
Contes i àlbums per a nens i nenes de 3 a 5 anys 

Els ocells són els 
protagonistes d’aquest 
relat senzill, que és tota 
una metàfora de la vida. 
Si t’endinses en la seva 
lectura, et convertiràs en 
el principal observador 
de la dolça i amorosa 
història que ens proposa 
el reconegut Xavier 
Deneux. Un conte 
magnífic, editat per 
Combel, que els més 
menuts podran anar 
construint pas a pas 
gràcies a les peces de 
puzle que hi apareixen. 
No te’l perdis. 

Ens hem de deixar portar pels 
altres o hem de tenir el nostre 
criteri i decidir per nosaltres 
mateixos? Aquesta és la 
qüestió que es planteja en 
Tomàs. Un nen nou arriba a 
través d’un intercanvi a l’escola 
d’en Tomàs. És un nen 
extraterrestre que no entén 
molts dels comportaments del 
seu nou amic i constantment li 
pregunta, “per què?”.  
Aquestes qüestions ajuden en 
Tomàs a reflexionar i 
replantejar-se moltes de les 
seves accions. Aquest és un 
conte perfecte per ajudar els 
infants a tenir criteri propi i no 
deixar-se portar pels altres.  

En Sebastià és el més 
jove descendent d’una 
nissaga de pescadors, 
homes valents i 
arriscats que surten 
cada dia a pescar 
barallant-se amb el 
mar i les tempestes. 
Però a ell li fa por el 
mar i en canvi, li 
encanten el bosc, els 
arbres, els esquirols i 
les àligues. En Sebastià 
vol ser llenyataire, 
però el seu pare, que 
no s’hi conforma, li 
farà un regal que els 
canviarà la vida a tots 
dos.  

L'elefant golafre està 
protagonitzat per diferents 
animals: el lleó, la pantera, la 
gasela, la gallina, la granota... 
tots tenen gana i volen fruita, i 
caminen plegats per la sabana 
fins a la fruiteria, on troben un 
elefant molt golafre! Un relat 
humorístic d'estructura 
acumulativa i repetitiva que 
esdevé un divertit joc de 
paraules rimades, acompanyat 
d'unes il·lustracions fetes amb 
la tècnica del linogravat que 
produeix un aspecte rústic i, 
alhora, ofereixen al lector 
formes i colors divertits.  

Imagina’t que els teus 
pares t’abandonen al far 
del teu oncle, sense 
mòbil, sense res de res, 
durant una setmana. El 
que comença com un 
viatge abocat a 
l’avorriment acaba 
convertint-se en una 
setmana plena 
d’aventures i sorpreses. 
Tot gràcies a l’oncle 
’Horaci. Cada dia el 
nostre protagonista 
descobrirà alguna petita 
meravella al seu voltant. 



Contes i àlbums per a nens i nenes de 6 a 9 anys 

Cada cop és més comú 
veure gent amb un o 
més tatuatges. Sovint 
cada tatuatge amaga 
alguna història, té un 
significat. És el cas del 
pare d'en Pep, que té 
fins a sis tatuatges 
escampats pel cos, des 
del nom d'una 
persona a un drac 
espectacular. I en Pep, 
en aquest llibre, ens 
explicarà en sis relats 
què signifiquen, per 
què i quan el seu pare 
se'ls va fer. 

“Caram, quin hort!” diu 
tothom quan el veu. I és que 
l'hort del senyor Puig és el 
més bonic de tot el poble. 
Però el senyor Puig marxa al 
casament de la seva neboda, 
justament el dia més calorós 
de tot l'estiu. Les pobres 
hortalisses s'haurien mort de 
set si no fos... Si vols saber 
com en Ros, el gat de la casa, 
s'ho va fer per salvar-les, 
caldrà que llegeixis aquest 
primer títol de la col·lecció 
"Contes extraordinaris". Un 
conte en què el valor 
principal és la cooperació. 

Si t'agraden els llibres, les 
llibreries i la lectura aquest és 
un llibre pensat per tu. L'avi de 
la Martina és un llibreter que li 
agraden les històries que 
expliquen els llibres però 
encara li agrada més explicar i 
compartir aquestes històries. I 
això és el que fa amb la Martina 
des del moment en què 
aquesta neix. Un llibre senzill i 
tendre que explica la relació 
entranyable d'un avi amb la 
seva néta i la importància de 
poder transmetre-li el seu amor 
pels llibres. 

Us volem convidar al sopar 
més terrorífic del món 
mundial... Esteu preparats? 
Aquest vespre al restaurant 
amb tres estrelles negres, 
l’Espàrrec Pudent, se 
celebra un gran sopar de 
gala. Els monstres més 
malvats d’arreu es troben 
com cada any per gaudir de 
les receptes més fastigoses 
de l’alta cuina elaborades 
pel gran xef Jean-Col 
Trinxat. Quins plats 
tastaran? 

En un edifici qualsevol d’un 
barri tranquil d'ovelles, un 
bon dia comencen a arribar 
nous veïns. I aquests nous 
veïns portaran canvis! Els 
primers en irrompre a la 
plàcida comunitat d'ovelles 
són els llops, després les 
cigonyes amb la seva 
reforma de l'àtic i els 
porquets, les vaques i 
altres... Tot aquest trasbals 
comportarà una magnífica 
lliçó de convivència en la 
comunitat de veïns que 
enriquirà la vida del barri. 



Novel.les per a nens i nenes de 10 a 11 anys 

A Siri, l’heroïna d’aquesta 
aventura, pren una decisió 
valenta: anar a la recerca de 
l’implacable pirata Cabeza 
Blanca, que no només assalta 
i roba vaixells, sinó també 
segresta infants. El pirata ha 
raptat la Miki, la germana 
petita de la Siri, en un 
moment en què aquesta no la 
vigilava i el sentiment de 
culpa farà que la Siri comenci 
un periple per salvar-la. 
Viatjarà de vaixell en vaixell, 
d’illa en illa, caminarà pel gel, 
estarà sola, tindrà fam i fred. 

Baba Ganush, un noi entranyable i 
despert de dotze anys, és el 
protagonista d’aquest gran llibre 
d’aventures. Nascut a Casablanca i 
amb certs poders màgics, es veurà 
forçat a fer un viatge al món dels 
pigmeus amb la seva nova amiga, 
la Mimi, una vella bicicleta, i amb 
una ocarina blava màgica. 
Perseguit pel seu oncle, l’ambiciós 
Abu Kabir, en Baba i també 
nosaltres ens submergirem en la 
saviesa profunda de l’Àfrica negra, 
en la seva riquesa cultural i 
paisatgística, en les seves 
maneres de buscar la comprensió 
de les coses i de la vida.  

A en Guillem no li 
agradava llegir, però el 
desconcert que li provoca 
llegir La Tribu dels Zippoli 
el converteix en un gran 
lector. Aquest llibre 
misteriós amaga una 
sorpresa que captivarà 
lectors i no lectors: explica 
una aventura diferent 
segons qui el llegeix. 

En Zuza i en Dico són amics 
inseparables i als dos els 
encanta jugar a futbol, els 
agrada tant que decideixen 
muntar un equip per 
participar al campionat de la 
seva ciutat. S’ho passen molt 
bé jugant plegats i gaudint 
del món del futbol tot i que 
ja s’adonen que l’important 
no és competir, sinó 
compartir. Aquesta no és 
una història només de futbol, 
sinó que també ho és sobre 
l’amistat, la família i el 
primer amor. 

El duet Jaume Copons - Òscar 
Julve, que ja va treballar 
conjuntament amb èxit en la 
saga Elvis Riboldi, torna a unir-
se per fer-nos riure i per 
animar-nos a llegir. Per a això 
utilitzen, aparentment, una 
mica de psicologia inversa. La 
Lia és la protagonista del llibre 
que no vol llegir en Juls i per 
això es veurà obligada a sortir 
de la història que llegeix en Juls 
cada vegada que ell es queixi, 
perquè com diu ella: “No hi ha 
llibres terribles, però hi ha cada 
lector...”  



Novel.les per a nens i nenes a partir de 12 anys 

Anglaterra, segle XIX. La mort del 
pare: un suïcidi? La Faith creu que 
l’han assassinat i es proposa 
investigar i descobrir la veritat. La 
joia de la corona és un arbre que 
s’alimenta de mentides i que dona 
uns petits fruits que revelen 
tenebroses veritats. Frances 
Hardinge usa un estil barroc anglès 
amb una protagonista femenina 
inquieta i forta, que dona el tret de 
sortida a un misteri obscur i 
il·lusionista que esdevé molt real. La 
narració ve acompanyada de les 
il·lustracions gòtiques de Chris 
Riddell. Malgrat la frondositat i 
complexitat del llenguatge, és una 
lectura fantàstica que t’atraparà de 
principi a fi. Novel·la guanyadora del 
premi Costa 2015. 

La Kelsea ha viscut tota la vida 
amagada educant-se per ser 
reina, però quan arriba el 
moment de reclamar i 
recuperar el seu tron, no és 
com havia imaginat: la cort és 
corrupta, el regne està 
destrossat, els súbdits viuen 
enfonsats i derrotats i els 
regnes veïns són una amenaça 
real i molt perillosa. El destí i la 
salvació del regne i de tots els 
que hi viuen està a les seves 
inexpertes mans. A excepció 
d'uns quants lleials, tot li està 
en contra i les decisions no 
seran fàcils i tindran un alt 
preu.  

Herba negra, a mig camí 
entre el thriller i la novel·la 
de ciència-ficció, ha 
guanyat merescudament el 
Premi Ramon Muntaner 
2016. La novel·la ens 
explica les aventures que 
viuen quatre joves quan 
descobreixen que una 
organització secreta pretén 
posar fi al planeta utilitzant 
una nova espècie de planta. 
A Herba negra res no és el 
que sembla i les coses es 
van complicant molt a 
mesura que avança la 
trama.  

En Solomon, de 16 
anys, és agorafòbic i 
fa més de tres anys 
que no surt de casa. 
Ho porta bastant bé: 
estudia a distància, té 
la casa per a ell tot el 
dia i no troba gaires 
coses a faltar de 
l'exterior. Però tot 
canviarà quan la Lisa, 
que en secret vol 
entrar en una de les 
millors universitats de 
psicologia del país, 
entri a la seva vida, 
canviant-la 
profundament. 

Qui t’ensenya a prendre decisions? 
Els pares? Els amics de l’institut? 
En Lolo està perdut dins la seva 
aparença de jove normal. Va a 
l’institut, té amics, és atractiu, 
però, per damunt de tot, se sent 
enganyat i dolgut amb els seus 
pares, que prenen la decisió 
d’enviar-lo a viure amb el seu 
germanastre. Fart de dir allò que 
tothom diu i fer el que tothom fa, 
acabarà prenent la seva pròpia 
decisió i ja no hi haurà marxa 
enrere. Carles Porta, escriptor i 
periodista, reporter de televisió, 
guionista i director de cinema, ens 
apropa al món dels joves amb 
aquesta història basada en fets 
reals.  


