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Seguir un grapat
d’imatges
El llibre dels sorolls. Soledad Bravi
Trad. d’Anna Coll-Vinent. Corimbo
Barcelona, 2006. Per als més petits
Tot i que algunes de les entrades són discuti-
bles, aquest és un imatgiari prou ric i atractiu
per donar-lo als més petits de casa. Imatges
aïllades perquè les assenyalin i comencin a
posar nom a les coses. I sons i sorolls perquè
comencin a jugar amb les paraules.

Els animals de la granja. François
Delebecque. Edició i adaptació de
Núria Font i Ferré. Cruïlla. Barcelona,
2006. Per als més petits

Imatgiari dels animals de granja pensat per a
mans maldestres: amb fulls de cartró i sola-
pes que s’obren sempre en un mateix sentit.
La lectura es converteix en un joc, perquè
dels animals només en coneixem la silueta i
no serà fins que aixequem les solapes que en
trobarem les fotografies (potser el menys en-
certat del llibre).

Nens del món. Fotografies de les
agències Bios-Phone. Traducció
de Pilar Serra. La Galera. Barcelona,
2006. Per als més petits
Aquest podria ser el primer llibre d’imatges
d’un infant. A partir d’unes fotografies i d’un
petit text explicatiu, l’infant podrà conèixer
com viuen altres nens i nenes d’arreu del
món: com es banyen a la Xina, a qué juguen a
Bolívia, que mengen a l’Àfrica, com és l’esco-
la al Pakistan...

Dents, cues i tentacles: un llibre
d’animals per a comptar. Christopher
Wormell. Traducció de Raquel Solà
Joventut. Barcelona, 2006
Per als més petits

Segurament no és ni el primer ni l’últim llibre
d’animals per aprendre a comptar, però cal
destacar la seva edició excel·lent i un punt

d’originalitat que l’allunya d’altres propostes.
I és que no es tracta de comptar animals,
sinó les seves parts del cos: potes, geps, un-
gles, bigotis, taques…

El rei està ocupat. Mario Ramos
Trad. d’Anna Coll-Vinent. Corimbo
Barcelona, 2006. Per als més petits
Llibre que ens convida a passejar per un cas-
tell, obrint finestretes i pujant i baixant esca-
les per tal de descobrir on s’amaga el rei.
Com en altres llibres seus, Ramos se serveix
de l’humor i el joc per parlar-nos d’hàbits i
emocions dels infants. Aquesta vegada, els
més petits descobriran que fins i tot els reis
van al lavabo.

Quan surt la Lluna. Antonio Ventura
Trad. de Joan Vives. Il·lustr. d’Elena
Odriozola. Thule. Barcelona, 2006
Per als més petits
“Quan surt la Lluna, i arriba l’hora de dormir,
els ninots de la caixa surten a jugar”. Amb la
prosa concisa que el caracteritza, Ventura
ens presenta un seguit de joguines que pre-
nen vida de la mà d’Odriozola, que il·lustra
amb un mateix to enigmàtic i fent un petit gir
estilístic en relació als seus treballs anteriors.

Desvetllar
tots els sentits
Contes puça. Riki Blanco
Trad. de Joan Vives. Thule
Barcelona, 2006. A partir de 7 anys
Els contes puça tenen la llargada d’una plana
i cada un està protagonitzat per un personat-
ge del món del circ: Hilari, el domador de
puces; Regina, la trapezista; Mijhail, el llança-
ganivets... Vides curioses, històries entranya-
bles, imatges amb una mica de misteri, tot
banyat amb una pàtina de desencís però
també d’esperança.

El 2 blau. David Carter. Adaptació
d’Albert Jané. Combel
Barcelona, 2006. D’interès general

Tot i que no supera l’èxit anterior, Un punt
vermell, obrir aquest llibre és endinsar-se en
un món de construccions de paper increïbles,
d’escultures pròpies de l’art contemporani. A
cada doble pàgina, a més a més, l’autor
d’aquest espectacular pop-up ens convida a
buscar un 2 blau amagat.

El senyor Ferran. Agnes Guldemont
Trad. de Neus Nueno. Il·lustr. de Carll
Cneut. Fondo de Cultura Económica
Mèxic D.F., 2005. A partir d’11 anys

El senyor Ferran mira i torna a mirar. Té la
sensació d’haver perdut alguna cosa impor-
tant, però no sap què. Un mitjó estampat?,
un petit mirall?, una branca?... Aquest és un
llibre amb moltes lectures i una prosa que
t’obliga a aturar-te en cada paraula i a llegir a
poc a poc, si és que vols trobar allò que ha
perdut el senyor Ferran.

T’ho he dit 100 vegades
Gabriela Keselman
Il·lustracions de Claudia Ranucci
Destino. Barcelona, 2006. Premi
Destino Infantil Apel·les Mestres
Per als més petits

Kif Kif, un petit ós mandrós, és el protagonista
d’aquest àlbum il·lustrat. La seva mare li ha
dit alguna cosa important, però ell, per molt
que ho intenta, no pot recordar què és el que
la mare li ha dit cent vegades. Una història
molt tendra, però amb un to i unes il·lustraci-
ons que ben segur ens faran somriure.

Guineu. Margaret Wild. Trad. d’Anna
Gasol. Il·lustr. de Ron Brooks. Ekaré
Barcelona, 2006. A partir de 7 anys
Un gos, una garsa i una guineu protagonitzen
aquesta faula al voltant de l’amistat i la traï-
ció. Amistat, per part del gos i la garsa, que
viuen plegats. Traïció, la que planeja la gui-
neu, que plena de ràbia i enveja, no pot sofrir
l’amistat dels altres dos.

L’astrònom. Walt Whitman
Trad. d’Anna Duesa. Il·lustr. de Loren
Long. RBA i Serres. Barcelona, 2006
A partir de 7 anys

La imaginació davant el coneixement, la im-
mensitat, el silenci, la mesura de totes les
coses… són alguns dels conceptes que es
desprenen del poema de Walt Whitman i que
prenen sentit amb les il·lustracions d’aquest
àlbum, amb el gest i les expressions del nen
protagonista.

Un somriure
o un ensurt
Anna la sargantana. Irene Blasco
Tàndem. València, 2006

La dissenyadora valenciana Irene Blasco es-
criu i il·lustra aquest text protagonitzat per
una sargantana, l’Anna, que és tan despista-
da que pot arribar a oblidar qui és ella: una
tortuga, un camaleó? A través d’un text rimat
i unes situacions divertides, viurem el camí
que fa l’Anna tot buscant la seva identitat.

La petita caputxeta africana. Niki Daly
Traducció de Fina Marfà
Intermón Oxfam. Barcelona, 2006
A partir de 5 anys
Una nova versió del conte de la Caputxeta,
aquesta vegada de la mà de Salma, una nena
que viu a Ghana. El text i les imatges ens
mostren en clau d’humor com el Senyor Gos
enreda l’àvia de la nena i com finalment la
Salma i el seu avi aconsegueixen foragitar-lo
gràcies a una carota de Ka Ka Ka Motobi,
l’home del sac.

L’autèntica vida. Jean-Yves Ferri i
Manu Larcenet. Adaptació de Mercè
Canela i Garayoa. Bang. Barcelona,
2006. A partir d’11 anys
La Marieta i en Manu, farts de viure a la ciu-
tat, decideixen canviar de vida i es traslladen
al camp. Al llarg de les pàgines d’aquest
còmic, però, es fa evident que no és fàcil allu-
nyar-se, de cop i volta, dels skate parks, els
multisales, els caixers automàtics, el metro...

El bevedor de tinta. Éric Sanvoisin
Traducció de Jordi Vidal. Il·lustracions
de Martín Matje. Baula. Barcelona,
2006. A partir de 7 anys

Per a en Daniel, els llibres no tenen cap in-
terès, i això que el seu pare té una llibreria.
Un dia, però, en Daniel descobrirà el plaer
d’assaborir un bon llibre gràcies a un vam-
pir xuclatinta, un estrany personatge que
viu a la cripta d’un cementiri i es beu la tinta
dels llibres.

Infantil i juvenil
TRIA DE NOVETATS DE NADAL I REIS

Usoferimunatriaqueparteixde laselecciódelsmillors llibresdelcurs2005-2006
elaboratper l’equipdecríticade larevista ‘Faristol’;hosignendosbibliotecarisexperts
en literatura infantil i juvenil.Amblacol·laboracióde laLlibreriaAl·lots -ElPetitPríncep
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Frankenstein. Mary Shelley
Versió de Seve Calleja. Traducció de M.
Àngels Bogunyà. Il·lustracions de Tha
La Galera. Barcelona, 2006
A partir de 7 anys
Adaptació fidel i molt ben il·lustrada del
drama de Victor Frankenstein, el doctor que,
obsessionat per descobrir els secrets de la
creació i de l’ésser humà, va donar vida a un
monstre, del qual després va renegar. Aquest
monstre, de proporcions descomunals, és in-
comprès i odiat per tothom.

Nasreddín. Odile Weulersse
Traducció de Jordi Vidal. Il·lustracions
de Rébecca Dautremer. Baula
Barcelona, 2006. A partir de 7 anys

Un altre conte, en aquest cas popular, il·lus-
trat per l’exquisidesa de Rébecca Dautremer.
Nasreddín és un noi que, cada vegada que va
al mercat amb el pare, ha de sentir les opini-
ons de la gent al voltant de la manera de dur
la càrrega, cosa que li provoca tot de dubtes.
Molts somriures i una lliçó.

En algun altre lloc. Gabrielle Zevin
Trad. de Marta Pera. Columna
Barcelona, 2006. A partir de 15 anys
Gabrielle Zevin, guionista i escriptora nord-
americana, reflexiona amb humor sobre la
mort a través dels ulls d’una adolescent que
mor d’accident i es desperta a l’Illa de l’Altre
Lloc, on no s’envelleix, sinó que es rejoveneix
i on cal fer nous amics i trobar feina... Tot
això no agrada gens a la Liz, que només es-
perava complir 16 per enamorar-se i treure’s
el carnet.

Viure les aventures
més fantàstiques
King Kong. Anthony Browne
Fondo de Cultura Económica. Mèxic
D.F., 2006. A partir de 7 anys

Anthony Browne és, actualment, un dels
il·lustradors més prestigiosos del món, co-
negut especialment per usar goril·les hu-
manitzats en els seus contes. És l’autor
ideal per convertir King Kong en àlbum
il·lustrat i recrear-ne una versió sorpre-
nent, basada en la història concebuda per
E. Wallace i M.C. Cooper.

Quan el Pare Noel va caure del cel.
Cornelia Funke. Traducció de Carles
Miró. Il·lustracions de Regina Kehn
Bromera. Alzira, 2006. A partir de 9 anys
Amb la seva mestria, Funke ens ofereix
l’aventura d’en Nicolau Bonjan, un Pare Noel
que cau a la Terra i s’entesta a satisfer els de-
sitjos dels infants. És un dels pocs que ho fan,
ja que al Gran Consell de Nadal hi mana un
Pare Noel dolent que vol acabar amb la tradi-
ció. En Ben, el jove que descobreix en Bonjan,
viurà tota la lluita al seu costat.

La cosa que fa més mal del món. Paco
Liván. Trad. d’Ariadna Martín. Il·lustr.
de Roger Olmos. Oqo. Pontevedra,
2005. Premi Llibreter 2006 d’àlbum
il·lustrat. A partir de 5 anys

Aquest llibre és l’adaptació d’un conte popu-
lar de Costa d’Ivori. Amb unes il·lustracions
agosarades, se centra en el repte entre dos
personatges (una llebre i una hiena) per de-
mostrar què és el que fa més mal del món,
per acabar amb una lliçó final, com molts
contes tradicionals. En aquest cas, al voltant
de la mentida.

Peter Pan i la levita escarlata
Geraldine McCaughrean. Traducció
d’Anna Mauri. Il·lustracions de David
Wyatt. Empúries. Barcelona, 2006
A partir d’11 anys

Amb una acció trepidant i una enorme cura
pels elements i personatges del País de Mai
Més, G. McCaughrean respon, amb la segona
part de Peter Pan, a tota la màgia que va
desplegar un dels clàssics més vius de la lite-
ratura infantil, i a moltes de les preguntes
que ens van quedar al tinter.

Moby Dick. Herman Melville.
Adaptació de Geraldine McCaughrean
Traducció de Josep Julià. Il·lustracions
de Victor G. Ambrus. Vicens Vives
Barcelona, 2006
A partir de 13 anys
McCaughrean sintetitza i adapta, amb mà
destra i fidelitat, la trama d’una de les
novel·les d’aventures més autèntiques i més
importants de la literatura: la persecució de
Moby Dick, el perillós catxalot blanc, per part
del capità Ahab i la seva tripulació. L’odi, l’ob-
sessió i un afany immens de venjança els
porten a tots al límit entre la vida i la mort.

Lila i el secret dels focs. Philip
Pullman. Traducció de Josep Franco
Il·lustracions de Nick Harris. Bromera
Alzira, 2006. A partir de 9 anys

Una novel·la breu, de l’autor conegut per la
trilogia La matèria obscura, que narra el viat-
ge d’una jove hindú per rebel·lar-se contra el
futur que li prepara el seu pare. Acció cons-
tant, aventura genuïna i personatges agosa-
rats protagonitzen un periple a la recerca
d’una il·lusió i un reconeixement.

L’Alícia Patapam en els contes
Gianni Rodari. Traducció de Iolanda
Batallé. Il·lustracions d’Anna Laura
Cantone. Lumen. Barcelona, 2006
A partir de 5 anys
L’Alícia Patapam és una nena que cau a dins
d’un llibre i salta d’un conte popular a l’altre.
A través d’ella, Gianni Rodari ens ofereix una
breu aventura pel món de la imaginació, amb
una mirada juganera, realçada per les fantàs-
tiques i dinàmiques il·lustracions d’Anna
Laura Cantone.

Un secret
a cau d’orella
La música perduda. Pep Albanell
Grup Promotor. Barcelona, 2006
A partir de 13 anys

Novel·la poètica, i per a tots els públics, que
gira al voltant de l’absurditat de la guerra.
Un seguit de personatges, que deambulen
enmig d’un paisatge devastat per les bom-
bes, acaben coincidint en un enginyós i
emotiu trencaclosques ple de camins que
s’entrecreuen.

M. Lolita Bosch
Cruïlla. Barcelona, 2006
A partir de 15 anys
Que Lolita Bosch és una de les veus més in-
teressants de la literatura d’aquests darrers
dos anys es pot comprovar en aquesta
novel·la, que gira al voltant de la violència
de gènere i que, des del primer paràgraf,
atrapa l’interès del lector i no el deixa gens
indiferent.

Demà, si fa no fum. Faïza Guène
Traducció de Ramon Vilardell
i Núria Rica. Funambulista

Madrid, 2006. A partir de 15 anys
Primera novel·la d’una jove autora i fenomen
social a França, traduïda a més de vint llen-
gües. Explica, en primera persona, i d’una
manera deliciosament sarcàstica, la vida
d’una noia magribina de quinze anys, desen-
cantada però amb el cap encara ple de som-
nis. La galeria de personatges del suburbi de
Paris on viu és inoblidable.

Les ombres creixen al capvespre
Henning Mankell
Traducció de Francesc Miralles
Columna. Barcelona, 2006
A partir de 13 anys

Segona entrega de les històries del jove Joel
Guftanson, un noi que posa fantasia al dia a
dia i ens fa conèixer la seva difícil situació, al-
hora que observem les explicacions que es fa
de la vida i de l’actitud dels adults davant la
vida mateixa. Una narració que podríem clas-
sificar com a realisme màgic.

El desert de gel. Maite Carranza
Edebé. Barcelona, 2006
A partir de 13 anys

La segona part de la trilogia La guerra de
les bruixes és un bon exemple del camí per
on avança la narrativa fantàstica, tot barre-
jant elements de realisme i fantasia. Parla
d’un viatge a Grenlàndia, on coneixerem la
història d’amor de la mare de la protago-
nista, enmig d’una guerra entre dos clans
de bruixes.

Una font inesgotable
de coneixements
Tant de gust de conèixer-lo, senyor
Andersen. M. Carme Bernal i Carme
Rubio. Il·lustracions d’Emma Schmid
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Barcelona, 2006
A partir de 7 anys
Nova col·lecció de biografies que intenta
apropar alguns personatges memorables
de la història als infants. De moment, un
exemplar sobre Joan Maragall i un l’altre
sobre Hans Christian Andersen, en el qual
es parla tant de la seva vida com del país i
de l’època que el van acollir, i també es fa
una referència als contes més populars que
va escriure.

Infantil i juvenil
TRIA DE NOVETATS DE NADAL I REIS
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Jo també cuino. Brigitte Carrère
Traducció de Pau Joan Hernàndez
Il·lustracions de Serge Carrère
Combel. Barcelona, 2006
A partir de 7 anys
Heus aquí un seguit de consells pràctics i un
munt de receptes senzilles i delicioses per
aprendre a cuinar i per perfeccionar-se. Més
que per utilitzar-la els infants sols, és una guia
pràctica perquè tota la família la tingui ben a
prop i per compartir-la entre pares i fills. Un ma-
nual per treure’n molt de suc!

No és la cigonya!: Un llibre que parla
sobre nenes, nens, nadons, cossos,
famílies i amics. Robie H. Harris
Traducció de Josep Ferrer. Il·lustracions
de Michael Emberley. La Magrana
Barcelona, 2006. D’interès general
Totes les obres que ens han arribat de Harris i
Emberley estan escrites amb un estil amè, pre-
cís i divertit, i responen, com en aquest cas, a
moltes de les preguntes que es fan els infants
sobre el seu cos i l’origen de la vida. Una obra
útil tant per als infants com per als pares, mes-
tres i altres mediadors.

La sensacional història del món: des del
Big Bang fins als nostres dies. Neal
Layton. La Magrana. Barcelona, 2006
A partir de 5 anys
Neal Layton ens ofereix una eina senzilla, clara i
enginyosa per explicar la història del món als
més petits. L’autor ho aconsegueix amb molt
d’humor i amb uns desplegables ben originals i
espectaculars, que fan d’aquesta obra un
excel·lent i divertit llibre de regal.

I si tu visquessis allí. Stephanie Ledu
Traducció d’Albert Jané. Combel
Barcelona, 2006. A partir de 5 anys
¿T’imagines la teva vida si visquessis en una
altra part del món? En cada doble pàgina del lli-
bre se’ns presenta una gran il·lustració, elabora-
da per diferents autors, d’un ambient diferent.
L’infant hi descobreix diferents formes de vida i
d’espais: la ciutat, la sabana, l’estepa, el poble...

Taurons i altres monstres marins.
Robert Sabuda i Matthew Reinhardt
Tradducció d’Assumpta Bonet. Cruïlla
Barcelona, 2006. A partir de 7 anys

Els animals prehistòrics són un dels temes pre-
ferits dels infants. Heus aquí una enciclopèdia
amb figures en relleu per saber-ho tot i amb de-
tall de taurons enormes, escorpins immensos,
calamars gegants i altres monstres marins de la
Prehistòria.

Òperes explicades per a nens. Jordi
Sierra i Fabra. Traducció de Ferran
Gibert. Il·lustracions de Mercedes
Sendino García. Empúries. Barcelona,
2006. A partir de 7 anys
Després de l’èxit d’El meu primer llibre d’òpera,
Jordi Sierra i Fabra torna a triar deu òperes i a
explicar-les en forma de conte als infants. Una
bona manera de relacionar música i literatura, i
una excel·lent introducció a les històries que ex-
pliquen òperes com ara Madame Butterfly,
L’òpera de tres rals...

Poemes petits. Lola Casas
Il·lustracions de Gustavo
Roldán. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat
Barcelona, 2006
A partir de 7 anys

És difícil trobar libres de poemes
per als més menuts, perquè es-
criure’ls no és una tasca gens
fàcil. Lola Casas ens presenta en
aquest llibre seixanta-sis petits
poemes, agrupats per temes molt
propers als infants: els animals,
el cos, la natura, el menjar i la
vida quotidiana.

Les composicions –escrites en
un vocabulari bàsic– es basen en
el plaer del ritme i de la rima, en
imatges i comparacions simpàti-
ques, i a voltes originals i sorpre-
nents, fetes amb gràcia i vivaci-
tat. Al·lusions al món dels contes,
a objectes de la vida quotidiana,
a jocs i joguines, etc. fan que els
poemes siguin entenedors i alho-
ra suggeridors. La senzilla musi-
calitat i la brevetat afavoreixen
la memorització com un joc. Vet
ací, a tall d’exemple, el poema ti-
tulat Dent: “Sota el coixí, / la
poso a dormir. / I, a l’endemà..., /
què hi haurà?”. Finalment, les
il·lustracions de Gustavo Roldán,
tot i no tenir color, són atractives
i molt adients a les característi-
ques dels poemes, i estan ama-
nides amb un punt d’ironia.
Caterina Valriu

Aquí teniuunatriadesiscrítiques,desis llibresdestacats i
escritespersisautorsdiferents,aparegudesa larevista ‘Faristol’
alsnúmeros55 (junydel2006) i56 (novembredel2006)

El fill del passat
Mercè Company
Planeta & Oxford
Barcelona, 2006
A partir de 15 anys

Hem de felicitar-nos pel retorn a
la literatura de Mercè Company
(Barcelona, 1947) després del
dilatat parèntesi, que comença
el 1992, sense obra publicada. I
ha retornat amb una obra inte-
ressant, de dues parts molt dife-
renciades, que, així mateix,
tenen una factura qualitativa-
ment diferent.

La història d’El fill del passat
ens porta al segle XVII, quan un
jove de la costa catalana, l’hereu
Moré, vol canviar el seu destí i
deixar el mas per la música, els
amics i l’amor de la Paula. Però el
destí el porta a morir jove i a ser
retrobat per l’Adalbert i la Duna
tres-cents anys més tard.

Una doble història, unida nar-
rativament per cartes astrals que
permeten superar les barreres de
l’espai i el temps, però separades
per un salt qualitatiu important.
Així com la primera part trans-
corre sempre controlada per la
paraula justa i la bellesa d’imat-
ges evocadores, la segona s’apun-
ta amb massa facilitat a l’estil del
fast food literari juvenil actual.

Una història que ens dóna mol-
tes esperances de tornar a recu-
perar una de les millors plomes
de la literatura infantil i juvenil
catalana contemporània.
Joan Portell Rifà

L’home del sac. Josep M. Jové
Il·lustracions de Tha
La Galera - Cercle de Lectors
Barcelona, 2006
A partir de 7 anys

A l’obra, premi Hospital Sant
Joan de Déu 2005, un fet miste-
riós trenca la quotidianitat d’un
nen de ciutat. De l’aventura en
sortirà reforçada la relació del
nen amb la seva àvia.

La intriga de l’home del sac és
més bona en el procés que no pas
en la resolució i en alguns mo-
ments –per exemple quan l’àvia
se sent rejovenida– ens sobren
explicacions de l’autor. El cert és
que el text, tot i que correcte, se-
gurament passaria desapercebut
si no fos pel format i per les il·lus-
tracions, que marquen la perso-
nalitat del llibre.

Tha pinta a base d’aquarel·les
els decorats de l’obra: càlides
imatges de l’interior de la casa
contrasten amb l’ambient fred
del carrer; canvis de plans,
zooms... que creen una atmosfe-
ra tan real que t’envolta i fa creï-
ble l’impossible. La imatge enri-
queix totalment el text, i no
només a nivell narratiu sinó
també en un pla subjectiu, mos-
trant-nos l’interior dels perso-
natges. Glòria Gorchs

Iosa i les grues. Miquel Rayó
Il·lustracions de Valentí
Gubianas. Grup Promotor
Barcelona, 2006
A partir de 9 anys

Els habitants d’un poblet del Japó
es preparen per celebrar l’arriba-
da de les grues: segons les creen-
ces locals, aquests grans ocells
porten la sort allà on reposen del
seu viatge; si a l’hivern trien el
bosc proper, les pròximes collites
d’arròs seran abundoses. Per
aconseguir-ho, els vilatans enga-
lanen les cases amb fanals i por-
ten ofrenes a les aus migratòries.

En aquest conte, l’autor deixa
entreveure, amb traços prims, la
profunditat i complexitat de la na-
tura humana; la història creix al
voltant de les relacions contradic-
tòries del petit Iosa amb els seus
veïns més pròxims: Matsuó, bon-
dadós però itinerant, i Tojo, malhu-
morat i esquerp, envejós de l’admi-
ració que el xiquet sent per l’altre,
tanmateix gaudeix de la compa-
nyonia i les confessions del nen.

Un conte de ressonàncies ori-
entals que demostra que no calen
mil i una peripècies per teixir una
bona ficció infantil. Valentí Gubi-
anas fa seva la narració i la repre-
senta en unes il·lustracions que
recorden la composició i l’estilit-
zació dels dibuixos japonesos.
Arantxa Bea

Cuinem junts : 30 receptes per
cuinar en família. Eulàlia
Fargas. RBA - La Magrana
Barcelona, 2006
A partir d’11 anys

Heus aquí un receptari ben ama-
nit, amb ingredients ben dosificats
de cara al resultat final. Agafeu
una cuinera amb una bona expe-
riència (l’autora és la responsable
del taller de cuina per a infants del
mercat de la Boqueria). Deixeu
que ella us exposi les deu regles
d’or per cuinar. Acompanyeu-la al
mercat per ficar al cistell una sim-
ple classificació dels aliments. I ja
podem començar a treballar ple-
gats en l’elaboració d’uns plats dels
quals se’ns detallen els estris que
necessitem (i això és molt impor-
tant, perquè de les bones eines en
surten les bones feines), els ingre-
dients que ens calen i els passos a
seguir per obtenir un resultat com
el de la foto.

La claredat expositiva de les
explicacions i la maquetació, la
creativitat i la modernitat d’unes
receptes que no exclouen la sen-
zillesa d’execució, i el fet que hem
provat de fer-ne algunes sense
cap decepció en el resultat obtin-
gut, motiven que garantim la qua-
litat del llibre. Teresa Duran

Tirant lo Blanc. Joanot
Martorell
Adaptació de Pasqual Alapont
Il·lustracions de Panxi Vivó
Bromera.
Alzira, 2006
A partir d’11 anys

Una nova adaptació per al tea-
tre d’un text narratiu clàssic: Ti-
rant lo Blanc. El text teatralitza
alguns fragments de l’obra: la
conversa amb l’ermità Guillem
de Varoic, el viatge de Tirant a
Constantinoble i l’amor per la
princesa Carmesina.

És innegable que Pasqual Ala-
pont coneix bé l’obra de partida,
què és el teatre, qui són els nois
i les noies, i la llengua amb què
escriu, perquè fa un extracte i
un treball excel·lents per diver-
ses raons. Excel·lent, perquè
manté el to solemne i cerimoni-
ós propi dels personatges, i els
conceptes d’honor, d’heroisme i
de sacrifici, propis de la cavalle-
ria, i perquè conserva en dosis
perfectament controlades l’ero-
tisme i l’aventura i, alhora, la co-
micitat i el dramatisme que
amaren l’obra.

Una magnífica presentació i
unes bones indicacions de mun-
tatge ens mostren el coneixe-
ment de l’adaptador sobre la re-
alitat de les aules, alumnes i en-
senyants. I tot plegat, amb
domini, claredat i rigor tant en
les informacions, com en el ma-
teix text teatral. Marta Luna
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