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Les castanyes de la castanyera
C ontes es bojarrats és la nova c ol·lec c ió de llibres il·lus trats de Baula per
a primers lec tors : tapa dura, il·lus trac ions a tot c olor, format generós ,
autors de c as a i his tòries s ens e gaire més ambic ió que fer pas s ar una
bona es tona. I això és el que ac ons egueix aques ta primera entrega,
gràc ies a la barreja impos s ible d’una c as tanyera que reparteix c as tanyes
(en la primera i quarta ac c epc ions de la paraula s egons el D I E C ) i un
marrec japonès es pec ialis ta en origami i arts marc ials que es devindrà el
s eu ajudant. Tant el text c om les il·lus trac ions juguen a no ens enyar totes
les c artes d’un bon princ ipi, i ac ons egueixen així implic ar el lec tor. A ixò
s í, quedeu avis ats : ni la M erc è ni el D aniel fan c onc es s ions , i tan s ols els
infants més aves ats a la lec tura de paraules i imatges ac ons eguiran
arribar al final d’una primera fras e quilomètric a o imaginar qui s ’amaga
darrere dels braç os i c ames que apareixen pels marges de la il·lus trac ió.
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