
Diumenge, 5 de juliol del 201578

0 5 . 0 7 . 2 0 1 5

20
Ll
ib
re
s

ar González, editora de Babulin-
ka, continua mantenint el nivell
de qualitat en el que publica i

sent fidel als propòsits pedagògics, fona-
ments damunt els quals va cons-
truir l’editorial fa un parell d’anys.
En aquesta ocasió el tema de fons
de l’obra és la tristesa i com la po-
dem combatre. Per fer-ho ha
comptat amb la feina de Jaume
Copons, que ha escrit un text ins-
pirant-se en el parc d’atraccions del
Tibidabo i, especialment, en el Buri Buri,
el divertit follet creat per Andreu Sánchez,
que també ho és de la companyia l’Esca-
mot Volador i gestiona l’animació del parc
del Tibidabo. I les il·lustracions han anat a
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INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

La rebel·lió de l’alegria al Tibidabo
càrrec de Liliana Fortuny, que ja ha format
tàndem creatiu amb Copons en diversos
projectes recents.

I què passa a Tristània Imperial? Unes
bruixes han robat

la Tristània
Imperial,

una poció màgica custodiada al Magat-
zem de bruixes i bruixots
del parc d’atraccions del Tibidabo. L’objec-
tiu? Entristir el parc, la ciutat i el món sen-
cer! El Buri Buri i els seus amics hauran de
triar entre esdevenir malvats o lluitar per
fer brillar l’alegria. Per tant, és una història
sobre el bé i el mal en què l’amor i l’alegria
podran vèncer la tristor. I aquesta és una

de les virtuts del text, que no busca el gir
cap a la llum a través de la fantasia, ho
fa a través de riure partint de la quoti-
dianitat. A més, Fortuny juga a la per-
fecció amb l’alteritat de llum i foscor a
les il·lustracions i crea, com sempre,

uns personatges entranyables i di-
vertits. ❋

El parc
d’atraccions del
Tibidabo és ple de
nens alegres
abans que arribin
les bruixes, segons
el text de Copons i
les il·lustracions
de Fortuny 
BABULINKA

TRISTÀNIA
IMPERIAL
Text: Jaume Copons
i Andreu Sánchez
Il·lustracions:
Liliana Fortuny
Editorial: Babulinka
Barcelona, 2015
Pàgines: 48
Preu: 13,95 euros
A partir de: 4 anys

RECOMANACIONS BREUS L.L.

MALALA / IQBAL
Text i il·lustracions: Jeanette
Winter Editorial: Joventut
Traducció: Susana Tornero
Pàgines: 40 Preu: 13 euros
A partir de: 6 anys

libre que narra la història real
de dos nens pakistanesos. L’Iq-
bal Masih va denunciar l’escla-

vatge infantil a
les fàbriques de
catifes i, després,
la Malala You-
safzai va reivin-
dicar el dret de
les nenes a anar
a l’escola. ❋
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LLEGENDES VALENCIANES
Text: Josep Franco Il·lustracions:
Jesús Huguet Editorial: Bromera
Pàgines: 176 Preu: 8,95 euros
A partir de:12 anys

n drac assola València i els
pobles que beuen l’aigua del
Túria. Qui serà el valent que li
planti cara? Així comença

aquest recull
que reuneix vuit
llegendes que
ens parlen del
miracle de Mo-
rella, les bruixes
de Planes i l’illa
de Benidorm. ❋
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CONTES D’AVIS
Text: Diversos autors
Il·lustracions: Pilarín Bayés
Editorial: Mediterrània Pàgines:

103 Preu: 9 A partir de: 8 anys

ontes d’avis recull els quinze
contes guardonats en el dotzè
premi Pilarín Bayés, il·lustrats
per la mateixa Pilarín Bayés. El
tema d’aquesta edició va ser Els
avis. La tria es va fer entre un

total de 2.700
contes escrits
per alumnes
d’entre 6 i 12
anys de tot
Catalunya. ❋
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ANIMALS SALVATGES
Text: Pere Martí Il·lustracions:
Núria Feijoó Editorial: Barcanova
Pàgines: 24 Preu: 6,90 euros
A partir de: 3 anys

ere Martí té la facilitat del ro-
dolí i ho demostra amb aquesta
nova col·lecció (també hi ha el
títol Els oficis). Els versos (en
lletra de pal i lligada) es combi-
nen amb fotos i amb dibuixos

de Feijoó,
com sempre
molt diver-
tits, personals
i amb tècnica
exquisida. ❋
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