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La mirada
màgica

L’
estrella de Nadal arriba de la mà
de la il·lustradora Rebeca Lucia-
ni, autora d’un suggerent àlbum
quefaunpasseigvisualpelconte
de Joan de Déu Prats Dimitri

(Baula), la història d’un titella que es resisteix
alamanipulacióiaconsegueixalliberar-sedels
filsqueli lliguenl’ànima.LasensibilitatdeNico-
letta Ceccoli, dibuixant italiana guardonada
amb el premi Andersen, aconsegueix una
nova mirada sobre els relats clàssics versio-
nats a El món de les fades (Intermón Oxfam)
per la irlandesaMalachyDoyle.Elpremi Inter-
nacional de Compostel·la a il·lustracions ha
estatperaFelipeUgalde,queexplicaaUngran
somni (Kalandraka-Hipòtesi) la història d’un
cocodril; cada làminaés una finestraobertaa
la imaginació. I Miguel Calatayud ha obtingut
elPremioNacionald’il·lustracióambunarevi-
sió, vint anys després, del relat El llibre de les
M’Alícies(Kalandraka-Hipòtesi),deMiquelObi-
ols, reactualitzat ara sense cap ferida pel pas
del temps. El procés de maduració i creixe-
mentemocionalprenformaambdibuixosde
MónicaGutiérrezambelconteD’unaaltrama-
nera (Thule), d’Ana Tortosa, amb làmines de

1 Dimitri
◗Text: Joan
de Déu Prats

◗Il·lustracions:
Rebeca Luciani

◗Editorial:
Baula

fonsbarroc iesbossosquereflecteixenladeli-
cadesai l’espontaneïtatdelesemocions infan-
tils.ElcèlebreQuentinBlake,dibuixantfidelde
RoaldDahl, faparellaambAndréBucharden
l’ediciódeNoséontincelcap(Combel-Casals),
metàforadelesrelacionspersonalsenclaudo-
mèstica. Loren Long s’ha inspirat en el popu-
lar soldadet de plom per crear El petit timba-
ler (Joventut), àlbum de fantasia nadalenca
amb càlides il·lustracions. La història de Miki
(Lumen),deStephenMackey,portaunapetita
inuitdesdelmóngelat, fred iblancenunviat-
ge màgic que desborda la imaginació al fons
del mar. El pop-up de creació catalana arri-
ba de la mà de Lluís Farré i Mercè Canals
amb L’arca de Noè (Combel-Casals), que
crea una nova dimensió amb les làmines
desplegables i les peces mòbils d’enginye-
ria. La història de Blancaneu (Cruïlla) reviu
amb un pop-up teatral que s’acosta al 3D
sense que calguin ulleres. I també teatral és
El llac dels cignes (Combel-Casals), de Karen
Kellet, un pop-up que permet moure els pro-
tagonistes amb petites peces mòbils per
col·locar en cadascuna de les escenes del ba-
llet de Txaikovski.❋
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◗Il·lustracions:
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Miki
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Lumen - Random
House Mondadori
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