTOS
I GRAFIES
Text i edició: Vinardell
Editorial: Cruïlla
Pàgines: 64
Preu: 15 euros
A partir de: 5 anys

Tres mostres de les il·lustracions o
fotografies dels tres llibres que recomanem
per regalar aquestes festes 




