
PER ALS MÉS PETITS
(de 0 a 4 anys)

600 punts negres.
David A. Carter, Adapt. Albert
Jané. Combel. 20 pàgines. 20
euros

Per tercer any consecutiu, David
A. Carter arriba per Nadal amb
els seus punts i la seva enginyeria
de paper. Després de l’èxit d’Un
punt vermell i d’El 2 blau, aques-
ta vegada ens sorprèn encara
més amb figures increïbles, en-
ganys i sorpreses per amagar els
seus 600 punts negres. Recoma-
nat per a tota la família.

El llibre de les veus.
Soledad Bravi. Trad. Anna
Coll-Vinent. Corimbo. 120
pàgines. 11 euros

Si l’any passat Soledad Bravi ens
presentava El llibre dels sorolls,
amb imatges atractives per tal
que els més petits hi posessin
nom i so, ara torna amb una pro-
posta similar, El llibre de les veus,
un imatgiari amb la veu o so que
fan els animals més populars: el
lleó rugeix, el porc gruny,...

Imaginari. Diccionari en
imatges.
A. Moreno. Cruïlla. 96
pàgines. 19,95 euros

Una de les millors maneres per-
què els petits entrin en contacte
amb el món del llibre i aprenguin
a relacionar els mots amb allò
que anomenen són els llibres
d’imatges. Aquesta extensa obra,
que es pot posar en forma de
faristol, conté mil paraules bàsi-
ques, ordenades per temes, amb
il·lustracions atractives, jocs, en-
devinalles,...

Camí del sol.
Montse Tobella. Baula. 28

pàgines. (Capsa de contes; 1)
6,50 euros

Camí del sol enceta una
col·lecció per als que comencen a
llegir. En ell, l’autora i
il·lustradora Montse Tobella nar-
ra una història molt suggeridora.
El valor de l’amistat és el missat-
ge principal que el conte des-
prèn, però hi tenen un paper des-
tacat els cinc sentits i les sensa-
cions.

PER ALS QUE JA SABEN
LLEGIR

(de 5 a 8 anys)

El llibre esbiaixat.
Peter Newell. Adapt. Miquel
Desclot. Thule. 48 pàgines.
14,90 euros

Heus aquí la reedició d’una obra
infantil editada per primer cop el
1910, pionera en els formats espe-
cials. Miquel Desclot ens ofereix,
amb la seva habitual mestria, la
versió catalana d’aquesta diverti-
da història rimada que narra
l’aparatós descens d’en Pau, a
bord del seu cotxet, pel pendent
més costerut del barri.

La merienda del señor
verde.
Javier Sáez Castán. Ekaré.
36 pàgines. 13 euros

El senyor verd cita a berenar una
colla de senyors de paraigua i bar-
ret, cadascun d’un color diferent,
per mostrar-los allò que s’amaga
rere una porta. Una narració
enigmàtica al voltant dels colors
i la seva diversitat, amb diversos
registres i nivells de lectura, tots
ells molt ben compenetrats. Un
llibre extraordinari i sorprenent.

L’illa del tresor.
R. L. Stevenson. Adapt.
Andrés Ibáñez. Il·lustr.
Mariona Cabassa. Lumen.
28 pàgines. 13,95 euros

D’un clàssic encara tan vigent

com L’illa del tresor se n’han fet
innombrables adaptacions.
D’aquesta en destaquen la sín-
tesi de la narració, el gran format
i, de manera especial, les vistoses
il·lustracions de Mariona Cabas-
sa, amb un estil que a estones
recorda els quadres naïfs d’Henri
Rousseau.

L’excursió. Tjibbe Veldkamp.
Il·lust. Philip Hopman. Trad.
Mirjam Hillenius. Libros del
Zorro Rojo. 28 pàgines. 12
euros

En Llorenç no té ganes d’anar a
l’escola perquè té una idea mi-
llor: construir la seva pròpia esco-
la amb fustes, teles i rodes. Un
àlbum amb una història esbojar-
rada en la qual es contraposa
una escola mòbil imaginada per
un nen amb una vella escola con-
duïda pel sorrut professor Sever.
El nom d’aquest darrer ja ho diu
tot.

PER ALS LECTORS
EXPERTS

(de 9 a 12 anys)

Túnels.
Roderick Gordon; Brian
Williams.Trad Josep Alemany i
Àlex Gombau. Empúries. 446
pàgines. (L’illa del temps; 5)
16 euros

Túnels és el primer llibre per a
infants dels seus autors i el pri-
mer d’una sèrie publicada per
l’editor de Harry Potter. Narra el
descobriment per part d’un pare
i un fill, afeccionats a les excava-
cions, d’un món subterrani sem-
blant al nostre, encara que hostil.
El seguit d’aventures que viuran
fan de bon llegir.

Tom fredapell.
Sally Prue.Trad. Albert Jané.
Bambú. 180 pàgines. (Grans
lectors; 3)

Tom fredapell és una novel·la
que arriba embolcallada per di-
versos premis al seu país. Amb
un estil clar i sintètic, l’autora

ens narra la història d’en Tom,
que, per les seves característiques
diferents dels membres de la Tri-
bu, és rebutjat per la mateixa i va
a parar al món dels humans, on
cercarà una sortida.

Poesies amb suc:
Antologia de poesia per a
infants.
Ed. Miquel Desclot. Il·lustr.
Mercè Galí. La Galera.
399 pàgines. 30 euros

Miquel Desclot ens ofereix una
extensa antologia de poesia per a
infants, sobretot d’autor català,
però, i això és l’interessant, hi
apareixen autors d’altres cultu-
res, alguns tan coneguts com Pes-
soa, Eliot,... Una acurada tria on
els infants i aquells que els acom-
panyen hi poden anar a pouar
per fer arribar la poesia on sigui i
quan sigui.

La invenció de l’Hugo
Cabret.
Brian Selznick. Trad. Josep
Sampere. Cruïlla. 534 pàgines.
20,50 euros

Obra innovadora en el sentit que
s’allunya de qualsevol tipus de
narració tradicional, tot combi-
nant amb precisió diversos llen-
guatges narratius: còmic, cine-
ma, novel·la,... Tant el continent
com el contingut s’uneixen per
explicar la màgica història de
l’Hugo, farcida d’intriga i acció.
És també un sentit homenatge al
cineasta Georges Méliès.

PER ALS LECTORS
AUTÒNOMS

(a partir de 13 anys)

Algo queda.
Inge Barth-Grözinger. Trad.
Soraya Hernán-Gómez.
Edebé. 328 pàgines. 18 euros

L’autora, professora en un insti-
tut de la ciutat alemanya d’Ellwa-
gen, va proposar als alumnes
d’esbrinar dades d’un jove jueu

que havia estudiat a l’institut i
s’havia hagut d’exiliar el 1938, a
causa del nazisme. Del material
recollit, va néixer aquesta
novel·la, on narra els fets fins a
l’exili, amb molt bona acollida al
seu país.

El secret del bandoler.
Llorenç Capdevila. Cruïlla. 190
pàgines (Gran Angular; 150)
7,50 euros

En la seva primera incursió en la
novel·la juvenil, Capdevila acon-
seguí el Premi Gran Angular
amb una obra on narra el viatge
iniciàtic d’un jove que cerca ven-
jar la mort del seu pare. Novel·la
d’aventures i intriga, ambientada
en el temps del bandolerisme i en
la qual Serralllonga, el popular
bandoler, hi té un paper destacat.

Tobi Lolness. Un
mil·límetre i mig
d’heroisme.
Timothée de Fombelle.
Trad. Josep Alemany.
Empúries. 294 pàgines. (L'illa
del temps; 4) 13,95 euros

Tobi Lolness és un nou heroi i
una novel·la d’aventures que pot
marcar època. Ell viu en un món
en miniatura, un roure, i ha de
fugir perquè el seu pare, un cientí-
fic, s’ha negat a revelar un secret.
Tobi esdevé un fugitiu perseguit
per gairebé tot el món, i la seva és
una obra escrita amb un estil pre-
cís i ric, hereva dels grans clàssics.

L’emperadriu dels eteris.
Laura Gallego García. Trad.
Emma Piqué. Bromera. 298
pàgines. (Esfera) 15,95 euros

Després de l’exitosa sèrie de les
Memòries d’Idhun, la prolífica au-
tora Laura Gallego arriba amb
diverses propostes al mercat, en-
tre les quals sobresurt L’empera-
driu dels eteris, la història d’un
perillós viatge dels dos protago-
nistes, habitants de les coves càli-
des, cap a un món de gel, on
diuen que no existeix el patiment
i la fam.

La tria de Nadal
PEP MOLIST

Ens fem grans
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