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INFANTIL
EL CUERNO Y EL
CENTRO DE LA LUNA
Antonio Lozano i Alex Omist
Beascoa. 10,95 €

Una parella de germans, els seus
pares i una estranya criatura
protagonitzen aquest àlbum que
transcorre al llarg d’una nit plena
de somnis i fets imprevistos.
Alex Omist, combinant el
blanc i negre amb tocs de groc,
accentua l’atmosfera onírica de
la història.

CARLOTA I EL MISTERI
DEL BOTÍ PIRATA
CARLOTA Y EL MISTERIO
DEL BOTÍN PIRATA
Gemma Lienas
Empúries / Destino. 7,95 €

La Tribu de Camelot torna amb noves aventures. En aquesta ocasió,
els personatges creats per Gemma Lienas, encapçalats per la inquieta Carlota, s’enfronten a un
nou misteri després de trobar
una antiga moneda d’or.

RASPALL

LA LLEGENDA DE SANT JORDI

Pere Calders i Carme Solé Vendrell
Rosa Sensat -Magenta. 17,95 €

Petits dracs

Raspall, un conte fantàstic de Calders on un raspall es converteix
en animal de companyia, es recupera ara, amb dibuixos de
Carme Solé Vendrell, en la nova
col·lecció il·lustrada Mars, avalada
per l’Associació de Mestres Rosa
Sensat. S’hi editaran els millors
treballs d’aquesta dibuixant,
com La lluna d’en Joan.

S

ant Jordi no seria el mateix sense l’habitual
quota de novetats infantils sobre la llegenda
del cavaller i el drac. Sens dubte, una de les propostes més originals és La llegenda de Sant Jordi
(Combel), un llibre que se suma a la creixent febre pels
pop-ups i recrea la llegenda amb l’ajuda de maquetes
desplegables en tres dimensions on es fusionen perfectament les coloristes il·lustracions de Mercè Canals i l’elaborat treball d’enginyeria en paper de Lluís Farré. Un altre volum infal·lible és El meu primer castell de dracs (Ediciones B), que desplega un gran castell en 3D i permet jugar
amb petits personatges de cartró. Entre els àlbums il·
lustrats, La llegenda de Sant Jordi, amb belles il·lustracions
de Màriam Ben-Àrab; La llegenda de Sant Jordi i el drac (Baula-Cromosoma), amb la companyia de les Tres Bessones i
la Bruixa Avorrida; o La princesa drac (Juventud), adaptació d’un conte de fades anglès. I per a primers lectors aficionats a la música, Roses i dracs, un conjunt de poemes sobre roses, dracs, cavallers i princeses escrits per Núria Albertí, il·lustrats per Linhart i musicats per Mercè Blanes,
que s’acompanya de partitures i un CD amb cançons.
CARLES VALBUENA

tina Superbruixa i el
llibre d’encanteris /
kika superbruJa y el
libro de hechizos
Knister
Brúixola / Bruño. 12 €

33 Sant Jordi i el drac, per Màriam Ben-Àrab.

BARCELONA para niños

GARGOTS AMB TARO
GOMI / GARABATOS CON
taro gomi

Javier Zabala
Nórdica. 9,50 €

Taro Gomi
Coco Books. 17,90 €

El japonès Taro Gomi convida
els nens a desenvolupar la seva
creativitat a través del dibuix en
aquesta original obra en què reflecteix els seus gustos i hàbits
quotidians. La gràcia consisteix
que els nens facin el mateix amb
els seus a les pàgines en blanc.

LA LLEGENDA DE SAN
JORDI / LA
leyenda
DE SAN
JORge
Lluís Farré i
Mercè Canals
Combel. 15,50 €

EN JORDI I
EL PETIT
CAVALLER
la llegenJORGE Y EL
da de Sant
PEQUEÑO
jordi i el
CABALLERO
drac
R. Armitage
i A. Robins
Blume. 11,90 €

LILI, LETO Y EL
DEMONIO DEL MAR

SANT JORDI
ROSES
I EL DRAC
I DRACS
EL CABALLERO Y EL Nuria Albertí,
Mercè Blanes
DRAGÓN
Teresa Campos
Intermón Oxfam
14 €

Diversos autors
Baula Cromosoma
14,94 €

i Linhart
Publicacions
de l’Abadia de
Montserrat. 20 €

la
llegeNda
de sant
jordi
Mariam Ben-Àrab
Empúries. 12,95 €

EL MEU
PRIMER
CASTELL
DE DRACS
Jesús Ballaz i
Maria Espluga
Ediciones B. 25 €

la MEDIA NARANJA
Elena Ferrándiz
Thule. 18 €

També les taronges necessiten
trobar la seva mitja taronja per
ser felices, com la protagonista
d’aquest poètic conte que no renuncia a intentar-ho fins que troba la parella ideal. Elena Ferrándiz narra i il·lustra la seva història
adaptant-se a l’original format de
mitja lluna d’un llibre amb gruixudes pàgines de cartró.

iMAGINA UN lloc
IMAGINA UN Lugar
Sarah L. Thomson i Rob Gonsalves
Joventut / Juventud. 15 €

L’impossible es fa realitat en
aquest bonic llibre on es poden
contemplar elegants cases de totxo que floten sobre enormes barques de fusta, grans onades que
es fonen amb muntanyes nevades i taulers d’escacs que es prolonguen cap a l’infinit. Una joia
per a totes les edats.

Javier Zabala, Premio Nacional de
Ilustración 2005, invita els nens a
descobrir Barcelona amb aquesta guia desplegable que inclou
dibuixos de l’Eixample, la plaça
Reial o la Pedrera. La seva estètica, d’aire naïf, accentua l’atractiu
d’un llibre que es publica en castellà i anglès i que també enamorarà els adults.

DE QUÈ FA GUST LA LLUNA?
¿A QUÉ SABE LA LUNA?
Michel Grejniec
Kalandraka. 15 €

Cornelia Funke
Siruela. 16,90 €

Cornelia Funke dóna curs al seu
costat més infantil en aquesta
divertida història submarina en
què el senyor i la senyora Esnorquel viatgen en submarí al fons
del mar a la recerca d’un parell de
sirenes. Cal destacar les simpàtiques il·lustracions que acompanyen el text, obra de l’autora.

Mentre arriba l’estrena de la
pel·lícula de Disney, el 12 de juny
que ve, els fans de Tina poden mitigar l’espera amb aquesta edició
especial del seu llibre d’encanteris
que suma a les il·lustracions originals fotogrames del film.

ALFAB’ART
LAS LETRAS EN EL ARTE

‘FENOMEN STILTON’
Geronimo i Tea Stilton
Destino

Anne Guéry i Olivier Dussutour
Cruïlla / SM. 16,95 €

Passen els anys, però l’encant
d’aquesta història sobre un grup
d’animals que volen tastar el gust
de la lluna segueix intacte. Per
commemorar el desè aniversari
de la seva publicació, l’editorial
gallega Kalandraka llança una
edició especial que inclou un mesurador per a nens.

Buscar les lletres de l’alfabet a
l’interior d’una pintura pot ser una
bona manera d’arribar a entendre millor l’art. Aquesta és l’original proposta d’aquest diccionari en imatges que inclou obres de Giotto, Picasso, Chagall, Magritte i altres grans mestres. Al final, s’inclou un apèndix amb un comentari de totes les obres.

Aquest Sant Jordi els membres de la família Stilton tornen amb noves aventures en
català i castellà. A La ciutat secreta (13,95 €),
Tea Stilton explica com les seves millors
amigues van descobrir la ciutat secreta
dels inques mentre que el seu famós germà Gerónimo es prepara per ser cinturó
negre a No volies karate, Stilton? (7,95).

NO VULL SER VIOLETA!

SOMBRAS EN EL ESPACIO

Charlie, nas de
LLAUTÓ / Charlie,
naRIZ DE HOJALATA

Philip Stanton
Baula. 8,95 €

Richard Fowler
Ediciones B. 13,95 €

Anna Obiols i Joan Subirana
Destino. 12,95 €

L’editorial Baula publica per primera
vegada en català les tres primeres aventures de la gata Misha, el simpàtic personatge creat pel nord-americà Philip
Stanton. En el primer títol de la sèrie, Misha assumeix
el seu color violeta i descobreix que el que és verdaderament important és l’interior de les persones. Altres
títols: Avui no aniré a l’escola i És meu. Torna-m’ho.

EL CAS DE LES ESCOMBRARIES PERFUMADES / EL CASO
DE LA BASURA PERFUMADA
Javier Fonseca i Joaquín Gonzalez
Macmillan. 10,50 €

Aprendre anglès és més divertit
amb aquesta nova sèrie protagonit.
zada per la jove detectiva Clara Secret. En la seva primera aventura,
il·lustrada per Joaquín González,
la intrèpida investigadora buscarà
solució a la pudor de les escombraries que molesten els veïns.

Descobrir els secrets ocults del sistema solar resulta molt més divertit
amb aquest llibre per contemplar a les fosques que
s’acompanya d’una petita llanterna. N’hi ha prou de
dirigir el focus de llum a través de les figures desplegables perquè apareguin, com per art de màgia, les ombres d’una nau extraterrestre, un astronauta que repara una antena a l’espai o un eclipsi total.

L’entranyable pallasso català
Charlie Rivel cobra vida en aquest
àlbum que recrea, en tinta xinesa
vermella i negra i gairebé sense
text, una de les seves funcions,
des dels preparatius al camerino
fins al seu comiat amb el famós
udol. Premi Apel·les Mestres.

KODOR

ELVIS

GALLETAS CHINAS

Michèle Bayar, Mahmoud Ahmet
Koloné i Mandana Sadat
Proteus. 15 €

Taï-Marc Le Thanh i Rébecca Dautremer
Edelvives. 18 €

Antonio Skármeta i Emilio Urberuaga
Serres. 18 €

La figura d’Elvis Presley ve immediatament al cap al llegir aquesta
història sobre un jove cantant que
marxa del seu Mississipí natal per
triomfar a Las Vegas. Com li va passar a l’autèntic rei del rock, aviat
descobrirà l’alt preu que s’ha de pagar per assolir l’èxit. Magnífiques
il·lustracions de la francesa Rébecca Dautremer.

L’escriptor Antonio Skármeta reflexiona sobre els capritxos de la
fortuna en aquesta història protagonitzada per Daniel, un nen
maputxe que es converteix en el
forner més famós de tot Xile després d’obrir un dolç de la sort en
un restaurant xinès. Les simpàtiques il·lustracions d’Emilio Urberuaga acompanyen el text.

Un jove pastor nòmada tubu, poble originari del nord del Txad,
demostra el seu valor per obtenir l’amor de la bella Bila en
aquest emotiu retrat d’una cultura ancestral. Les coloristes
il·lustracions de Mandana Sadat,
amb predomini del vermell, accentuen el to èpic de la narració.

