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Diumenge, 14 de juny del 201590

s un gat pèl-roig i simpàtic que s’es-
merça de valent per entretenir la se-
va gent: fa malabarismes amb una

troca de llana, dorm de dia per poder pro-
tegir-los de nit, s’estarrufa damunt del so-
fà, i de tant en tant demana que li rasquin
la panxa. Menjar, joguines, coixins, no li
manca res. Sens dubte, és el rei de la casa.
Ara bé, un dia la situació fa un gir: apareix
un company pelut de quatre potes amb
una llengua de pam penjant. Aix! Adéu a
la bona vida! A El rei de la casa, Marta Al-
tés torna a presentar un conte tendre i hu-
mà per transmetre als més petits els valors
de saber compartir, la convivència i
l’amistat.

Com a Canviem de casa, el seu anterior
àlbum, la il·lustradora parteix d’una situa-
ció conflictiva per girar-la i mostrar el got
mig ple. Són històries, doncs, que recon-
forten els lectors perquè mostren com
emocions negatives –la ràbia, la tristesa, la
soledat– es poden convertir en alegria i fe-
licitat gràcies a un sol gest. Tot i no expli-
citar-ho, la situació que planteja El rei de
la casa és la mateixa que pateixen molts
nens i nenes quan neix un bebè que els
treu el protagonisme: són els reis destro-
nats, com el nostre gatet.

La història està narrada en primera
persona d’una manera senzilla i depurada,
una prosa que lliga molt bé amb els dibui-
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El got
mig ple

xos gens carregats i de línies netes i colors
tardorencs amb tocs de vermell rabiós
marca Altés.

La jove il·lustradora barcelonina va es-
tudiar disseny gràfic a l’escola Eina i va
treballar com a dissenyadora gràfica du-
rant gairebé cinc anys (The Original Cha
Chá). Després va estudiar un màster d’il-
lustració d’àlbums infantils –una discipli-
na que l’havia interessada de petita– a
l’Escola d’Art de Cambridge. Actualment

viu a Londres, on ha publicat la majoria
dels seus treballs en anglès. Entre els seus
títols (tots molt recomanables) hi ha No!
(Chils’s Play, 2011), El meu avi (2012),
Vull esmorzar petons, en què ha posat les
il·lustracions al text de Trinitat Gilbert
(Columna Edicions, 2013), i Sóc un artis-
ta, tots traduïts a diverses llengües. En el
cas d’El rei de la casa, ja tenen contractades
les edicions en rus, danès, escocès, grec,
portuguès, xinès, alemany i italià. ❋
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AQUEST LLIBRE L’ESCRIUS TU
Text: Carlos García Miranda
Il·lustracions: Gonzalo Muiño
Editorial: Fanbooks Pàgines: 173
Preu: 12,95 A partir de: 12 anys

bans hi havia llibres per triar la
teva pròpia aventura. Doncs bé,
Carlos García va més enllà i pro-
posa als joves d’escriure directa-
ment les seves històries. Per això

els dóna 78 re-
ceptes d’escriptu-
ra creativa amb
reptes divertits,
com ara entrevis-
tar els músics de
Bremen per a
una revista. ❋
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EL CAPITÀ CALÇOTETS I LA
REVENJA REPUGNANT DELS
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Text i il·lustracions: Dav Pilkey
Editorial: Cruïlla Pàgines: 288
Preu: 7,95 A partir de: 7 anys

ou lliurament de les aventures
del Capità Calçotets, que envia
el Jordi i l’Oriol al futur per
aturar l’Andròmina Sucamulla,

que ha aconse-
guit uns Robo-
calçotots amb
els quals vol do-
minar el món.
Tota una lliçó de
cosmologia hila-
rant. ❋

N

LA LLIGA DELS PÈL-ROJOS
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Traducció: Josep Marco
Editorial: Bromera Pàgines: 136
Preu: 9,50 A partir de: 12 anys

l mateix Conan Doyle defensa-
va que aquest era un dels millors
relats de Sherlock Holmes que
havia escrit. La trama gira al vol-
tant d’una misteriosa associació
de pèl-rojos rere la qual s’amaga
un dels delinqüents més perillo-

sos. El volum
inclou un se-
gon relat, Sil-
ver Blaze, un
cavall de cur-
ses. ❋
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Editorial: Barcanova Pàgines: 45
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anual molt ben editat per bur-
xar en la creativitat de les nenes i
fer objectes originals amb quatre
coses. Aprendran, per exemple, a
crear una bossa fashion, un con-

junt de collaret i
polsera o bé un
estenedor de fan-
tasia. Les catorze
creacions s’agru-
pen en tres ni-
vells, segons la
dificultat. ❋
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