
coneixem una 

filosofia xinesa

ancestral!

Tao 
Fragments del vell  
camí xinès del mestre Laozi
MANEL OLLÉ 
Il·lustració: NEUS CAAMAÑO 
Barcelona:  Fragmenta, 2017  
(Petit Fragmenta; 14)

Has sentit mai a parlar del taoisme? I 
del mestre Laozi o Lao Tse? Ara tens 
ocasió de conèixer una mica més 
aquesta filosofia xinesa que ens 
convida a gaudir de les coses peti-
tes i a viure al ritme de la natura. 
Les paraules del mestre Laozi poden 
semblar-te d’entrada una mica enigmà-
tiques, però darrere la imatge del riu, 
la vall, el bambú, s’hi amaguen molt 
bons consells. “No hi ha res més tou 
que l’aigua. Però l’aigua suavitza el 
que és aspre i desfà el que és dur.”

per Glòria Gorchs

remenaTria i

Cors de gofra
MARIA PARR 
Il·lustració: ZUZANNA CELEJ
Traducció: ALEXANDRA PUJOL 
SKJONHAUG
Madrid: Nórdica, 2017 
 
Si veus passar un avi amb 
esclops, conduint un ci-
clomotor amb un remolc 
ple de criatures i rient 
pels descosits, és possible 
que estiguis a Knert-Ma-
thilde, un petit poble de 
la costa noruega. Allà no 
t’hi avorriràs mai. La Lena 
i en Trille són capaços de 
treure una aventura del no-
res i convertir una cosa tan 
normal com anar al trans-
bordador a recollir un pot 
de pintura en una persecució 
de bandolers. Per sort, quan 
tornen a casa, sempre es 
troben amb les gofres calen-
tetes que fa la bestia, ideals 
per a nens i nenes intrèpids.

La mona de l’assassí
JAKOB WEGELIUS
Traducció: ELENA MARTÍ I SEGARRA  
Barcelona: Viena, 2017 (El jardí secret de Viena; 17)

La narradora d’aquesta història és, encara que costi 
de creure, una goril·la anomenada Sally Jones. Fa 
anys que viu entre els humans, feinejant a la sala de 
màquines de qualsevol vaixell de càrrega, viatjant de 
port en port. Ara, però, ha decidit aturar-se i, amb una 
antiga màquina d’escriure, explicar-nos tot allò que va 
viure quan el seu millor amic, el capità Henry Koskela, 
va ser tancat a la presó. Van ser molts dies d’infart, 
amagada entre les ombres del port de Lisboa. 
Però Sally Jones no descansaria fins a descobrir 
el veritable assassí d’Alphonse Morro. 

Regals per al rei del bosc
JOAN MANUEL GISBERT 
Il·lustració: CLAUDIA RANUCCI 
Barcelona: Baula, 2017 (Ala Delta. Sèrie blava; 46) 

La garsa i la guineu fan córrer una notícia extraor-
dinària: el rei del bosc està a punt d’arribar. Ningú 
no el coneix, ningú no sap quin animal és, però a 
la mitjanit, a la clariana dels roures, es desvelarà 
el misteri. Rumor o veritat? Qui ho sap! En tot cas, cap 
animal no vol perdre’s un moment tan important. I, a 
més a més, cap animal no hi anirà amb les mans buides. 
La garsa i la guineu ja els han advertit que, ben segur, el 
rei agrairà un bon regal. Qui deu ser el rei del bosc? Ho 
sabrem a mitjanit.
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