CÒMIC, IL·LUSTRACIÓ I LLIBRES SINGULARS PER AL NADAL JAUME VIDAL
Wonder. La llibreta del professor Browne 50 años de ilustración

Yo fui a EGB 2

Text: R.J. Palacio

Text: Lawrence Zeegen i Caroline Roberts

Text: Javier Ikaz i Jorge Díaz

Editorial: La Campana
Pàgines: 250. Preu: 17 euros

Editorial: Lunwerg
Pàgines: 384 / Preu: 34,50 euros

Editorial: Plaza Janés
Pàgines: 292 / Preu: 18,90 euros

Curiosa adaptació catalana del llibre de cites
de Wonder, publicat en la seva versió original
com un llibre convencional. La Campana en català l’ha
transformat en una
llibreta en què els
fulls en blanc acompanyen les reflexions
que se’n recullen. I
per arrodonir aquest
llibre agenda s’hi incorpora un bolígraf.

Una panoràmica de la il·lustració des de finals
dels cinquanta fins a l’actualitat des d’una òptica
de cultura pop i mostrant-se des de tots els suports que han caracteritzat la il·lustració contemporània: portades de
discos i revistes, cobertes de llibres, publicitat,
cartellisme. Gran presència britànica, però
també hi trobem il·lustradors japonesos, canadencs... i també un valencià: Mariscal.

Tot i el títol, l’amplitud generacional de les referències nostàlgiques de
la infantesa va del batxillerat antic a la ESO,
amb el lògic protagonisme del període
EGB. Des de la Mirinda fins a Bola de Drac
passant pel Naranjito
tot l’univers de berenars, jocs, anuncis, espais televisius... Una
llagrimeta.

Enginyeria de paper: Matthew Reinhart/ Il·lustracions:
Michael Komarck

Deliri controlat

Editorial: Norma
Pàgines: 10 i 5 desplegables / Preu: 49,95

Why How What

Per als fans de les novel·les i la sèrie de televisió Jocs de Trons, un
pop-up que es pot desplegar totalment i que
esdevé un llibre objecte que descriu en tres
dimensions el món de
Ponent amb llocs clau i
personatges com ara
els llops huargo.

Medieval Ranger
Dibuix: Roberto Massó

Editorial: DeHavilland
Pàgines: 64 / Preu: 24 euros

Si ens imaginem els Powers Rangers i els donem un aire medieval ens trobarem amb els
Medieval Rangers, uns
singulars personatges
que lluiten contra éssers mitològics, però
també contra naus extraterrestres. El Mal
enfrontant-se amb el
Bé. Un deliri gràfic retrofuturista, amb tocs
surrealistes, construït
només amb imatges.

Autor: Brosmind (Alejandro i Juan
Mingarro)

Editorial Norma
Pàgines: 304 / Preu: 49 euros
● Fa vuit anys els germans Juan i Ale-

jandro Mingarro van formar l’estudi
creatiu Brosmind a Barcelona, i es dediquen principalment a la publicitat.
En aquest àmbit, les seves il·lustracions han aparegut en campanyes de
grans empreses. També han treballat
en grafisme per a establiments comercials, taules de snowboard, objectes de
papereria amb univers molt proper al
street art i al còmic, i un posat que podria recordar al dels artistes Gilbert &
George però en una versió més friqui.
El seu univers, que han conreat des
que tots dos eren uns infants, s’expressa en aquesta obra amb diferents publicacions: un llibre, on es recullen
molts dels treballs de la seva trajectòria, un text explicatiu i gran nombre
de fotografies personals que mostren
que aquests germans de Binèfar
s’orientaven des de menuts cap al món
creatiu de la cultura pop. El cofre inclou també un còmic, on ells són els
protagonistes; marcadors per a llibres
i adhesius. Tot un singular llibre objecte d’edició limitada.

Catalunya en 70 gràfics

Blacksad. Integral

Tungsteno

Infografies: Carles Javierre Kohan, Esther Utrilla,
Bwokaa Wadscher

Autors: Juan Díaz Canales i Juanjo Guarnido

Autor: Marcello Quintanilha

Editorial: Norma
Pàgines: 308 / Preu: 49 euros

Editorial: La Cúpula
Pàgines: 184 / Preu: 18,50 euros

Els cinc volums de la serie d’inspiració policíaca ambientada als anys cinquanta surten
ara relligats en un sol
àlbum. L’obra, el més
gran èxit del còmic espanyol al món, està
protagonitzada per
animals antropomorfs
al eix del qual es troba
el detectiu John Blacksad especialitzat en
desaparicions misterioses i assassinats.

Violent còmic del brasiler Marcello Quintanilha. Personatges intensos que viuen en plena
tensió en un marc paradisíac, però que la
sang tenyeix les aigües
de platges i paratges de
somni, en una metàfora de Brasil on conviuen extrems vitals. No
hi manca la historia de
boig i intens amor. Sèrie negra a Salvador de
Bahia.

Editorial: Infographics llibres
Pàgines: 154 / Preu: 20 euros

Consum d’aigua, els nostres aliments preferits,
quina comarca té més
superfície? I el poble
menys habitat? Quins
són els dolços que se
elaboren a Catalunya.
Totes aquestes dades i
moltes més en un llibre
que obvia els textos i
enfoca el seu relat narratiu utilitzant només
infografies.
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Llibres

Juego de Tronos. La guía pop-up de
Poniente
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