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CULTU A

U
n llibre destaca per da-
munt dels altres. Si més
no per la seva “exten-
sió” un cop desplegat.
Es tracta de Mira, mira.

Il·lusions òptiques, d’Àngels Navarro
i Sonsoles Llorens (Combel). Un com-
plet joc visual per descobrir formes
que no es veuen a primer cop d’ull,
trobar cercles que es mouen, conver-
tir una doble làmina en diürna o noc-
turna, llegir a les fosques, fer girar
rodes per comptar línies i no parar de
mirar i mirar.

Un altre llibre desplegable és Un
viatge a través del temps (Cruïlla), un
diari del personatge de ficció Pròs-
per Hermes, viatger aventurer tant
cap al passat com cap al futur amb
una màquina del temps. El llibre-ob-

jecte està farcit de dibuixos, esque-
mes, figures desplegables i petits ob-
jectes per espiar que incrementen la
incògnita i la descoberta dels indrets
que es visiten.

Mai no n’hi ha prou de mirar del
dret i del revés La fabulosa llegenda
del rei Artús (Edebé). Una versió
adaptada i reduïda de Jordi Sierra i
Fabra que ha estat il·lustrada per
Francesc Rovira en un àlbum de luxe
que posa el relat en boca de qui més
coses sap d’aquella història, el mag
Merlí. El món d’Artús és també,
aquesta temporada, protagonista
d’un musical d’èxit. L’edició, doncs,
és més que oportuna.

El premi Hospital Sant Joan de Déu
d’àlbum il·lustrat s’ha convertit, en

aquesta edició, en un elaborat i sug-
geridor concepte de disseny gràfic.
Carles Cano és autor del text de Per
un botó (La Galera) i Joma ha regalat
als lectors una mena de quadern de
dibuix ple d’apunts en colors.

Un altre premi de literatura il·lus-
trada és La draga sense escates (Pu-
blicacions Abadia Montserrat), àlbum
guanyador del premi Mercè Llimona
2008, amb text de Lena Paüls i làmi-
nes amb guaix i llapis d’Àgata Gil, una
debutant en el gènere de la il·lustra-
ció literària amb un estil propi i ple de
vitalitat.

L’autor i il·lustrador lituà Kestutis
Kasparavicius fa un relat breu que fo-
menta l’interès per la literatura i l’art.
Els protagonistes són un bestiari que
situa en un ambient victorià sem-

blant al de Sherlock
Holmes. El quadre des-
aparegut (Thule) fa que
el lector endevini qui
pot ser el culpable.

Charlot és protago-
nista per partida doble
de dues novetats. Amb
l’àlbum il·lustrat de La
quimera de l’or (Com-
bel), de Laurence Gillot,
es recorda la trama
principal de la pel·lícula
més cara del cinema
mut, l’aventura a Alaska
a la recerca de l’or fabu-
lós. L’escena de la caba-
na en plena tempesta i
de Charlot fent-se una
sopa de bota i escurant-
ne els claus com si fos-
sin ossos de pollastre és
antològica. L’altra pro-
posta sobre Charles
Chaplin és un llibre amb

trencaclosques perquè el lector
pugui crear fotogrames d’algunes de
les seves pel·lícules més conegudes
amb les peces de fusta.

El barret del milicià, de Laia Altarri-
ba, il·lustrat per Guillem Cifré, conti-
nua la sèrie de Tantàgora La guerra
dels grans, basada en fets reals. His-
tòries de testimonis de la Guerra Civil
i de la seva infància versionades en
àlbums il·lustrats.

I un relat breu de Jordi Sierra i
Fabra, El Festival de les Paraules (El
Pirata), una mena de faula lingüística
on les paraules tenen vida i que
acaba demostrant que on hi ha vida
no només hi ha esperança, sinó
també baralles, enveges, crisis i acci-
dents de tota mena. ❋

A PARTIR DE 7 ANYS

1 Mira, mira.
Il·lusions
òptiques
● Idea i jocs: Àngels

Navarro

● Il·lustracions:
Carmen Queralt

● Disseny: Sonsoles
Llorens

● Ed. Combel Llorens

2
3
4
5

Un viatge a
través del
temps
● Text: Ruth Redford

● Il·lustracions: Greg
Becker

● Manipulació paper:
Ania Mocklinska

● Editorial Cruïlla

La fabulosa
llegenda del
rei Artús
● Text: Jordi Sierra i

Fabra

● Il·lustracions:
Francesc Rovira

● Editorial Edebé

Per un botó
● Text: Carles Cano

● Il·lustracions: Joma

● Editorial La Galera

● Premi Hospital Sant
Joan de Déu 2008

El quadre
desaparegut
● Text i il·lustracions:

Kestutis
Kasparavicius

● Editorial Thule

6La draga sense
escates
● Text: Lena Paüls

● Il·lustracions:
Àgata Gil

● Publicacions Abadia
Montserrat

● Premi Mercè
Llimona 2008

7 La quimera de
l’or (Charlot)
● Text: Laurence Gillot

● Il·lustracions:
Olivier Balez

● Editorial Combel

8El barret del
milicià
● Text: Laia Altarriba

● Il·lustracions:
Guillem Cifré

● Editorial Tantàgora

9El meu carrer
● Text: Bernat Romaní

● Il·lustracions: Àngels
Ruiz

● Premi Vaixell de
Vapor 2008

● Editorial Cruïlla

10El Festival de
les Paraules
● Text: Jordi Sierra i

Fabra

● Il·lustracions:
Marta Bru

● Editorial El Pirata

Llegir i
descobrir

IL·LUSTRACIÓ: ÀGATA GIL
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