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Per això, Paula Jarrín de La llibreria Al·lots de Barcelona  proposa als lectors de
L’Illa dels Llibres una mena de jocs i sota un lema anirem fent aquests duos i
trios, a veure què us sembla…  

FOC

Comencem amb el foc, aquest element que va canviar la història. I el foc uneix
dos joies que ens van arribar fa ben poquet.

Una és Lili, òpera prima d’una jove autora anglesa, Wan Dee Tan, editada per
Babulinka Books. Lili té una particularitat, té els cabells de foc, que per moment
li donen més d’un mal de cap però que és la seva marca única. Perquè com ben

Be the first of your friends to like this

L'illa Dels Llibres

Columna i Planeta compren els drets
de ‘Need to know’, el thriller del
moment
http://www.illadelsllibres.com/columna-

14 hrs

L'illa Dels Llibres
7,606 likes

Like Page Share

Tuits de @illadelsllibres

Darrers articles

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://www.llibreriaallots.com/
https://twitter.com/illadelsllibres
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


defensen el llibre, tots som únics, particulars i originals. I

en una associació lliure, el poso com a parella de Els que caminen pel foc, del
Pau Joan Hernàndez, il·lustrat per Miguel Gallardo i editat per la Meva Arcàdia.
Un estiu que ajudarà a l’Enric a parlar de la Por, sí amb majúscula que de
moment el turmenta. Berlanga del Duero com escenari, dos amics més, per
ensenyar-nos que l’amistat és el motor que ens ajuda a caminar, i una nit de
Sant Joan amb foc, i única, amb la Por ja fora i l’Enric caminant pel camí de la
confiança.   

AMICS, GUERRA I SUPERVIVÈNCIA

L’amistat és el camí. I és un fet que anem aprenent. I en temps de guerra, el fet
de poder tenir un amic és un autèntic tresor.

Adam i Thomas de l’Aaron Appelfeld editat per Cruïlla és un cant a l’amistat.
Una història de supervivència poc temps abans de l’entrada dels russos a

Columna i Planeta compren els
drets de ‘Need to know’, el
thriller del moment
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Polònia. Dos nois, a qui les seves mares els van deixar al bosc per tal de salvar-
los i l’espera que la guerra no els acabi amb ells. Una d’aquelles meravelles
literàries que no pots tancar fins al punt final. I d’una guerra a un altre, més
propera: la guerra civil espanyola i la batalla del Segre.

L’artilleria secreta de Mr. Smith, de Francesc Puigpelat editat per Bambú.
Rojos i fatxes, republicans i nacionals, el riu i la batalla del Segre. I dos nois i una
noia. Els nois, un d’ells fils d’un enginyer al servei de Franco i l’altre, un jove de
16 anys, inexpert i cridat a les files republicanes. I la integritat davant del
despropòsit de la guerra. I tot encapçalat per una coberta meravellosa del Pep
Montserrat. No el deixeu passar.    
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Aquí us proposo dues joies, un àlbum il·lustrat i una narrativa. Una dupla
catalana i un autor francès. La Tina Vallès i en Gabriel Salvadó ens regalen a en
Bocabava editat per petit Fragmenta. Un nen amb un ull distret i un sorprès, i un
peixet esquifit i sense color. I com un i l’altre es necessiten i es complementen.

I en Marcel·lí, del gran Sempé, editat per Blackie Books. Un noi que es posa
vermell sense saber ni perquè ni quan. Un petit cap vermell en un univers tan
gran. I el valor que en fa únics. Un regal per l’autoestima, l’acceptació de l’altre i
la convicció que tots podem ser un bocabava o un Marcel·lí, i això és meravellós.

LLIBRES QUE PARLEN DE LLIBRES

George amaga dins seu un secret que no es veu capaç de compartir amb ningú
(George, Alex Gino, Fanbooks). Però ben curiosament hi haurà un llibre amb el
qual podrà fer fora la por i enfrontar-se al seu secret i poder finalment ser lliure.
Serà a partir de la Teranyina de la Carlota (E.B. White, Viena edicions) que

Paula Bonet il·lustra i renova la imatge

de ‘Tirant Lo Blanch’

‘Color de llet’ de Nell Leyshon, una

novel·la senzilla i directa

Junko Takahashi i el secret de la

longetivitat dels japonesos

Iván Tapia ‘és possible viure

l’experiència de les escape rooms en un

llibre’

Arriba al cinema l’adaptació d’’El guardià

invisible’ de Dolores Redondo
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aquest abril ha recuperat Viena amb una traducció deliciosa i unes il·lustracions
que parlen soles. És un autèntic luxe aquesta parella de ball literàri.

ANIMALADES I ALTRES BÈSTIES

Aquest no serà un trio, sinó una gran perversió literària. Els animals sempre
envolten a la LIJ per la seva efectivitat a l’hora de comunicar i de poder posar
fóra tot allò que molts cops portem dins. Comencem: Rescat animal, de Patrick
George, editat per Joventud. Amb aparença senzilla i amb fulls transparent, va
treballant diferents conceptes. I el full final és tan potent i tant clar, com que els
animals han d’estar en llibertat i mai abandonats.

Un petonet i a dormir de la Patrícia Geis editat per Combel posa el toc de dolçor.
Acompanyar a un grup d’animalets a dormir, amb figures ja retallades que es
fiquen dins dels seus llits. I sempre ben acompanyats. Els fantasmes no truquen
a la porta, escrit per l’Eulàlia Canal i il·lustrat per la Rocio Bonilla editat per
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Animallibres. L’amistat i aquell sentiment de voler que un amic només sigui
nostre. Però amb el convenciment de com més serem més riurem. Tendre i
profund a l’hora. Honest i sincer. Una joieta amb un ós, una marmota i un ànec
com a protagonistes.

I tanquen el grup amb més recomanacions amb: Un monstre em ve a veure
(Patrick Ness, a partir d’una idea de Siobhan Dowd, il·lustrat per Jim Kay, editat
per Sembra), un llibre que no vaig poder tancar fins al punt final, i com els bons
llibres em van deixar pensant molt. Els monstres, els mateixos monstres, que un
cop fora i no abans, els podrem derrotar. I parlant d’animalades no puc deixar de
pensar en Oso (Marian Engel, Impedimenta), un relat animal carregat de
literatura, i de la bona.
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SANT JORDI

I acabem el ball de llibres amb una princesa, un drac i un cavaller, un trio de ball
ben nostrat Vet aquí una llegenda de Sant Jordi, escrit per Joan Portell i il·lustrat
pel Sebastià Serra, editat per Andana és un llibre que us colpirà. I no estic
alienada, no. Dos nens jugant, un castell de sorra, la princesa, Sant Jordi i el Drac i
una platja. I un drac a vèncer. Emotiu i actual, per parlar de dracs, de tots els
dracs fantàstics i reals. I si algú sap fer ballar les paraules és en Marius Serra,
que ha trobat una companyia de luxe, la il·lustradora Cristina Losantos (Estrella
Polar) per explicar-nos en vers la llegenda més bonica que ens fa a tots sospirar
i sortir al carrer a buscar llibres, roses i també algun drac.  
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