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P
aper de ceba i ombres xi-
neses, però també, sobta-
dament, colors. Un bosc
ple de boira (Cruïlla), de
Nick Sharratt, és una mi-

rada inèdita a través d’un llibre de tot
el que es veu i no es veu darrere el
tul. Els colors, en gran contrast amb
les ombres, reprodueixen alguns dels
personatges tradicionals del bosc en
una subtil introducció a la mitologia.

Els àlbums sobre Gaspar, Melcior
i Baltasar són un clàssic dels catà-
legs. Un dels que aporta més sor-
preses és Els tres Reis d’Orient
(Combel), pop-up elaborat per Lluís
Farré i Mercè Canals, autors i il·lus-
tradors que expliquen en làmines
desplegables en tres dimensions el
camí dels tres savis que no falten en
cap pessebre.

L’Emily Brown és un personatge
d’àlbum il·lustrat que porta darrere
el nom de l’autora, Cressida Cowell.
Aquest conill pertany a Emily Brown
(Beascoa) explica un seguit d’aventu-
res que van des de l’espai al reialme
de la sobirana Gloriana Tercera.

Animals (Cruïlla) és un àlbum de
pam i mig de base per dos pams d’al-
tura, que, sense paraules, diu més del
que potser es podria treure d’una en-
ciclopèdia. Grans làmines amb sola-
pes que s’aixequen i desplegables de
pàgina sencera que descobreixen a
dins un animal selvàtic, sempre que
abans s’endevini pel color de la pell,
per les taques, per la mirada, per la
forma de la cua...

En Rugits i l’Orelles, de Chih-Yuan
Chen (Thule), té també solapes en un
conte 2 per 1 amb l’atractiu que es pot
fer la lectura d’un de sol o bé, si el lec-
tor s’hi atreveix, alternar les dues tra-
mes. Es pot agafar com un llibre de
disbarats o com un inici al surrealis-

me, amb l’avantatge que permet una
lectura lineal amb cap i peus.

La Carlota és una criatura que va a
la seva i en Miniatura és el seu gat. Les
malifetes són la targeta de presenta-
ció. El petit àlbum Carlota i Miniatura,
de Pierre Le Gall i Éruc Héliot (Baula),
mostra unes il·lustracions que volen
ser vinyetes grans de còmic, amb tra-
ços senzills i molt poc text.

En canvi, L’Amèlia vol un gos, de
Tim Bowley i André Neves (Kalandra-
ka), mostra làmines amb personatges
grotescos, en primers plans, enbol-
callats d’una història que barreja la
fantasia amb la realitat mentre la pe-
tita intenta aconseguir una mascota.

En Charlie és un mico burleta que
es passa la vida per la selva criticant
els altres. No siguis poca-solta!, de
Ben Redlich (Joventut), és un conte
moralista que acaba capgirant-se
contra el mateix protagonista perquè
en tregui una lliçó.

Sandrine Andrews explica alguns
dels significats d’una tria de quadres
de Joan Miró. El color dels somnis
(Cruïlla) fa una mirada en un àlbum
farcit de reproduccions de paisatges
i figures com La masia, Gos bordant
a la lluna, El somriure d’una llàgrima,
Cap d’home i La migdiada, amb un
llenguatge entenedor per als qui des-
cobreixen per primera vegada el
món mironià.

I un llibre-joc, M’endevines, d’Anna
M. Matas i Joan Antoja (Barcanova),
un recull de dues dotzenes d’endevi-
nalles que s’agrupen per Bestials, Na-
turals, Boníssimes i Fantàstiques. Fo-
tografies, il·lustracions i làmines en
bloc espiral que amaguen incògnites
com: “Tremolo i no és pas de fred,
m’adornen amb sucre cremat, als lla-
miners entusiasmo i en les postres
sóc menjat.”❋
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● Text i il·lustracions:
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Els tres Reis
d’Orient
● Text i enginyeria

paper: Lluís Farré

● Il·lustracions:
Mercè Canals

● Editorial Combel

Aquest conill
pertany a
Emily Brown
● Text: Cressida

Cowell

● Il·lustracions:
Neal Layton

● Editorial Beascoa -
Random House
Mondadori

Animals
● Creació d’Éditions

du Panama, París

● Adaptació:
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● Editorial Cruïlla
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● Text i il·lustracions:

Chich-Yuan Chen

● Editorial Thule
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Miniatura
● Text i il·lustracions:

Pierre Le Gall i Éric
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● Editorial Baula
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vol un gos
● Text: Tim Bowley
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poca-solta!
● Text i l·lustracions:

Ben Redlich

● Editorial Joventut

9Miró, el color
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● Il·lustracions: Joan
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