
. ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

◆ E S P E C I A L S A N T J O R D I ◆ XXXIII
A V U I

dimecres

23 d’abril del 2003

➤ ➤ ➤
JOSEP RODÉS

Il·lustració de Josep Rodés per a ‘Moc i el cavaller Sense Cul’
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A N D R E U S O T O R R APRIMERS LECTORS

● Estrany, jo? Gabriela Rubio.
Traducció de Jeroni Rubió.
Col·lecció Pròxima Parada.
Alfaguara / Grup Promotor.

Un monstre i un marcià pen-
sen que són molt diferents
l’un de l’altre. Però s’assem-
blen més que no s’imaginen:
tots dos tenen fred, gana,
por... i acabaran sent amics.

● Ja surt el sol! On és la neu?
Tots els colors. Quants amics!
Max. Col·lecció La Meva Primera
Sopa de Lletres. Barcanova.

Quatre títols d’aquesta col·lec-
ció que té com a protagonista
el Dani i el seu entorn famili-
ar. Els llibres presenten situa-
cions quotidianes enfocades
cap al món dels coneixe-
ments: els colors, les parts del
dia, la numeració i l’experi-
mentació de la temperatura.

● La Caputxeta Vermella;
il·lustracions de Matilde Por-
talés. La bruixa Bruna; il·lus-
tracions de Mercè Canals. El
lleó i la lleona; amb fotogra-
fies. Cal Sopes; il·lustracions
de Maria Espluga. El gegant;
il·lustracions de Valentí Gubi-
anas. En Joan Brut; il·lustraci-
ons de Bernadette Cuxart. La
balena; il·lustracions de Fran-
cesc Infante. Quina por!; il-
lustracions de Lluís Farré. La
Xiufèn viu a la Xina; il·lustra-
cions de Susanna Campillo.
Col·lecció El Bosc de Colors.
Barcanova.

Col·lecció eclèctica, il·lustrada
acuradament i que recull tant
contes tradicionals com in-
troduccions al coneixement
d’un animal salvatge, un ofici
o els costums d’un país molt
diferent del nostre.

● La Caputxeta Vermella, La
princesa del pèsol i La bella
dorment. Jacob i Wilhelm
Grimm; Els tres porquets. Jo-
seph Jacobs. Col·lecció Sopa de
Lletres. Barcanova.

Contes de sempre, interpre-
tats a través de les il·lustraci-
ons de Carmen Segovia, Elena
Odriozola, Ana Juan i Xan Ló-
pez, respectivament.

● Tots els colors de l’Àfrica.
Anna Obiols i Joan Subirana.
Beascoa.

La protagonista és una elefan-
ta que es diu Àfrica i viu a la
selva. Ja fa dies que està trista
i un ocell amic seu li suggereix
de fer un viatge amb globus.
L’Àfrica no ho té gaire clar
però s’hi aventura perquè no
hi té res a perdre.

● El crit de l’ampolla. Pep Al-
banell. Il·lustracions de Mont-
se Tobella. Sèrie Tren Blau.
Edebé.

Un crit que es deia Eh! anava
volant d’una banda a l’altra, a
la babalà, com una papallona
capritxosa, fins que un dia se
li va acabar la llibertat.

● Allò que tant s’estimava la
Susanna. Elisa Ramon. Il·lus-
tracions de José María Lavare-
llo. Sèrie Tren Blau. Edebé.

La Susanna tenia algunes
pors. Per exemple, tenia por
als monstres terribles del pas-
sadís de casa seva. Per sort,
tenia una cosa que la protegia.

● Miffy a l’escola, Miffy a la
platja i La casa de la Miffy.
Dick Bruna. Destino.

Tres noves aventures de la co-
nilleta Miffy que ajuden els
lectors menuts a familiarit-
zar-se amb les situacions quo-
tidianes, alhora que els esti-
mulen la fantasia. Els textos
en rima que acompanyen les
il·lustracions són fàcils de me-
moritzar.

● La Maisy t’estima i La Maisy
juga a fet i amagar. Lucy
Cousins. Adaptació de Jordi
Pujol i Manyà. Serres.

La ratolineta Maisy ha orga-
nitzat una festa i ha amagat
un munt de regals de xocolata
al jardí. La Maisy estima el Nil,
la Tula, el Pol i tots els lectors
i lectores. Llibre de fulls de
cartroné plastificat i llibre
d’adhesius, respectivament.

● No et vull veure més! Isabel
Abedi i Silvio Neuendorf.
Editorial Joventut.

A l’escola, l’Anegueta i el Ca-
brit s’han enfadat. En aquest
àlbum, cadascun explica la
seva versió dels fets, com si
fossin dos contes que varien
segons si es mira per un costat
o per un altre.

● En Tamí Pingüí i l’assump-
te de l’ou. Chistian Berg i
Carola Holland.
Editorial Joventut.

En Tamí vol saber d’on vénen
els bebès pingüins, i pregunta
a la balena Yubarta, a la mes-
tra Foca, al Papà, al seu amic
Bobu; però els qui ho saben,
eludeixen la pregunta. Per
sort, la seva Mamà li explica
les coses tan bé!

A PARTIR DE 6 ANYS

● El meu millor amic i els
extraterrestres. Joachim Frie-
drich. Traducció de Mònica
Estruch. Il·lustracions de
Heribert Schulmeyer.
Col·lecció Pròxima Parada.
Alfaguara - Grup Promotor.

El Pau i el Pere són tan amics
que el Pere ha regalat al Pau la
meitat del seu gos. També
comparteixen un bonic conte
que tracta de l’univers i han
decidit sortir a buscar extra-
terrestres al jardí de la veïna.

● Embolics a palau. Teresa
Blanch. Col·lecció Sopa de
Llibres. Barcanova.

La princesa, en lloc de reina,
vol ser cuinera! La reina no ho
paeix, però la princesa és tan
tossuda que l’única solució és
segrestar-la i casar-la amb el
príncep Luka von der Vista!

● En Kiki vol xocolata! Txili-
ku. Col·lecció Sopa de Llibres.
Barcanova.

El lloro Kiki quan tenia gana
s’empipava i feia uns crits
terribles. Un dia que l’avi te-
nia molta feina i el lloro molt
poca paciència, va passar un
fet terrible.

● Tabaluga viatja buscant el
seny. Gregor Rottschalk i Rolf
Zuchowski. Adaptació al cata-
là de Crist Juanico i Miquel
Alemany. Il·lustracions de
Helme Heine. Beascoa.

Magnífic àlbum il·lustrat que
acompanya el CD amb veu de
Josep Carreras, com a narra-
dor, i les cançons de Cris Jua-
nico. El pare del drac Taba-
lauga li recomana que busqui
el seny, però no li serà fàcil de
reconèixer perquè apareix de
maneres diverses.

● El llop viu a dalt. Salvador
Comelles. Col·lecció El Vaixell
de Vapor. Cruïlla.

La protagonista d’aquesta his-
tòria no hauria endevinat mai
quina mena de veïns es troba-
ria a la casa on anava a viure.

● El gos del metro. Joaquim
Carbó. Il·lustracions de Fina
Rifà. Col·lecció El Vaixell de
Vapor. Cruïlla.

El Marc, la Meritxell i l’avi
participen en el rescat d’un
gos que s’ha perdut en els tú-
nels del metro. Relat d’humor
i d’aventures.

● Contes per a infants. José
Agustín Goytisolo. Il·lustraci-
ons de Juan Ballesta. Sèrie Tren
Blau. Edebé.

Inclou El llop que era bo, El
príncep dolent, La bruixa bonica i
El pirata honest.

● Vull escriure un conte.
Mercè Arànega. Il·lustracions
de l’autora. Sèrie Tren Blau.
Edebé.

La Marta té 6 anys. I també té
molts llapis, moltes llibretes,
moltes joguines. I moltes ga-
nes d’escriure un conte.

● Una medecina per no plo-
rar. David Paloma. Il·lustraci-
ons de Mercè Arànega. Sèrie
Tren Blau. Edebé.
Potser no tothom sap que hi
ha una medecina per no plo-
rar. La Mar no ho sabia i quan
la va descobrir va curar-se.


