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Per què no em puc colar?
Text: Olga Alamán. Il·lustracions: Clara Roca
Destino. Barcelona, 2004.
De 5 a 10 anys. 8,96 e

om treballar el civisme amb els nostres infants? Molt
sovint els pares i educadors ens sentim picant pedra,
repetint una i altra vegada coses essencials. Aquest llibre hi pot
ajudar. Amb un llenguatge planer, gens il·luminat, dient les coses tal com són, sense
estalviar imperatius. El civisme, però, no és una imposició, sinó la manera millor de
conviure i que tots siguem feliços.
Aquest llibre forma part d'una col·lecció, on hi podeu trobar també els títols Per
què tu no tens tita (educació sexual), Com és el color de la carn (diversitat), Per què
somio coses lletges? (pors).
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No et facis posar cendra
Ignasi Moreta
Fragmenta. Barcelona, 2011
552 pàg., 28 e

a lectura d’aquest llibre produeix
una doble sensació fins a cert
punt contradictòria. Per una part la de
que en ell “es diu tot” el que es pot dir
sobre l’obra i la persona Joan Maragall.
I per l’altra atiar i engrescar la curiositat
per conèixer encara més la mateixa obra
i persona en la seva alhora del tot inabastable complexitat. Aquest doble
efecte és causat pel fet que l’autor aborda per primera vegada, o almenys amb
la profunditat i riquesa argumental i
analítica que ho fa ell, una visió integral
de l’escriptor: o sigui contemplant tant
l’obra de creació –poesia-, com la periodística, aquesta posada en un pla
d’igualtat amb aquella, -fet poc habitual-, i interrelacionant-les en el molt que
ambdues tenen de concomitants i de
paral·leles en la producció de Maragall; i
també amb el seu recorregut biogràfic
personal.
Moreta aborda l’anàlisi del fons
més pregó del pensament de Maragall
de manera especial pel que fa al religiós,
però ensems relacionant aquest aspecte
i la seva evolució amb la totalitat del seu
ideari –cívic, social, polític, estètic, ètic,
filosòfic.....-. Hom aconsegueix d’aquesta manera construir una visió rica, complexa i aprofundida fins a les últimes
conseqüències d’un dels intel·lectuals
més potents que ha donat mai Catalunya. –Jaume Comellas
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La nostra opció. Com podem resoldre la crisi
climàtica (edició per a joves lectors)
Al Gore. Traducció: Francesc Pedrosa
Edicions 62 i Gedisa. Barcelona, 2010
A partir de 15 anys. 19,90 e

la introducció d’aquest volum, Al Gore explica que molt
sovint els joves li pregunten què poden fer per lluitar
contra l’escalfament global. D’això tracta aquest llibre, una versió alleugerida de La nostra opció, un pla per resoldre la crisi climàtica.
Al Gore, vice-president d’Estats Units durant vuit anys, va guanyar el premi Nobel
de la pau l’any 2007 pel seu activisme ecològic i contra el canvi climàtic, amb les seves
xerrades “Una veritat incòmoda”, de les que també van fer un documental que va guanyar dos premis Oscar.
Aquest llibre enganxarà als adolescents preocupats pel tema: està molt ben documentat, amb força il·lustracions, esquemes i fotos, amb exemples, propostes, i va des
dels petits gestos que podem fer (canviar a bombetes de baix consum, reciclar etc.) fins
a grans propostes que realment necessitaran un canvi profund de la nostra societat.
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Gent de tot arreu.
Text: Laure Mistral i Anne-Sophie de
Monsabert
Fotografies: Uwe Ommwe. Trad.: Gustau Raluy
Cruïlla. Barcelona, 2011
A partir de 6 anys. 28 e
we Ommer va dedicar quatre anys de la seva vida a
U voltar pels cinc continents, visitant més de cent
païssos. I a tots ells trobava nens i nenes, i els demanava fotografiar-los amb les seves
famílies i que expliquessin què els agradava fer. Ara tenim aquest recull, que ens explica
què fan els nens del món, com és la seva família, la seva cultura, etc.
És un llibre que enganxa, està molt ben presentat i hi ha un munt de fotos, no
només de les famílies, sinó també dels llocs on viuen. Està farcit d’anècdotes curioses
que entusiasmaran als nois i noies inquiets.
Altament recomanable, llàstima del preu, però és realment un molt bon llibre.

