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Diumenge, 6 de desembre del 201556

RECOMANACIONS BREUS L.L.

LES PETITES (I GRANS)
EMOCIONS DE LA VIDA
Text i il·lustracions: Montse
Gisbert Editorial: Animallibres
Pàgines: 78 Preu: 15,95
A partir de: 6 anys

lbum il·lustrat carregat de
bons sentiments per aprendre a
gestionar determinades emo-
cions, no sempre agradables,
com la gelosia. Has notat la mà-

gia d’una
abraçada?
Has plorat de
ràbia després
d’una decep-
ció? ❋

À

LA MIRADA INDISCRETA
Text: Àngel Burgas Editorial:
Bambú (Casals) Pàgines: 216
Preu: 10,90 A partir de: 14 anys

ova novel·la d’Àngel Burgas,
amb una trama inquietant, ben
construïda i amb pocs perso-
natges però molt versemblants.
El Ramon dedica moltes hores a

observar des de
la terrassa de ca-
sa, i descriure en
una llibreta, els
personatges que
s’aturen davant
seu, al banc de la
vora del riu. ❋

N

LA CANÇÓ DE LES BALANCES
Text: Alba Salvador Llopis
Il·lustracions: Ignasi Blanch
Editorial: Takatuka Pàgines: 36
Preu: 15 A partir de:10 anys

onte infantil inspirat en La
cançó de les balances escrita per
Josep Maria Carandell i feta po-
pular a través de la veu d’Ovidi
Montllor. Hi havia un rei que
cada matí comptava i recompta-

va totes les
seves pos-
sessions
des de la fi-
nestra del
castell. ❋

C

CORDA’L
Autor: Little Tiger Press
Il·lustracions: Fhiona Galloway
Editorial: Estrella Polar Pàgines:10
Preu: 12,95 A partir de: 3 anys

quest llibre té un gran esperit
pràctic. Mentre els nens inter-
accionen amb granotes, ànecs,
porcs, gatets i ratolins, aprenen
a obrir i tancar cremalleres, bo-
tons, cordons, botons de pres-

sió... El tòpic
que apren-
dran jugant i
divertint-se,
aquest cop és
ben cert. ❋

A

a pocs mesos, en aquest mateix es-
pai, us vam parlar de Torben Kuhl-
mann, autor de l’excel·lent Linbergh.

La increïble aventura d’un ratolí volador.
Ara arriba aquesta nova obra, menys es-
pectacular que la precedent, però tot i així
mantenint molts dels signes de la gran
qualitat artística de l’autor alemany.

El text és mínim, però suficient per
complementar la il·lustració i narrar una
història que ens permet reflexionar (si vo-
lem anar més enllà de la superfície, com
els talps protagonistes) sobre el precari
equilibri entre progrés i preservació.

F
Foscor i color d’artista

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

Per contrast de la foscor de sota terra,
El meravellós peludiu-renudiu-xiquitiu, un
àlbum molt acolorit i tremendament ex-
pressiu de l’autora italiana Beatrice Ale-
magna. La petita Eddie es decideix a bus-
car per tota la ciutat un regal molt especial
per a la seva mare. Durant el recorregut,
cada botiguer li donarà un petit objecte,
però cap és el regal que està buscant.

La moral seria “qui cerca, acaba tro-
bant”, però el millor són les il·lustracions
amb tècniques combinades (pastel, ceres,
llapis, collage...), que transmeten una ale-
gria i un dinamisme molt agradables. ❋

Il·lustració de
Kuhlmann i, a
la dreta, la
protagonista
d’Alemagna

MOLETOWN
Text i il·lustracions:
Torben Kuhlmann
Traducció:
Susana Tornero
Editorial: Joventut
Pàgines: 32 
Preu: 14 euros
A partir de: 8 anys

EL MERAVELLÓS
PELUDIU-RENUDIU
-XIQUITIU
Text i il·lustracions:
Beatrice Alemagna
Traducció: Bel Olid
Editorial: Combel
Pàgines: 42 
Preu: 14,90 euros
A partir de:4 anys




