
Recomanacions de Sant Jordi 2018

Ja tenim aquí Sant Jordi i encara no sabeu quin llibre regalar als petits de la casa? No us 
preocupeu, perquè com cada any a El Culturista us fem una tria dels llibres més 
interessants i recomanables per als lectors primerencs i més joves. Us n’hem seleccionats 
uns quants de la nostra extensa secció de ressenyes, classificats per franges d’edat 
aproximades que, com sempre, dependrà molt de l’habilitat lectora i de l’acompanyament 
de l’adult: d’1 a 5 anys, de 5 a 7 anys, a partir de 8 anys i més de 10 anys.
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D’1 a 5 anys

La Cinta, d’Adrien Parlange

Kókinos

A simple vista tenim un llibre bonic, per mirar i remirar amb unes il·lustracions elegants 
(amb només quatre colors) que captiven qualsevol observador. Però, Adrien Parlange no 
s’atura aquí i ens ofereix pàgines per jugar, interactuar i imaginar. [Ressenya completa]
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 Les tres cartes de l’Ós, de Julia Donaldson i Alex Scheffler

Editorial Joventut

Si us parlem dels Contes del Bosc de la Gla potser no us sonen, però si us diem que 
l’autora i l’il·lustrador són els creadors del grúfal us situareu ràpidament. El grúfal és un 
dels grans èxits de la literatura infantil dels últims anys, ha venut més de deu milions i mig 
d’exemplars arreu del món, ha guanyat premis, ha estat traduït a una trentena d’idiomes, 
s’ha adaptat al cinema i se n’han fet diverses representacions teatrals. [Ressenya 
completa]
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Mau iz io?, de Carson Ellis

Barbara Fiore Editora

No és habitual que un llibre infantil, amb poca lletra i dibuixos minimalistes, pugui donar 
tant de joc com ¿Mau iz io? Aquest àlbum il·lustrat per la canadenca Carson Ellis i 
protagonitzat per un grup d’insectes ens permet d’introduir conceptes científics com les 
estacions de l’any, també de treballar els animals a partir dels personatges que hi 
apareixen (marietes, formigues, aranyes, centpeus…) i, fins i tot, d’explicar el cicle de la 
vida a partir del creixement d’una planta al llarg de l’any. [Ressenya completa]
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La pilota groga, de Daniel Fehr i Bernardo P. Carvalho

Takatuka

Del llibre D’aquí no passa ningú!, de l’escriptora Isabel Minhós Martins i l’il·lustrador 
Bernardo P. Carvalho, ens en vam declarar ferms admiradors fa més d’un any tant per la 
temàtica (explica els règims dictatorials als infants) com per la manera com els dibuixos 
juguen amb la compaginació de l’àlbum. Ara el mateix il·lustador portuguès torna amb un 
altre llibre traduït per Takatuka, amb textos en aquest cas de Daniel Fehr, que va un pas 
més enllà en aquest joc entre contingut i continent. [Ressenya completa]
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Dolent, de Lorenz Pauli i Kathrin Schärer

Takatuka

No és gaire habitual veure una cabra, un gos, un colom, un cavall, un gat i un grup de 
porcs conversant i rient en un racó d’una granja. I encara és menys habitual, tant en 
animals com en humans, que cadascú confessi les malifetes que és capaç de fer als 
altres. Però això és justament el que fan els protagonistes de Dolent: explicar quins 
ensurts, barrabassades, entremaliadures i disbarats arriben a fer als animals que els 
envolten. [Ressenya completa]
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De 5  a 7 anys

 
Passaport Cultural, d’El Culturista i Me&Mine

Il·lustracions: Joana Casals

Amb la intenció d’aixecar barreres i obrir les portes de bat a bat dels espais culturals als 
infants, El Culturista i Me&Mine s’han unit per editar el primer Passaport Cultural, un llibret 
d’activitats il·lustrat i dissenyat per Joana Casals Pelegrí on els petits culturetes poden 
anotar i enregistrar les seves experiències culturals tot acompanyant-los en el 
descobriment de l’àmplia dimensió de la cultura en totes les seves disciplines: circ, dansa, 
titelles, teatre, música, cinema, pintura, escultura, literatura… [Ressenya completa]
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L’arbre de l’escola, d’Antonio Sandoval

Kalandraka

A l’entrada de l’escola hi ha un arbre, bé, un tronc amb quatre fulles seques al qual ningú 
fa gaire cas. Fins que un dia un nen s’hi fixa, s’hi acosta i, amb una abraçada, fa que li 
canviï la vida i comenci a créixer sense parar! [Ressenya completa]
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Col·lecció William Steig

Blackie Little

Blackie Books recupera dos llibres emblemàtics de la literatura infantil, dos grans títols per 
a primers lectors: Doctor De Soto i Irene la valenta de William Steig. A molts us sonarà 
l’autor per l’adaptació cinematogràfica d’una de les seves obres: Shrek! [Ressenya 
completa]
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El jardín, d’ATAK

Niño Editor

En la biografia de l’il·lustrador alemany Georg Barber, més conegut pel nom artístic 
d’ATAK, es destaca que la seva obra s’ha exposat en galeries de París, Hèlsinki, 
Estocolm, Ljubljana i Zuric. És a dir, que la seva producció és fonamentalment pictòrica. 
Però també s’hi diu que actualment viu a Berlín concentrat a il·lustrar per a infants. I una 
de les obres que n’ha sortit, d’aquesta passió actual, és el llibre El jardín, publicat l’any 
passat per Niño Editor. [Ressenya completa]
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1.2.3… JA! Els rècords esportius dels animals, de Pascale Hédelin i Amélie Falière

Editorial Joventut

Sabíeu que hi ha una espècie de papallona que hauria estat capaç de guanyar la temuda 
course navette al més fort de la classe? A aquells que suspeníem gimnàstica i natació 
potser no ens sorprèn tant que existeixin bestioles més entrenades i en forma que 
nosaltres, que som uns humans nyicris. Córrer, nedar, saltar, volar, bussejar… per als 
animals el premi és la supervivència i això, vulguis o no, motiva bastant. [Ressenya 
completa]
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Escolto el món…, de Romana Romanyshyn i Andriy Lesiv

Zahorí Books

“El so és invisible, però atreu la nostra atenció.” Un exemple ben alt i fort? El llibre Escolto 
el món, dels ucraïnesos Romana Romanyshyn i Andriy Lesiv, que comença precisament 
amb aquesta pàgina per desplegar-nos, pàgina a pàgina i amb dibuixos cridaners i 
melòdics, tot el que us pugueu imaginar, i més!, del fascinant món dels sons: des de la 
mecànica de l’orella fins a la producció musical, passant per la veu humana, el brogit de la 
ciutat, la remor de la natura… i fins i tot els sorollets del cos humà! Que potser no 
sanglotem, estornudem, eruptem, respirem, tossim, ronquem o ens tirem pets, potser? 
[Ressenya completa]
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Los Liszt, d’Hélène Druvert

Impedimenta

Jugant amb la sonoritat del cognom Liszt, amb reminiscències germàniques i acostat a la 
paraula llista, aquest àlbum il·lustrat esplèndidament per la barcelonina Júlia Sardà explica 
la història d’una peculiar família sorgida de la ment de l’escriptora canadenca Kyo 
Maclear. [Ressenya completa]
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Anatomia, d’Hélène Druvert

Maeva

La paraula anatomia és d’aquelles que hem heretat directament dels orígens de la 
civilització occidental. Prové del grec i està composta pel conjunt ana i tome, que 
signifiquen ‘cap amunt’ i ‘tall’, respectivament, que ens porten a la imatge que tenim del 
metge forense que es dedica a la dissecció i separació de parts. I això és precisament el 
que fa aquest llibre: mitjançant encunys i solapes, que no deixen de ser talls al paper, ens 
va mostrant el cos humà tal com és en totes les seves capes, des de l’aparell circulatori 
fins al sistema nerviós i l’esquelet. [Ressenya completa]
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A partir de 8 anys

 
La iaia no hi toca, de José Ignacio Valenzuela

BiraBiro Editorial

Segons el protagonista d’aquesta història, la seva iaia no hi toca i té la culpa de tot. Entre 
el seu pentinat de Darth Vader, la seva obsessió per guanyar premis pels poemes que 
escriu i aquesta mania ridícula de recitar versos a ple pulmó, el pobre Vicenç s’està 
tornant boig! La iaia no hi toca és una preciosa història sobre com un net i la seva àvia 
descobreixen el màgic món de la poesia plegats. Bonica, àgil i divertidíssima. [Ressenya 
completa]
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Animales del norte, de Dieter Braun

Maeva Young

Si us fan dir noms d’animals salvatges, segurament la vostra imaginació se n’anirà 
corrents a l’Àfrica, la llar de la fauna terrestre que més fascina els infants: elefants, girafes, 
lleons, guepards, goril·les, rinoceronts, hipopòtams, zebres… Però, d’animals de tota 
mena, també en tenim a l’hemisferi nord, tant al continent americà com a l’Àsia i a Europa. 
Només cal fer una ullada a Animales del norte, una veritable enciclopèdia il·lustrada de 
Dieter Braun amb una vuitantena de bèsties i bestioles d’aquestes regions, del llop al pica-
soques, de l’ós tibetà al manul, del cérvol a la morsa…, mentre passegem per la geografia 
de l’hemisferi nord del planeta. [Ressenya completa]
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 A partir de 10 anys

 
La mona de l’assassí, de Jakob Wegelius

Viena Edicions

La protagonista d’aquesta novel·la policíaca és una mona. Sí, ho heu llegit bé. I es diu 
Sally Jones. No parla, però escriu de meravella, i té un problema: han empresonat el seu 
amic per un cas d’assassinat del qual no es troba el cos de la víctima. La Sally no tindrà 
més remei que buscar proves per poder-lo alliberar. Viatges, aventures i l’excepcional 
amistat entre un mariner i una mona. Imprescindible. [Ressenya completa]
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Els meus trucs per sobreviure a la classe de natació, de Gideon Samson

Takatuka

Gideon Samson és un escriptor que, amb poc més de trenta anys, ha guanyat alguns 
premis importants a Holanda. Aquest títol és un dels seleccionats al Premi Protagonista 
Jove d’aquest any. El format i el plantejament no el fan original dins de la literatura juvenil, 
qui més qui menys coneix algun llibre, pel·lícula o sèrie que narri el dia a dia d’un 
preadolescent una mica fracassat. En aquesta obra, però, tot gira entorn d’una gran 
obsessió, un turment que persegueix setmanalment el protagonista: la classe de natació 
dels dijous. [Ressenya completa]
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Taller de libros para niños, d’Esther K. Smith i Jane Sanders

Editorial Gustavo Gili

El nom de la col·lecció GGDIY Kids ja ho diu tot: els llibres infantils que s’apleguen sota 
aquest nou paraigües de l’Editorial Gustavo Gili entren de ple en la filosofia del do it 
yourself (DIY). En concret, aquest taller de llibres portàtil és una porta oberta a la 
imaginació i les manualitats de petits i grans amb els llibres com a element central. Hi ha 
fins a vint-i-cinc propostes per doblegar, cosir, enganxar, unir, deplegar i dibuixar papers, 
cadascuna explicada pas a pas i amb els materials necessaris detallats. [Ressenya 
completa]
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