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LITERATURA INFANTIL I JUVENIL LLUÍS LLORT

etr Horácek (Praga, 1974), a La ca-
bra goluda, ens proposa una histò-
ria amb una moral relativa, oberta,

diríem, explicada amb un efectiu sentit de
l’humor. La cabra d’una granja decideix
tastar altres coses per menjar, farta d’her-
ba. És dissabte. Li pren el menjar al gos, la
llet al gat, les peles de patata al porc, la
planta del test a la grangera, els calçotets
estesos al granger i una sabata a la filla de
tots dos. Improvisa un menú degustació
en cru. Total, que es troba fatal i, com se
sol dir, es posa de tots colors, textualment:
vermella, blava, groga i verda. Diumenge
està malalta, però a mesura que avança la
setmana, i mentre els altres habitants de la
granja es pregunten on és el que els han
robat, la cabra va recupe-
rant el color blanc

P
Cabres i mones, com a tals

original i supera els símptomes de l’em-
patx (soroll de budells, singlot, rots...) Al-
tre cop dissabte i quan sembla que tot ha
tornat a la normalitat, la cabra es menja
una bota del granger. Que cadascú tregui
les conclusions que pugui.

Les il·lustracions, que combinen tècni-
ques de llapis, collage, cera i aquarel·la,
subratllen el to entre humorístic i realista
amb molta traça. Un àlbum molt recoma-
nable.

La mona surt de festa
Marta Altés (Barcelona, 1982), com Horá-
cek, també és autora del text i de les il·lus-
tracions del seu llibre, Petita a la jungla,

però la seva pro-
tagonista és

una mona i no

PETITA
A LA JUNGLA
Text i il·lustracions:
Marta Altés
Editorial:
Blackie Books
Pàgines: 30
Preu: 14,90 euros
Edat: + 3

LA CABRA GOLUDA
Text i il·lustracions:
Petr Horácek
Traducció:
Eva Peribáñez
Editorial: Joventut
Pàgines: 28
Preu: 14 euros
Edat: + 3

La cabra, amb els quatre
colors de la indigestió, i la
família de les mones molt
ben avinguda
JOVENTUT / BLACKIE BOOKS

Els pirates, el violinista, el tresor i el monstre
a ficció ens ho permet
tot, com ara anar enda-
vant o enrere en el

temps. Les històries del present
poden tenir força, moltes en te-
nen, però les de futur, com ara
La Guerra de les Galàxies, o les
del passat, com les llegendes del
rei Artús, poden ser més atrac-
tives. Entre les del passat hi ha
un gènere molt estimat, el dels
pirates. I des de molt abans de
la nissaga de Pirates del Carib.

Precisament Edicions del Pi-
rata publica L’enfonsa pirates,
de Jonny Duddle, que ha il·lus-
trat alguns títols de Harry Pot-
ter i aquí és autor de tota l’obra.

L     Un violinista toca i canta una
cançó sobre una illa on s’amaga
un tresor molt gran que farà ric
per sempre qui el trobi. El capi-
tà Barbanegra i la seva tripula-
ció de pirates el senten i deci-
deixen reclutar-lo perquè els
ajudi a localitzar l’illa. Cadas-
cun dels pirates adapta les ri-
queses al seus capricis imagina-
ris. I el violinista, de mica en
mica, va cantant i afegint expli-
cacions sobre un monstre tan
gran com el tresor que més
aviat espanta els pirates. I així,
fins a la sorpresa final.
    L’enfonsa pirates és un àlbum
ben editat, amb unes il·lustra-

cions molt atractives, plenes de detalls i
d’expressivitat. I molt de sentit de l’hu-
mor. Algunes vinyetes l’apropen al còmic.
Un llibre per llegir i rellegir en colla, afe-
gint les veus a la varietat de personatges
caricaturescos. ❋

L’ENFONSA PIRATES
Jonny Duddle
Traducció:
Bernat Cussó
Editorial:
Edicions del Pirata
Pàgines: 40
Preu: 15,50 euros
Edat: + 6
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JULES VERNE I LA VIDA SECRETA
DE LES DONES PLANTES
Text: Ledicia Costas Traducció: Eva
Lozano Editorial: Barcanova  Pàgines:
184 Preu: 12,40 euros Edat: +14

a família de la Violeta amaga un se-
cret mil·lenari que ha aconseguit
ocultar fins ara. Jules Verne, el cèlebre
escriptor, ha desembarcat al port de

Vigo amb una maleta i
un munt de preguntes.
Ho vol saber tot de les
dones planta... Misteri,
aventura i màgia an-
cestral barrejats en un
trepidant viatge con-
trarellotge. ❋

L

BREUS L.L.

I JO, ON FAIG CACA?
Text: Carine Fontaine
Il·lustracions: Fabien Öckto Lambert
Editorial: Animallibres 
Pàgines: 15 Preu: 9,95 euros Edat: +3

arrerament han aparegut molts lli-
bres (la majoria infantils, però no
tots) relacionats amb defecar. Tot cal

ensenyar-ho, és
evident. Més
quan són actes
que tots hem de
fer una hora o al-
tra. On? Amb un
joc de pestanyes
ens ho expli-
quen. ❋

D

POESIA. EL PRIMER LLIBRE
DE POEMES ESCRIT PER TU
Text: M. Isabel Sánchez Vergara
i Elisa Munsó Griful
Editorial: La Galera Pàgines: 48
Preu: 12,95 euros Edat: + 5

uriós llibre per incentivar la rima
consonant i fer una aproximació bàsica
a la poesia. Les pàgines de l’esquerra te-

nen tot de parau-
les (balcó, piló,
botó, lleó...) i les
de la dreta, uns
quants inicis de
frase que cal tan-
car amb alguna de
les paraules. ❋

C

ALES DE FOC
Text: Laura Gallego
Traducció: Ferran Gibert
Editorial: Bromera Pàgines: 232
Preu: 11,95 euros Edat: +14

n un món on humans i àngels con-
viuen en harmonia, Ahriel és un àngel

femení encarregat de
cuidar la jove reina
Marla i d’assegurar
l’equilibri entre els
regnes dels humans.
Una més de les obres
de Gallego, sempre
ben rebudes pels lec-
tors més joves. ❋

E

una cabra. És un mico
petit que s’afarta, com la
cabra, però no de menjar

herba: ella, de les limita-
cions de l’edat i, per
tant, de l’estatura. Per

això decideix enfilar-
se a l’arbre més alt i
veure la jungla
sencera. Durant el

viatge no és cons-
cient del tigre que li
segueix la petja, però
el lector sí. Una
mostra dels perills
que podem passar
quan fem les coses
una mica a la ba-
balà. Surt ben pa-

rada i acaba satisfe-
ta de la seva iniciativa,

que li surt bé de xamba. Les il·lustracions,
amb llapis de colors, mostren una jungla
atapeïda i una mica naïf,
amb una expressi-
vitat dels perso-
natges funcional.
La coberta té tex-
tura de tela i re-
lleus, ideal per
acaronar una es-
tona abans de
dormir. Menys
divertida i subtil
que la cabra, pe-
rò la mona també
permet passar una
bona estona i ens
dóna un eslògan car-
regat d’intenció: com
més petit ets, més grans
són les teves aven-
tures. ❋

autora tot terreny Eli-
senda Roca i el pro-
ductiu Jordi Vila Del-

clòs ens ofereixen un llibre
molt atractiu per conèixer la
Barcelona més turística sense
moure’ns del sofà. Per una
banda tenim els textos breus,
amb prou informació i curio-
sitats, amb què Roca desgrana
el passeig, també limitat, per
diferents espais: El Parc Güell,
La Sagrada Família, La Man-
sana de la Discòrdia, Ciutat Ve-
lla, El Gòtic, La Barceloneta, El
Palau de la Música Catalana,
Montjuïc i La Barcelona Secre-
ta. Per l’altra, les il·lustracions

L’
La Barcelona més turística en ‘pop-up’

detallistes i realistes de Vila,
que tant mostren grans paisat-
ges arquitectònics com mobi-
liari i elements ornamentals. I,
finalment, una maquetació
que respira, tot i la combinació
d’elements, i que fa que la lec-
tura i visionat sigui agradable.
Amb l’afegit d’uns desplega-
bles (pop-up) senzills, però
prou efectius. Amb enginyeria
de paper del mateix Vila Del-
clòs i d’Enric Jardí.

És ideal per a turistes (idio-
ma a banda) i per a qualsevol
amb ganes de conèixer curio-
sitats de Barcelona i de visitar-
la d’una manera diferent. ❋

BARCELONA
POP-UP
Text: Elisenda Roca
Il·lustracions: 
Jordi Vila Delclòs
Editorial: Combel
Pàgines: 16
Preu: 12,90 euros
Edat: +8 


