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En clau d’humor
Selecció bibliogràfica de l’Associació ¡Âlbum!

Pròleg de Darío Adanti



¡Âlbum!
Una associació formada per vint-i-quatre editorials independents:
A buen paso, A Fin de Cuentos, Akiara, Babulinka, Bookolia, Bululú, 
Coco Books, Cuatro Azules, Ekaré, Galimatazo, Gato Sueco, 
Juventud, Kókinos, Liana Editorial, Libre Albedrío, Libros del Zorro 
Rojo, NubeOcho, Nuevo Nueve, Pastel de Luna, Pípala, Takatuka, 
Thule, Tres Tigres Tristes i Wonder Ponder.

Totes consideren que l’àlbum és un format ideal pel foment
de la lectura a través de la combinació única entre text
i imatge, i per això un dels objectius principals de l’associació
és donar-li visibilitat social, dissenyant una estratègia de difusió  
que englobi la comunitat educativa i els espais culturals del país, 
sense descuidar l’entorn familiar.

¡Âlbum! representa un ampli ventall de propostes amb una forta 
identitat pròpia, i alhora un mateix punt de vista sobre el treball 
editorial,  tant des del punt de vista de la creació com de la 
producció. Han decidit unir forces per emprendre accions conjuntes 
que consideren necessàries per revalorar el llibre àlbum,  
amb el convenciment que la diversitat de les propostes unides  
és fonamental per arribar als objectius que s’han plantejat.



PRÒLEG

Sabem que el riure és universal i que anomenem humor a una quantitat immensa d’estímuls 
culturals que busquen provocar el riure. L’humor és, al mateix temps, universal i relatiu.  
No a tots ens fan riure les mateixes coses.

Des d’èpoques molt remotes juguem per aprendre, assimilar i transmetre coneixements.  
Així aprenem a caçar, a defensar-nos, a atacar, a fugir, a conrear, a criar bestiar, a construir 
eines i a millorar-les, a estimar i admetre la derrota. I així aprenem, també, a afrontar situacions 
de la vida que semblen no tenir sortida. El nostre cervell va evolucionar per premiar les 
solucions creatives als problemes, i premia l’aparició sobtada de l’enginy de l’humor amb una 
bona dosi de dopamina, que és la causant del riure i el plaer. L’humor, com a joc compartit, 
estimula la nostra capacitat de pensar des d’altres angles i de buscar solucions noves  
a problemes que ens semblen irresolubles.

L’escriptor argentí Macedonio Fernández va escriure a mitjans del segle passat que l’humor 
és una sorpresa intel·lectual. Per això, pel premi que amaga, el plaer cerebral davant la solució 
revelada, la literatura d’humor, si bé ha estat menyspreada freqüentment des dels cercles 
acadèmics, és molt present en el millor de la literatura universal en els formats narratius 
que abasta: de la novel·la al conte, del teatre a la poesia, de la tira còmica al llibre àlbum. 
D’Aristòfanes a l’antiga Grècia a Kurt Vonneguth a l’Amèrica de la contracultura a mitjans  
del segle XX, de Rabelais a Shakespeare, de Mark Twain a Ambroce Bierce, de Patricia 
Highsmith a Quino, Forges, Maytena, Boris Vian o Eduardo Mendoza. Si algú ha premiat  
l’humor han estat, sempre, els lectors.

L’humor relativitza els problemes, les angoixes, els traumes, les imposicions, les malapteses 
i fins i tot la malaltia i la mort. La ficció és aquell lloc on podem quedar al marge de l’autèntic 
horror, aquell que no és fictici. Allà podem enfrontar-nos a la por i mirar-la fixament fins a 
perdre-li el respecte. És un joc i en el joc podem permetre’ns assumir rols que no són  
els nostres: podem explorar les nostres fantasies més ingènues i les més cruels o perverses 
perquè, beneït sigui el joc, estem fora de perill: en l’humor, ni tan sols la mort és mortal.

En la imatge estereotípica de les vinyetes còmiques on un personatge trepitja una pell  
de plàtan, no és l’ensopegada el que ens fa gràcia, sinó l’afany que posem per dissimular-ho,  
per seguir aparentant ser els que pretenem ser. L’ensopegada ens ha despullat fugaçment  
de la nostra impostura i és aquest esforç el que ens fa iguals malgrat les diferències.

Per això, fins i tot en els règims totalitaris, en la censura de llibres i en la persecució d’artistes, 
en les grans tragèdies i en els moments més difícils, l’humor segueix apareixent des del 
més profund del nostre enginy per desafiar-nos a pensar més enllà de la lògica, admetre les 
impossibilitats i relativitzar els problemes. Possiblement si no haguéssim inventat l’humor  
no seríem el que som i llegir-ne és una forma d’allunyar-se d’allò conjuntural, el blanc  
i negre d’un present polaritzat, per entendre que la realitat no és això però tampoc no són els 
seus grisos intermedis sinó, més aviat, un catàleg immens de tonalitats, colors i possibilitats.  
I entendre-ho, a més, amb el més excels plaer: el del premi del riure.

Darío Adanti



hISTÒrIES d’humor
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La Mila i la seva família van  
a Itàlia a passar l’estiu a la platja. 
La Mila té dubtes: «hi ha taurons 
a la Mediterrània?.» El pare no vol 
anar a una platja plena de turistes i 
ha buscat aquella on van els locals. 
Però, no s’hi veuran molts culs  
a l’aire?

HISTÒRIES D’HUMOR

3, 2, 1... culs al sol!
Per què has triat aquest llibre  
per a En clau d’humor?  
Què té d’humorístic la història?
Aquest és el segon llibre que hem 
publicat de les autores. En tots dos 
casos es tracta d’històries senzilles i 
divertides protagonitzades per la Mila 
i els seus pares, on la Mila viu petites 
aventures i descobreix com és el món 
al seu voltant, les persones que hi 
viuen i... els seus cossos! La Mila és 
aventurera, decidida i curiosa.  
El pare de la Mila és el més còmic per 
la contradicció entre la seva seguretat 
d’adult i la seva malaptesa. Als petits 
els resulta graciós veure la Mila 
ajudar-lo. A més, el llibre els fascina 
per la naturalitat amb la qual es 
mostren tots els cossos a la platja, o  
a la piscina en el cas de 1, 2, 3... culs!.

Una curiositat
Uns bons espagueti
Annika Leone, l’autora, és filla de 
mare sueca i pare italià. La seva mare 
sempre ha estat molt pendent del pes 
i la dieta, però el seu pare és italià i li 
encanta menjar bé. L’Annika creu que 

Temes
Estiu, platja, cos humà, sexualitat, 
diferències.

Autores
Annika Leone. Editora, cronista  
i escriptora en Lifestyle Magazine i 
al diari Expressen. Annika és un dels 
perfils que està relacionat amb el 
positivisme corporal; la idea de  
sentir-nos bé en el nostre cos encara 
que no siguem top models. 1, 2, 3... 
culs! és el seu primer llibre infantil  
i amb 3, 2, 1... culs al sol! arriba  
el segon.

Bettina Johansson. Ha il·lustrat  
més de 35 llibres, entre ells el primer 
llibre infantil suec on es fa servir  
un pronom sense gènere, Kiwi och 
monsterhunden. Gato Sueco ha 
publicat també Per què plora el pare?, 
il·lustrat per ella i escrit per Karin 
Murray-Brodin.

Més llibres a: gatosueco.es

LLIBRES RELACIONATS

Gotitas

(PASTEL DE LUNA) +6

El dit al nas

(NUBEOCHO) +3

Aquesta caca és meva!

(NUBEOCHO) +3

La veueta 

(KÓKINOS) +4

estar sempre intentant adaptar el cos 
als cànons de la moda és una cosa 
que esclavitza. Per això va decidir 
treballar pel «body neutrality»; estimar 
el propi cos, sigui com sigui. I a gaudir 
del menjar italià!

Explicar aquesta història
Construïm un cos
Una activitat que els encanta als 
infants quan portem el llibre a les 
llibreries o biblioteques és dibuixar 
en un paper enorme que cobreix tot 
el terra un gran cos. De vegades, 
algú es posa com a model per fer la 
silueta i després tots s’imaginen on 
cal posar les parts del cos: braços, 
genolls, cul, cara, orelles, vulva, penis, 
peus... Després, vesteixen el cos 
amb les robes característiques dels 
personatges que més els agraden: 
pirates, cavallers, princeses...

Text: Annika Leone

Il·lustració: Bettina Johansson

Traducció: Núria Solano Dalmau

Editorial: Gato Sueco

Any: 2021

Format: 26,7 x 21 cm 

32 pàgines · Tapa dura

ISBN: 978-84-123071-0-8

Edat recomanada: +3

Edició en castellà:

3, 2, 1... ¡Culos al sol!

Traducció: Tora Ahlström

ISBN: 978-84-123071-0-8

—Segur que s’hi va per aquí? —pregunta la mare.

—Evidentment! Confia en mi. Recorda que solia fer orientació, jo —diu 

el pare.

—Que ja ens podem banyar? —pregunta la Mila—. I això de l’orientació 

ho fem més tard...

La Mila es mor de ganes d’entrar a l’aigua.

—Mila, espera! —crida la mare. 

Però la Mila no li fa cas, i se’n va corrent cap a l’aigua.

gatosueco.es
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Els senyors Arxibald reben la visita 
d’un gos domèstic amb referències 
que desitja ser contractat com  
a mascota. Encantats amb la idea, 
la parella l’adopta i organitza un 
còctel per a celebrar l’esdeveniment. 
A partir d’aquesta primera trobada, 
Jean Lecointre compon un univers 
ple d’humor, on animals i humans 
conviuen, malgrat que amb algunes 
contrarietats…

HISTÒRIES D’HUMOR

Animals domèstics
Per què has triat aquest llibre  
per a En clau d’humor?  
Què té d’humorístic la història?
El senyor i la senyora Archibaldo són 
una parella molt chic i la seva passió 
és organitzar còctels per als seus 
amics. En aquest ambient paròdic de 
l’estètica dels anys 50 i 60, la parella 
contracta un animal després d’un 
altre per gaudir dels seus serveis 
domèstics: el gos, el gat, la mosca... 
Aquest àlbum que juga amb formats 
de còmic, cinema i fotonovel·la 
manté l’humor pàgina a pàgina: de 
vegades delirant, altres subtil i sempre 
intel·ligent. Presentat com una obra 
mestra de l’humor francès, Animals 
domèstics amaga una crítica divertida 
a la societat de consum. La ironia 
arriba a lectors petits i adults.

Una curiositat
El mariposón nocturn
Traduint el llibre, la Teresa Duran es 
va topar amb alguns dilemes divertits. 
Un dels personatges, el papillon, 
havia de traduir-se com un lepidòpter 

Temes
Absurd, animals humanitzats, humor

Autor 
Jean Lecointre va néixer el 1964  
i va estudiar Arts Gràfiques a París. 
És un artista atípic, que proposa 
fotocomposicions i collages divertits 
i surrealistes. Lecointre ha participat 
en diverses exposicions, ha editat 
diversos llibres i ha col·laborat en 
nombroses campanyes de publicitat. 
Va fer un curtmetratge animat del seu 
llibre Animals domèstics.

Més llibres a: ekare.es

Cuando papá me enseñó

 el universo

(GALIMATAZO) +3

Lola y el dragón 

(KÓKINOS) +3

L’ós bon talòs

(BULULÚ) +3

La gran festa de les olors 

(NUBEOCHO) +4

masculí perquè calcés amb  
la il·lustració: un mariposón.  
Ens en preocupaven les possibles 
lectures pejoratives. Després de 
molts dubtes, vam eliminar qualsevol 
objecció a dobles o triples lectures: 
són part de la gràcia de la traducció  
i del pobre mariposón, l’afany del qual 
és unir-se al festí en la seva primera  
(i única) nit de vida.

Explicar aquesta història
Un còmic molt animal
Aprofitant els recursos de retalls de 
revistes, cromos o imatges d’animals, 
es pot proposar fer servir la lectura 
d’Animals domèstics com a inspiració 
per elaborar una seqüència tipus 
còmic on els personatges ofereixin 
els seus serveis domèstics. Què 
li agradaria fer a la vaca? Què 
proposaria la mantis religiosa? 
Voldrà un escurçó unir-se a aquest 
tauler d’anuncis? Tant se val quins 
animals trobin, proposin o inventin: 
quan el collage, l’humor i la narració 
s’uneixen, no hi ha qui els pari!

· Olfacte caní: la tasca del traductor http://edicionesekare.blogspot.com/2016/08/olfato-
perruno-la-tarea-del-traductor.html
· Ressenya Grup Gretel: https://www.gretel.cat/recomendaciones-lij/animals-
domestics/?lang=es

Text: Jean Lecointre

Il·lustració: Jean Lecointre

Traducció: Teresa Duran

Editorial: Ediciones Ekaré

Any: 2013

Format: 19,5 x 25,5 cm 

64 pàgines · Tapa dura

ISBN: 978-84-939912-6-5

Edat recomanada: Totes les edats

Edició en castellà:

Animales domésticos

Traducció: Teresa Duran

ISBN: 978-84-939912-4-1

LLIBRES RELACIONATS

ekare.es
https://www.editorialjuventud.es/wp-content/uploads/2019/07/La-Joven-Maetra-y-la-Gran-Serpiente_CAST_V3.pdf
http://edicionesekare.blogspot.com/2016/08/olfato-perruno-la-tarea-del-traductor.html
http://edicionesekare.blogspot.com/2016/08/olfato-perruno-la-tarea-del-traductor.html
https://www.gretel.cat/recomendaciones-lij/animals-domestics/?lang=es
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Un matí ben d’hora, un ratolí es va 
topar amb un llop i va ser ràpidament 
engolit. El pobre ratolí pensava que 
allò era la fi, però aviat va descobrir 
que allà dins, no estava sol! Un ànec 
hi estava vivint i, òndia, que bé que 
s’ho havia muntat! Realment no s’hi 
estava gens malament amb menjar 
deliciós i uns jocs de taula ben 
elegants. I encara hi havia una cosa 
millor: no tenir por de ser menjar  
pel llop!

HISTÒRIES D’HUMOR

El llop, l’ànec i el ratolí
Per què has triat aquest llibre  
per a En clau d’humor?  
Què té d’humorístic la història?
Els autors fan l’ullet als contes 
tradicionals donant-los una volta 
de rosca: els personatges que són 
engolits pel llop no volen sortir de la 
seva panxa perquè s’hi han instal·lat 
realment bé, ja no els espanta el 
món exterior i decideixen aliar-se 
tots junts per combatre el caçador. 
Així, un esdeveniment que podria ser 
traumàtic (ser empassat per un llop) 
es converteix en una aventura de 
superació i diversió. Els autors també 
utilitzen el recurs de conte etiològic  
i de la tradició oral per explicar per què 
udolen els llops a la nit... ara ja sabrem 
que és perquè un ànec i un ratolí viuen 
còmodament en la seva panxa!

Una curiositat
Dubtes d’últim moment
Encara que ens agradava molt 
l’àlbum, al principi teníem dubtes 
de si agradaria a mares, pares i avis 
que compren llibres, ja que és un 
àlbum amb un humor peculiar i les 

Temes
Por, amistat, cooperació, contes 
clàssics. 

Autors
Mac Barnett és escriptor i viu  
a Berkeley. A més de ser conegut  
pels seus àlbums infantils plens  
de fantasia, ho és per les seves 
novel·les policíaques en què apareixen 
els Brixton Brothers. 

Jon Klassen va començar la seva 
carrera d’il·lustrador treballant per a 
diverses empreses cinematogràfiques 
i d’animació. Després d’il·lustrar amb 
gran èxit diversos contes d’altres 
autors, es va llançar a escriure i així 
va néixer la Trilogia del Barret. L’últim 
títol d’aquesta trilogia, Aquest no és  
el meu barret, és el primer llibre de  
la història que reuneix els dos premis 
més prestigiosos del món anglosaxó: 
la Medalla Caldecott i la Medalla Kate 
Greenaway.

Més llibres a: editorialjuventud.es

LLIBRES RELACIONATS

il·lustracions són molt fosques.  
Vam decidir provar-ne la lectura amb 
mestres, infants i llibreters abans  
de prendre la decisió final. Va ser 
molt divertit compartir-lo i rebre’n les 
reaccions! Aquesta és una de les parts 
boniques de ser editors.

Explicar aquesta història
Una obra de teatre còmica
Al Regne Unit s’ha estrenat una obra 
de teatre per a nens d’El llop, l’ànec 
i el ratolí. Es podrien inventar nous 
diàlegs per adaptar-lo a una obra 
curta, amb recursos mínims per  
a una posada en escena. Podria 
haver-hi un narrador i 4 actors (el llop, 
el ratolí, l’ànec, i el caçador) i fins i tot 
es podrien crear nous personatges 
perquè el conte fos encara 
més divertit, i afegir-hi escenes 
inesperades! 

Un gran perro

(LIBRE ALBEDRíO) +4

La extraña visita

(LIBRE ALBEDRíO) +4

Potser...

(NUBEOCHO) +3

La platja dels inútils

(AKIARA) +9

 Guanyador del EB White Read-Aloud 
Award en la categoria d’àlbum Il·lustrat. 

 Premi Millor Llibre Infantil de l’any  
per Wall Street Journal. 

 Premi Millor Llibre Infantil de l’any  
per Publishers Weekly

· Enllaç de l’obra: https://youtu.be/h1DFyGZXzTY 
· Fitxa: https://www.editorialjuventud.es/wp-content/uploads/2018/10/ficha-el-Lobo-el-
pato-y-el-rat%C3%B3n-CAST-1.pdf

Text: Mac Barnett

Il·lustració: Jon Klassen

Traducció: Susana Tornero

Editorial: Joventut

Any: 2018

Format: 22 x 29 cm 

40 pàgines · Tapa dura

ISBN: 978-84-261-4495-9

Edat recomanada: +5

Edició en castellà:

El lobo, el pato y el ratón

Traducció: Susana Tornero

ISBN: 978-84-261-4495-9

editorialjuventud.es
https://www.editorialjuventud.es/wp-content/uploads/2019/07/La-Joven-Maetra-y-la-Gran-Serpiente_CAST_V3.pdf
https://youtu.be/h1DFyGZXzTY
https://www.editorialjuventud.es/wp-content/uploads/2019/07/La-Joven-Maetra-y-la-Gran-Serpiente_CAST_V3.pdf
https://www.editorialjuventud.es/wp-content/uploads/2018/10/ficha
B3n-CAST-1.pdf
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Sobre en una branca, a l’ombra  
del fullatge, una granota pensativa 
intenta comprendre el món que 
l’envolta. El seu amic, el ratolí, que 
casualment passa per allà, s’uneix 
als seus pensaments. I a través del 
diàleg, com Sòcrates i Plató, aquesta 
parella còmica reflexiona sobre els 
grans interrogants de la natura... 
Com se sent una gla?

HISTÒRIES D’HUMOR

Reflexiones de una ranita
Per què has triat aquest llibre  
per a En clau d’humor?  
Què té d’humorístic la història?
Hem triat aquest llibre perquè ens 
encanten les bogeries japoneses  
i aquest és un llibre amb un humor 
absurd, intel·ligent i molt peculiar, 
capaç d’arrencar un somriure  
a qualsevol lector, independentment  
de la seva edat. Els seus 
protagonistes filosofen d’una manera 
molt innocent sobre el món que  
els envolta i sobre ells mateixos.  
On comença el cel? Puc dir «jo» quan 
estic sol, és a dir, quan no hi ha un 
«tu»? Té cara una cloïssa? La curiosa 
relació entre els dos personatges, les 
preguntes absurdes i les conclusions 
a què arriben, l’estil còmic de la 
il·lustració, les expressions facials 
dels personatges, les seves reaccions 
quan descobreixen alguna cosa 
imprevista...

 Kodansa Award for Picture Books (Japó)

Una curiositat
Compte amb el gos
Vam fer unes granotetes de peluix 
iguals que el personatge de la 
granoteta per promocionar el 
llibre i regalar-les en un sorteig. 
Lamentablement, en un moment  
de distracció, algunes van acabar  
a la gola del nostre gos. Ja us podeu 
imaginar com van quedar. A dia 
d’avui, només sobreviu una granoteta, 
però la pobre ha perdut l’armilla.

Explicar aquesta història
Filosofant amb la Granota i el Ratolí
Es pot interpretar una obra de teatre 
amb els personatges del llibre.  
El mateix llibre està dividit en tres 
actes i es tracta d’un diàleg continu  
i amb força gesticulació. A més  
la trama es desenvolupa en un 
escenari concret.

Temes
Filosofia, humor, Japó, natura, 
animals, amistat, manga

Autor
Kazuo Iwamura és un il·lustre autor 
japonès. Va néixer a Tòquio el 
1939, on va estudiar a la Universitat 
Nacional de Música i Belles Arts i  
va treballar uns anys a la televisió 
japonesa. El 1975 es va mudar  
a la prefectura de Tochigi, on a més  
de desenvolupar la seva faceta 
creativa escrivint i il·lustrant llibres 
meravellosos, es va convertir  
en granger. Els seus llibres han 
guanyat diversos premis i estan 
traduïts a nombrosos idiomes. 
Iwamura és un dels pocs autors  
de llibres infantils amb un museu 
dedicat a les seves creacions 
artístiques, que es troba al Japó.  
El 2014 va ser nomenat Cavaller  
de les Arts i les Lletres a França.

Més llibres a: pasteldeluna.com

LLIBRES RELACIONATS

Ser o no ser una poma

(LIBROS DEL ZORRO ROJO) +5

Las tortugas nunca duermen

(EKARÉ) +6

Cartas escritas con pelos y plumas

(PíPALA) +7

¿Qué hace un hombre con una 

sardina en la cabeza?

(TRES TIGRES TRISTES) +6

· Fitxa: https://www.pasteldeluna.com/product-page/reflexiones-de-una-ranita

Text: Kazuo Iwamura

Il·lustració: Kazuo Iwamura

Editorial: Pastel de Luna

Any: 2016

Format: 22,5 x 27,5 cm 

60 pàgines · Tapa dura

ISBN: 978-84-16427-10-9

Edat recomanada: +5

pasteldeluna.com
https://www.editorialjuventud.es/wp-content/uploads/2019/07/La-Joven-Maetra-y-la-Gran-Serpiente_CAST_V3.pdf
na.com/product-page/reflexiones
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La nostra mestra d’infantil és jove, 
però sobradament preparada  
i amb molta experiència a bregar 
amb les trapelleries, les inquietuds  
i la personalíssima visió del món dels 
seus alumnes. El surrealisme a dojo  
i la creativitat dels nostres petits  
per crear situacions impossibles  
ens permeten presentar aquest 
segon volum de la que, n’estem 
segurs, serà una sèrie de còmics  
ben llarga...

HISTÒRIES D’HUMOR

Les trifulgues de la mestra 2 
Això és un altre món

Temes
Amistat, diversitat cultural, fantasia, 
imaginació, jocs, superherois, contes, 
vida quotidiana.

Autors
Pilar Serrano. Autora prolífica  
i totalment consagrada en l’àmbit  
de la literatura infantil i juvenil,  
ha publicat amb les editorials més 
importants del nostre país. També 
és mestra de primària, especialista 
en educació infantil, autora i fan de 
l’album il·lustrat. Imparteix classes en 
una escola de la Comunitat de Madrid. 
La seva forma de narrar és tota una 
declaració d’intencions.

Jorge Campos. Llicenciat en 
Arquitectura per la Universitat  
de La Corunya i tècnic superior en 
il·lustració per l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny Antonio Failde d’Orense.
Com a il·lustrador, el seu treball 
se centra en l’àmbit del còmic, la 
il·lustració infantil i juvenil i el disseny.

Més llibres a: editorialbululu.com

LLIBRES RELACIONATS

Explicar aquesta història
Fem un còmic 
Es tracta de recordar alguna anècdota 
de quan érem «petits» a l’escola. 
I dibuixar-ho en 3 vinyetes o més. 
Després es poden compartir i així 
podrem gaudir del nostre còmic 
personalitzat.

Raowl

(NUEVO NUEVE) +10

La rata que daba la lata por 

una patata

(LIBRE ALBEDRíO) +3

Pippi llega a Villa Villekulla

(KÓKINOS) +5

Las lecciones del profesor 

Tarambana. Lección 1: Modales

(JUVENTUD) +6

Per què has triat aquest llibre  
per a En clau d’humor?  
Què té d’humorístic la història?
Aquest llibre enamorarà tant a nens 
com a adults; els primers es veuran 
reflectits en el seu dia a dia i els 
segons valoraran i, segur, gaudiran 
coneixent el treball dels professors 
dels seus fills. Conté totes les 
males passades, enginys, amors, 
desamors... amb què ens poden 
sorprendre els petits d’infantil.

Una curiositat
Alumnes protagonistes
És un llibre basat en fets reals, ja que 
la seva autora, Pilar Serrano, és també 
mestra d’infantil. Els nens de la seva 
classe sabien que s’anava a fer un 
llibre sobre ells i cada vegada que feien 
o deien alguna cosa divertida o sabien 
que havien fet alguna entremaliadura 
la hi suggerien a l’autora, la seva 
mestra: «corre, corre, Pilar, apunta-ho 
per al còmic.»

Text: Pilar Serrano

Il·lustració: Jorge Campos

Traducció: Sílvia Cartaña
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Què passa quan deixem sortir  
el nostre costat més fosc? Aquest 
llibre de faules planteja aquesta 
qüestió. Ellen Holmboe rescata un 
gènere clàssic capgirant-lo del revés  
i dirigint-se a tots els públics.  
Aquí els dolents es riuen dels bons  
i, a sobre, se’ls mengen.  
Les il·lustracions són veritables 
obres d’art emmarcades en un 
morbós estil art-decó.

HISTÒRIES D’HUMOR

Y rieron los malos 
— fábulas amorales

Per què has triat aquest llibre  
per a En clau d’humor?  
Què té d’humorístic la història?
L’humor es produeix en aquest  
llibre per la distorsió entre el que el 
lector espera i el que hi troba.  
Si tradicionalment una faula és una 
narració de la qual s’extreu una 
moralitat, no hi ha res d’edificant en 
les frases que tanquen aquests relats. 
Qui són els bons i qui els dolents? 
Aquesta ambigüitat, tan poc freqüent 
en la literatura infantil, és el que dóna 
a aquest llibre un aire tan refrescant. 
Diu l’il·lustrador: «Conceptes com la 
cobdícia, el narcisisme i l’enveja han 
passat de ser pecats a ser gairebé 
virtuts en la societat moderna.  
I la ironia i el sarcasme ens van ajudar  
a expressar aquestes idees.»

Una curiositat
Traduir l’humor
Vam anar a visitar una llibreria de 
Madrid i quan el llibreter va saber  
qui érem, se li van il·luminar els ulls  
i va dir, amb una barreja d’entusiasme 

Temes
Faules, humor negre, animals 
humanitzats, el bé i el mal, 
convivència.

Autores
Ellen Holmboe: Va néixer a Varde, 
Dinamarca, el 1965. No va començar 
a escriure fins gairebé els 40 anys, 
però des de llavors no ha parat.  
Ha publicat més de seixanta llibres 
infantils. Ellen va triar la literatura 
infantil perquè va descobrir que 
li encantava aquesta «fabulosa i 
sorprenent trobada entre imaginació 
i realisme, que és la marca registrada 
de la literatura infantil.» Té tant per 
oferir que «quan és bona, pot trencar 
tots els marcs i convertir-se en 
literatura per a totes les edats.»

Kristian Eskild Jensen va néixer  
a Holbæk, Dinamarca, el 1972.  
Va estudiar Comunicació Visual 
al Kent Institute of Art and Design 
d’Anglaterra. Des del 2015, el seu 
treball se centra en la il·lustració de 
llibres. Y rieron los malos va ser el 
seu primer projecte personal amb 
Ellen Holmboe. El llibre és, en paraules 
seves, «una investigació sobre la 
moral i l’ètica amb un toc d’humor. 
Les il·lustracions em van suposar un 
viatge de tornada al paper i al llapis.»

Més llibres a: afindecuentos.com
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El lobo feroz solo quiere ser amado
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Voy a comedte
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i alleujament: «I van riure els dolents,  
ja era hora!» La traductora, Blanca 
Ortiz, explica que va ser un maldecap 
trobar tantes paraules amb ñ per al 
conte del nyu i els lleons. «Em vaig 
divertir molt traduint i traslladant l’estil 
del llibre al castellà, va ser tot un repte 
trobar jocs de paraules equivalents  
al danès i les expressions que s’hi fan 
servir, a vegades en rima, reptes que 
m’agraden molt.»

Explicar aquesta història
Faules recargolades
A partir de les il·lustracions del llibre 
es pot animar els lectors a escriure  
les seves pròpies faules amorals. 
Faules curtes, recargolades, 
malèvoles ... però sempre plenes 
d’humor. 

 Premi d’Il·lustració del Ministeri de 
Cultura de Dinamarca el 2018. 

 Guanyador de la selecció del Banco 
del Libro 2021 en l’apartat de Traducció, 
categoria Llibres Infantils.  

· Fitxa: https://afindecuentos.com/wp-content/uploads/Y-RIERON-LOS-MALOS-material-
para-descarga.pdf
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Fer els deures, ordenar l’habitació 
o fer-se càrrec d’un munt d’altres 
feines de casa pot ser avorridíssim. 
Per solucionar-ho, a en Kenta se li 
acut una idea brillant: invertir tots 
els seus estalvis en un robot que es 
converteixi en la seva còpia. Però 
abans, el seu amic necessitarà saber 
alguns detalls sobre ell. Què el fa ser 
ell? Potser la cicatriu al genoll?  
O l’amor que sent per la seva àvia?

PERSONATGES CÒMICS

Aquest robot soc jo
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? Com descriuries  
el personatge còmic del teu llibre?
El llibre parteix d’una situació còmica 
que, de sobte, es converteix en tot 
un desafiament per al protagonista. 
Descriure’s a un mateix és un repte 
difícil, però en Kenta ho aconsegueix 
amb enginy, honestedat i grans 
dosis dosi d’humor. Enumera tot el 
que li ve al cap i segueix un mètode 
d’allò més ordenat, que contrasta 
amb la hilaritat que provoquen les 
il·lustracions. Ofereix dades insòlites, 
fins i tot absurdes, sense esquivar 
reflexions tan interessants com:  
«crec que tots els meus jos de quan 
era petit segueixen formant part de 
mi.» Yoshitake ha creat un nou heroi 
que s’enfronta a la quotidianitat i els 
dons que té per fer-ho són l’humor  
i la intel·ligència. 

Una curiositat
L’humor és contagiós, com el riure 
Hi ha una picada d’ullet al món 
tecnològic en les representacions  
del «jo», potser perquè es tracta que 

ho entengui un robot. Hi ha un moment 
en què en Kenta, ja imparable, es 
descriu a si mateix com una màquina 
de fer caca... Des de l’editorial ens 
vam prendre la llicència de posar-li 
nom a la màquina. Va ser divertit, i 
vam aconseguir que passés el control 
estricte que l’autor va exercir sobre  
la traducció.

Explicar aquesta història
Aquest soc jo, i només jo
Hi ha un món dins del teu cap. 
Descobrir-lo és al·lucinant, només cal 
aturar-se a pensar i fer-se preguntes. 
Comença completant una fitxa amb 
les teves dades personals: nom, edat... 
Continua amb una descripció física, 
seguint el mètode d’en Kenta: dibuixa’t 
de cos sencer i marca tot el que et 
sembli important, sense vergonya. 
Després, fes llistes amb aquests títols: 
coses que m’agraden, coses que em 
desagraden, coses que puc fer... No 
t’oblidis d’incloure detalls importants 
que només tu coneixes. Crea un 
collage amb retalls, fotos i dibuixos 
que et representin a tu i només a tu.

Temes
Identitat, introspecció, filosofia, 
autoconeixement.

Autor
Shinsuke Yoshitake va néixer  
a la prefectura de Kanagawa, Japó, 
el 1973. Es va llicenciar en Arts 
Plàstiques i Mitjans a la Universitat de 
Tsukuba. És artista i escultor, a més 
d’autor i il·lustrador d’àlbums, com 
Atascado (Barbara Fiore, 2018), Ser o 
no ser ... una poma (LZR, 2019) o La 
curiosa libreria (Pastel de Luna, 2020). 
La seva particular manera d’explicar 
històries i d’abordar la vida dels més 
petits converteix les seves obres 
en objectes de culte per a totes les 
generacions.

Més llibres a: librosdelzorrorojo.com
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Avui el Conill i l’Elefant, dos bons 
amics que viuen a la selva, tenen  
una missió: trobar els ingredients  
per cuinar un estofat de tòfones ben 
suculent. És possible que a la selva 
no hi hagi moltes tòfones, però  
el Conill i l’Elefant, entre una 
aventura i una altra, trobaran  
un munt de flors i fruits, un riu on 
capbussar-se i fins i tot un nou amic.

PERSONATGES CÒMICS

Estofat de tòfones
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? Com descriuries  
el personatge còmic del teu llibre?
Els diàlegs àgils i les il·lustracions 
de Gustavo Roldán tenen el sentit 
de l’humor de qui habita feliçment el 
món: les coses a vegades es torcen; 
en alguns casos podem arreglar-les; 
en d’altres, no. Els seus personatges 
no tenen por de canviar el món, si això 
està a les sevas mans. Si no pden, 
s’adapten a les circumstàncies amb 
un somriure. El Conill i l’Elefant són 
una parella còmica com les d’abans, 
com el Gras i el Prim: el Conill és un 
setciències que sol passar-se de llest; 
l’Elefant és un tipus tranquil, tranquil, 
amb una filosofia vital que li permet 
tornar la pilota cada vegada al Conill. 
Cap dels dos no es rendeix mai.

Una curiositat
Dos amics darrere de casa, a la fi del món
El Conill i l’Elefant existeixen: són 
Gustavo Roldán i el seu amic Germán, 
que es van criar junts en un poblet 
de l’Argentina fins als onze anys, 
quan les seves famílies van fugir per 

la dictadura. Estimaven explorar la 
immensitat: caminaven per territori 
conegut fins que de sobte es trobaven 
perduts enmig del no-res. Llavors 
inventaven una història per trobar  
el valor de llançar-se a l’aventura. 

Explicar aquesta història
Mentides innocents per aprendre a 
pensar
Com recorda l’antropòleg Serge 
Bouchard, els mites i les llegendes són 
contes on no importen la veritat i la 
mentida, només la bellesa, el sentiment, 
la narració. Us convidem a convertir-
vos en el Conill i l’Elefant, creant un 
escenari i triant un objecte a l’atzar.  
La persona que sigui el Conill li 
explicarà a l’altra, l’Elefant, d’on ve 
l’objecte, com va arribar fins allà, 
quins poders té. Ho explicarà amb 
tant d’entusiasme que semblarà real. 
Mentrestant, l’Elefant ho qüestionarà 
tot: demanarà descripcions, raons  
i proves. Una activitat per a buscar les 
raons poètiques del món.

Temes
Amistat, descobriment, compartir, 
optimisme, naturalesa.

Autor
Gustavo Roldán va néixer a Córdoba, 
Argentina, el 1965. Publica en 
diferents mitjans gràfics i realitza 
exposa la seva obra des de 1985.  
Els seus llibres s’han editat en 
diversos països i han guanyat premis 
i han aparegut en prestigioses llistes 
d’honor. Actualment resideix  
a Barcelona, on col·labora amb 
diverses editorials.

Més llibres a: abuenpaso.com

LLIBRES RELACIONATS

Fox + Chick. La fiesta de pijamas

(LIANA) +5

Buenas noches, TOPOLÍN

(CUATRO AZULES) +5 

N’Esteisi va al xiquiparc

(TAKATUKA) +5

Narval. Unicorn mari

(JUVENTUD) +5

Text: Gustavo Roldán

Il·lustració: Gustavo Roldán

Traducció: Bernat Cormand

Editorial: A buen paso

Any: 2021

Format: 19 x 23 cm 

48 pàgines · Tapa dura

ISBN: 978-84-17555-43-6

Edat recomanada: +6

Edició en castellà:

Estofado de trufas

ISBN: 978-84-17555-42-9

abuenpaso.com


26 27

El protagonista d’aquest grapat 
de contes, el llegendari Nasrudín, 
encarna la figura del savi boig, que 
desconcerta per la seva conducta 
espontània i desinhibida, similar 
a la d’un nen. No obstant això, les 
històries de Nasrudín van més enllà 
de l’acudit convencional: són un 
exemple immillorable del poder 
transformador de l’humor.

PERSONATGES CÒMICS

Històries de Nasrudín
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? Com descriuries  
el personatge còmic del teu llibre?
Nasrudín és un personatge molt 
popular en els països àrabs, a 
cavall entre la història i la llegenda. 
Sabem molt poc d’ell, però les seves 
històries humorístiques pertanyen al 
ric patrimoni de la literatura oral de 
l’Orient, des del Marroc fins a la Xina, 
passant per Turquia i l’índia.
Darrere de l’aparent simplicitat d’uns 
relats, s’amaga un coneixement 
exquisit, universal i intemporal, que 
no coneix èpoques ni fronteres. 
La saviesa revestida d’estupidesa 
de Nasrudín desemmascara la 
hipocresia i la bestiesa humanes 
alhora que, curiosament, exhibeix una 
contagiosa alegria de viure.

Una curiositat
Nasrudín és de tots! 
La proposta inicial de l’autor contenia 
17 històries de Nasrudín. El vam anar 
treballant i al final en van quedar deu, 
les més conegudes i fàcils d’il·lustrar. 

 Premi Crítica Serra d’Or de Literatura 
Infantil 2016

El que no sabíem era que una de les 
històries havia estat inventada pel 
mateix autor! De tant escoltar relats 
a cases de te o cafè de Turquia, ell 
també va voler fer la seva aportació al 
llegat de Nasrudín. Oi que no es nota 
la diferència? 

Explicar aquesta història
Una sessió de filosofia  
amb gust d’Orient
Aquests contes acostumen a viure a 
la boca de grans narradors (hakawati, 
en àrab), que actuen en cases de te 
o cafè o en trobades familiars. Els 
contes no s’han d’explicar, sinó que 
cada un haurà de descobrir per si 
mateix el secret que contenen. 
En una activitat amb infants, el 
narrador es podria vestir per a l’ocasió 
amb algun abillament àrab. Una mica 
de música oriental també ajuda.  
I després de narrar cada conte amb 
gràcia, pot convidar els més petits a 
pensar, comentar i compartir tot el que 
els ha suggerit.

Temes
Savi boig, filosofia oriental, Turquia, 
sufisme, llegendes.

Autors
Halil Bárcena va néixer en un poble 
de Cantàbria però viu a Barcelona des 
de fa anys. Ha cursat estudis àrabs 
i islàmics al Marroc, Líban, Jordània 
i Síria, i de música turca i cal·ligrafia 
àrab a Istanbul, ciutat que visita sovint 
i on ha après gairebé tot el que sap 
sobre Nasrudín. Es va doctorar amb 
una tesi sobre el poeta sufí Rumi. 
Ha escrit diversos llibres i dirigeix 
l’Institut d’Estudis Sufís de Barcelona.

Mariona Cabassa va néixer i viu  
a Barcelona. Va estudiar Il·lustració a 
l’Escola Massana i després va cursat 
un postgrau en l’École Supérieure 
des Arts Décoratifs d’Estrasburg. 
Ha il·lustrat més de 80 àlbums i 
incomptables llibres de text, jocs, 
puzzles, vinils, cartells, etiquetes, teles, 
tatuatges i molts altres productes 
artístics. Pinta, imparteix classes 
d’il·lustració a Barcelona i dirigeix els 
seus propis tallers de creativitat per 
a dones.

Més llibres a: akiarabooks.com
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Un dia el senyor Gumpy decideix 
fer una passejada en la seva barca. 
Però els nens, el conill, el gat, el 
gos i altres tants amics decideixen 
unir-se a l’excursió fins a omplir 
l’embarcació. Què passarà?

PERSONATGES CÒMICS

La excursión del señor Gumpy
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? Com descriuries  
el personatge còmic del teu llibre?
La història del senyor Gumpy està 
impregnada d’un humor deliciós, 
amable i bucòlic, reforçat per la 
comicitat dels seus personatges. 
Començant amb el protagonista, 
l’entranyable senyor Gumpy, qui 
accedeix a portar en barca els seus 
amics (nens, gat, gos, porc, ovella...) 
a canvi de demanar-los que es 
comportin de forma contrària  
a la seva naturalesa (al conill li diu 
que no faci salts, al gos que no 
molesti...); continuant amb la resta  
de personatges, animals humanitzats 
que es van unint a l’excursió 
mitjançant la mateixa fórmula 
acumulativa (podem venir amb tu?, 
puc venir?, em portes? El pes de 
la barca augmenta perillosament 
i s’acaba amb un final divertit que 
mostra l’actitud vitalista i juganera  
de tots ells.

Una curiositat
El senyor Gumpy no és pas rondinaire
En la seva autobiografia, John 
Burningham va destacar una 
anècdota bastant còmica sobre La 
excursión del señor Gumpy: «La gent 
em diu constantment: “m’encanta el 
senyor Grumpy.” És d’allò més irritant. 
Grumpy (Rondinaire) és un nan  
de Disney.»

Explicar aquesta història
I la cabra va fer beeeeee!
Una manera divertida d’explicar 
aquesta història és fer partícips 
els oients en la pròpia narració, 
animant-los a imitar els sons que 
corresponen a cada un dels animals 
que protagonitzen el relat (miau, bub 
bub, rony rony, muu, beee...).
Després de la lectura en veu alta  
i depenent de l’edat dels infants, es 
pot parlar tant de les onomatopeies 
dels animals com de les veus i 
verbs relacionats amb els seus sons 
(lladruc, bordar; mugit, mugir...).

Temes
Amistat, convivència, empatia, 
comprensió, respecte, natura, animals, 
embarcacions, excursions.

Autor
John Burningham autors d’àlbums 
il·lustrats més reconeguts del món. 
Va néixer a Farnham (Anglaterra) el 
1936 i es va graduar en Art a Londres 
el 1959. Amb el seu primer àlbum 
Borka: The Adventures of a Goose 
With No Feathers va guanyar el 1963 
el premi Kate Greenaway. Aquest va 
ser l’inici d’una carrera reeixida en què 
va publicar més de 30 llibres, alguns 
dels quals van ser premiats, traduïts 
a diversos idiomes i són referents 
ineludibles de la literatura infantil 
contemporània. Va morir a Londres 
el 2019.

Més llibres a: galimatazo.com
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Audaços, agosarats, atrevits i 
cavallers... molt cavallers! Tant que 
faran el que calgui per salvar la pobra 
damisel·la desapareguda. O alguna 
cosa així. Deu intrèpids cavallers han  
de salvar una princesa. De camí, un 
a un van patint els accidents més 
absurds, fins a no quedar-ne cap. 
Què passarà amb aquesta dama tan 
desgraciada?

PERSONATGES CÒMICS

Los valientes caballeros
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? Com descriuries  
el personatge còmic del teu llibre? 
Perquè ès un àlbum que busca 
enderrocar estereotips: sense 
adoctrinar, amb l’humor com a 
única arma. Els personatges tenen 
un alt concepte de si mateixos, els 
cavallers protagonistes no dubten 
a escometre amb diligència la seva 
(imaginària) missió de salvament. 
El fet que cap d’ells superi el més 
mínim inconvenient els converteix en 
uns herois una mica ridículs. El text 
rimat compassa la trama i apressa el 
ritme de la narració. Els duels absurds 
s’acceleren en un ridícul in crescendo, 
i desperten somriures que es van 
convertint progressivament en rialles, 
fins al sorprenent clímax final, que 
provoca sorpresa i fixa un somriure 
permanent en la memòria del lector.

Una curiositat
Amics cavallerosos 
Els cavallers, il·lustrats per  
Luciano Lozano, van ser una rèplica 
caricaturesca dels amics  
de l’escriptor, Fran Pintadera. Per 

descomptat, ells s’ho van prendre... 
amb molt d’humor. L’estil general  
de la il·lustració s’inspira en l’estètica 
dels dibuixos animats dels setanta, 
com La Pantera Rosa. La coberta  
està basada en un disc dels Sex 
Pistols, segellant l’estil gamberro 
d’aquest llibre.

Explicar aquesta història
On van aquests cavallers!
Aquesta història es pot narrar 
cantant. La rima i el ritme del llibre 
ens provoca una melodia enganxosa 
i fàcil de seguir per un grup. O es 
poden obrir debats: l’absurd o el ridícul 
són aspectes que si s’exploren des 
de l’humor poden ser molt positius. 
Aquest llibre ens permet, a través de 
10 fracassos, posar-nos en la pell 
dels cavallers. Per què volen rescatar 
la princesa? Què opinen del que els 
ha passat? Tornaran a intentar-ho? 
Realment volen ser cavallers?

Temes
Estereotips, coeducació.

Autors
Fran Pintadera va néixer en una illa. 
Per aquest motiu, des de petit, li 
agrada mirar el mar. També des de 
petit li apassiona la poesia. La primera 
que va escriure va ser per demanar 
perdó als seus pares per rapar-se el 
cap a zero. Va funcionar. En aquest 
instant es va adonar que la poesia pot 
canviar el món (si va canviar el nas 
arrufat de la seva mare, podria canviar 
qualsevol cosa). És escriptor de 
poesia, de contes i d’alguna novel·la.

Luciano Lozano va néixer el mateix 
any que l’home va trepitjar la Lluna. 
Potser per això des de petit ha viatjat 
molt. De formació autodidacta, 
porta dedicant-se a la il·lustració 
des de 2007, després d’estudiar un 
postgrau d’il·lustració creativa a 
l’escola EINA de Barcelona. Des de 
llavors, col·labora habitualment amb 
nombroses editorials i revistes. 

Més llibres a: trestigrestristes.com
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editorial

I, mentre encara plou, surt el sol. 
La Margarida Aiquetremolo llença la pistola al vol. 
Després la torna a agafar i, entre rialles,  
dispara una salva. 
Al final de l’arc del cel, entre verd, taronja i malva,  
hi ha un tresor!

Au, pirates! Ja sabeu què toca fer! 
Va, totes a bord, que marxem a tota vela!
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És possible l’amor entre un pal de 
fregar i un pop? I entre un tocadiscs 
i un escorpí? Naturalment. I aquí 
quedarà demostrat i explicat per 
diversió del lector. Les coses haurien 
de ser més fàcils per a l’amor.  
Veure-ho com ho veuen ells. Sense 
normes. Sense mètodes. Sense 
prejudicis. Perquè no cal ser iguals, 
només incorregiblement lliures.

HUMOR VISUAL

Bichos, amor y cosas
Per què has triat aquest llibre per 
a En clau d’humor? Quins recursos 
gràfics o en les il·lustracions es fan 
servir per per generar humor  
en els lectors i lectores? 
És increïble la similitud de certs 
animals que trobem a la natura 
amb andròmines i elements de la 
nostra vida diària. Estem segurs que 
si les dues espècies es trobessin, 
s’estimarien. En aquest llibre es 
demostra amb humor i bon dibuix, 
i es descobreixen els diàlegs que 
s’estableixen entre ells. Meravellós 
serà trobar, amb o sense ajuda, 
altres personatges i elements que 
poguessin establir les mateixes 
relacions que tenen els que es 
mostren en l’obra.

Una curiositat
Imaginació sense fi
Tantes eren les similituds trobades 
en la naturalesa que vam fer una 
enquesta entre nens i nenes del nostre 
entorn. Van sortir tan bones idees 
que en podríem haver tret fins a tres 
àlbums diferents. Una de les idees es 
va incloure en les comunicacions a 
llibreries de les signatures dels autors: 
una preciosa girafa i un fanal de ciutat, 
divertidíssim!

Explicar aquesta història
Dues idees
La primera seria una lectura 
teatralitzada entre dos nens o nenes, 
un interpretaria l’animal i l’altre 
l’objecte. Com més èmfasi facin  
en l’amor que senten l’un per l’altre, 
més diversió per al públic. La segona 
consistiria a fer un concurs per 
imaginar similituds entre animals  
i objectes, apuntant idees en un  
paper que es comparteix entre  
els participants.

Temes
Amistat, curiositat, naturalesa, 
imaginació, diversió amb animals, 
amor, afecte. 

Autors
José Maria Mayorga va néixer a 
Àvila. És pare de dos nens. Per ells va 
voler convertir-se en autor de llibres 
infantils, especialment aquells que es 
dirigeixen als que acaben d’aprendre  
a llegir. Segons ell la lectura és un dels 
moments més agradables que poden 
compartir pares i fills i és important 
que sigui un moment de diversió.

Iván Solbes va néixer a Madrid 
el 1974. Llicenciat en Belles Arts 
per la Universitat Complutense en 
l’especialitat de Pintura, des de 1999 
es dedica professionalment a la 
il·lustració en múltiples àrees: premsa, 
revistes, editorial, cartelleria  
i, sobretot, campanyes visuals  
de publicitat.

Més llibres a: nuevonueve.com
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Aquest peixet té un barret que no  
és seu. L’ha robat a un peix gran!  
El barret és blau, molt bonic i li queda 
molt bé. El peix gran no ha vist com 
el robava. I segurament, encara que 
l’hagués vist fer-ho, no s’imagina on 
s’amagarà. No el trobarà mai.  
O potser sí?

HUMOR VISUAL

El lladre del barret
Per què has triat aquest llibre per 
a En clau d’humor? Quins recursos 
gràfics o en les il·lustracions es fan 
servir per per generar humor en els 
lectors i lectores? 
Aquest àlbum il·lustrat ens explica 
una història plena d’humor irònic, no 
gaire habitual en els contes infantils. 
Això el converteix en una obra singular 
que ha obtingut els reconeixements 
més destacats en el món literari. 
L’humor es transmet a través de la 
contraposició entre el que narra el 
protagonista i el que podem veure en 
les il·lustracions. El text presenta un 
peixet que ha robat un barret i, molt 
segur de si mateix, creu que el seu 
amo, un peix gran, no ho descobrirà. 
Res més lluny de la realitat: les 
imatges narren una història paral·lela 
amb un desenllaç que poc té a veure 
amb el que conta el peixet. 

Una curiositat
Per què un barret?
L’autor va idear aquest llibre com  
a continuació de Vull el meu barret, 
amb els mateixos protagonistes. 

No obstant això, va decidir canviar 
els personatges per peixos com 
a suggeriment del seu editor. Va 
descobrir que un barret era l’element 
perfecte que podia robar un peix; 
no seria tan fàcil robar una jaqueta 
i impossible robar unes sabates. 
Tots dos llibres estan units per mitjà 
d’aquest complement, que torna a 
repetir-se en la tercera part, creant així 
la seva ja famosa trilogia del barret. 

Explicar aquesta història
Il·lustració vs. text
És un llibre senzill tant en el text com 
en la il·lustració i, en canvi, complex 
en el contingut. Els ulls, les mirades 
dels protagonistes contradiuen 
contínuament les paraules del 
narrador, així que perquè la narració 
sigui efectiva s’hauria de posar 
l’accent tant en el que diu el peix petit 
com el que fa el peix gran. 
El final del llibre és obert, els lectors 
han d’interpretar el que passa dins 
d’aquest bosc de plantes altes al fons 
de la mar on es troben el peix gran  
i el peix petit, el lladre i la víctima. 

Temes
Animals, peixos, barret, propietat.

Autor
Jon Klassen va néixer a Ontario 
(Canadà) i actualment resideix a Los 
Angeles. És autor i il·lustrador del 
bestseller Vull el meu barret, que va 
obtenir el Llibre d’Honor Theodor 
Seuss Geisel, Millor Llibre Il·lustrat de 
l’Any pel New York Times i Millor Llibre 
Infantil de l’Any per Publishers Weekly. 
L’autor va tornar amb un altre barret 
i un altre lladre a El lladre del barret, 
que va guanyar la Medalla Caldecott 
i es va convertir en un èxit de vendes. 
També és il·lustrador de House 
Held Up By Trees, un llibre il·lustrat 
escrit pel poeta guanyador del Premi 
Pulitzer Ted Kooser. A més a més, 
ha treballat en pel·lícules d’animació, 
com Coraline i Kung Fu Panda.

Més llibres a: nubeocho.com
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Qui és la persona més lliure 
que coneixes? Si sabessis amb 
total seguretat que ningú mai 
se n’assabentaria, et portaries 
malament? Podem fer el que ens 
dona la gana tots alhora? I tu, què 
en penses? El que tu vulguis és un 
llibre-joc presentat dins d’una caixa 
que indaga sobre la llibertat i els 
seus diferents matisos amb humor, 
intriga, rigor i cura.

HUMOR VISUAL

El que tu vulguis
Per què has triat aquest llibre per 
a En clau d’humor? Quins recursos 
gràfics o en les il·lustracions es fan 
servir per per generar humor en els 
lectors i lectores? 
Les escenes de la sèrie de Filosofia 
visual busquen desconcertar, 
convidar a la reflexió i, sobretot, 
despertar preguntes. L’humor en 
forma d’exageració, contrast o 
sorpresa és un dels mecanismes 
favorits per aconseguir-ho. El 
que tu vulguis reflexiona sobre la 
llibertat, els límits i les possibilitats 
propis, individuals, i també 
col·lectius. Aquests ingredients són 
molt seriosos, però com tot alló 
seriosament humà, tenen també  
un costat seriosament còmic. 

Una curiositat
«¡Ouiiinn! ¡Ouiiinn! ¡Turiruriruriruroooo!»
La primera escena de El que tu 
vulguis, El veí gaiter que desperta un 
pobre nen té un rerefons molt real. 
Ellen Duthie, l’escriptora, és escocesa, 
i quan estàvem pensant en escenes 
per il·lustrar el xoc de dues llibertats 

individuals, a ella de seguida li va 
venir a la ment la profunda i visceral 
irritació que li provoca el so d’aquest 
instrument de la seva terra.

Explicar aquesta història
La casa de la Real Gana
Dins El que tu vulguis hi ha un pòster 
detallat de l’interior de la Casa de 
la real gana, un lloc sense normes, 
on hi ha habitacions-piscina, una 
biblioteca de llibres prohibits i una sala 
pastissera, entre d’altres estances 
fabuloses. Aquesta casa està plena 
de personatges molt lliures i juganers 
de la literatura infantil. Coneixem 
persones que s’han inventat activitats 
molt divertides jugant a endevinar 
els llibres a què pertanyen aquests 
personatges. A la nostra web pots 
descarregar una casa del Real Gana 
buida perquè hi dibuixis... el que et 
vingui de gust. 

Temes
Llibertat, societat, individu, lliure albir, 
elecció, fronteres, esclavitud, subjecte 
de ple dret, destí, presó, cos, silenci, 
invisibilitat, responsabilitat, literatura 
d’indagació, filosofia ficció, filosofia.

Autores
Ellen Duthie, l’autora del concepte  
i dels textos de Wonder Ponder,  
és escriptora, docent, blocaire  
i traductora i està especialitzada en 
literatura infantil i filosofia per a nens. 

Daniela Martagón és il·lustradora, 
dibuixant i inventora de joguines. 
Cofundadora de Wonder Ponder,  
en l’actualitat compagina la relatoria 
visual amb la il·lustració infantil.

Més llibres a: 
wonderponderonline.com
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Una divertida col·lecció d’episodis 
i moments quotidians de la 
infantesa. Cada història es narra 
en una tira còmica que desgrana 
de manera brillant els petits plaers 
de la infància. La sorpresa i el 
descobriment són al cor de cada 
escena, on les paraules queden  
al marge, i els adults no apareixen 
per enlloc!

HUMOR VISUAL

Pequeñas Historias
Per què has triat aquest llibre per 
a En clau d’humor? Quins recursos 
gràfics o en les il·lustracions es fan 
servir per per generar humor en els 
lectors i lectores? 
Pequeñas Historias es compon d’una 
sèrie de vinyetes acompanyades 
d’un títol enginyós que juga amb 
la il·lustració per donar significat 
al conjunt, i despertar així el 
somriure del lector. Qualsevol 
situació quotidiana es converteix 
en fascinant en passar pel filtre de 
la imaginació. L’autor ens convida 
a descobrir dobles sentits en la 
imatge, contradiccions amb el món 
adult i la llibertat absoluta, que 
només es té en la infància. Presenta 
l’univers que envolta els personatges 
creant en cada il·lustració una 
història suggeridora que connecta 
automàticament amb el sentit  
de l’humor més pur.

Una curiositat
Telepatia
Quan Miguel va començar a 
publicar les tires còmiques de 

Pequeñas Historias en el seu 
compte d’Instagram em vaig quedar 
completament fascinada. Per Nadal 
em vaig decidir a enviar un correu al 
seu agent, Debbie Bibo, proposant-li 
convertir aquestes publicacions en un 
llibre. Just quan ja l’havia enviat, vaig 
rebre la mateixa proposta per part de 
Debbie. Es van creuar els correus. Ens 
havíem llegit el pensament! 

Explicar aquesta història
Cinema mut: humor sense paraules
Et convidem a convertir aquestes 
històries en una pel·lícula muda. Crea 
cartells amb fons negre i text blanc 
com els subtítols de cinema mut: 
pots utilitzar una pissarra de guix o 
cartolina i pintura blanca. Inventa un 
sketch: una escena humorística on 
no calguin les paraules per entendre 
el que està passant. També pots 
representar una escena del llibre. Per 
completar la pel·lícula, inclou música 
de fons, a YouTube Library pots trobar 
bandes sonores de cinema mut lliures 
de drets. Tot a punt per a l’estrena!

Temes
Infància, imaginació, innocència, 
aventures, llibertat.

Autor
Miguel Tanco és autor i il·lustrador 
de llibres infantils, va néixer a 
Extremadura (Espanya) i es va formar 
com a il·lustrador a l’Escola d’Arts 
Visuals de Nova York, convertint la 
seva passió pels llibres il·lustrats en 
la seva professió. Ensenya il·lustració 
i organitza tallers creatius amb nens 
i il·lustradors de tot Europa i ha 
publicat més de 40 llibres infantils. 
Ha rebut nombrosos premis que 
inclouen la Menció de la Fira del Llibre 
de Bolonya (2010-2012), l’Exposició 
Infantil No 9 de la Revista d’Il·lustració 
Contemporània 3 × 3 (2014 i 2016),  
La Societat d’Il·lustradors de Los 
Angeles West 51, 55, menció i premi 
d’or, la menció AOI d’Il·lustració 
2016 o Biennale Ilustrarte 2018. 
Actualment, Miguel viu a Milà amb la 
seva dona Federica i els seus dos fills, 
Pablo i Javier.
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Sempre he temut l’arribada  
de la veïna, d’ella i de tantes altres 
persones a qui les que els  
agrada pessigar-me les galtes,  
i saludar-me agafant-les mentre  
em criden que maca i gran que estic. 
Sempre, des de molt petita.  
Però això avui canviarà!

HUMOR VISUAL

Revenja
Per què has triat aquest llibre per 
a En clau d’humor? Quins recursos 
gràfics o en les il·lustracions es fan 
servir per per generar humor en els 
lectors i lectores? 
Revenja expressa amb molt d’humor 
els conflictes de la protagonista:  
la por, el cansament, el consegüent 
enuig i finalment la revenja,  
la venjança, davant les salutacions 
insofribles de la veïna. Els traços 
ràpids i desenfadats, els entrepans 
exagerats o el color fluor estrident fan 
costat i reforcen aquests sentiments. 
Raquel Bonica ressalta els trets i les 
expressions per hiperbolitzar l’enuig 
de la nena i, mitjançant l’exageració, 
intenta fugir de la serietat de 
l’argument, tractant-lo amb ironia  
i humor. La coberta, amb aquest crit 
alliberador, ja ens dibuixa un somriure 
i suposa una invitació a endinsar-se 
en aquest àlbum divertit. 

Una curiositat 
Il·lustracions exagerades
A l’editorial, pensant en mercats 
més enllà de les nostres fronteres, 
van sorgir dubtes sobre els pits 

voluptuosos de la veïna desesperant; 
enteníem que formava part d’aquesta 
agressivitat que projectava cap a 
la nena, però els vèiem una mica 
exagerats. Després de meditar-ho i 
parlar-ho amb la Raquel vam entendre 
que havíem de mantenir-los tal com 
estaven a l’original.

Explicar aquesta història
Emocares
Aquest és un àlbum que es presta  
a parlar amb els petits sobre què 
els molesta: de la gent gran, dels 
amics, dels germans..., i establir un 
diàleg divertit amb ells. Proposem 
que sobre un paper dibuixin una cara, 
només l’oval de la cara. Després els 
presentarem diferents targetes amb 
paraules: «Petó», «Crit», «Esgarrapada» 
«Abraçada», «Nit», «Sorpresa.».. i els 
demanarem que dibuixin l’expressió  
(la seva reacció a cadascuna 
d’aquestes paraules) de la cara, 
només amb les celles, els ulls i la 
boca. D’aquesta manera, observaran 
que els estats d’ànim es poden 
dibuixar amb molt poques línies.

Temes
Salutacions, interacció humana, 
empoderament, revenja, venjança, por.

Autora
Raquel Bonita és una il·lustradora 
asturiana establerta actualment 
a Copenhaguen. Llicenciada en 
Publicitat i Relacions Públiques el 
2007, les seves inquietuds artístiques 
la van portar a especialitzar-se en 
Direcció d’Art i disseny Web a CICE 
(on va obtenir el Premi al Millor 
Projecte Fi de Màster) i més endavant 
a explorar el món de la il·lustració 
a l’Escola Superior de Dibuix 
Professional de Madrid (ESDIP). 
Durant els seus estudis d’il·lustració 
va obtenir el 2n premi en la XII Edició 
del Certamen de Contes Il·lustrats 
de la Diputació de Badajoz, el 2010, 
fet que la va fer centrar-se en la 
il·lustració infantil i la literatura per a 
infants. A més a més de Bookolia, ha 
treballat per a editorials com Jaguar, 
Combel o Edebé.

Més llibres a: bookolia.es
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Què està passant al fons del mar? 
És un mar de tristesa de veritat? Un 
dia un peixet que se sent una mica 
trist, surt a fer una passejada i per la 
seva sorpresa, descobreix que tots 
els peixos amb qui es creua estan 
tan tristos com ell. Fins que una 
tortuga li ajuda a resoldre el misteri. 
No és que estiguessin tristos, és que 
estaven tots del revés.
 

HUMOR VISUAL

Un mar de tristesa 
Per què has triat aquest llibre per 
a En clau d’humor? Quins recursos 
gràfics o en les il·lustracions es fan 
servir per per generar humor en els 
lectors i lectores? 
Un mar de tristesa és un llibre que 
fa que qui arriba a l’última pàgina 
somrigui. No t’esperes aquest final 
que li dona la volta a tot i a tots. És un 
humor intel·ligent que aconsegueix 
arribar des de la senzillesa al més 
profund. La il·lustració és concisa i 
elegant. Està ple de colors i d’enginy. 
Sempre s’agraeixen llibres amb 
aquest toc brillant on pots nedar 
per les pàgines sense saber el que 
t’espera. Un mar de tristesa convida 
a la reflexió, tan necessària com el 
riure. Del dret o de l’inrevés? Tu com 
ho veus?

Una curiositat
Amor a primera vista
Diguem que l’editorial Kókinos 
caminava pescant i bussejant per les 
profunditats dels oceans quan va veure 
un banc de peixos i va saber de seguida 
que havien de sortir a la superfície 
editorial i omplir els mars de tristesa 
amb dosis d’humor. I sembla que els 
nens van somriure. 

Explicar aquesta història
Titellaires per un dia
Un dels tallers que fem és explicar un 
mar de tristesa en un petit teatre de 
titelles prèviament construïdes amb els 
nens. Representem totes les espècies 
marines súper tristos i a la fi els donem 
la volta i es veu que contentes que 
estan. Amb l’atmosfera del fons del 
mar, música de bombolles i una cançó 
amb rimes enganxoses que es titula 
«Un mar de tristesa.» 

Temes
Mar, emocions, punt de vista, 
imaginació, peixos.

Autores
Anna Ludica va néixer en un poble 
suís i viu a Catània, entre el foc de 
l’Etna i el mar. Somiava amb ser 
veterinària i tenir la seva pròpia granja. 
Mestra, educadora i aventurera.  
No pot viure lluny del mar. 

Chiara Vignocchi. De nena volia ser 
mecanògrafa i quan va créixer es va 
dedicar a l’educació i al món editorial. 
Viu a Reggio Emilia i té debilitat pel 
puré de patates. 

Silvia Borando. De nena volia ser 
perruquera per tenyir els cabells de 
fúcsia a la seva tia. D’adulta manté 
la seva passió pels colors treballant 
com a dissenyadora gràfica. Viu entre 
Trecate i Reggio Emilia i el seu animal 
favorit és l’eriçó.

Més llibres a: editorialkokinos.com
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Aquest llibre aplega set contes 
que narren situacions irracionals, 
absurdes o incoherents. Apareixen 
personatges singulars que un bon 
dia decideixen canviar les paraules 
de significat, o memoritzar els 
horaris de tots els trens, o inventar 
artefactes que ja estan inventats  
o oblidar tot el que ja saben. 

HUMOR SERIÓS

Cosa de nens
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? De quina manera 
diries que juga amb l’humor per 
parlar sobre temes seriosos?
L’humor absurd crea situacions,  
en aparença, molt allunyades del 
que entenem per la realitat coherent 
i racional. No obstant això, és capaç 
d’acostar-se a veritats més profundes 
que estan relacionades amb 
l’aïllament, el tedi, les obsessions, 
les limitacions del llenguatge per 
comunicar-nos o la crueltat. Aquests 
contes fan riure a través dels seus 
personatges insòlits, enumeracions 
hiperbòliques, coses sense sentit, jocs 
de paraules... però sota el disbarat 
trobem un retrat de la naturalesa 
humana, el reflex d’un món que 
trontolla, on les persones busquen,  
a través d’accions extravagants, 
trobar sentit a les seves vides. 

Una curiositat
Una tassa amb un ocell
Com molts títols publicats a la nostra 
editorial, vam editar aquest llibre 
perquè en vam gaudir quan érem 

petites. Una de les editores recorda  
les rialles sense fi abans de dormir 
quan el seu pare els llegia el conte  
«Una taula és una taula» i, després 
de canviar junts el nom a tots els 
objectes de l’habitació, enlloc de  
dir bona nit i un petó els donava:  
«una tassa amb un ocell.»

Explicar aquesta història
Una taula és una taula
El llibre és perfecte per llegir en veu 
alta, ja que conté jocs de paraules, 
enumeracions brillants i recursos de 
repetició que faciliten la comprensió  
i el diàleg entre el narrador i  
el seu públic. A més, convida al 
desenvolupament de tallers literaris 
que adaptin l’escriptura de Bichsel.  
A partir d’ «Una taula és una taula»,  
es podria construir un relat canviant 
el significat de les paraules. Amb 
l’inventor, podríem descriure un 
objecte que ja està inventat i intentar 
que la resta endevini quin és. 
I «Salutacions de Yodok», pot donar 
peu a inventar històries de parents 
llunyans amb noms exòtics... 

Temes
Humor absurd, jocs de paraules, límits  
del llenguatge, crítica social, saviesa.

Autors
Peter Bichsel va néixer a Lucerna 
(Suïssa) el 1935. Es va donar a 
conèixer en 1964 per la seva col·lecció 
de contes curts eigentlich möchte Frau 
Blum donin Milchmann kennenlernen 
( «En realitat, la senyora Blum li 
agradaria conèixer al lleter»). L’obra 
de Bichsel consisteix principalment 
en formes literàries breus: discursos, 
assajos, poesia, prosa curta. Al llarg 
de la seva dilatada carrera ha rebut 
nombrosos premis, com el Johann 
Peter Hebel (1986), el Gottfried Keller 
(1999) i el Gran Premi Schiller (2012).

Federico Delicado va néixer a Badajoz 
el 1956. Es va llicenciar en Belles Arts  
a la Universitat Complutense de 
Madrid. Va aconseguir el Premi Emilia 
Pardo Bazán per a literatura no sexista 
el 2002 i el segon premi del Certamen 
Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat 
Ciutat d’Alacant el 2005, amb el seu 
llibre El pit-roig.

Més llibres a: loscuatroazules.com
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Hi havia una vegada un general  
que volia ser l’heroi d’una història  
i pensava que el camí més directe 
per convertir-se en heroi era 
aparèixer en un llibre. Fins i tot sense 
fer res d’especial. Tenia un exèrcit  
de guàrdies que l’obeïa al peu  
de la lletra. Complien totes les 
ordres, fossin les que fossin. I un dia 
va prendre una decisió absurda:  
la de reservar-se per ell sol la pàgina 
dreta del llibre.

HUMOR SERIÓS

D’aquí no passa ningú!
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? De quina manera 
diries que juga amb l’humor per 
parlar sobre temes seriosos?
Per tractar el tema de la dictadura  
i la desobediència els autors porten 
al límit una ordre absurda en un 
context inimaginable: un soldat, situat 
normalment a la pàgina esquerra del 
llibre, s’encarrega de fer saber a la 
seixantena de personatges que van 
apareixent que no poden creuar  
a la pàgina dreta. Els personatges 
veuen interromput el seu periple  
i intenten convèncer el soldat que els 
deixi passar. Un caos divertidíssim 
s’apodera de la pàgina esquerra i viu 
un moment de suspens i eclosió quan 
a uns nens se’ls escapa la pilota a 
la pàgina dreta i demanen permís al 
soldat de guàrdia per anar-la a buscar.

Una curiositat
No havíem vist els autors
Entre la multitud de personatges 
que apareixen s’inclouen l’autora i 
l’il·lustrador, tot i que d’això no ens 
en vam assabentar fins després 

de publicar el llibre. El llibre es 
va editar l’any 2017, coincidint a 
Catalunya amb la campanya pel 
referèndum d’independència i la 
repressió que va originar. A moltes 
llibreries i biblioteques de Catalunya 
va ser destacat com a símbol de 
desobediència i solidaritat. 

Explicar aquesta història
Cada pàgina és un món
Els seixanta personatges es presenten 
a les guardes. Es pot llegir el llibre 
buscant els personatges a cada 
pàgina o intentant seguir el periple de 
cada personatge pel llibre, analitzant 
com reacciona, com interactua amb 
els altres. Una activitat consistiria en 
dividir un espai (una aula, per exemple) 
en dues parts, i anar acumulant nois 
i noies que representin diferents 
personatges i que argumentin per què 
necessiten passar a l’altre costat o per 
què és injust que no els deixin fer-ho. 
És una bona excusa per conversar 
sobre els límits del poder, la justícia  
i quan és legítim desobeir.

Temes
Dictadura, democràcia, desobediència, 
solidaritat, rebel·lió.

Autors
Isabel Minhós Martins va néixer 
a Lisboa el 1974. Va estudiar a la 
Facultat de Belles Arts i va fundar amb 
un grup d’amics l’editorial portuguesa 
Planeta Tangerina. Els seus llibres han 
rebut premis com la Selecció White 
Ravens o el Premi Andersen, o han 
estat distingits per institucions com  
el Banco del Libro de Veneçuela  
o la Societat Portuguesa d’Autors.

Bernardo P. Carvalho va néixer el 1973 
a Lisboa i va estudiar a la Facultat de 
Belles Arts d’aquesta ciutat. És un dels 
cofundadors de l’editorial portuguesa 
Planeta Tangerina. Els seus llibres han 
guanyat, entre d’altres guardons, la 
Menció d’Honor del Premi Millor Disseny 
de Llibre de Tot el Món de la Book Art 
Foundation, el 2nd CJ Picture Book 
Awards de Corea i el Premi Nacional 
d’Il·lustració de Portugal.

Més llibres a: takatuka.cat
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Alguna vegada heu conegut algú que 
és algú, però no existeix?
A la ciutat de les llistes el senyor Fidel 
Buròcrata, funcionari de l’Ajuntament, 
s’encarrega d’entregar a cada ciutadà 
un certificat que demostri la seva 
existència. I així dia rere dia fins que 
irromp al seu ordenadíssim despatx 
una classe de nenes i nens que encara 
no pertanyen a cap llista. Aquesta 
vegada no li serà tan fàcil dur a terme 
la seva tasca.

HUMOR SERIÓS

La ciutat de les llistes
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? De quina manera 
diries que juga amb l’humor per 
parlar sobre temes seriosos?
Fidel Buròcrata és el minúscul 
emblema d’un sistema en què alguns 
estableixen el que som basant-se  
en el que volen o no volen veure. 
Però el nostre protagonista veurà 
ensorrar les certeses que té quan la 
seva mirada aparentment unívoca 
entri en contacte amb el calidoscopi 
d’instàncies de les nenes i nens que 
visiten el seu Departament de les 
Llistes. Text i il·lustracions estan 
carregats de preguntes plenes 
d’aquest humor que ens fa somriure 
davant el descobriment d’una 
paradoxa, i que pot fer trontollar el 
que, per costum, ja no qüestionem. 

Una curiositat
La ciutat dels Antinori 
Quan Andrea Antinori va llegir  
La ciutat de les llistes, l’il·lustrador 
es va veure reflectit en el funcionari 
protagonista del nostre àlbum. De fet, 
Fidel Buròcrata i l’il·lustrador podrien 
ser parents. Precís i minuciós en el 

seu treball, Andrea procedeix d’una 
estirp de perfeccionistes empedreïts, i 
per això dedica l’àlbum a tota la família 
dels Antinori, «habitants ideals de la 
ciutat de les llistes.»

Explicar aquesta història
Redactors de llistes, uniu-vos! 
A la fi del llibre hi ha un espai reservat 
als redactors de llistes. Es pot jugar 
a escriure llistes diferents, imaginar 
altres oficines o departaments de 
ciutats curioses que ens facin riure.  
Es poden pensar altres certificats 
divertits que podria redactar Fidel 
Buròcrata, o fer un taller i preparar els 
nostres propis certificats amb el que 
més ens agrada i volem ser. Es pot 
parlar de què significa existir com  
a ciutadà i membre d’una comunitat  
i imaginar la nostra ciutat ideal. 

Temes
Identitat, ciutadania, la revolució 
pacífica de les paraules, creativitat.

Autors
Cristina Bellemo va néixer a Bassano  
de Grappa, on viu en l’actualitat.  
Es va llicenciar en Filologia Clàssica 
a Pàdua, especialitzant-se en grec 
antic. Periodista per a diferents mitjans 
de comunicació, és la directora de 
AbBeCedario. Porta anys contagiant 
la seva passió per les històries i per la 
màgia de la narració, tant a nens com 
a adults.

Andrea Antinori (Recanati, 1992) 
va estudiar Il·lustració a l’Institut 
Universitari de Disseny (ISIA) d’Urbino  
i a l’Escola Massana de Barcelona.  
El 2017 va guanyar el Premi Andersen 
(Best book 6/9 years old) per La zuppa 
dell’orco, text de Vincent Cuvellier.  
En 2019 el seu llibre La gran battaglia 
va ser escollit Best International 
Illustrated Book a la Shanghai 
International Children‘s Book Fair. El 
2020 va ser seleccionat per a l’exposició 
d’il·lustradors a la Bologna Children‘s 
Book Fair.

Més llibres a: lianaeditorial.com
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«Darrere de cada gran home s’amaga 
una gran dona» —però ¿qui està 
darrere del conill blanc, en la història 
d’Alícia al país de les meravelles? 
La seva esposa. En aquest àlbum 
es carreguen les tintes sobre les 
injustícies de ser dona, mare,  
i conilla! Ella narrarà, a través del seu 
diari íntim, els calvaris que viu en 
aquest món «meravellós.» 

HUMOR SERIÓS

La esposa del conejo blanco
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? De quina manera 
diries que juga amb l’humor per 
parlar sobre temes seriosos?
En aquest llibre es presenta la 
família del Conill Blanc: Beatriu, la 
filla adolescent, travessa una crisi 
d’identitat; els bessons no tenen 
objeccions a jugar amb qualsevol 
cosa, fins i tot els seus excrements! 
Un altre germà es disfressa de 
conill per a la nit de bruixes, Bety 
pateix els primers dies d’escola, la 
germana petita no para de bramar. 
I mentrestant, la seva mare, intenta 
ser bona amb tots ells, fer el menjar, 
netejar la casa...
El contrapunt d’il·lustració i text, 
les expressions facials, les cent 
receptes de pastanaga, els detalls 
del gat de Cheshire i d’Alícia amb 
els seus «problemes» de creixement 
i les reflexions d’aquesta dona 
desesperada ens faran riure i pensar. 

Una curiositat
Un autor entranyable
Vam conèixer l’autor, Gilles Bachelet, 
en una fira de Bolonya. Aquest autor 
és molt prolífic i ha estat publicat en 
moltíssims idiomes. Conèixer Guilles 
Bachelet va ser realment bonic: una 
persona humil, més aviat callada,  
que podria ser un personatge dels 
seus propis llibres! 

Explicar aquesta història
Un diari propi
En l’actualitat, on la virtualitat 
està a l’ordre del dia, es podria 
fer un «receptari» casolà i replicar 
(o inventar!) les receptes amb 
pastanaga, fotografiar-les i pujar-les  
a alguna plataforma. 
Una altra gran activitat és l’exercici 
d’escriure un diari. Reprendre 
l’escriptura amb tinta, proposar-ho 
com una activitat familiar, on es 
relaten les mateixes escenes, des 
de diferents punts de vista. Ens 
sorprendrem llegint que diferents 
semblen les situacions segons la 
persona que les explica! 

Temes
Maternitat, conills, infantesa, clàssics 
literaris, Lewis Carroll.

Autor
Gilles Bachelet. Nascut el 1952 a 
Saint-Quentin, Gilles Bachelet va 
passar la seva infància als Pirineus. 
Després de dos anys catastròfics a 
París, en què va freqüentar més el 
mercat de la rue Mouffetard que el 
Lycée Henri-IV, els seus pares el van 
enviar a una pensió. Va passar els 
següents set anys amb els sacerdots 
i laics de l’oratori, a Saint-Lô. El 1971 
va tornar a París i es va inscriure a 
la Facultat d’Arts Decoratives. Hi va 
estar estudiant cinc anys. A partir 
del 1977, va començar a treballar 
en la premsa impresa. Va deixar la 
universitat quan el volum de feina 
va començar a augmentar. A partir 
d’aquest dia, Gilles exerceix la 
professió d’il·lustrador.

Més llibres a: editorialpipala.es
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El drama més famós de Shakespeare 
espremut en forma d’àlbum poètic 
mitjançant una interpretació 
revolucionària, enginyosa i 
divertidíssima. Hamlet és un conill 
adolescent, malenconiós i d’orelles 
farinetes; el seu oncle idiota, una 
rata, i Laertes és una guineu.  
Hamlet ha de enfrontar-se amb el 
seu nou padrastre i amb el seu amor 
maleït per la guineu Ofèlia.

HUMOR SERIÓS

Mira Hamlet
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? De quina manera 
diries que juga amb l’humor per 
parlar sobre temes seriosos?
He escollit aquest llibre perquè 
la reinterpretació d’una tragèdia 
clàssica, plena de successos 
terribles, en forma de condensades 
i descarnades sentències lapidàries 
amb un toc infantil provoca hilaritat. 
El llibre juga amb el subtext d’un 
clàssic àmpliament conegut pels 
lectors. Plasmar una obra mestra 
de la literatura universal, complexa, 
elaborada, plena d’intrigues palatines 
i conflictes amb frases simples 
provoca un xoc en el lector.
Un recurs que s’usa és el contrast 
visual d’una escena tràgica en què 
passa una cosa irreverent, com quan 
Hamlet plora a la tomba del seu 
pare mentre la seva mare es besa 
sota una porxada amb el presumpte 
assassí.

Una curiositat
La mare dolenta. El pare mort. 
Nou pare dolent.
Malgrat tractar-se d’un text molt breu, 
la traducció (a càrrec de la Premi 
Nacional Carmen Montes Cano)  
es va discutir llargament perquè tenia 
un estil particularíssim. Al final es va 
optar per fer servir com a referències 
l’estil dels telegrames i el fantasiós 
llenguatge rudimentari dels indis en els 
westerns cinematogràfics.

Explicar aquesta història
Shakespeare en tuits
Aquesta famosa tragèdia de 
Shakespeare ha estat adaptada de 
totes les maneres possibles, fins i tot 
en format de tuits! Encara que si es 
vol tornar a l’original, Mira Hamlet pot 
representar-se, també, com un teatret.

Temes
Regicidi, venjança, traïció, bogeria, 
corrupció, poder, teatre.

Autores
Barbro Lindgren va néixer a Estocolm, 
Suècia, i és una de les escriptores 
sueques per a nens més coneguda 
internacionalment, guanyadora 
del prestigiós Astrid Lindgren 
(1973). Publica des de 1965 obres 
que oscil·len entre el realisme i el 
surrealisme, amb grans components 
imaginatius i humorístics.

Anna Höglund va néixer a Estocolm, 
Suècia. És escriptora i també està 
considerada una de les millors 
il·lustradores sueques. Publica llibres 
il·lustrats i pel·lícules d’animació.  
Ha rebut nombrosos premis: August 
Prize, Nils Holgersson Plaque...

Més llibres a: thuleediciones.com
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Si es considera bo que un ésser 
humà faci caca dins de casa, per què 
es considera dolent que ho faci un 
gos? Aleshores... qui decideix què 
és bo o què és el correcte? Qui té 
aquest poder?! Un llibre per fer-se 
moltes preguntes i riure ben fort.

HUMOR SERIÓS

Un bon gos
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? De quina manera 
diries que juga amb l’humor per 
parlar sobre temes seriosos?
Com abordar de forma intrèpida, 
propera, divertida i crítica el 
pensament sobre el bé i el mal? 
Amb humor, perquè l’humor ofereix 
un marc ideal per tractar temes 
complexos; perquè els deforma, 
els desdramatitza, i des d’aquesta 
llunyania emocional és possible parlar 
de tot. Aquest àlbum obre diàlegs 
infinits. Més sovint del que ens pugui 
semblar ens preguntem sobre el bé, 
la veritat, sobre què som i què hem 
de ser; i els nens també ho fan si se’ls 
deixa l’espai i el temps per a fer-ho. 
A partir dels 7 anys comencen a 
desenvolupar conceptes com ètica, 
moral, i a configurar el seu propi jo,  
la seva pròpia visió de món. 

Una curiositat
Més val riure que plorar
L’autora havia escrit The Good 
Dog amb una protagonista gossa 
anomenada Wiggle. I va arribar el 
moment de traduir el llibre a l’espanyol. 

Ens preguntàvem... funcionarà el títol: 
Una bona gossa? Té les mateixes 
connotacions la paraula ‘gos’ que 
‘gossa’ en la nostra cultura? Finalment 
ens vam autocensurar i el vam titular 
Un bon gos. Vam riure i vam plorar 
alhora. Ja es veia que aquest llibre 
venia a obrir molts debats. 

Explicar aquesta història
Debat, debat!
Proposem una cosa tan antiga com 
enriquidora: la pràctica de la dialèctica. 
Incentivar el pensament filosòfic.  
Llegeixo i observo: Lectura 
teatralitzada i revisió d’imatges: Què 
veuen? Què els resulta interessant / 
desconcertant? Deixar que sorgeixin 
preguntes després de la lectura  
i anàlisi de les imatges. Què saben 
sobre els sentiments i desitjos dels 
animals? Tenen sentit de l’humor?  
Qui decideix si el que fan està bé  
o malament? Què és correcte en uns 
països i en altres no? Està bé matar 
per menjar? Trien entre tots una 
pregunta, organitzen un debat  
i n’extreuen conclusions.

Temes
Filosofia, el bé i el mal, pensar per 
créixer, drets dels animals. 

Autora
Farren Phillips nascut a Anglaterra, 
Farren volia ser pirata. Quan finalment 
va descobrir que patia de marejos, va 
decidir anar a estudiar a l’Escola d’Art 
de Cambridge i convertir-se en autoa 
i il·lustradora. Encara té una espasa 
i un barret divertit, però navega molt 
menys i fa molts més gargots. Passa 
el seu dia de treball principalment 
pintant animals rodons i investigant 
filosofia i història. Quan no està 
escrivint o il·lustrant, a la Farren li 
agrada col·leccionar llibres sobre la 
moda de segle XIX, coure pastissos 
excèntrics i fer petits barrets per  
al seu gat, en Gordon.

Més llibres a: babuEnllaçabooks.com
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Expressa’t cada dia de manera 
diferent! Desperta la imaginació 
perquè sorgeixin les idees. 
Amb il·lustracions audaces i 
acolorides, explora totes les àrees 
cada ésser pugui desenvolupar la 
creativitat en àmbits com la dansa, 
la música, la moda, el teatre, el 
menjar, la literatura i l’art. El llibre et 
convida a descobrir que, en realitat, 
la creativitat… no té límits!

INFORMATIUS AMB HUMOR

Troba la teva creativitat
Per què has triat aquest llibre per a 
En clau d’humor? De quina manera 
contribueix l’humor a despertar  
la curiositat i la imaginació?
Aquest divertit llibre il·lustrat anima 
els nens a observar el món en clau 
d’humor, els inspira a ser creatius i 
a convertir-se en mags dels propis 
mons, repensant tot el que els envolta 
en el seu dia a dia, des de la roba que 
fan servir fins als jocs, el menjar,  
i les paraules.

Una curiositat
Creativitat sense pausa
Els tres autors van començar a 
compartir vivències divertides de 
nens. Ja en la seva infància actuaven 
com a petits creatius: un s’inventava 
escenes imaginàries a la sala i les 
interpretava, un altre no volia sortir 
de la dutxa perquè feia composicions 
musicals esquitxant amb l’aigua i un 
altre solia quedar amb la boca oberta 
mirant els animalons de camp. Van 
confirmar que els nens estan amb 

l’ON en marxa i són sempre creatius. 
Valia la pena oferir una eina perquè 
els nens fossin conscients i seguissin 
mirant el món amb uns altres ulls. 

Explicar aquesta història
Despertar la curiositat
Conversar amb els nens sobre què 
fan, què els interessa, a què els agrada 
jugar... és un bon inici, el primer pas 
perquè observin el seu voltant i siguin 
conscients de tot el que fan, el que 
gaudeixen i com de creatius són. Així 
podran descobrir com els agradaria 
que fos el seu dia a dia en el futur, 
i incorporar aquesta creativitat en 
futures professions. Una eina per 
reflexionar junts sobre les rutines. 
Mentre avança la lectura, es mostren 
diferents maneres de ser creatiu: a 
través del ball, la cuina, l’escriptura, 
la natura... Un llibre perfecte per a 
classes d’art o tallers on es pugui 
representar en forma teatral totes les 
idees que sorgeixen en la lectura.

Temes
Creativitat, art, imaginació, idees, 
il·lustració, observació, ball, cuina, 
escriptura, cinema, natura, teatre.

Autors
Marika Maijala viu i treballa a Hèlsinki. 
Ha il·lustrat diversos llibres i ha 
treballat per a revistes i empreses  
de disseny finlandeses.

Aaron Rosen. Professor de Filosofia 
de les Religions al Rocky Mountain 
College i professor visitant al King ‘s 
College de Londres.

Riley Watts. Ballarí, mestre, 
investigador i artista interdisciplinari 
amb seu a Portland, Maine. És mestre 
i facilitador de la improvisació  
i el procés creatiu, especialitzat en 
afavorir un entorn de pensament 
encarnat a través del moviment.

Més llibres a: cocobooks.com 
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De    conejo a            luciérnagas, 

Los adorables animalitos 

de Richard Scarry se reúnen aquí para 

animar a contar a los lectores más pequeños 

de un modo sumamente divertido. Páginas 

llenas de color y de fantasía, con infinidad de 

pequeños detalles que invitan a observar los 

dibujos con mucha atención y a iniciarse en 

las primeras nociones de cálculo.

Un gran clásico del famoso autor 
e ilustrador Richard Scarry.

Un libro para aprender a contar hasta         
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LI SÖDERBERG & KATY KIMBELLTodas las familias son diferentes.  
Pero, ¿y las familias en el reino animal?  
Aquí encontrarás información  
acerca de cómo llegan al mundo las crías  
de diferentes animales, y de cómo padres  
y madres cuidan de ellas. 
Conocerás, entre otros, al tigre, al rinoceronte,  
al elefante, al pingüino emperador,  
al murciélago y al tití pigmeo.  
Todos con su propia forma peculiar  
de atender a sus familias.

La fábrica de bebés es un libro divulgativo  
dirigido tanto a peques como a mayores,  
lleno de datos emocionantes y divertidos  
para quienes quieran saber más acerca  
de cómo se crea una nueva vida  
en el mundo animal.
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MISSIÓ HUMOR

Hi ha éssers malhumorats,

que mai de riure amb un llibre s’han petat.

És més, diuen que l’humor és una fal·làcia

i que és millor dur una vida trista que amb gràcia.

ALLIBERA UN LLIBRE!
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Perquè qualsevol persona, a qualsevol edat, necessita l’art, la bellesa, 
per habitar el món.

Perquè compartir lectures en família o amb els amics és una manera 
d’estimar-se, ens uneix; sense menystenir el plaer de llegir un àlbum 
en solitud.

Perquè quan relacionem text i imatge desxifrem un codi perfecte, 
aprenem a pensar, a donar significat, a emocionar-nos.

Perquè un àlbum costa molt menys que un pastís d’aniversari, menys 
que una ampolla de cava amb què acomiadar-se de l’any, i serveix 
per a tota la vida.

Perquè a través d’una reconstrucció narrativa les persones arribem a 
comprendre tant el que passa al món com la nostra pròpia existència.

Perquè quan passem pàgina per capbussar-nos en la següent, 
despertem la nostra imaginació. I en arribar al final, sentim el desig 
de cridar: «En vull més!»

Perquè mitjançant les històries il·lustrades ens reconeixem com  
a persones, protagonistes d’històries, i descobrim que no estem sols.

Perquè si un adult no entén què passa a les pàgines d’un àlbum, el 
nen li ho explicarà.

Perquè si has oblidat un àlbum al fons d’un calaix, el dia que per 
casualitat torni a les teves mans t’alegrarà com el millor dels regals.

Perquè cal aturar-se per contemplar el món per reconèixer les pistes i 
els detalls que amaguen les imatges. Un àlbum atura el temps,
et convida a ser reflexiu.

Perquè la lectura de l’àlbum enriqueix la sensibilitat artística, 
desenvolupa l’esperit crític, i et fa lliure.

1

manIfEST  
11 raons per a l’àlbum

11 raons perquè un decàleg no és 
suficient: un cop arribat a deu, 

tornem a començar

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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24 EDITORIALS INDEPENDENTS

Una iniciativa destinada a donar visibilitat 

i rellevància social a l’àlbum il·lustrat 

amb propostes que volem desenvolupar 

conjuntament amb llibreters, biblioteques i 

escoles. Perquè pensem que l’àlbum

és imprescindible per construir una societat 

amb esperit lliure i literari.

SOM:

www.abuenpaso.com
ariannasq@gmail.com
Tel. 670 722 409

www.afindecuentos.com
info@afindecuentos.com
Tel. 696 23 30 75

www.akiarabooks.com
info@akiarabooks.com
Tel. 93 217 20 31

 
www.babulinkabooks.com
hola@babulinkabooks.com
Tel. 932 160 068

www.bookolia.es
contacto@bookolia.es
Tel. 91 751 36 09

www.editorialbululu.com
comunicacion@editorialbulu.com
Tel. 881 887 939

www.cocobooks.com
coco@cocobooks.com
Tel. 932 691 404

www.loscuatroazules.com
editorial@loscuatroazules.com
Tel. 679 792 085

www.ekare.es
ekare@ekare.es
Tel. 934 152 156

www.galimatazo.com
contacto@galimatazo.com
Tel. 606 742 923

www.gatosueco.es
info@gatosueco.es
Tel. 600 64 10 07

www.editorialjuventud.es
info@editorialjuventud.es
Tel. 934 441 800

www.editorialkokinos.com
peregrina@editorialkokinos.com
Tel. 670 392 654

 
lianaeditorial.com
info@lianaeditorial.com
Tel. 673 943 565

www.editoriallibrealbedrio.com
gema@editoriallibrealbedrio.com

www.librosdelzorrorojo.com
info@librosdelzorrorojo.com
Tel. 93 307 68 50 

www.nubeocho.com
info@nubeocho.com
Tel. 911 253 274

www. nuevonueve .com
editorial@nuevonueve.com
Tel. 914 671 636

www.pasteldeluna.com
contacto@pasteldeluna.com
Tel. 630 95 20 05

www.editorialpipala.es 
csolis@adrianahidalgo.com
Tel. 677 607 374 

www.takatuka.cat
patric@takatuka.cat
Tel. 620 048 390

www.thuleediciones.com
info@thuleediciones.com
Tel. 932 080 898

www.trestigrestristes.com
info@trestigrestristes.com
Tel. 854 88 39 57 

 
www.wonderponderonline.com
info@wonderponderonline.com
Tel. 680 587 759

editorial

www.afindecuentos.com
mailto:info@afindecuentos.com
mailto:editorial@nuevonueve.com
www.pasteldeluna.com
mailto:contacto@pasteldeluna.com
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