
ESTIU 19 

Hem fet aquesta tria a partir de les recomanacions d’El Garbell 16/17 de l’Associació de mestres Rosa Sensat, d’ Invitació 
a la lectura Jaume Centelles, de la llibreria Casa Anita i amb les aportacions de mestres de l’escola. 

*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  

Sota les onades.MERITXELL MARTÍ.Flamboyant. En l’aparent senzillesa d’una trobada al mar sorgeix el 
conflicte interior en cada un dels personatges. La vergonya, la por, el rebuig… Per resoldre-ho només es pot fer una cosa: 
anar a les profunditats, buscar els tresors amagats, obrir bé els ulls i mirar atentament. Potser així descobrirem de què 
som realment capaços, com de meravellosa és la vida i què és realment important. 

 Una mica perdut. CHRIS HAUGHTON. Milrazones. El mussolet s’ha perdut i no troba a la seva mama. 
L’esquirol el vol ajudar seguint les descripcions de l’ocell; sembla que l’esquirol ja l’ha localitzada, però una nova 
descripció fa que s’adoni que no és el personatge que ha trobat. Aconseguirà el mussolet tornar al seu niu? tendresa i 
somriures a parts iguals en un dia carregat d’emocions. 

 

 

El pirata valent .RICARDO ALCÁNTARA. Kalandraka. Què pot passar quan un pirata ferotge puja al pal 
major del seu bergantí, i en plena aventura, la mare el crida per berenar? La il·limitada capacitat de la 
imaginació infantil, perquè qualsevol objecte esdevingui un element de joc. 

 

 
 
 

Però, per què no avancen? TOMOKO OHMURA. Corimbo. Hi ha un enorme embús a la carretera. Des 
d'un petit tricicle fins a una grua, estan embotellats. La cua és tan llarga que no es veu el final. Alguns 

s'impacienten, uns altres grunyen de l'empipament. Els més intel·ligents aprofiten la parada per a trobar un bon llibre en 
el bibliobus o per a menjar una crep. L'exèrcit, la policia, els bombers, les ambulàncies estan mobilitzats. Fins i tot a la 
televisió està emetent en directe. Però, per què no avancen? Una sorpresa enorme espera al final de la cua. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.milrazon.es/Autores/Chris-Haughton-un-poco-perdido-a-bit-lost.aspx


 
 
 
 
 
Au, si jo t’estimo. BENJIDAVIES. Andana. Dir que t’estimo no sempre és fàcil. I això ho saben els 
protagonistes d’aquest llibre. Que passa quan dos bons amics es troben per passar un dia junts però 
volen fer coses  molt diferents? .L’Os vol fer el mandra, estar relaxat i tranquil, l’Ànec vol aprofitar el 

temps fent moltes coses...Una situació molt divertida amb la qual pares, mares, amics s’hi trobaran identificats. 

Què és aquesta panxa?PATRÍCIA MARTÍN.Flamboyant. Un bonic llibre mut de cartó destinat als més 
menuts que tracta, amb un toc d’humor, sobre l’espera i arribada d’un germà o germana. Ideal per iniciar els infants en la 
lectura de seqüències senzilles i a identificar accions que els són familiars. 
 

 

 

La fruita és meva .ANUSKA ALLEPUZ. Andana. Un dia, en la part més profunda de la jungla, cinc 
elefants descobreixen un nou arbre, un arbre molt alt, i a la part més alta de l'arbre es troba la fruita 
més  deliciosa que qualsevol d'ells ha vist alguna vegada. «MEVA!«, Crida cada elefant. «Meva, meva, 
meva, meva, MEVA!» Però, qui arribarà primer?  

Cadascun dels elefants elabora la seva estratègia particular per poder arribar al més alt de l'arbre i aconseguir el 
tresor. Però tots els elefants van fracassant en el seu intent solitari. 

L’ànec pagès. MARTÍN WADELL. IL. HELEN OXENBURY. Joventut. El pagès és un dropo i es queda tot el 
dia al llit mentre l’ànec fa totes les feines de la granja. Fins que un dia la resta d’animals decideixen donar un cop de ma al 
pobre ànec i comença la revolta dels animals! 

Un dia molt normal .MARK JANSSEN. Flamboyant. Segurament la teva vida et sembla d’allò més 
normal, fins i tot un pèl monòtona, rutinària… una vida com qualsevol altra, vaja. A en Nil i la Sara els passa 
exactament el mateix. Total, què han fet avui? Saludar uns amics, descansar, menjar-se una poma, baixar pel 
tobogan… Res d’interessant. Res de res? Segur? 
“ Normal? Què  és normal? És possible que les nostres vides siguin més extraordinàries del que pensem”. 



El misterioso huevo.EMILY GRAVETT. Picarona. És la  historia d’un ànec que decideix incubar un ou, 
un estrany ou que s’ha trobat . Un ou enorme, amb taques verdes i que triga molt en descloure. Mentre els seus amics 
donen la benvinguda als seus pollets. L’ànec es pregunta què sortirà dels seu ou?...  

 Deu pometes. MERCÈ GALÍ. La Galera. És un d’aquells llibres que es llegeix mirant, i en aquest cas també 
comptant. I és que tenim una pomera amb deu pomes vermelles fantàstiques. El primer a fixar-s’hi és un llop que no 
dubte ni un moment  a pujar per l’escala repenjada a l’arbre per agafar-ne una, bé, ara ja en són deu...però no és l’únic 
que ha quedat encisat per la vermellor de les pomes... 
Aprendre a comptar sense paraules, sense textos. Un conte visual en què la il·lustració dona peu a què els adults 
expliquin el conte. 

 Cinc minuts més. MARTA ALTÉS. BlackieBooks. “El temps, quina cosa més curiosa. El pare sempre en parla. 
Però crec que jo sé més coses del temps que ell...” 
 

  CICLE  INICIAL 

 L’avi os té un secret. PEDRO MAÑAS. kalandraka. El bosc és un escenari nevat on s’hi troben la mare Corb i 
l’avi Os, que després de la seva hibernació és incapaç de recordar on ha amagat un secret. No hi és entre les branques, ni 
al cau, ni tampoc al llac...Una atmosfera plena de misteri per a una obra on la natura és un personatge més. Molta poesia 
i subtilesa des de el text i les il·lustracions. 
 

Björn i l’ample món.DELPHINE PERRET. Joventut. Björn és un os. Un os que a la primavera es desperta 
després d'haver dormit uns quants mesos. Té la llengua pastosa i un aspecte esprimatxat però després de rentar-se una 
mica ja no ho sembla. En sortir de la seva cova es retroba amb la llebre, el teixó i els altres amics del bosc. Després reprèn 
les seves activitats habituals: gaudir d'un corrent d'aire, rebre una carta, seure sobre la molsa. Però aquesta primavera 
també pren un autobús, troba un telèfon mòbil i el conviden a anar a la piscina. L'ample món és el convidat d'aquestes sis 
noves històries de Björn, un os que sap gaudir de la felicitat que donen les petites coses de la vida.  
Aquest àlbum, escrit en lletra de pal per facilitar la lectura als primers lectors, és un homenatge a la serenor, la natura i 
l'amistat.  
 



Ara no, Bernat! DAVID MCKEE. Kalandraka. Si el teu fill diu que hi ha un monstre que està a punt de 
cruspir-se’l. Què faries? Aquest clàssic de 1980 és una inquietant i divertida història per a primers lectors. Quaranta anys 
després continua tan vigent com aleshores, ens ajuda a reflexionar sobre la (in)comunicació. 
 

 El poble vertical NAYAT KAID. Bellaterra. El poble vertical explica la història d un nen de 7 anys que viu a 
un poble petit de muntanya on és molt feliç i tothom es coneix. El seu millor amic es diu Joan. Un dia la seva mare ha de 
marxar a la ciutat per feina i per tant, han de canviar de domicili. Degut a la mudança a la ciutat, el nen se sentirà sol i 
trist perquè no coneix a ningú. Això canviarà quan conegui a la seva veïna del pis de dalt, la Joana, una nena alegre i 
simpàtica que l’ajudarà a sentir-se tan bé com al seu poble. Aquest àlbum il·lustrat, és un cant a la tolerància, al respecte i 
a l’acceptació de la diversitat del món que ens envolta. També parla dels canvis com a element de creixement personal 
positiu i de com és d’ important, la xarxa social que establim amb els nostres veïns. 
 

Què s’amaga dins el mar? AINA BASTARD. Cossetània. Què s'amaga dins del mar? Si mires a través de 
les lupes, hi veuràs moltes coses que no es veuen a simple vista. Comença per la lupa verda de l'escafandre i et semblarà 
que res s'hi mou; després, mira a través de les ulleres de bussejar i hi començarà a aparèixer la vida i, finalment, si mires 
per la finestra vermella del submarí, hi descobriràs tot un món secret! 
 

 

 

 

En Cornèlius. LEO LIONI. Kalandraka. Així que van sortir de l'ou, els petits cocodrils van gatejar fins a la 
vora del riu. Però en Cornèlius va caminar ben dret...és diferent ,incomprès. Però quantes coses més es 

poden veure des de l’alçada, que altres cocodrils es perden! 
La història d'en Cornèlius, com totes les obres de Leo Lionni, convida a pensar i aprendre valuoses lliçons vitals. El valor 
de la diferència, la comprensió i el respecte per qui no actua segons les convencions establertes, a més de l'esforç que 
requereix l'aprenentatge, es reflecteix en aquest clàssic de la literatura infantil. 

        
 
 

L’Ossa i el Llop.DANIEL SALMIERI. Ekaré. Una nit d’hivern, l’Óssa i el Llop es troben en les profunditats 
del bosc. No s’havien vist mai, però de seguida es fan amics. Caminen junts, gaudint de les vistes, els 
sons i les olors de la natura sota la neu. A l’hora d’acomiadar-se, l’Óssa se n’anirà a hibernar amb la 

seva família i el Llop a córrer amb la manada. Es tornaran a trobar? 
Una història d’amistat, que celebra el ritme súbtil de la vida quan tenim la mirada oberta al món, i els uns als altres. 
 



 Visca les ungles de colors!ALICIA ACOSTA. Nubeocho. A en Joan li agrada pintar-se les ungles, 
sobretot amb colors alegres, com ell. Ho fa perquè li agrada, i amb una amiga trien els colors per tal de fer combinacions 
divertides. Fins que un dia a l’escola se’n comencen a riure. En Joan se sent trist, avergonyit i li costa parlar del que ha 
passat. Tan aviat el pare se  n’assabenta decideix fer costat al seu fill i es pinta ell també les ungles. Fora etiquetes! 
Aquesta és una història inspirada en fets reals. 

 El mar ho va veure. TOMPERCIVAL. Andana. Quan la Sofia perd al seu estimat peluix després d'un 
dia a la platja, ella està desconsolada. Però el mar ho va veure tot, i potser, només potser, pugui tornar a unir la Sofia i el 
seu peluix. No importa quant temps pugui trigar... Una bona manera d’introduir-nos en el sentiment de pèrdua que ens 
demostra que res es perd si es guarda dins del cor. Les il·lustracions s’alternen amb fragments de paisatges i marines que 
es troben al museu d’Amsterdam. 

 Aquí vivía yo .DANI TORRENT. Edelvives. Don Gregorio es dedica a ensenyar pisos a possibles compradors. 
Un dia ha de mostrar un pis  que per a sorpresa seva, té un aire familiar, i veu que és la casa on va passar la seva 
infantesa!. Quan en una de les habitacions troba un retrat seu que va dibuixar a la paret, es transportarà a un lloc en el 
que recuperarà les emocions les ganes d’aventura, l’escalf familiar i un munt de sentiments que tenia quasi 
oblidats...Gaudiu d’aquest tendre i commóvedor relat sobre el retrobament amb la infantesa. 

  

 

El violí d’en Patrick. QUENTIN BLAKE. BlackieBooks. El món pot ser un lloc molt gris, molt seriós, molt 
pobre. Però en Patrick acaba de trobar, en un mercat d’antiguitats, una eina màgica: un violí! Quan en 
Patrick toca el violí, passen les coses més increïbles: els peixos comencen a volar, les vaques ballen i dels 

arbres creixen pastissos en lloc de pomes. I de sobte fins i tot els més tristos somriuen i mil focs artificials esclaten al cel. 
Colors per tot arreu! En Patrick ens demostra com arribem a necessitar la música ,la fantasia i històries com la seva per 
fer que el nostre món sigui un lloc més bonic, divertit i millor. 

 

 

Benvinguda, Lupe.  EVA PALOMAR GÒMEZ. Babulinka Books. Tots els bons llibres ens parlen 
d’emocions, i aquest n’és un. Gestionar  la por de no ser acceptat, de mostrar-se tal com s’és, 

vèncer timideses...d’això ens parla la Lupe, una llibreta que ha canviat de casa i li fa molta vergonya conèixer el nou 
veïnat. Sort del seu avi, que li farà veure com és d’important ser un mateix. Un preciós àlbum guardonat amb el Premi  
Lazarillo d’il·lustració. 

https://www.andana.net/ca/autor/tom-percival/
https://www.laie.es/editorial/babulinka-books/16225


  

 

Benvinguda, Lupe.  EVA PALOMAR GÒMEZ.BabulinkaBooks. L’any 1974, la Koko (una goril·la 
entrenada a la Universitat de Standford) va demanar als seus cuidadors que li portessin un gat. Així 
va començar l’amistat de la goril·la amb l’All Ball, un gat sense cua que va adoptar com si fos el seu 

fill. Uns mesos després, el gat va desaparèixer i la goril·la va expressar la seva tristesa fent senyals del llenguatge de 
signes que havia aprés. Inspirat en aquest fet, l’Anthony Browne representa l’anècdota amb l’entranyable goril·la  el qual, 
aïllat i en captivitat, demana als seus cuidadors que li portin un amic i d’aquesta manera «Cosita Linda»  entra a la seva 
vida. Es converteixen  en bons amics i fan l’impossible per continuar junts. 

   CICLE MITJÀ 

 

 

 La ciutat dels animals. JOAN NEGRESCOLOR.ZahoríBooks. A la protagonista d’aquest àlbum li agrada 
visitar la ciutat salvatge. És una ciutat deshabitada pels humans, no sabem per què .Cada dia que passa 
la natura i els animals van envaint més i més els carrers, edificis i espais públics. Els animals estan 

contents de la visita, saben que la Nina sempre porta un llibre i els explicarà una història. Un llibre visualment 
espectacular, guanyador del premi Gran Junceda 2018, sobre el poder de les històries, el respecte per la natura i la 
igualtat entre animals i humans. Us endinsareu en un lloc misteriós, carregat de llegenda i tradició, i ara reconquerit per 
la natura. Preparats? 

 El meu avi pirata. LAIA MASSONS.AkiaraBooks. Cada diumenge l'avi explicava històries als seus nets, 
asseguts al banc del parc que hi havia al costat de casa. Històries de pirates o records d'infantesa, que pescava al vol o a 
les profunditats de la memòria. Fins que un dia se'l van portar a l'hospital i tot va canviar. 

 El gran llibre dels superpoders. SUSANNA ISERN.Flamboyant. El ball, la lectura, l’humor, la creativitat, 
l’agilitat, les matemàtiques… Tots tenim algun SUPERPODER increïble! Un SUPERPODER que ens converteix en persones 
úniques i irrepetibles. Quin és el teu? 

 El petit cuidador d’insectes .NASTASIA RUGANI. Nórdica. Si una mosca o un escarabat tenen una ala o una 
pota trencada, necessiten urgentment el Cuidador d’Insectes. El Cuidador fa meravelles amb la seva Agulla Guaridora, 
però s’apropa el moment de la seva jubilació i necessita passar el relleu al seu fill Noc. Al cap i a la fi, és una feina que es 
transmet de pares a fills. Sempre ha estat així. 
El problema és que en Noc tem els insectes i a més a més l’agulla no sembla respondre davant la seva inseguretat. Per 
contra, la seva germana gran, la Lulu, estaria encantada de continuar amb la tradició. 

https://www.laie.es/editorial/babulinka-books/16225


 Sirenas.JESSICA LOVE.Kókinos. A el  Julián li agraden tant les sirenes...S’imagina convertint-se en 
una d’elles ,nedant i jugant amb els peixos. Aleshores mentre la seva àvia es  dutxa ,ell se la va enginyar  per disfressar-se 
d’una preciosa sirena .Julián es col·loca les fulles d’una gran planta com si fos una gran cabellera. Afegeix unes flors, es 
pinta els llavis davant del mirall i amb una cortina es fabrica una elegant cua de sirena. Quan la seva àvia surt del bany es 
queda molt sorpresa .El Julián  s’espanta. Pensa que està enfadada i que el renyarà, potser  no està bé lluir una cua de 
sirena...Però la seva àvia el sorprèn regalant-li un collaret ,després el porta a una tradicional festa de carnaval. Allà desfila 
junt amb pops, peixos de molts colors i per suposat sirenes, moltes sirenes com ell. 

 La casa de fieras.  IVANA  BRLIC-MAZURIC.SM. Cinc germans decideixen muntar una casa de feres 
amb les seves mascotes. La idea és disfressar-les d’animals exòtics i simular un parc zoològic, però les coses no surten 
com estava previst. Tot un homenatge al joc i a la llibertat, no només per l’argument sinó per tots els detalls que la 
il·lustradora ha sabut incloure en l’àlbum, ambientat a principis del segle XX. Ha estat guardonada amb el Premi  
internacional d’il·lustració de la Fira de Bolonya, No us perdeu! 

 L’Anna i el Pep .LUCIE LOMOVÁ.ReservoirKids. Els infants de la República txeca han crescut amb les 
aventures d’un parell de ratolins (Anca i Pepik) que són unes historietes en forma de còmic clàssic. L’Anna i el Pep són dos 
ratolins, veïns, que es passen la vida resolent misteris de tota mena, amb enginy i la col·laboració del lector que ha de fer 
un esforç per relacionar, anticipar i, finalment, gaudir, de com es solucionen els casos. Com en els contes populars, tot 
acaba bé. Un bon còmic per a cicle mitjà. 

 Que ve el diluvi! DAVID FERNÁNDEZ SIFRES. Baula. Els núvols dominen el cel de Vilavella de la Vall. No 
hi ha cap dubte : ve el diluvi!. En Biel, en Quim i en Poliprou decideixen evitar la tragèdia i posen fil a l'agulla : han de 
salvar una parella d'animals de cada espècie abans no sigui massa tard. Però, a diferència de Noè, ells no tenen cap arca 
per navegar i, abans que caigui la primera gota de pluja, ja es veuen amb l'aigua al coll ... 

https://www.claret.cat/ca/autor/IVANA-BRLIC-MAZURANIC


 El pequeño fantasma. OTFRIED PREUSSLER. Maeva Young. Totes les nits, a les dotze en punt, el petit 
fantasma es desperta. Feliç i content, ronda per les antigues muralles del castell de Piedramochuelo i visita al seu amic el 
mussol. Però el petit fantasma té un desig: poder veure el món durant el dia. I ja se sap, alerta amb els desitjos perquè 
potser es compleixen! A partir d’aquí viurà una emocionant aventura.  

 

  

 

Ser o no ser... una poma .SHINSUKE YOSHITAKE. Libros del zorrorojo. Jugar a qüestionar les coses més 
evidents posa en marxa tot un engranatge imaginatiu desbordant amb suposicions totes amb una base 

lògica, no només sobre la naturalesa de l’objecte en si, sinó també sobre la seva manera de ser, la seva història passada i 
futura, que creen fins i tot un vincle afectiu entre objecte i subjecte. Una bona manera d’entrar en el món de la filosofia, 
amb molt d’humor i enginy. 

 

La Caimana.MARÍA EUGENIA MANRIQUE.Ekaré. Basat en fets reals, l’àlbum ens narra la 
trobada del protagonista amb una caimana de només tres dies de vida; com la porta a casa, la 
cuida i neix una amistat molt estreta. Van viure molts anys junts. Mentre la caimana creix i 
juga amb els nens del barri que la visiten, una nova persona entra a formar part de la vida dels 

dos amics i tots tres aprenen a estimar-se. Una història commovedora, narrada amb tanta sensibilitat tant en el text com 
les il·lustracions. No us ho perdeu, llegiu-lo en veu alta i doneu-lo a llegir i a mirar! 

 Si el mundo entero fuese...JOSEPH COELHO. S.A. Norma. Un àlbum que ens commou per la seva 
tendresa, poesia i positivitat davant la pèrdua de l’avi de la protagonista. Text i il·lustracions ens descriuen molt bé 
l’estreta relació de la nena amb el seu avi i la quantitat de coses que feien junts. Criden l’atenció els colors lluminosos que 
tria la il·lustradora. Una bona història per llegir ,mirar i parlar del dol abans que sigui un fet. 

   

 

 

Rigo i Roc.28 històries del zoo i de la vida.PAULI, LORENZ.Pagès. El Roc es va asseure a la pota del 
Rigo, els peus no li tocaven a terra. —Imagina’t que fessin un llibre sobre nosaltres! —va dir el Roc, 
assegut a la pota del lleopard i balancejant els peus. El Rigo va somriure: —Ai, Roc, un llibre sobre un 

lleopard i un ratolí... no se’l  creuria ningú. A més a més, la nostra amistat és tan viva i càlida, tan gran, tan immensa... que 
no hi cap, en un llibre! 

http://www.ekare.com/ekare/la-caimana/
http://www.ekare.com/ekare/autor/maria-eugenia-manrique/
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/joseph-coelho/20105076
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/joseph-coelho/20105076
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/joseph-coelho/20105076
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/joseph-coelho/20105076


   CICLE  SUPERIOR 

 L’arbre dels desigs. KATHERINE APPLEGATE. Nandibú. En Roig és un roure amb molts anells d'edat. És 
l'arbre dels desigs del barri: la gent escriu desigs en trossos de roba i els lliga a les seves branques. Aquest arbre les ha vist 
de tots colors. Fins que una nova família arriba al barri. No tothom els rep amb els braços oberts, i l'experiència d'en Roig 
com a arbre dels desigs és més important que mai. Un llibre excel·lent  com a lectura compartida o guiada. 
 

 Quin dia tan bèstia! MARY RODGERS. L’Altra Editorial. La protagonista es desperta un bon matí dins del 
cos de la seva mare, després d’una baralla nocturna entre totes dues, amb la llibertat que això suposa, però també amb 
les obligacions que se li generen. Molt d’humor i realitat tot i el plantejament. 
 

 Pueblo frente al mar. .JOANNE SCHWARTZ. Ekaré. Basat en fets reals, el llibre narra Un  la vida d’un 
noi  als anys 50 que viu al costat del mar en un petit poble mariner. La seva vida i la de tota la seva família, des de fa 
generacions, sempre ha estat marcada pel fet de treballar a la mina. Un àlbum preciós  en que s’alterna la vida a casa, a la 
platja, a les teulades mirant un mar que no s’acaba...Pot semblar trist ,però és d’una bellesa inqüestionable, i generador 
també de debat .Les il·lustracions dialoguen amb el text ,la llum i el traç negre que evoquen el mar i el que amaga a dins. 
No us ho perdeu!. 
 

La maleta.NÚRIA PARERA. Babulinka. Una maleta que passa de mà en mà, testimoni silenciós de vides 
diferents que transcorren durant el segle XX. Les colònies tèxtils, la revolució obrera, la guerra civil, l’exili, el fes l’amor i 
no la guerra, la caiguda del franquisme. I les migracions –volgudes o no– que mai s’aturen. 
Un relat poètic que ens porta a reflexionar sobre la tendència cíclica de la història, que tendeix a repetir-se, com si no 
n’aprenguéssim mai prou. 



 L’enemic.DAVIDECALI.Takatuka. Estem d’enhorabona l’editorial ha recuperat aquest llibre que 
tantes bibliografies citem i tants debats genera. És la guerra. Dues trinxeres enmig del no-res. Dos bàndols que es vigilen 
mútuament i el temps que passa. Sensació d'abandonament. L'enemic és cruel, l'enemic no té pietat, la guerra és culpa 
seva... Ho diu el Manual de l'Exèrcit. I si un bon dia es descobreix que el Manual de l'enemic diu el mateix?  
Un llibre sobre la irracionalitat de la guerra amb un text sobri i intel·ligent de Davide Cali, i unes il·lustracions senzilles i 
amb molta força de Serge Bloch. 

 La colección del abuelo. JAVIER SOBRINO. Edelvives .Un inquietant àlbum que ens deixarà bocabadats, 
si és que no ens hem adonat abans de qui és  veritablement l’avi. En aquesta visita que fa el llobató al seu avi, el petit 
descobreix un àlbum de fotografies que no havia vist mai. Està ple de records: hi troba el seu pare, els viatges del seu avi, 
amics i familiars coneguts i també gent que no havia vist mai. Imperdibles els comentaris i records de l’avi. 
 

 Escarlatina, la cuinera difunta LEDICIA COSTAS. Barcanova.  Si el teu aniversari coincideix amb el Dia dels 
Difunts, prepara’t per a una sorpresa mortal! Això és el que li passa a en Ramon Casas, que somia amb ser un xef 
prestigiós i demana un curs de cuina com a regal del seu desè aniversari. En comptes d’això, rep un taüt negre amb les 
instruccions per activar l’Escarlatina, una cuinera del segle XIX, i la seva inseparable Lady Horreur, una esfereïdora aranya 
amb accent francès. 

 
 
 
 
 
Cosa de nens .PETER BICHSEL. Cuatroazules. Cosa de nens és un llibre de contes. Les seves històries són 
humorístiques, però d'un humor absurd que ratlla la tristesa. Peter Bichsel ens convida a mirar amb la 

curiositat dels nens, a reflexionar sobre el món que ens envolta i a qüestionar-nos-ho tot: les convencions del llenguatge, 
el coneixement, el poder, el progrés... Les set històries tenen protagonistes diferents que, a la vegada, són un mateix 
personatge: un home sol, incomprès, potser una mica esbojarrat... Això és el que Federico Delicado ha sabut recollir en 
les il·lustracions que acompanyen el text, plenes de referències i jocs visuals. Sota el disbarat trobem un retrat de la 
naturalesa humana. Un llibre excel·lent per a joves i adults sense por a riure’s de si mateixos. 
 



 Els llibres d’A. J. L. BADAL.  La Galera. Un nen i una nena, un avi que viu envoltat de llibres i objectes 
curiosos. Un error en el bosc, el pes del remordiment. I una clau que l'avi dóna als seus nets: la clau al món de l'Avi Roure. 
És un llibre però en podrien ser tres, així mateix també es divideix a l’interior. La seva lectura és entrar en un altre univers 
on la imaginació pren forma i el lector queda abduït en una història desbordant que el farà riure i reflexionar. És un cant a 
la llibertat que descobrim de la mà d’un escriptor amb molt de talent per ensenyar-nos nous mons, tots vius en el seu 
imaginari, però que amb Els llibres d’A, vosaltres, lectors, podeu gaudir-ne. Llegir-lo és endinsar-nos en un lloc molt llunyà 
i diferent que es troba just al pati del darrere de la casa de la Maia i en Tau. Un llibre perfecte perquè pares i fills el 
llegeixin i el comparteixin plegats. 
 

 El darrer dels dracs i altres contes .EDITH NESBIT. L’autora expressa les seves conviccions contra les 
barreres socials, la desigualtat i la discriminació, especialment respecte al gènere i als infants, amb cinc contes de dracs 
ferotges i amorosos, de prínceps i princeses gens cursis, de nens i nenes valentes capaces d’enfrontar-se als dracs més 
ferotges. 

  

 

 

Mariner de terra endins. LAIA AHUMADA. Akiara. És el primer estiu d'en Jan a la muntanya, sol amb 
l'àvia. Fins ara s'havia passat la vida viatjant en un veler amb els pares. Haurà de descobrir els secrets de 

la terra, tal com coneix els del mar. En el seu quadern de bitàcola anirà anotant aquests descobriments i, sense 
gairebé adonar-se'n, deixarà enrere la infància per entrar de ple a l'edat de les decisions. 

 
 
 
 
Enigmes.VÍCTOR ESCANDELL. ZahoríBooks. Diverteix-te resolent aquesta recopilació d'enigmes de 
misteri en què practicaràs dues maneres diferents de pensar i d'analitzar les incògnites que se't 
plantegen: alguns enigmes els resoldràs fent servir la lògica i d'altres, amb la imaginació. Hi podràs 

jugar sol, per equips o en família. 
 

 

 

 

La platja dels inútils. ALEX NOGUÉS. Akiara. Em dic Sofia. Tinc onze anys i mig i quan sigui gran vull ser 
inútil». Així comença un relat innocent, profund i commovedor d’una nena a qui li encanta la platja a 

l’hivern, que prefereix Mozart o Kandinsky a les mates i que no pot suportar que el pare li digui que algun dia haurà de 
«guanyar-se la vida». 


