
El món de la disfressa
Els protagonistes d’aquests contes (Les dis-

fresses del senyor Prudenci, L’home eixelebrat i
La disfressa més original) es disfressen per Car-
nestoltes. El senyor Prudenci va començar a ves-
tir-se de semàfor i de poc que no organitza un
desgavell de trànsit, però al final troba la disfressa
adient: la de pallasso. Al poble de Muntanya
Assenyada, un home vesteix d’una manera molt
estrambòtica i fa coses ben estranyes... Finalment,
l’Hug es disfressa de pirata i s’ho passa d’allò més
bé. (C.C.)

Llibres per als més joves
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Jesús ens parla
Aquest llibre es basa en la vida de Jesús, però

té la gran singularitat que està narrat per Ell
mateix. És, per tant, una obra ficció però basada en
la realitat d’un Jesús que pot enamorar els infants
de catequesi de postcomunió, entre els 10 i 12
anys. Escrit de manera senzilla i amena, pot esde-
venir un bon instrument en mans d’educadors i
pares. «El que he intentat és ser fidel al missatge
i a l’estil de Jesús», afirma l’autora, M. Victòria
Molins, religiosa de la Companyia de Santa Teresa
de Jesús. (C.C.)

Josep Gòrriz (text) i Marta Balaguer
(il·lustracions), Les set cases del Buti.
Editorial Bambú, Barcelona 2007, 92 pàg.

El secret de la Laia
La Laia és la nena que millor esborra la

pissarra a classe. L’esborra de dalt a baix, de
dreta a esquerra, de costat, d’esquena, sense
mirar, cantant, fent sorolls de granota i traient la
llengua... Li encanta esborrar la pissarra. De fet,
la Laia pot semblar una nena normal, però no ho
és, perquè amaga un secret. Un dia, mentre la
Laia era a classe amb els seus companys, hi va
entrar un monstre gegant fet d’escuma de xam-
pú. «Busco la Princesa», deia. La Laia sabia que
la buscava a ella. (C.C.)

Martín Piñol (text) i Sofía Balzola
(il·lustracions), La Laia i l’horripilant Monstre
de Xampú. Editorial Edebé, Col·lecció Tucà,
Barcelona 2007, 88 pàg.

M. Victòria Molins (text) i Laia Guerrero
(il·lustracions), Me llamo Jesús. Ediciones STJ,
Col·lecció Quique’s Club Buenagente,
Barcelona 2007, 164 pàg.

Joan de Déu Prats (text) i Christian Inaraja
(il·lustracions), 3 contes de Carnaval. Publicacions

de l’Abadia de Montserrat, Col·lecció Insòlits,
Barcelona 2008, 26 pàg.

La fal·lera
d’en Buti

El Buti és un terrier panxacontent. Un dia
tasta una botifarra estranya però boníssima, i ja
no pensa en res més. Només falta que l’abando-
nin a la carretera i es guanyi la vida assaltant
clientes de la carnisseria! Sort que en Jan i la
Cira miren per ell. Ho sabrà aprofitar? Serà
capaç de dir prou a les botifarres i fer alguna
cosa més que no sigui jeure i menjar com un
fartaner? Digues, Buti: no t’agradaria deixar de
rondar i viure en una casa nova amb algú que
t’estimi? De ben segur que s’ho pensarà. (C.C.)

AA.DD. (text) i Mabel Piérola
(il·lustracions), La vella del bosc. El petit
avet. Blancaneu. Els cignes salvatges.
Combel Editorial, Col·lecció El Cavall
Volador Clàssic, Barcelona 2007, 95 pàg.

Una pipa màgica
Max és un nen que pensa que a casa seva viu

«un núvol de fum». És la manera de referir-se al
seu pare, que fuma sense parar. Està tan endinsat
en el núvol que és difícil veure’l. «Per veure’l he
de ficar-me dins del núvol», explica en Max. Un
dia, la mare li fa un regal molt especial al seu
espòs: una pipa que té gust de regalèssia, de
pollastre i d’hamburguesa. Es tracta, a més, d’una
pipa que sap dibuixar somnis i transportar infants.
Quines sorpreses més amaga aquesta pipa màgi-
ca? (C.C.)

Grans
civilitzacions

Aquesta nova col·lecció presenta llibres amb
un format enciclopèdic particularment atractiu,
entretingut i dinàmic. Gairebé dues-centes foto-
grafies, quatre desplegables, quatre còmics i curi-
ositats sorprenents per descobrir civilitzacions
antigues i fascinants que van viure al voltant de la
Mediterrània: els sumeris, els egipcis, els he-
breus, els grecs i els romans. Ells van inventar
l’escriptura, van construir las piràmides, van ide-
ar la democràcia, etc. (C.C.)

Victoria Pérez Escrivá (text) i Claudia Ranucci
(il·lustracions), La pipa de mi padre.

Ediciones SM, Col·lecció El Barco de Vapor,
Boadilla del Monte 2007, 95 pàg.

Catherine Loizeau (text), Els mons antics.
Combel Editorial, Col·lecció Combel DOC,

Barcelona 2007, 173 pàg.

Cosetta Zanotti (text) i Cristiana Cerreti
(il·lustracions), El mar del cel. Editorial

Claret, Col·lecció Claret Kids-Paraules per
Dir-ho, Barcelona 2007, 28 pàg.

L’altra cara de la vida
«Com és que tants amics nostres ja se

n’han anat al mar del cel i nosaltres en canvi
encara no?», va preguntar en Buc, un peixet
alegre i eixerit, a la seva mare. I aquesta li va
contestar. «Per a cada criatura hi ha un temps
feliç per passar en el mar d’aigua i un altre,
encara més llarg i i feliç, per passar en el mar
del cel.» Aquest conte parla de la vida («mar
d’aigua») que inclou la mort («mar del cel»).
Només hi ha una manera de parlar de la mort:
com de l’altra cara de la vida. (C.C.)

Clàssics infantils
Amb aquesta col·lecció de Combel Editorial els contes populars es posen a l’abast

dels més petits. Aquest recopilatori per a
nens i nenes a partir de tres anys inclou
quatre clàssics de la literatura infantil. A
més, no tan sols tenen l’oportunitat de
llegir els contes en adaptacions acurades,
sinó que també els poden escoltar. El
volum inclou un CD amb la narració dra-
matitzada i amb efectes sonors dels con-
tes. Una combinació de lectura i audició
que entusiasmarà els joves lectors. (C.C.)




