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Hem fet aquesta tria a partir de les recomanacions fetes pel Garbell núm.20 de              
l’Associació de Mestres Rosa Sensat i l’Invitació a la lectura de Jaume Centelles. 
Aquí teniu les ressenyes de molts dels contes i llibres, n’hi ha moltíssims més,              
l’important és que llegiu.Esperem que passeu un Nadal amb moltes lectures! 
 
*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. 
 
 
 
Casa teva, casa meva. DUBUC, Marianne. Joventut.  
 
És un dia com qualsevol altre en aquest tranquil edifici de 4 pisos… Bé, potser no                
per a tothom: la família Conill està molt atrafegada preparant l’aniversari del Conillet.             
En aquest llibre de gran format, es convida el lector a observar la vida quotidiana de                
diferents famílies que viuen al mateix edifici. El text només narra la història de la               
família Conill, però el lector pot entretenir-se a observar, en cada pis, la vida dels               
veïns, plena de detalls sorprenents.  
 
 
Couleurs du Jour. PAKOVSKA, Kveta.  Les Grandes Personnes.  
 
«Trio els colors segons el seu so. Dilluns verd, dimarts blau, dimecres taronja, dijous              
rosa, divendres color canyella, dissabte marró i diumenge té les orelles grogues...»            
Així és com imaginava els colors dels dies quan ella tenia 10 anys, i molt més tard                 
els plasmà en aquest llibre acordió de més de 10 metres de llarg creant una               
composició magistral de plecs i obertures, d’imatges, línies, formes, colors, forats i            
papers. Un llibre joc d’exploració, convertit en una primera galeria d’art per a l’infant. 
  
 
Truman REIDY, Jean. Lucy Ruth Cummins (il.) Maria Lucchetti (trad.) Entre Dos.  
 
Truman és una tortuga de terra que viu en un pis de Manhattan amb la seva                
mestressa, la Sara. Avui és un dia important per a la Sara, perquè és el seu primer                 
dia d’escola, i la tortuga està molt atenta als petits canvis que hi ha al seu voltant:                 
més menjar que habitualment, la nena que agafa una motxilla, tot va més de              
pressa... Una bonica història versemblant i sorprenent alhora sobre els canvis i com             
afecten els qui es queden a casa. 
 
 
Nadal a casa de l’Ernest i la Celestina. VINCENT, Gabrielle. Kalandraka 
 
Nadal a casa de l’Ernest i la Celestina és un llibre amb molts diàlegs i emotiu.                
Aquest parell simbolitzen l’amistat, la de debò, i busquen i troben la felicitat en les               
coses més senzilles que aquest també és el missatge que hem de donar als infants               
per fer front al consumisme. 
 
 



 

Dins l’ou. SQUILLARI, Emma Lidia.  Teresa Duran (trad.) Kalandraka.  
 
Una dotzena d’animalons acaben de sortir de l’ou. Però... a cada full que girem en               
són menys! Què està passant? Text i il·lustracions ens expliquen alhora una            
història molt divertida que ens convida a jugar a descartar o identificar qui és la               
protagonista. I de sorpresa en sorpresa arribem a la guarda final, la cirereta del              
pastís! Un àlbum per explicar i mostrar als més petits i per iniciar-se en la lectura,                
amb una tipografia clara i un text molt breu. El rellegireu diverses vegades!  
 
 
¡Aquí se construye! Una historia en dibujos. GÖBEL, Doro; KNORR, Peter.  Lóguez.  
 
Al xamfrà que dona a la plaça hi ha una botiga de cotxes d’ocasió que està a punt                  
de desaparèixer, l’enderrocaran per construir-hi un edifici d’habitatges. Des de la           
primera doble plana assistim al procés de canvi de la ciutat. Al voltant de la               
construcció del nou edifici, multitud de personatges van seguint les seves vides de             
manera que podem llegir visualment moltes històries diverses. A cada lectura en            
descobrirem de noves si seguim els diferents personatges que conflueixen en el            
xamfrà, després de tot un any, fins que l’edifici nou comença a ser habitat. Un llibre                
molt ben documentat, que segueix fil per randa les diferents etapes de la             
construcció, amb la gent que hi treballa, la feina que hi fan, l’espai que envolta               
l’edifici des de les diferents façanes, i uns personatges entranyables! 
 
En Gripau i en Gripere són amics. LOBEL, Arnold. Jordi Ainaud (trad.). Entre             
Dos.  
 
Les nostres felicitacions a aquesta nova editorial que ha pensat a reeditar les             
aventures dels dos millors amics, tot un clàssic de la literatura. S’han dit moltes              
coses d’aquests personatges, i des d’aquestes línies tan comptades només volem           
remarcar la felicitat de tenir amics com en Gripau i en Gripere, la tendresa de la                
seva relació, la cura que tenen l’un de l’altre. Són històries molt adequades per              
iniciar-se en la lectura, amb frases curtes, repeticions de paraules i un bon cos de               
lletra. Cada un dels llibres agrupa cinc contes breus sobre l’amistat dels dos             
personatges. No us els perdeu, després d’haver-los llegit us sentireu més bé! 
 
 
La gàbia. MACHADO, Germán. Cecilia Varela (il.) Anna Llisterri (trad.) Andana.  
 
La gàbia ens narra la història d’en Nil, un nen que troba una gàbia a les golfes i                  
demana als seus pares un hàmster per ficar-lo dins. Els pares s’hi neguen, però              
finalment, gràcies al seu avi, en Nil n’aconsegueix un. Amb un final que             
aconsegueix remoure’ns per dins, la gàbia és una al·legoria sobre la llibertat i els              
seus límits. A través de la lectura del text, podrem endinsar-nos en un món              
d'intenses emocions i reflexionar sobre les implicacions que té tancar un animal en             
una gàbia i totes les seves conseqüències. Lectura, sorpresa, i conversa           
assegurada. 
 
 
De pressa, de pressa! PERRIN, Clotilde. Pau Joan Hernàndez (trad.) Joventut.  

 



 

 
Un nen comença el dia amb una cursa frenètica per mirar d’agafar un avió              
ultrasònic amb els seus amics sense poder-se aturar ni per fer un pipí.             
Finalment, tots aconsegueixen arribar a l’avió abans no s’envoli excepte ell.           
Però gràcies a això es pot aturar i gaudir de totes les petites coses que troba                
en el camí i que no havia pogut veure en la seva cursa frenètica. En una societat on tots                   
correm, l’autora ens descobreix el plaer de la contemplació i de prendre’s el temps              
necessari per gaudir de les petites coses.  
 
 
SMITH, Sydney. Perdut a la ciutat. Andrea Bescós (trad.) Libros del Zorro Rojo.  
 
A les primeres pàgines veiem un infant sol en un autobús, que baixa en una parada                
del centre de la ciutat i camina entre la gentada, els cotxes, semàfors… mentre              
reflexiona sobre com de petits ens podem sentir en una ciutat tan gran, Aviat ens               
adonem que no parla per ell mateix, sinó que s’està dirigint a algú que no hi és i a                   
qui vol transmetre empatia i esperança, mentre li dóna uns bons consells per             
arribar a casa. Un llibre per gaudir de les il·lustracions, del traç negre, i de la llum,                 
de la bona seqüenciació de les imatges, de les perspectives i els jocs de mirall               
mentre comença a nevar. No us el perdeu, molt emocionant! 
 
 
Ubú. RUILLIER, Jérôme. Teresa Farran (trad.) Joventut.  
 
El Ruillier de les Quatre petites cantonades de no res en estat pur, aquesta vegada               
per retre homenatge als narradors, els que fan memòria dels fets passats perquè             
no tornin a passar, adaptant l’obra coneguda com Ubú rei per als més petits. L’Ubú               
s’ha menjat el rei i ara el rei és ell, un rei golafre que devora tothom. Al final, quan                   
no queda ningú, l’Ubú rebenta, tothom torna al seu lloc i tot torna a la normalitat.                
Tothom s’oblida del rei golafre. Tothom menys el narrador, que els recorda la             
història de l’Ubú i el perill de callar i mirar cap a un altre lloc mentre qui té el poder                    
n’abusa perjudicant els altres. Una història que ens remet a parlar dels estats totalitaris i a                
rellegir el poema de Martin Niemöller Vaig guardar silenci. 
 
 
 Mare Medusa. CROWTHER, Kitty. Teresa Duran (trad.) Ekaré.  
 
Una nit en què el vent bufa amb una força terrible, dues dones caminen a pas viu                 
cap a casa de la Mare Medusa. La gran tasca de la vida comença, i després d’unes                 
quantes hores d’esforç, la Irisada treu el cap. La Mare Medusa està feliç amb              
l’arribada de la seva filla, la resguarda entre els seus cabells i, sobretot, la protegeix               
del món. Però la Irisada vol ser com tots els altres nens i nenes. Una narració                
magnífica per compartir amb mares i pares, la conversa està assegurada! 
 
 
El gran llibre verd. GRAVES, Robert.  Maurice Sendak (il.) Maria Lucchetti (trad.) Corimbo. 
 
Als anys vuitanta l’editorial Lumen va iniciar una magnífica col·lecció de llibres per a              
infants escrits per grans autors de la literatura universal i amb imatges dels millors              
il·lustradors. El llibre que tenim a les mans n’és un, potser el més reeixit: el tàndem                
Graves-Sendak era i continua sent explosiu. El gran llibre verd narra la història d’en              



 

Jack, un nen que viu avorrit amb els seus oncles fins que un dia troba a les golfes un llibre                    
de màgia. Amb una bona dosi d’enginy, les regles del protagonista triomfaran sobre les              
regulacions dels adults.  
 
El destí d’en Fausto.JEFFERS, Olivier.  Una faula pintada. Anna Llisterri (trad.) Andana.  
  
En Fausto era un home que creia que ho posseïa tot i es va disposar a inspeccionar el                  
que era seu. «Ets meva», va dir en Fausto a una flor, a una ovella, a una muntanya...                  
Però com que tot això no li bastava, va prendre un vaixell i es va fer a la mar. La                    
prepotència i arrogància del protagonista li impedeixen entendre la natura com un bé             
comú, la qual cosa, irremeiablement, l'abocarà a la seva destrucció Una faula            
moderna per llegir i pensar.  
 
 
Un dia amb en Mus. LEBOURG, Claire. Yannick Garcia (trad.) Blackie Books (trad.) Blackie              
Books.  
 
Tres dies de la vida d’en Mus, un petit personatge que viu feliç, sol i tranquil, en una                  
caseta davant del mar. La seva ocupació diària és recollir el que la marea li deixa i                 
oferir-ho per Internet a possibles clients. Generós com és, li agrada pensar que amb              
les seves trameses la gent que no està a prop del mar el podrà gaudir de la mateixa                  
manera. Però la seva vida plàcida i tranquil·la es veu envaïda per un visitant              
inesperat: en Bitxo, una morsa que arriba i altera la vida d’en Mus. Què passarà               
quan, per fi, la morsa se’n vagi?  
  
 
Vols ser la meva amiga?. MORGENSTERN, Susie. Claude K. Dubois (il.) Isabel Obiols             
(trad.) Blackie Books. 
 
Una nova col·lecció de narrativa il·lustrada per als que s’atreveixen amb           
narracions de més text, un format que per a aquestes edats trobem a faltar. A les                
autores les coneixem bé, i les seves obres sempre són un encert per la qualitat i                
l’interès que desprenen. La que tenim a les mans narra l’inici d’una etapa en la               
vida de la Lea, que ha canviat de casa i a l’escola nova encara no té amics. Però                  
la Lea sap que, per trobar-ne de seguida, només li cal la informació precisa:              
gustos, aficions... Així que decideix redactar una enquesta. Molta diversió i un            
bon treball d’autoconeixement per posar ordre a les prioritats. 
 
 
 
Hilda y el Rey de la Montaña. PEARSON, Luke. Ismael Attrache (trad.) Barbara             
Fiore. 
 
Sisena i darrera entrega d’aquesta sèrie de còmics protagonitzats per una nena            
valenta que viu al mig del bosc amb la seva mare, amb qui té una relació més que                  
interessant. Natura i mitologia escandinava per totes bandes. En aquesta aventura,           
la nena i la seva mare fugen d’uns trols, i enmig de la fugida hi ha un intercanvi de                   
criatures. Paral·lelament, algú s’està despertant sota la ciutat dels humans; sembla           

 



 

que la lluita entre trols i humans és inevitable. Un còmic trepidant i apassionant, esperem               
que l’autor s’hi repensi i no finalitzi la sèrie! 
 
 
Els capibares. SORDEGUIT, Alfredo. Clara Jubete i Oblit Baseiria (trads.)          
Ekaré.  
 
El dia que van arribar aquells animals estranys, grossos i peluts, ningú no ho va               
dubtar: NO! No hi havia lloc per a ells. Però els capibares no podien tornar a                
casa seva, perquè la temporada de caça havia començat… Així doncs,           
capibares i gallines van iniciar una convivència que es va convertir en una             
revelació.  
 
 
Pippi Calcesllargues. LINDGREN, Astrid. Ingrid Vang Nyman (il.) Antoni Garcia Llorca           
(trad.) Kókinos.  
 
Tot un clàssic reeditat amb una excel·lent traducció que trobàvem a faltar. Potser ja              
coneixem les aventures d’aquesta protagonista valenta, transgressora, que ens fa          
reflexionar sobre les incoherències del món, però no ens cansem de llegir-les perquè             
sap viure els dies de manera divertida, bonica i valenta. El personatge no ha perdut               
ni gota de frescor. Cada una de les novel·les, amb capítols molt curts, s’articulen sota               
una trama al voltant de la qual, i molt ben travades, en trobem d’altres més               
minúscules però de força calat.  
 
Boom: La guerra dels colors. ABADIA, Ximo.  Montena.  
 
Un nou títol de l’autor de Frank: La increíble historia de una dictadura olvidada, ja               
ressenyat en aquestes pàgines. Seguint amb el tema de l’absurditat de la guerra,             
presenta una proposta molt visual i simbòlica que ofereix dues capes de lectura. La              
primera fa referència al conflicte i la guerra com un problema vigent que desprestigia la               
condició de l’ésser humà. A la segona s’hi sumen més significats, ja que hi ha petites                
referències a esdeveniments reals i a altres patrons del passat que reconeixem en les              
seves imatges. Una lectura que, sense treure gravetat a la temàtica, té la capacitat de               
tractar amb delicadesa i fermesa un assumpte aflictiu i tràgic. 
 
 
La casa de l’Iggie. BLUME, Judy.  Marc Donat (trad.) Viena.  
 
A la casa on vivia la millor amiga de la protagonista hi arriba una família, i la                 
Winnie, que vol ser una bona veïna i seguir tenint amics a la casa de l’Iggie,                
decideix anar a donar-los la benvinguda. La sorpresa és doble, perquè són tres             
germans i són negres, els primers negres que s’instal·len al barri. Els problemes             
comencen aviat, ja que no tothom està tan disposat a acceptar-los i els tres              
germans necessitaran una amiga de debò. Un relat que en un altre moment             
hauríem pensat que pertany a una època diferent, la dels anys seixanta als Estats              
Units, però la realitat s’entesta a demostrar que és de rabiosa actualitat.  
 
 
 



 

La història impossible d’en Sebastian Cole. BROOKS, Ben. Xavier Pàmies (trad.)           
George Ermos (il.) Blackie Books.  
 
L’Emma i l’Oleg, una parella d’amics inseparables, juguen sovint a inventar-se un            
tercer amic, una broma del tot innocent que causarà un bon daltabaix quan en              
Sebastian Cole, el nou personatge que han imaginat, prendrà vida. Una història            
trepidant, divertida i ben construïda que qüestiona la naturalesa de la realitat i la              
mirada racional amb què observem el món. Tot i les altes dosis de fantasia que conté                
el relat, la realitat que envolta els seus protagonistes resulta d’allò més creïble. Brooks              
presenta un món gens idealitzat, ple d’obstacles i adults imperfectes. El dia a dia no               
resulta fàcil per a l’Emma i l’Oleg, però la seva amistat és clau per superar tots els                 
entrebancs. 
 
Set claus per obrir els somnis.GÓMEZ CERDÀ, Alfredo. David Pintor (il.)           
Kalandraka.  
 
Rodari, Ungerer, Lindgren, Fàrias, Nöstlinger, Dahl i Fuertes han canviat la vida de             
molts lectors i Gómez Cerdà els ret homenatge. Per fer-ho s’ha submergit en l’obra de               
cada un d’ells i n’ha tret l’essència de cadascun. Segur que a mestres i mediadors se’ls                
acudirà com posar-lo a les mans dels infants per despertar l’interès per l’obra dels set               
magnífics. 
 
Las Varamillas. JOURDY, Camille.  Alba Pagán (trad.) Astronave.  
 
L’autora de Rosalie Blum s’estrena amb un còmic per a infants, o una novel·la gràfica,               
donada l’extensió. La protagonista és una nena de nou anys que no li agrada la nova                
parella del pare ni les seves filles. Han anat a passar un dia a la muntanya i allà la                   
nena es desmarca de tots ells perseguint uns personatges diminuts que la porten a un               
altre regne, el de la fantasia. Allà ajudarà a resoldre un conflicte entre els habitants               
del poble i el seu rei. Una visita a Alícia en el país de les meravelles, en què cada                   
vinyeta és una escena memorable, pel dibuix i pel color.  
 
 
Jefferson. MOURLEVAT, Jean-Claude. Oriol Vaqué (trad.) Antoine Ronzon (il.)         
Nórdica.  
 
El protagonista de la història és acusat injustament d’haver-lo comès i haurà de             
demostrar la seva innocència. Pot semblar un tema no gaire original, però el que              
realment sorprèn és que els protagonistes són animals personificats, que viuen al país             
veí dels humans. És un llibre divertit i emocionant i, a més, una defensa subtil de la                 
idea que les persones no hauríem de matar animals per alimentar-nos.  
 
 
LES AVENTURES DE LA NAPEU. SERRA, Màrius. CALAFELL, Roser. Estrella Polar 
 
L’Alf i la Bet són a la biblioteca de l’escola molt enfeinats buscant un repte per                
plantejar a la classe, quan decideixen esbrinar qui és l’home més vell del món. Mentre               
busquen sense descans un tal Matusalem, aniran a parar a Rupit, que, segons             
sembla, és el poble més antic del món. Un cop allà i després d’haver trobat algunes                

 



 

pistes importants, es perden al bosc i troben refugi en una mena de casa de colònies on viu                  
una velleta molt eixerida, la Napeu!  


