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El ratolí Lindbergh

indbergh. L’agosarada història d’un ratolí volador és el debut de l’il·lustrador
alemany Torben Kuhlmann. Gaudint
de l’altíssim nivell de les seves il·lustracions,
costa de creure. Si aquest àlbum fos una cançó i la música els dibuixos, la lletra poc importaria davant la potència de la bellesa i el
detall i la calidesa de la proposta de Kuhlmann. En diverses pàgines recorda l’impressionant Emigrants, de Shaun Tan.
Al jove Kuhlmann li calia una excusa per al
seus magnífics dibuixos i, ja posats a fer, la va
buscar prou atractiva. Al text –seu amb l’ajut
de Suzanne Levesque– ofereix una història
de l’aviació a través de les aventures d’un ratolí espavilat. Otto Lilienthal, els germans
Wright i Charles Lindbergh són els professors
a l’ombra del ratolí. A més dels avenços en
l’aviació sintetitzats, podem interpretar una
història amb la immigració de fons, el somni
de poder viatjar a un món nou on les misèries
del present desapareixen; que una formació
cultural alimentada amb lectures és la base
de qualsevol projecte vital; que la insistència i
creure en un mateix permet superar fins i tot
les amenaces ocultes imprevistes...
D’acord, la història està bé, una mica sincopada, una mica dispersa, però una excusa
prou vàlida per a les imatges. El que realment
deixa empremta un cop et submergeixes una
estona en aquest llibre, però, són les il·lustracions realistes que ofereixen paisatges portuaris, una Nova York emboirada com l’estació de tren d’Hamburg, detallisme en peces
amb què el ratolí construeix els artefactes voladors, naturalisme en el retrat dels animals...
i tot amb una excel·lent tècnica a base de llapis, tinta i aquarel·la. I un gran talent que segur que ha de donar molts més fruits. Que
expliqui qualsevol història, però que dibuixi,
que Kuhlmann dibuixi molt més! ❋

s’entesta a volar per
viatjar d’Hamburg a
Nova York i trobar-se
amb els seus parents
en l’abassegador
debut de Torben
Kuhlmann
EDITORIAL JUVENTUT

LINDBERGH
Text i il·lustracions:
Torben Kuhlmann
Traducció:
Susana Tornero
Editorial: Joventut
Barcelona, 2014
Pàgines: 80
Preu: 18 euros
A partir de: 5 anys

EL SOMNI
DE LES ANDRÒMINES
Text: Joan de Déu Prats
Il·lustracions: Oriol Vidal
Editorial: Barcanova Pàgines: 48
Preu: 8,30 euros A partir de: 6 anys

E n aquesta reivindicació de somiar amb els ulls oberts, el petit
Joan descobreix que totes les coses somien, tret
dels estris vells
que hi ha a les
golfes. Al país dels
somnis les gàbies
són arpes i els miralls trencats, calidoscopis... ❋

FEM UNA FESTA!

QUÈ FEM AVUI? PEP & MILA
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S et grups d’animals (pingüins,
elefants, pollets, porcs, zebres,
mussols i cocodrils) van a una
festa d’aniversari. Els lectors aprenen les diferències entre
petit i gros,
dreta i esquerra, etcètera, i a descobrir pistes
ocultes... ❋

L libre de cartoné amb solapes
en què se’ns mostra com el gos
Pep i la gata Mila es lleven, esmorzen, reguen les plantes, estenen la
roba, dinen… i així van passant el dia
fins a l’hora d’anar a
dormir. ❋

N ou títol dedicat a fer més
agradable l’arribada d’un germà
petit. L’Elmore Green va arribar
al món sent fill únic. Tenia una
habitació per
a ell sol i tot
de joguines.
Un dia, però,
tot va canviar, quan va
arribar un
nen nou. ❋
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