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Aventures
del món
U

n luxós recull en paper cuixé ha
posat a l’abast dels lectors
aquesta tria de Contes japone-
sos (Edebé), que han elaborat
Anna Gasol i la seva filla, Teresa

Blanch, gràcies a la relació de la família amb
el Japó. El llibre recull una vintena de relats
ambil·lustracionsd’inspiracióorientaldeJuan
M. Moreno i és un regal per a la vista i per a
l’orella, si es llegeix en veu alta. Entre pop-up
i teatrí, un recull de sis Faules de La Fontaine
(Cruïlla), amb il·lustracions de Dedieu, acos-
ten el lector a l’obra del poeta francès. El di-
buixantsuísÉtienneDelessert, residentalsEs-
tatsUnits, triaaContes (Combel-Casals)quatre
pecesd’Eugène Ionescoqueeldramaturgro-
manèsvadedicara laseva filla,Marie-France,
adaptadesaprimers lectors i reinterpretades
visualment amb làmines de gran vivesa. Mis-
satges secrets, problemes matemàtics, algo-
ritmes, enigmes visuals, problemes lògics...,
tot de propostes amb enigmes i endevinalles
resolts pel professor de ficció Bredford Ban-
nings, vell conegutdeXimoCerdà iAlbertAl-
forcea,quehanrecollitaEl llibredelsenigmes
(Barcanova),enedicióderegal iambunapèn-
dix de solucions per a aquells que no poden
deixar de mirar al darrere. Un tal doctor Er-
nest Drake, alter ego de l’equip de The Tem-
plar Company, presenta en El gran llibre dels
monstres (Montena-RandomHouseMonda-
dori) un manual d’època, amb peces mòbils,
gràfics,mapes igravatssobre larecercad’ani-
mals fabulosos de la terra, l’aigua i l’aire, ani-
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mals semihumans, fórmules màgiques i en-
canteris i una vitrina plena d’objectes, tresor
delmonstròlegDrake.Elpolifacètic JordiSier-
ra i Fabra s’inspira a Gulliver XXI (Edebé) en
les aventures del personatge de Jonathan
Swift per elaborar un volum de regal, amb
il·lustracionsdeFrancescRovira,queconver-
teixen el personatge mític de Lil·liput en un
astronautamodern.L’il·lustrador lituàKestu-
tisKasparavicius jugaambelementsquotidi-
ansperdonar-losvida icrearunahistòria fan-
tàstica al seu voltant amb el llibre Coses que
detanten tantpassen (Thule), la segona part
de la seva aventura. La gran orquestra dels
animals (Thule), de Daniel Monedero i Óscar
T. Pérez, s’inspira en Els músics de Bremen
per crear una orquestra bestial i aconseguir
que, per una vegada, siguin les feres les que
amanseixin lahumanitat. Continuantamb les
versions de clàssics explicats als infants, Rosa
Navarro ha adaptat L’Eneida, amb il·lustraci-
ons de Francesc Rovira, per acostar amb
rigor i senzillesa a la vegada el poema èpic
de Virgili als lectors en formació. I l’incom-
bustible Gerónimo Stilton –el secret de la
seva llarga vida deu ser el formatge– acudeix
a la cita dels seus fans amb un nou volum
d’aquests que el temps no malmetrà mai,
Quart viatge al regne de la Fantasia, amb les
sorpreses més inesperades i l’afegitó de tres
perfums nous que segurament farien saltar
del tamboret el nas fi de Jean-Baptiste Gre-
nouille, l’assassí del Sena del segle XVIII i
heroi de ficció de Patrick Süskind.❋
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