
      LECTURES  RECOMANADES  NADAL  2017 

Hem fet aquesta tria a partir de les recomanacions de El Garbell 12 de l’Associació de mestres Rosa Sensat, de la Biblioteca Joaquim Carbó de l’Escola Sant Josep-El Pi de 
l’Hospitalet, de la llibreria Casa Anita . 
* Aquesta classificació per cicles és només orientativa. Cal tenir en compte la sensibilitat, els interessos i el gust personal del lector. Seure junts per compartir una història 
interessant i unes belles imatges és un plaer i un valor a qualsevol  edat. 

 

EDUCACIÓ  INFANTIL  

¿Dónde está oso?  JONATHAN BENTLEY. Patio. És un divertit  llibre, que interactua plenament amb el lector, que ha d’ajudar el petit protagonista a trobar a Oso per què 

pugui  anar a dormir  tranquil·lament. Amb una sorpresa final. 

 El lleó blanc JIM HELMORE. Andana . De vegades el món sembla molt gran. I de vegades et sents petita. Però de vegades només necessites un amic especial que t’ajudi a 

trobar el valor que s’amaga dins teu. Un àlbum bonic i encoratjador amb un punt de màgia. 

El pingüí blau. PETR HORÁCÊK. Joventut. El Pingüí Blau fa les mateixes coses que fan els altres pingüins, però, a causa del seu color, no el consideren un pingüí com ells. «Jo em 

sento com un pingüí», va dir el Pingüí Blau. «Però no ets com nosaltres», van insistir els altres pingüins, i es van allunyar d’ell. Exclòs i sol en un mar de gel, el Pingüí Blau somia amb una balena 
blanca que vindrà a rescatar-lo. Una entranyable faula sobre l’amistat i el sentiment de pertànyer a un grup que ens captivarà gràcies a les il·lustracions de Petr Horáček, qui és capaç de crear 
paisatges antàrtics simplement magnífics. 
 



El que el pare m’ha dit. PAULINE MARTIN. Kokinos. Archibaldo i el seu pare contemplen les orenetes  que volen cap a  terres llunyanes. Aquest viatge genera en el nen 

moltes preguntes que el pare contestarà amb sensibilitat, tendresa i paciència, donant-li seguretat en la difícil y bella  travessia que és el creixement 
 

Els Quiquè i el ninot de neu que no es volia fondre. LAURENT RIVELAYGUE. OLIVIER TALLEC. Birabiró. 
Els Quiquè ja tenen una narració; i en forma de còmic! Una colla d’amics que coneixem dels llibres-joc en els que havíem de descobrir qui feia què, ara amb el fred i l’hivern decideixen fer un 
ninot de neu. Però, per desgràcia, el sol torna a sortir… Molt d’humor!! 
 

Els tres mussoltes. MARTIN WADDELL. PATRIK BENSON. Kalandraka. En un arbre del bosc, tres mussolets seuen i pensen i esperen que torni la Mare Mussol. A 

vegades busquem llibres que ens parlin de l’aferrament i l’abandó. Aquest és un exemple fantàstic per tenir en compte i empatitzar amb el mussol més petit sense patir massa, des de la 

quotidianitat. 

 Entreson. MUÑOZ-TEBAR, JUAN. RAMÓN PARÍS. Ekaré. Quan  l’Elisa no pot dormir s’endinsa en el món que es troba entre el son i la vigília. Com la nit, és una selva fosca i 

plena de vida, on els camins duen a trobades esperades. Un relat poètic i bellament il·lustrat. 

L’avellana. ANNE-FLORENCE LEMASSON. DOMINIQUE  EHRHARD. Combel. Aquest any la neu ha caigut abans d’hora. L’esquirol ha d’anar de pressa a collir les avellanes 

per omplir el rebost, una cau a terra i aviat els flocs de neu la cobreixen. Damunt la neu queda el rastre de les petjades dels animals que han anat a buscar les darreres engrunes de menjar que 
quedava amagat. Un pop-up per explicar el cicle de la natura i per deixar obert en algun racó de la biblioteca. Una bona enginyeria de paper.  
 

https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?author=3090


 Oh, un llibre que parla. HERVÉ TULLET. Crüilla. Seguint els camins explorats a Un llibre l’autor ens presenta una proposta d'observació i d'atenció on a cada pàgina dona 

instruccions al lector sobre què ha de fer perquè el llibre parli. Un fantàstic exercici pre-lector per els més petits i un joc fascinant per als grans. 

 
 
 
 

Panxa de balena. ANTÓNIO JORGE GONÇALVES. Joventut. La Sari s’ha despertat però és massa aviat, sembla que tothom dorm. Decideix anar a la platja tota sola, on 

troba el seu amic Blau, que construeix un vaixell per navegar a la terra on mai ningú s'avorreix. Però el viatge s’interromp quan una balena s’acosta a l’embarcació sembrant el 
desordre de les seriacions de la vida a l’aigua. Molta fantasia i gestes impossibles per passar una estona molt entretinguda deixant volar la imaginació. 

 

 

CICLE  INICIAL 

Como cocinar princesas.  ANA MARTINEZ CASTILLO. LAURA LIZ. NubeOcho  Ediciones. . Per primera vegada publicat, el Manual de Cuina més famós per a les bruixes de 

tot el món. Conté receptes secretes.  Com cuinar la Blancaneus, la truita de Bella Dorment o l’hamburguesa de Ventafocs? A la bruixa Curuja, no hi ha princesa que se li resisteixi!  

El gegant més elegant. JULIA DONALDSON. AXEL SCHEFFLER. Bruixola. “Sóc el gegant més elegant que hi ha!”. En Jonàs ja està tip d’anar sempre tan mal vestit i 

decideix convertir-se en el gegant més elegant de la ciutat, però llavors es troba uns quants animals que necessiten la seva ajuda. I també alguna cosa més! 



Ernest i Celestina. GABRIELLE VINCENT. Kalandraka. Un clàssic, aquesta vegada amb la traducció d’una gran autora. Els protagonistes són dos amics, un ós i una rateta, 

que moltes vegades ens fan pensar en un pare i una filla. Complicitat, tendresa i molta solidaritat per plantar cara als problemes. En aquest cas els protagonistes trobaran la manera de fer 

diners  amb  la música per solucionar un problema domèstic. 

 L’arbre de Nadal del senyor Eudald. ROBERT BARRY. Corimbo. L’arbre de Nadal del senyor Eudald és tan alt que topa amb el sostre de la galeria. El senyor Eudald demana 

al majordom que escapci l’arbre. Del tros escapçat, lluny d’acabar a la brossa, algú en sabrà treure profit... Humor i un bon treball de llengua per confegir la traducció de la rima. 

La unió fa la força. Una història de gallines. LAURENT CARDON. Tramuntana.  Aquest matí hi ha hagut una catàstrofe. Ha faltat una gallina a la formació del matí. Això 

significa una gran commoció al galliner... 

 Las nuevas aventuras de Lester y Bob. OLE KÖNNECKE. La Casita Roja. Set històries molt breus, divertidísimes, amb unes il·lustracions senzilles però carregades de 

detalls i d’un humor tendre i deliciosament surrealista. Aquest llibre ens parla de l’amistat i la generositat; també de l’assertivitat (Bob no sap dir que no), de la manipulació (Lester sempre 

troba la manera de  menjar-se els pastissos de Bob, però en realitat és un gran amic), i del respecte a la diferència. 

 
 
 



   Mussol a casa. ARNOLD  LOBEL. Ekaré.  El viatge del salmartí. ARNOLD  LOBEL. Kalandraka. 
Dues editorials han apostat per les històries d’Arnold Lobel, un clàssic a qui no li passa el temps. Cada un dels llibres s’estructura en contes molt breus que confegeixen la història global. 
Personatges entranyables, tendres, que saben viure allò que els dóna la vida. El Mussol, un te assegut a la seva butaca a la vora del foc, amb les seves petites coses carregades de valors i plaer. 
El Saltamartí, amb les seves ganes de viatjar, de trobar un camí i d’omplir-lo d’amics i aprenentatges. Inoblidables. Molt indicats per començar a llegir sols.  
 

 Talpet terratrèmol. ANNA LLENAS. Beascoa.  Quan en Talpet es lleva, s'acaba la calma! Amunt i avall, ho toca tot. Es distreu. Perd les coses. No para mai quiet. Li diuen: 

despistat, mal educat, impulsiu, nerviós, inútil, dolent, hiperactiu, pesat... Els pares estan preocupats. La mestra està desesperada. I ara, a sobre, ha de presentar un treball de fi de curs... 

 

 Una muntanya qualsevol. FRAN PINTADERA.TXELL DARNÉ. Takatuka.  Els habitants de dalt de la muntanya viuen feliços al seu poble consideren que és el millor de 

tots els pobles del món. Alhora, els veïns de la terra baixa també se senten orgullosos del seu-. Tal com els del poble de dalt, estan convençuts que el seu poble és el millor. Al mig de la 

celebració de les respectives festes un incident els porta a un enfrontament absurd de proporcions bèl·liques. Tan orgullosos que estaven del seu poble! 

Vermell: Història d’una cera de colors. MICHAEL HALL. Takatuka. La protagonista és una cera de color vermell (això és el que diu la seva etiqueta) però el que veus com a 

lector és que en realitat és de color blau. I és clar! No se’n surt quan pinta coses del color que diu la seva etiqueta…  Aquest és un conte molt adient per treballar la identitat. Com ens veuen i 

com som. Sobretot per aquesta tendència a “etiquetar”  les persones, els infants… Per adonar-nos que una “etiqueta” no té perquè reflectir la realitat ni la essència del que som. 

 

 

 



CICLE  MITJÀ 

 El lladre d’entrepans. ANDRÉ MAROIS. DOYON PATRICK. Crüilla. El Martí està desesperat perquè cada dia li desapareix l'entrepà de dins la carmanyola. Per això decideix 

investigar per tota l'escola, per saber qui és el responsable d'aquests robatoris que li fan passar tanta gana. 

Empanada de mamut. JEANNE WILLIS.TONY ROSS. Zorro Rojo. Fart de menjar guisats de cards i mastegar fulla picada, Gor, un cavernícola  prim i  descabellat, 

descobreix que al cim d'una muntanya viu un sucós i ventrut mamut. Impel·lit per la fam i anhelant menjar un bon tros de carn, convenç a cinc amics. 

 En Tristany s'encongeix FLORENCE PARRY HEIDE. Blackie Books.  A en Tristany li està passant una cosa molt estranya: s’està encongint i no sap per què. Els adults no li fan 

cas. Tenen massa coses a fer per preocupar-se dels problemes d’un nen. Tots ens hem sentit massa petits, gairebé invisibles, alguna vegada. Què passaria si un dia t’encongissis de veritat? 

 La huida de Peggy Sue. FEDERICO DELICADO. Nordica . Què fa una vaca damunt d’una moto? Fugir, fugir de l’escorxador com ànima que s’endú el diable, cap al lloc on les 

vaques tenen drets i poden viure lliurement: l’Índia. El camí no serà fàcil i Peggy Sue i la petita amiga que troba en la seva frenètica fugida, treballaran sense descans en el seu espectacle de 
música i equilibris i recorreran les carreteres fent autoestop. Tot s’hi val, perquè com diu la Peggy: «Tota pedra, sigui gran o petita, fa paret». Un delirant viatge de Federico Delicado en el que 
no sabem on s’acaba la realitat i comença la  fantasia. 



 Olga de papel. ELISABETTA GNONE. Duomo. L’Olga és una nena petitona i prima i una gran explicadora d’històries. Ningú sap ben bé si les seves narracions són inventades. 

Tanmateix, tan els seus amics com els habitants del poble fan mans i mànigues per no perdre’s cap detall dels seus relats. Què tenen d’extraordinari aquests contes? Potser que transmeten 

sentiments, moments crucials de la vida amb què tots ens hem enfrontat alguna vegada.   

 Què en fas, d’una idea? KOBI YAMADA. Editorial: BiraBiro. Què en fas, d’una idea? Sobretot, si la idea és agosarada o, fins i tot, una mica esbojarrada… La tries? Camines 

amb ella? Fas veure que no existeix? Aquesta és la història d’un infant, d’una idea brillant i de com aconseguirà mostrar-la a tothom. No sembla fàcil, però a mesura que la confiança del nen 

creix, també ho fa la idea, fins que un dia passa una cosa increïble. És una història per a qualsevol persona, de qualsevol edat, que alguna vegada hagi tingut una idea que semblava massa 

gran, massa rara, massa complicada. És una història per donar la benvinguda a aquesta idea, per donar-li una mica d’espai per créixer, i per veure què passa després. De fet, és una 

història que acaba de començar… 

 Sobre un raig de llum. JENNIFER BERNE. VLADIMIR RADUNSKY. Takatuka. Un noi recorre un camí polsegós en bicicleta, però el seu cap imagina que viatja sobre un 

raig de llum a una velocitat increïble. Un bon dia aquesta ment brillant arribarà a proposar algunes de les idees més revolucionàries que s’han concebut mai. Albert Einstein, aquell noi fascinat 

pels misteris del món, s’acabarà convertint en un geni que aportarà llum nova a la nostra comprensió de l’Univers. Una commovedora història sobre el poder de la imaginació i sobre com 

aquest poder pot canviar les nostres vides. 

 Un sopar de por. MERITXELL MARTÍ. XAVIER SALOMÓ. Crüilla. Nou personatges terrorífics, un gran xef de renom mundial, un restaurant de tres estrelles negres... i un 

sopar de por! Solapes per aixecar i descobrir les croquetes d’àvia, la llet podrida amb cruixent de formigues o l’escalivada de llangardaix. Amb plat sorpresa final. Molt d’humor per compartir i 

llegir en veu alta. 



 Una nova terra. FRANCESC CANDEL. CESC.  Associació  de Mestres Rosa Sensat. Reedició d'un llibre històric de dos autors de referència i traduït per Marta Mata. 

Document imprescindible en la història de la literatura infantil. Aquest llibre ens parla de les famílies que van arribar a Catalunya els anys 50 i 60. El relat l’explica un infant i comença quan ell, 

la germana i la mare reben una carta del pare que va marxar a treballar a una gran ciutat. Agafen el poc que tenen i emprenen un llarg viatge de tres dies en tren fins a la ciutat. Hi van 

neguitosos perquè no saben què es trobaran. «Una nova terra» continua essent actual i encara avui hi ha fluxos migratoris que viuen la mateixa circumstància vital. 

Zorro pintor. PATO MENA. Jaguar. El famós Zorropintor està inspirat i ha sortit a pintar un nou quadre. A qui no li agradaria formar-ne part? Una història que introdueix 

unes  primeres nocions de Història de l’Art als joves lectors i els fa reflexionar sobre la importància del treball en equip. 

 

CICLE  SUPERIOR 

Anya y tigre blanco. FRED BERNARD. FRANÇOIS ROCA. Edelvives. En un país nevat governat per un rei injust  cruel sembla que hi  pesa una maledicció sobre tots els nens 

que van néixer el mateix any que el príncep: un rere l’altre van desapareixent  sense deixar rastre. Anya pertany a aquesta generació perduda; el seu germà bessó va ser capturat quan era un 

nadó. Ella ha crescut a la vora del seu  tigre blanc i està decidida a afrontar el perill quan arribi el seu torn. 

Cors de Gofra. MARIA PARR. ZUZANNA CELEJ. Nòrdica. Una narració amb uns personatges tendres i vitals, que ens recorden  la Tània Val de Lumbre. La gosadia de la Pippi 

Calcesllargues i la ingenuïtat de la Heidi. Tot un any acompanyant les aventures i entremaliadures de dos infants en un petit poble de la costa noruega. Ella és intrèpida, divertida i aventurera. 

Ell, la ment serena de tots dos. Capítols curts cada un d’ells amb una aventura acabada. L’amistat i un desig no gaire secret  és el factor comú de tot el llibre. 



 Cuentos de buenas  noches para niñas rebeldes. ELENA FAVILLI. FRANCESCA CAVALLO. Destino.  De Serena Williams a Malala Yousafzai, de Coco Chanel a Frida Kahlo, 

d’Hipàtia a Michelle Obama, aquest llibre narra les vides extraordinàries de cent dones valentes i, a més, conté les il·lustracions de seixanta artistes d’arreu del món. Científiques, astronautes, 

aixecadores de pesos, jutgesses, xefs... Cent exemples de determinació i audàcia per a les que somien en gran.  

El gat que va parlar sense voler. CLAUDE ROY. PERE VIRGILI. El jardí secret de Viena.  Una faula molt divertida sobre el poder de la paraula, ideal per a tots els amics dels 

gats! Un bon dia, tot d’una, en  Gaspard, el gat d’en Thomas, descobreix que parla gairebé sense ni adonar-se’n. En prosa i també en vers. Quan vol i de vegades quan fóra millor que es 

mossegués la llengua, perquè diu coses que seria molt millor callar i això fa que ell i en Thomas es fiquin en embolics. Aquesta és la història d’aquest gat xerraire i del seu millor amic, que han 

d’empescar-se-les perquè no es descobreixi el secret que comparteixen. Al capdavall, com sap tothom, cap gat del món vol fer-se famós... perquè s’està tan bé al sol sense fer res! 

El Tar Tar Blau. PININ CARPI. Bambú.  En Tar Tar Blau té un gat tot blau i un gos tot taronja. I un peixet que es diu Blavet. Una nit la neu recobreix de volves blanques tots els 

tarongers d’en Tar Tar Blau. Gelat de taronja, quina bona idea! Anirà al mercat a vendre’l, i pel camí... Un clàssic modern de la literatura infantil italiana, traduït al català per primer cop. 

 En Mattia i l’avi Roberto Piumini. Viena. Un llibre tendre i delicat per parlar del dol amb nens que han viscut per primera vegada la pèrdua d’un familiar o un amic.  



  La flor de bambú. MÓNICA RODRÍGUEZ,. ADOLFO SERRA. Pagès Nandibú. Un misteri, una llegenda viva, l’entrada al món dels secrets dels adults. La tia Julita torna al poble 

al cap de molts anys i es crea una gran expectació. Julita sembla que guarda un secret relacionat amb un bosc de bambú que hi ha al bell mig de la fageda. Però els més grans neguen que hagi 
existit mai. La Julia i la seva germana petita estan disposades a descobrir el secret del bosc, perquè saben que el dia que el bambú floreixi la tia Julita es morirà... 
 

 L’Odissea de l’Ollie.  WILLIAM JOYCE. Bambú. En el regne secret de les joguines hi ha molts misteris. Hi ha el codi de les joguines i també la màgia de convertir-se en la 

joguina preferida d’un nen. Però l’Ollie és molt més que el nino preferit d’en Billy: és el seu millor amic. Per això, quan el malvat rei pallasso Zozo i els seus esbirros de ferralla segrestin l’Ollie, 

en Billy no dubtarà a emprendre la perillosa aventura del rescat. 

 La immortal.  RICARD RUIZ GARZÓN. Edebé. La Judit té gairebé dotze anys i un do per dibuixar. Viu amb la seva mare i el seu avi a Ginebra. El seu pare, un famós pintor, va 

marxar a Hongria quan era petita. La Judit està preparant-se per a un concurs de dibuix quan, inesperadament, els escacs es creuen en el seu camí i comença a aficionar-s’hi. La Judit jugarà 

moltes partides, però una d’elles li canviarà la vida: la que jugarà contra Mr. Aliyat, un estrany mestre dels escacs, nascut a l’Iran, que es comunica a través de notes enigmàtiques. No obstant 

això, quan Mr. Aliyat és detingut en plena onada de terrorisme integrista, la partida d’escacs de la Judit arribarà a canviar les regles del joc. 

 Mi mundo eres tu.  JIMMY LIAO. BFE.  Jimmy  Liao és un creador de viatges fantàstics. En aquest llibre, ens porta a un vell  hotel on encara hi ressonen  els ecos de les vides 

dels seus antics hostes. Els records, als quals costa tant de renunciar, brinden a la nena una nova oportunitat per reflexionar sobre la seva pèrdua des d’un altre punt de vista. No hi ha res 

etern en aquest món però els records ens acompanyaran sempre, i són aquests records els que donen al món un  encant especial. 

https://www.barbarafioreeditora.com/editorial/jimmy_liao


 Mujeres de ciència .RACHEL  IGNOTOFSKY. Nòrdica. Rachel Ignotofsky proporciona a les dones joves el coratge i  la confiança que cal per seguir els excitants camins que 

aquestes pioneres van recórrer  abans que elles. 

 Piratas del mar helado. FRIDA NILSSON. ALEXANDER JANSSON. Thule. La Siri i la Miki són germanes, els agraden les històries de pirates que explica el seu pare, no saben 

que en viuran una que posarà a prova la seva valentia i generositat. Un dia surten a buscar baies al bosc i la petita és segrestada. El Pirata Cap Blanc se l’ha endut a la seva illa on té infants 

treballant per a ell en les seves mines. Una aventura trepidant i emocionant en la que una nena farà mans i mànigues per trobar la seva germana. 

. 

 

 

 


