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RECOMANACIONS BREUS

EL CONTE MÉS MERAVELLÓS
Text: Edward Berry 
Il·lustracions: Stefano Turconi
Traducció: Núria Garcia
Editorial: La Galera Pàgines: 256 
Preu: 14,90 A partir de: 10 anys

ovel·la imaginativa que com-
bina aventures, tecnologia i el
món dels llibres, amb l’aparició

d’alguns perso-
natges de ficció.
Tot comença
quan les còpies
d’un llibre que
s’acaba de publi-
car es queden en
blanc. ❋

N

EL EXTRAÑO CASO
DE LA MADRE ABOGADA
Text i il·lustracions: Dani Torrent
Editorial: Cal·lígraf Pàgines: 64 
Preu: 11 euros A partir de: 8 anys

n nou cas de la colla d’investi-
gadors que es fan anomenar de
la Poca Lipsis. En aquesta oca-
sió, volen esbrinar què porta

dins el maletí la
mare advocada
del Ramon, un
dels membres
del grup. Per
aquest motiu es
colaran dins dels
jutjats. ❋

U

EL DARRER CONTE
DE ‘LES MIL I UNA NITS’
Text: Santi Baró 
Il·lustracions: Mercè López
Editorial: Baula Pàgines: 132 
Preu: 9 euros A partir de: 10 anys

anseixanta d’Amunt és un pe-
tit poble de muntanya on no
passa mai res. La l’arribada

d’un metge àrab,
que s’ha instal-
lat amb la seva
família, coinci-
deix amb l’apa-
rició d’un llop
que atemoreix la
població. ❋

C

NAPS & COLS
Text: Patrícia Boldú 
Il·lustracions: Núria Feijoó
Editorial: Animallibres Pàgines: 96
Preu: 8,50 A partir de: 8 anys

a història comença en un bal-
có de l’Eixample, un diumenge
de juny. La senyoreta Col és
molt bella, llargaruda, espri-

matxada i d’ulls
felins. El senyor
Nap, l’home
més baixet de la
ciutat, des que la
va veure, no va
poder dormir ni
treballar. ❋

L

INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

Al contrari dels burros

n burro (em refereixo a l’animal,
no com a tipologia humana) ca-
mina tot mirant d’encalçar una

pastanaga que qui el munta subjecta lliga-
da a la punta d’un cordill que penja d’un
bastó llarg o una canya. Una imatge, gosa-
ria dir que clàssica, que s’utilitza com a
exemple de com no és convenient actuar,
des de la perspectiva del burro. És a dir,
que no és recomanable seguir l’objectiu
sense adonar-nos que mai el podrem
abastar. Encara més si no depèn de nosal-
tres arribar a l’hortalissa.

Per contra, també és un exemple en po-
sitiu, digne d’un curs de direcció d’empre-
ses, perquè se’ns mostra com manipular la
voluntat dels que considerem inferiors in-
tel·lectualment i socialment (recordeu que

el genet va damunt del burro). I com fer-
ho amb un mecanisme ben senzill.

Doncs bé, els animals que protagonit-
zen la faula La pastanaga, escrita i il·lustra-
da per Laia Domènech, que s’ha inspirat
en un conte tradicional xinès, no són bur-
ros. A més de perquè són un conill, una
àguila i un senglar, ho dic perquè en
comptes de barallar-se pel vegetal que ha
aparegut al bosc, se l’ofereixen els uns als
altres fent un consum raonable, podríem
dir. Es mostren generosos. El premi? Que
la pastanaga, després d’entomar un llamp,
cria pastanaguetes i n’hi ha per a tothom.

El format del llibre (35x15 centímetres)
és molt peculiar i les il·lustracions combi-
nen dibuix i estampació d’una manera
molt suggestiva i elegant. ❋

U
Il·lustració de Laia
Domènech d’una
faula en què una
gran pastanaga va
passant de mà en
mà entre uns quants
animals de bosc
MILRAZONES

LA PASTANAGA
Text i il·lustracions:

Laia Domènech
Editorial: Milrazones
Santander, 2015
Pàgines: 34
Preu: 15 euros
A partir de: 5 anys




