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Il·lustracions
de Sunyer i, a la
dreta, d’Asensio
BABULINKA BOOKS

LA SOPA DE L’AVI

Babulinka o llibres amb ànima

A

fortunadament sempre hi ha emprenedors sense por, obrint camí. Gent
inquieta que no espera que arribi
l’oportunitat, sinó que surt al carrer a buscar-la. I la troba. Molts d’aquests emprenedors –que en èpoques de misèries, com ara,
podem titllar d’herois– no esperen un benefici en diners, van més enllà, busquen la recompensa de l’ànima. Això ha fet Mar González en iniciar l’aventura editorial de Babulinka Books. Afirma que tots els llibres que
publicarà “neixen de la sincera voluntat de
contribuir a fer un món més harmònic”. Llibres que vol que “ajudin a despertar la felicitat interior” perquè està convençuda que “la
suma d’individus feliços fa un món millor”.
S’estrena amb dos llibres, tot dos d’una
factura tècnica impecable, agradables com a

objecte: el conte llarg (o novel·la breu) La sopa de l’avi, per a lectors preadolescents, i el
conte per a primers lectors, La increïble història del nen menjaparaules. El segon títol inclou una guia per treballar en família i ampliar d’aquesta manera la vocació dels autors
(Marlet & Jordi Sunyer) i l’editora: afavorir
que els nens expressin les emocions.
El concepte del text és senzill i diàfan, com
toca: com més paraules coneixem, millor ens
podem expressar. Les il·lustracions, imaginatives i voluntàriament poc polides, afegeixen elements no forçosament relacionats
amb el text i d’aquesta manera enriqueixen
amb naturalitat tot el projecte.
El títol de Mario Satz (1944), assagista argentí que viu a Barcelona des del 1978, se
submergeix en un tema molt delicat: l’anorè-

xia. Ho fa amb una barreja de simbolisme i
de realisme i amb algunes al·legories molt
efectives. Potser algun matís psicològic no és
gaire versemblant i els diàlegs poden sonar
impostats –la traducció tampoc ajuda a evitar-ho–, però el que al final preval és el to
equilibradament poètic i la bellesa d’alguns
fragments. I també la història de superació
protagonitzada per un avi entranyable i la seva néta malalta, supeditats al ritme de l’univers: uns arriben, altres marxen i tots hem de
lluitar per acostar-nos al caliu de la felicitat.
Les magnífiques il·lustracions a llapis d’Albert Asensio (Horta de Sant Joan, 1974), delicades i detallistes, realistes i suggeridores,
arrodoneixen la sensació que aquest llibre és
una veritable Petita Joia per a Grans Lectors,
que és el nom de la col·lecció. ❋
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Traducció:
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Editorial:
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ARNAU,
NO T’ATURIS
Text: Toni Villalobos
Il·lustracions:
Mayra Aguilar
Editorial: Barcanova
Barcelona, 2013
Pàgines: 150
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LA VERGONYOSA
EXCUSA
DE LA HIENA

DEDICA’M UN
POEMA ENCARA
QUE SIGUI TEU

Text: M. Àngels
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Il·lustracions:
Cristina Picazo
Editorial: Cruïlla
Barcelona, 2013 Pàgines: 160
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E l premi Vaixell de Vapor

A quest llibre i joc és un

N ovel·la ideal en aquest

escenari, amb més de 60
complements en paper per
jugar, que reprodueix la
consulta d’un veterinari. Inclou
alguns animals domèstics, els
estris clínics, radiografies,
bàscula... Ideal per fer realitat
allò d’aprendre jugant. ❋

especial, perquè la Laura
s’empipa amb el noi que li
agrada quan descobreix que els
poemes que li envia per
WhatsApp no són d’ell, són de
Miquel Martí i Pol. Ideal per fer
els primers passos poètics
gràcies a la bona mà de Roca. ❋

V illalobos, amb l’ajut de les
divertides il·lustracions
d’Aguilar, ens ofereix una
història plena d’aventures
viscudes amb la colla del poble,
que haurà de plantar cara a la
banda del Camacurta, que està
a punt d’arribar i amargar-los
la festa major, moment àlgid de
les vacances d’estiu. ❋

JUGUEM A FER
DE VETERINARI?

d’aquest any és aquesta novel·la
de Juanmiquel en què mostra el
rebuig d’en Pep quan els pares
decideixen deixar la ciutat i
anar a viure a pagès. Tot i que
tornaran aviat, els problemes
d’en Pep continuaran, ara per
culpa d’alguns companys. ❋
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