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RECOMANACIONS BREUS L.L.

BRISCA
Text: Andreu Martín Il·lustracions:
Ramón Rosanas Editorial: Cruïlla
Pàgines: 128 Preu: 8,25 euros
A partir de:8 anys

ndreu Martín ha fet un ho-
menatge (públic, perquè és una
novel·la, i alhora privat, perquè
no ho diu enlloc) a la seva esti-

mada gossa
Brisca a través
de les aventures
que viuen la
Brisca i la nena
Paula, que perd
la gossa anant
d’excursió. ❋

A

ANTIDIARI
Text i il·lustracions: David Sinden i
Nikalas Catlow Traducció: Mercè
Estèvez Editorial: Barcanova
Pàgines: 192 Preu: 9,90 euros
A partir de:8 anys

libre molt recomanable per
l’originalitat (ben entesa) i la
rebel·lia a què empeny. Els au-

tors proposen
tot d’activitats
que estimulen la
creativitat, tant
literària com ar-
tística, i sobre-
tot, de reafirma-
ció personal. ❋

L

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

l llibre perdut és el primer títol
de la col·lecció El conte més me-
ravellós, protagonitzat per l’Al-

ba i el Guillem
Castells, dos ger-
mans apassio-
nats dels llibres
que es veuran
embolicats en
una gran intriga
plena d’imagi-
nació. ❋

E

EL BOSC DELS SOMNIS
PERDUTS
Text: Rodolfo del Hoyo
Il·lustracions: M. Tobella Editorial:
Animallibres Pàgines: 144 Preu:
8,50 euros A partir de: 8 anys

retzè títol de literatura infantil
i juvenil que publica el també
poeta Rodolfo del Hoyo. En

aquest cas, una
història d’am-
bientació oníri-
ca, amb follets
diminuts, plan-
tejament imagi-
natiu i bons sen-
timents. ❋

T

ue una editorial que es diu Jo-
ventut reediti una obra que ja va
publicar fa 82 anys, 10 després de

la seva fundació (1923), és una simpàtica
paradoxa. A més, tots els components que
participen en el llibre el fan especial, un
veritable clàssic. Es tracta de Rondalles
d’Andersen, que recull al voltant de 35
contes de l’autor danès Hans Christian
Andersen (1805-1875), com ara L’aneguet
lleig, El soldat de plom i El vestit nou de
l’Emperador, il·lustrats pel londinenc Ar-
thur Rackham (1867-1939) i en traducció
catalana de Josep Carner (1884-1979) i
Marià Manent (1898-1988).

És una edició força similar a l’original
del 1933. Les cobertes mantenen un to
vermellós, més taronja en l’antiga. L’actual
du una mena de cromo (amb la il·lustra-
ció de La Reina de la Neu) a la portada,
que en l’original era un dibuix repussat
pintat de daurat, tècnica que en la nova
han reservat per al llom i la contraportada.
Les guardes també són dife-
rents, tot i que en la nova
han afegit una generosa
sanefa de tema vegetal, de
color verd, per tots els
marges de totes les pàgines
menys en els superiors.

L’original del 1933 es
pot trobar, en subhastes
de segona mà, per uns
200 euros, unes deu
vegades més car que
l’actual, com és lògic.
Tot i que trepitjant el
tòpic es podria dir que
“no té preu”.

Q
Quatre cracs

INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

El mateix Carner va escriure: “L’epo-
peia d’Andersen és una epopeia en
miniatura. Fa moure les coses peti-
tes, les coses anònimes, les coses fà-
cilment invisibles, i les dota d’un
antropomorfisme meravellós, ple

de colpidora veritat, més sentimental
que no pas humorístic, més irònic que no
pas faceciós.”

Pel que fa a les il·lustracions, d’un mes-
tre de l’altura de John Tenniel (del qual en
parlem a les pàgines d’Alícia, per cert,
també traduïda per primer cop per Car-
ner), acompanyen en blanc i negre, en for-
mat detall o amb més argument, gairebé
totes les pàgines del llibre, i l’edició, a més,
inclou un bloc central de làmines a tot co-
lor i en paper setinat. Un llibre de luxe. ❋

Il·lustració d’‘El
vestit nou de
l’Emperador’,
inclòs en el plec
central del llibre.
A sota, detall d’un
autoretrat de
l’il·lustrador
ARTHUR RACKHAM
/ EDITORIAL
JOVENTUT

RONDALLES
D’ANDERSEN
Il·lustracions:
Arthur Rackham
Traducció:
Josep Carner
i Marià Manent
Editorial: Joventut
Barcelona, 2015
Pàgines: 240
Preu: 21 euros
A partir de: 10 anys




