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L
libreobjecte, capsaderegal,
joc de postals... tot és dins
un cofre amb els secrets de
Princeses oblidades o des-
conegudes (Baula), una de

les joieseditorialsde la temporada.Les
il·lustracions són de Rébecca Dautre-
mer, en un llibre de Philippe Lecher-
meier, i un plec de postals amb les là-
minesde totes lesprinceses retratades.
És un plaer amb sensacions inesgota-
bles.

Un altre passeig visual es pot fer
amb l’àlbum que Pep Montserrat ha
il·lustrat de L’Odissea (Combel), en una
adaptació d’Albert Jané. Àlbum de là-
mines a doble pàgina i edició molt acu-
rada. Una oportunitat per revisitar un
dels poemes èpics de la literatura clàs-
sica grega.

L’il·lustrador
Carles Arbat
ofereix també
un altre viatge
visual, en
aquest cas per
l’àlbum La nit
que la munta-
nya va baixar al
riu, de Pep Coll
(La Galera), un
recull de llegen-
des d’arreu de
les terrescatala-
nes, explicades
per uns con-
gressistes atra-
pats en un hotel
del Pirineu a
causa d’una
allau que ha
deixat inútil la
carretera.

Una cosa si-
milar fan Her-
nández Ripoll i Sainz de la Maza, amb
l’il·lustrador Daniel Montero, però
l’allaues transformaenunaplujadere-
lats de tots els racons del món. Com fa
quatre anys amb el primer volum, Tots
elscontesdelmón(Molino), aportacin-
quanta contes més i una mirada uni-
versal a cadascun dels seus orígens.

Ghostgirl, de Tonya Hurley (Empúri-
es), és una novel·la que podria formar
part dels fetitxes de la jove tribu gòtica
i que penetra en l’humor negre amb
Charlotte, que mor per fer-se invisible i
vèncer la creativitat que la farà desta-
car. El disseny, amb rivets platejats,
adapta també l’estètica gòtica i un se
l’imagina entre els dits d’ungles llar-
gues,de lectorsdevestimentesnegres,
amb una mirada vampírica, que cobra

encara més vida quan cau la fosca.
Unarquitectecastellonenc,establert

a Barcelona, que signa J.F. Reno, ha
obert la col·lecció Nàufrags de La Ga-
lera, amb la novel·la Mig-home. ¿Algú
es pot resistir a saber alguna cosa més
de qui confessa: “Jo llavors era mig-
home i pasturava vaques amb altres
noies a les Altures Verdes, al peu de la
Cara Blanca”. L’autor, en un treball de
llenguatge remarcable, s’arrisca amb
una novel·la que explora un ritu inicià-
tic en una tribu aïllada del món.

Un text teatral adaptat per Jaume
Policarpo incorpora a la col·lecció Mi-
calet, d’Editorial Bromera, el clàssic
d’Edmond Rostand, Cyrano de Berge-
rac,que repeteix allò de: “Adéu, Rosau-
ra, no et deixaré ja mai / la falç de la
mort sega sense desmai / però el meu

amor perdurarà
immortal”. Però
Rosaura no es
deixa engalipar
i llança la pre-
gunta del milió:
“Com pots llegir
si s’ha fet de
nit?”.

I d’amor
també en parla
Agustín Fernán-
dez Paz, últim
Premio Nacio-
nal de literatura
juvenil. Brome-
ra publica
Només ens
queda l’amor,
amb uns perso-
natges que des-
cobreixen que
l’amor és capaç
de transformar-
los i fer-los

veure la vida d’una altra manera.
Un altre premi de la temporada és el

Gran Angular de Cruïlla, Canelons
freds, que aporta una peça de la guio-
nista Anna Manso. Dues adolescents
en una, la Didi i la Monsti, capaces de
transformar en una aventura esbojar-
rada l’existènciagrisade lesduesgràci-
esaentrarencos iànimadinsde la lite-
ratura.

I el dissenyador gràfic format a
Nova York Sam Ita aporta un dels lli-
bres més originals dels últims temps:
un pop-up sense fronteres que barre-
ja l’àlbum, el còmic i les làmines des-
plegables per explicar amb una mira-
da nova les profunditats de les 20.000
llegües de viatge submarí, de Jules
Verne (Cruïlla). ❋

A PARTIR DE 12 ANYS

1 Princeses
oblidades o
desconegudes
● Text: Philippe

Lechermeier

● Il·lustracions:
Rébecca Dautremer

● Editorial Baula

2
3
4
5

L’Odissea
● Text: Homer / Albert

Jané (adaptació)

● Il·lustracions:
Pep Montserrat

● Editorial Combel

La nit que la
muntanya va
baixar al riu
● Text: Pep Coll

● Il·lustracions:
Carles Arbat

● Editorial La Galera

Tot un món
de contes
● Text: J.M. Hernández

Ripoll i Aro Sainz de
la Maza

● Il·lustracions:
Daniel Montero

● Editorial
Molino - RBA

Ghostgirl
● Text: Tonya Hurley

● Il·lustracions:
Craigh Philips

● Editorial Empúries

6
Mig-home
● Text: J.F. Reno

● Editorial La Galera

7 Cyrano de
Bergerac
● Text: Edmond

Rostand / Jaume
Pilicarpo
(adaptació)

● Il·lustracions:
Francesc Santacana

● Editorial Bromera

8Només ens
queda l’amor
● Text: Agustín

Fernández Paz

● Editorial Bromera

9
Canelons freds
● Text: Anna Manso

● Editorial Cruïlla

1020.000 llegües
de viatge
submarí
● Text i il.lustracions:

Sam Ita

● Editorial Cruïlla

Clàssics i
contemporanis

IL·LUSTRACIÓ: DANIEL MONTERO
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