
 

 

Cicle Infantil P3 P4 P5 

 

Un Conte   Marianna Coppo 

Kalandraka 

Un bonic àlbum il·lustrat que comença com qualsevol conte clàssic: "Hi 

havia una vegada un full en blanc” 

Després, a poc a poc van apareixent els personatges que no saben què 

fan aquí ni com han arribat. 

Un dedueix que estan en un llibre, un altre que ha d'esperar l'arribada 

de la història i quan arriba un nou personatge i els convida a jugar, responen negativament perquè 

han d'esperar que arribi una història. 

El nou protagonista pensa que esperar és avorrit i comença a fer coses a la pàgina de l'esquerra, 

que es va omplint de nous elements com arbres, animals, mentre a la de la dreta, els altres quatre 

esperen sense fer res. 

Amb el pas de les fulles, els personatges quiets, decideixen apropar-se a la pàgina de l'esquerra i 

descobreixen una història, la qual construeixen entre tots. 

Quan el carter els porta una carta amb la història esperada ja no els interessa, ara els agrada més la 

que creen entre tots. 

Els dibuixos són a un sol color. 

Quan s'arriba al final del llibre comença de nou aquesta història circular amb "Hi havia una vegada 

una pàgina en blanc ..." 

Per primers lectors 

 

L'oficina dels objectes perduts 

Junko Shibuya 

Editorial Juventud 

El Sr. Gos, treballa a l'oficina d'objectes perduts. Tot el dia, espera que 

els propietaris vinguin i reuneixin les seves pertinences. Aquí hi ha un 

llimac primer, però no, no és un llimac, en absolut, és el caragol que ha 

perdut la seva casa ... Aquí, un gat, però no, en realitat és el lleó sense 

la seva bufanda, i un ós polar, que trobant tots els seus accessoris: orelleres, ulleres, armilles i 

botes, torna a ser el panda. 

La història és bastant senzilla però se segueix molt bé, així que el nen pot intentar trobar l'animal 

que és. És divertit i de vegades sorprenent (especialment per als més petits). El text no és massa 

llarg, és realment ideal per als nens que comencen a apreciar les històries completes, ja que el seu 

ritme és molt repetitiu i les il·lustracions molt adequades. 



 

 

 

El Pinguí blau 

Petr Horacek 

Editorial Juventud 

Un dia a l'extrem sud va néixer un pingüí blau, ell se sentia com la resta 

de pingüins, però els altres li deien "no ets com nosaltres" i el van deixar 

sol. Els dies del pingüí, eren tristos, però a les nits tenia uns somnis molt 

bonics, somiava que venia una balena i se l'emportava a viatjar. Un dia però, es va inventar una 

cançó i un pingüí que la va escoltar es va acostar a ell i així es van fer amics, a poc a poc, la resta de 

pingüins també es van anar acostant. 

El llibre és, una fabula que provoca reflexions, el text és senzill i clar, Les imatges expliquen la 

història per si mateix, i inclou detalls, com les expressions facials dels pingüins. 

 

Zoo de paraules  

Ramon Besora 

Edebe 

Un bon poemari  il·lustrat que recull vint-i-dos poemes dedicats a un 

bon grapat de bestioles i que combina jocs de paraules i d'imatges 

descrites amb molta delicadesa. 

Les il·lustracions de Sonja Wimmer són genials i molt divertides i exagerades. 

Un llibre per llegir i ser escoltat, però també per recitar. 

 

La fruita és meva  

Anuska Allepuz 

Andana Editorial 

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. 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. No obstant això, paral·lelament a aquestes 

expedicions individuals dels elefants, descobrim com les criatures més petites de la jungla, els 

ratolins, s'han organitzat per aconseguir assaborir la cobejada fruita. Els elefants aviat s'adonaran 

que tenen molt a aprendre d'aquest petit grup de ratolins. 

Unes il·lustracions amb molta textura, un bon llibre per aprendre a treballar en equip. 



 

 

 

 

 

Lluna. La nit al voltant del món 

Britta Teckentrup 

Bruixola 

Un bonic àlbum il·lustrat que ens parla de la gran influència dels cicles 

lunars sobre el nostre planeta i ens convida a valorar la bellesa de la 

lluna i de la natura. 

Malgrat el predomini dels colors blaus, verds i negres, les pàgines estan plenes de vida. 

Cada vegada que girem una pàgina, ens apareix la lluna, retallada i mostrant les seves diferents 

fases, donant vida a diferents escenes nocturnes en deserts, selves i platges tropicals.... 

El text és senzill i adequat pels més petits. 

De la mateixa autora i editats també per Brúixola, es poden trobar "un petit miracle de la natura. 

Abella" i "Les quatre estacions des del gran arbre".  

 

 

 

La tardor ja és aquí i la resta de la col.lecció 

Albert Asensio 

Joventut 

La tardor, pertany a una col·lecció de quatre llibres de cartó que 

ajuden a descobrir cada estació de l'any. 

Tots ells tenen unes il·lustracions molt detallades i realistes que 

ajuden a conèixer l'espai a on vivim. 

El protagonista és un esquirol que viu en un bosc, a cada pàgina de cadascun dels quatre llibres, hi 

ha la mateixa escena però amb les característiques de la seva estació. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Cicle Inicial  6-8 anys 

 

Que en fas d’un problema? 

Kobi Yamada.    il·lustració: Mae Bessom 

Bira Biro 

Aquesta és la història d'un problema persistent i del nen que no està 

tan segur de què fer-ne. Com més temps s'eviti el problema, sembla 

que es faci més gran, Però quan el nen finalment valora el coratge per 

afrontar-lo, el problema resulta ser bastant diferent. 

Una mirada sincera a la manera com els problemes ens poden desafiar. 

Què fas amb un problema?, convida a reflexionar i a respondre una de les preguntes més difícils de 

la vida. 

El llenguatge i les imatges de Yamada posa paraules als sentiments. 

 

 

Després de la pluja 

Miguel Cerro  

Kalandraka 

És un preciós àlbum infantil, que va obtenir el VII Premi Internacional 

Compostel·la d'Àlbums Il·lustrats el 2015. 

Al bosc tot anava bé fins que un dia va començar a ploure i va ploure tant i 

tant que els animals van haver de refugiar-se a la muntanya més alta del lloc. 

L'aigua els envoltava, i no deixava de ploure, Així que, per protegir-se, van decidir ficar-se en una 

cova. I, de sobte, va deixar de ploure. A poc a poc els animals voldran posar-se en marxa, per 

exemple per aconseguir aigua i menjar. La guineu s'oferirà en totes les ocasions per participar en 

aquests treballs però mai li permetran ajudar. 

Després, els animals es van organitzar i es van repartir els treballs per poder viure a la cova. Tots 

tenien una tasca. Tots menys la guineu, a qui no li deixaven fer res. La guineu, apartada de tots els 

treballs, sortirà a pensar i enmig de la nit tindrà una idea per poder donar a llum l'interior de la 

cova, que fins al moment romania a les fosques. La guineu demostrarà que pot ajudar els seus 

companys. 

Dibuixat en colors plens de contrastos, i amb il·lustracions molt originals, és una història de 

supervivència i adaptació però també de solidaritat, de col·laboració i una bona lliçó per aprendre a 

donar oportunitats a tothom. 



 

 

 

 

 

Contes fil per randa 

Rudyard Kipling 

Il·lustradora: Marta Altés 

Escrits en forma de versos còmics i amb il·lustracions sorprenents, és una 

preciosa edició dels clàssics infantils de Rudyard Kipling. . En aquesta 

col·lecció molt ben il·lustrada per la Marta Altés, trobarem la història d'un 

camell mandrós, un elefant curiós, una balena amb una diminuta gola i 

moltes d'altres històries de diferents animals de la selva, animals, tots ells, molt coneguts, molt 

imaginatius, divertits i explicatius que es basen en la concebuda pregunta del perquè???? 

 

 

 

 

GOTETA 

Stéphanie Joire 

Il·lustracions de Laura Fanelli 

Un llibre amb unes il·lustracions molt especials i acolorides que es 

desplega a manera d'acordió i que pot servir per acostar als primers 

lectors al cicle de l'aigua. 

Tot comença quan una goteta es desprèn del seu núvol i cau amb lentitud, sobre l'arc de Sant Martí, 

després, a sobre a un estel, xoca amb un paraigua, es posa sobre un full, navega per un rierol blau i 

segueix i segueix fins a arribar al mar i s'evapora per tornar al primer núvol que passa. 

Els textos són breus, molt musicals i es repeteixen. 

  



 

 

 

Cicle mitjà (8-10)

La història que fa un símil entre les aus i els humans, comença amb dues aus migratòries, una mare 

ànec que li explica a la seva cria que ha d'anar al sud per deixar enrere el fred, al mateix temps, 

veiem una família fugir cap a

que s'entrellacen i es creuen.

Les il·lustracions són molt realistes i reflecteixen molt bé les emocions dels seus protagonistes.

 

Pe

fona

Anna Claybourne

Librooks

Un llibre de no ficció organitzat per preguntes que un nen o una 

nena podrien fer, com per eixample, qui escull els noms dels 

animals?, perquè van despullats?, podria 

l'animal? De quin color és un camaleó? Els animals necessiten mapes?, etcètera. Cada 

pàgina té il·lustracions i fotografies, el que produeix que sigui un llibre molt visual i divertit 

al mateix temps que científic.

Al final el llibre hi ha un petit glossari.

Una molt bona introducció al regne animal.

 

10) 

 

Un llarg viatge 

Daniel Hernandez Chambers 

Il·lustrador/a: Federico Delicado 

Kalandraka ens presenta amb Un llarg viatge una obra amb un tema 

actual i delicat: La migració, un llibre que ens fa reflexionar del perquè 

algunes persones, ha de deixar les seves cases, les seves vides i 

començar de nou amb altres llocs diferents. 

La història que fa un símil entre les aus i els humans, comença amb dues aus migratòries, una mare 

ànec que li explica a la seva cria que ha d'anar al sud per deixar enrere el fred, al mateix temps, 

veiem una família fugir cap al nord a causa d'una guerra que comença. Dues històries de migració 

que s'entrellacen i es creuen. 

Les il·lustracions són molt realistes i reflecteixen molt bé les emocions dels seus protagonistes.

Per què els peixos no s'ofeguen?,

fonamentals sobre el regne animal 

Anna Claybourne.  Il·lustradora: Susie Hodge

Librooks 

Un llibre de no ficció organitzat per preguntes que un nen o una 

nena podrien fer, com per eixample, qui escull els noms dels 

animals?, perquè van despullats?, podria tornar-se vegà el meu gat?, qui tria els noms de 

l'animal? De quin color és un camaleó? Els animals necessiten mapes?, etcètera. Cada 

pàgina té il·lustracions i fotografies, el que produeix que sigui un llibre molt visual i divertit 

ntífic. 

Al final el llibre hi ha un petit glossari. 

Una molt bona introducció al regne animal. 

 

Kalandraka ens presenta amb Un llarg viatge una obra amb un tema 

actual i delicat: La migració, un llibre que ens fa reflexionar del perquè 

algunes persones, ha de deixar les seves cases, les seves vides i 

 

La història que fa un símil entre les aus i els humans, comença amb dues aus migratòries, una mare 

ànec que li explica a la seva cria que ha d'anar al sud per deixar enrere el fred, al mateix temps, 

l nord a causa d'una guerra que comença. Dues històries de migració 

Les il·lustracions són molt realistes i reflecteixen molt bé les emocions dels seus protagonistes. 

, i altres preguntes 

a: Susie Hodge 

Un llibre de no ficció organitzat per preguntes que un nen o una 

nena podrien fer, com per eixample, qui escull els noms dels 

se vegà el meu gat?, qui tria els noms de 

l'animal? De quin color és un camaleó? Els animals necessiten mapes?, etcètera. Cada 

pàgina té il·lustracions i fotografies, el que produeix que sigui un llibre molt visual i divertit 



 

 

 

La història comença amb el seu naixement, un nen que fins als tres anys no va dir una sola paraula 

però que mirava al món amb molta curiositat. Un dia, m

brúixola, fet que va desencadenar les seves ganes de coneixement en veure que la brúixola, sempre 

marcava al nord. 

L'autor i l'il·lustrador ens conviden a viatjar amb Einstein d'una forma divertida i ens permete

conèixer la seva evolució, des d'un nen que muntava en bicicleta i es preguntava com seria viatjar 

en un dels rajos de llum del sol fins a l'home que va crear la teoria de la relativitat.

Les il·lustracions acompanyen molt bé aquesta història, hi ha una 

Einstein pensa en àtoms i s'ha pintat amb punts de color tota l'extensió.

També tot el disseny del llibre és molt acurat i net, la contraportada presenta una cita d'Einstein.

 

 

Poemes amb llum de lluna

Maria Dolors Pellicer

Bromera

Un conjunt de poemes on la nit, la lluna, les estrelles, els somnis i la fantasia, 

són els protagonistes i que crec que pot servir per iniciar als nens i a les nenes 

en el món de la poesia.

Cada poema està il·lustrat. 

 

 

Sobre un raig de llum 

Jennifer Berne, Vladimir Radunsky

Takatuka 

Aquesta bonica biografia il·lustrada de l'Albert Einstein, ens explica 

com un nen es va convertir en un geni i ens el presenta com un 

personatge encantadorament excèntric, curiós i pensatiu.

La història comença amb el seu naixement, un nen que fins als tres anys no va dir una sola paraula 

però que mirava al món amb molta curiositat. Un dia, malalt al llit, el seu pare li va regalar una 

brúixola, fet que va desencadenar les seves ganes de coneixement en veure que la brúixola, sempre 

L'autor i l'il·lustrador ens conviden a viatjar amb Einstein d'una forma divertida i ens permete

conèixer la seva evolució, des d'un nen que muntava en bicicleta i es preguntava com seria viatjar 

en un dels rajos de llum del sol fins a l'home que va crear la teoria de la relativitat.

Les il·lustracions acompanyen molt bé aquesta història, hi ha una pàgina que ens mostra com 

Einstein pensa en àtoms i s'ha pintat amb punts de color tota l'extensió. 

També tot el disseny del llibre és molt acurat i net, la contraportada presenta una cita d'Einstein.

Poemes amb llum de lluna 

Maria Dolors Pellicer 

Bromera 

Un conjunt de poemes on la nit, la lluna, les estrelles, els somnis i la fantasia, 

són els protagonistes i que crec que pot servir per iniciar als nens i a les nenes 

en el món de la poesia. 

 

 

Jennifer Berne, Vladimir Radunsky 

Aquesta bonica biografia il·lustrada de l'Albert Einstein, ens explica 

convertir en un geni i ens el presenta com un 

personatge encantadorament excèntric, curiós i pensatiu. 

La història comença amb el seu naixement, un nen que fins als tres anys no va dir una sola paraula 

alalt al llit, el seu pare li va regalar una 

brúixola, fet que va desencadenar les seves ganes de coneixement en veure que la brúixola, sempre 

L'autor i l'il·lustrador ens conviden a viatjar amb Einstein d'una forma divertida i ens permeten 

conèixer la seva evolució, des d'un nen que muntava en bicicleta i es preguntava com seria viatjar 

en un dels rajos de llum del sol fins a l'home que va crear la teoria de la relativitat. 

pàgina que ens mostra com 

També tot el disseny del llibre és molt acurat i net, la contraportada presenta una cita d'Einstein.  

Un conjunt de poemes on la nit, la lluna, les estrelles, els somnis i la fantasia, 

són els protagonistes i que crec que pot servir per iniciar als nens i a les nenes 



 

 

 

Cicle Superior (10-12) 

 

Un tresor a la neu 

Marie Mcswigan 

Viena Editorial 

És una ficció històrica basada en els relats de la vida real dels nens de 

Noruega que van ajudar a fer contraban de les reserves d'or nacionals sota 

els nassos de l'exèrcit alemany ocupant durant la Segona Guerra Mundial. 

És un relat en forma d'intriga i aventura explicada en tercera persona. 

 

 

 

El zoo petrificat (Els diaris de la Cirera 1) 

Joris Chamblain      

Alfaguara 

Cherry és una nena d'11 anys que viu sola amb la seva mare. Ella somia a 

convertir-se en novel·lista, i fins i tot ha començat a escriure els seus 

quaderns. El seu tema favorit: espiar a les persones especialment adultes i 

intentar endevinar quins secrets amaguen. És un bon còmic que barreja 

l'escriptura, el manteniment d'un diari, però també temes com l'amistat, l'absència, les relacions 

amb els pares / nens, etc. Alterna dibuixos, collages i és molt original. 

 

 

  



 

 

 

 Nosaltres, la nostra història 

Yvan Pommaux i Christophe Ylla-Somers 

Editorial Joventut 

Un bonic àlbum amb un enfocament diferent, original i divertit. 

Amb imatges grans, magnifiques il·lustracions, a vegades a doble 

pàgina i gràfics, aprenem la història del món, explicada no com la 

majoria de llibres fa, a través de reis, presidents, o personatges famosos, sinó a través de les 

persones que viuen el dia a dia, els homes, dones, nens i nenes que han poblat i poblen la nostra 

terra. 

No tan sols està centrat en un continent, i tampoc no és tan sols la història dels occidentals, sinó 

que l'autor, ens convida a interessar-nos per tots ells, al mateix temps que ens convida a conèixer la 

bellesa de les diferents civilitzacions. 

Aprenem que la humanitat va néixer al cor d'Àfrica, que els primers pobladors eren caçadors-

recol·lectors, que poc després, van inventar les eines i es van convertir en agricultors, que es van 

refugiar a les coves, van aprendre a construir cases i quedar-s'hi. 

També veiem com l'escriptura va néixer a l'Orient Mitjà, Xina i Amèrica del Sud i com els científics, 

van qüestionar el món i l'univers i es van anar succeint les invencions. 

Els textos són senzills i familiars 

"Nosaltres, la nostra Història" acaba amb una galeria de seixanta "celebritats" que s'han distingit 

en la història del seu país. 

 

Per què hi ha estrelles al cel? Llibre dels 

oficis curiosos 

 Anna Obiols    Subi   

Anima Llibres 

Saps a què es dedica un atrapallums o un caçanúvols? 

Imagines per què s’han d’ensinistrar els dracs? Els cors 

trencats es poden reparar? Qui canvia el color de les 

fulles a la tardor?  

Aquest llibre és l’entrada a un univers fascinant on trobaràs resposta a les preguntes anteriors, 

entre moltes altres. Estàs a punt d’endinsar-te en un catàleg únic d’oficis originals i extraordinaris 

que no havies sentit mai abans. T’hi atreveixes? 

 

 



 

 

 

Rosa Blanca 

Roberto Innocenti (il·lustració) 

Kalandraka 

Roberto Innocenti és un magnífic aquarel·lista que, en aquest llibre-àlbum, 

Rosa Blanca, retrata amb tendresa i realisme un episodi de la vida 

alemanya, El llibre és un exemple de com es pot tractar en una obra 

suposadament infantil temes durs i tràgics, com la guerra 

Un llibre que descriu el xoc entre la innocència i la realitat que es va produir durant aquest període 

de temps. 

 

ESO (12-16) 

 

El que penso (sobretot) 

Jordi Sierra i Fabra 

Kalandraka 

He triat aquest llibre perquè qualsevol dels llibres escrits per en Jordi 

Sierra i Fabra tenen la capacitat de fer reflexionar als joves i a més, 

aquest, té una estructura molt fàcil, plena de reflexions i frases, totes 

elles, escrites en paràgrafs molt breus. 

El text està escrit en primera persona per un jove al final de la seva adolescència, que ens mostra 

els seus temors, les seves relacions, les seves preocupacions.... 

Diferents temes com l'amor, el sexe, les xarxes socials, etc. apareixen per les pàgines d'aquest 

llibre. 

Escrit amb frases curtes i directes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rut sense hac

Muriel Villanueva

Columna Editorial

He triat aquest llibre perquè el premi Carlemany que li hi han atorgat, hi ha 

estat seleccionat per joves entre 14 i 16 anys després d'haver estat escollit 

amb altres 

confio plenament.

La Rut, una noia de setze anys d'una ciutat mitjana, comença els seus estudis artístics en un nou 

institut força allunyat del seu barri. L'envolten un nou grup d'am

i un profund secret que arrossega des dels quatre anys i que mai no ha mostrat fora de les parets de 

casa seva: una llarga cicatriu i una cintura massa estreta li recorden cada dia, des del mirall, que li 

falta una part de si mateixa, un bon tros de Rut que un càncer es va emportar fa temps. La vergonya 

a mostrar el seu cos i la por al retorn de la malaltia l'assetgen, però la Rut aprendrà a mirar

dos als ulls i plantar-los cara.

És una història basada en un fet 

 

 

 

La mona de l'assassí

Jakov Wegelius

Viena Editorial

Un llibre de quasi 600 pàgines que ens explica la investigació d'un assassinat. 

La protagonista és la Sally, una mona que no parla però sí que escriu i és ella 

mateixa, la que ens explicarà la 

acusen d'aquesta situació al seu amic mariner.

Sally viatjarà i buscarà proves en diferents llocs per poder demostrar la seva innocència i haurà de 

fer front a diferents situacions amb personatges molt diversos.

Pels amants de les aventures tipus Jules Verne.

 

 

 

 

ut sense hac 

Muriel Villanueva 

Columna Editorial 

He triat aquest llibre perquè el premi Carlemany que li hi han atorgat, hi ha 

estat seleccionat per joves entre 14 i 16 anys després d'haver estat escollit 

amb altres novel·les per un jurat professional. Per tant, si ells l'han triat, jo hi 

confio plenament. 

La Rut, una noia de setze anys d'una ciutat mitjana, comença els seus estudis artístics en un nou 

institut força allunyat del seu barri. L'envolten un nou grup d'amigues, un amor que truca a la porta 

i un profund secret que arrossega des dels quatre anys i que mai no ha mostrat fora de les parets de 

casa seva: una llarga cicatriu i una cintura massa estreta li recorden cada dia, des del mirall, que li 

de si mateixa, un bon tros de Rut que un càncer es va emportar fa temps. La vergonya 

a mostrar el seu cos i la por al retorn de la malaltia l'assetgen, però la Rut aprendrà a mirar

los cara. 

És una història basada en un fet real. 

La mona de l'assassí 

Jakov Wegelius 

Viena Editorial 

Un llibre de quasi 600 pàgines que ens explica la investigació d'un assassinat. 

La protagonista és la Sally, una mona que no parla però sí que escriu i és ella 

mateixa, la que ens explicarà la mort d'una persona a mans d'algú i de com 

acusen d'aquesta situació al seu amic mariner. 

Sally viatjarà i buscarà proves en diferents llocs per poder demostrar la seva innocència i haurà de 

fer front a diferents situacions amb personatges molt diversos. 

Pels amants de les aventures tipus Jules Verne. 

He triat aquest llibre perquè el premi Carlemany que li hi han atorgat, hi ha 

estat seleccionat per joves entre 14 i 16 anys després d'haver estat escollit 

novel·les per un jurat professional. Per tant, si ells l'han triat, jo hi 

La Rut, una noia de setze anys d'una ciutat mitjana, comença els seus estudis artístics en un nou 

igues, un amor que truca a la porta 

i un profund secret que arrossega des dels quatre anys i que mai no ha mostrat fora de les parets de 

casa seva: una llarga cicatriu i una cintura massa estreta li recorden cada dia, des del mirall, que li 

de si mateixa, un bon tros de Rut que un càncer es va emportar fa temps. La vergonya 

a mostrar el seu cos i la por al retorn de la malaltia l'assetgen, però la Rut aprendrà a mirar-los tots 

Un llibre de quasi 600 pàgines que ens explica la investigació d'un assassinat. 

La protagonista és la Sally, una mona que no parla però sí que escriu i és ella 

mort d'una persona a mans d'algú i de com 

Sally viatjarà i buscarà proves en diferents llocs per poder demostrar la seva innocència i haurà de 



 

 

 

 

Juno 

Laia Aguilar Sariol 

Editorial: Fanbooks 

He triat aquest llibre, perquè està escrit per la mateixa autora que va escriure 

Wolfang, un llibre que també us recomano i que ha tingut molt èxit tant de 

crítica com dels joves lectors. 

En aquest cas, la Juno, la protagonista del llibre, està en un centre d'acollida des que era petita i 

tothom la considera un cas perdut. La seva vida, però, canvia quan la psicòloga li ofereix anar a un 

institut en un barri benestant de la ciutat. La noia continua enfadada amb el món, però potser la 

vida li donarà una segona oportunitat. 

 

La maleta 

Nuria Parera  

Babulinka Books 

Una maleta que passa de mà en mà, testimoni silenciós de vides diferents 

que transcorren al llarg del 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 contínues que no s'aturen. 

Escrita amb capítols molt breus i d'una forma molt poètica, a les seves pàgines, hi ha unes 

esplèndides il·lustracions que acompanyen en tot moment el relat. 

 

Una llàgrima. Un somriure 

La meva infantesa a Damasc 

Al-Mousli, Luna 

Pages editors 

Edició bilingüe en àrab i en català, escrit en llenguatge simple i amb 

il·lustracions encantadores. 

Ha rebut diferents premis importants dins de la literatura infantil i juvenil internacional. 

La seva autora, nascuda l'any 90 a Àustria, va créixer a Damasc on actualment viu i treballa amb 

adolescents immigrants i joves refugiats. 

La protagonista d'aquesta història viu a Damasc, però a causa dels conflictes armats existents ha de 

marxar a Àustria, una anàlisi de la realitat síria a través dels ulls de la seva protagonista. 



 

 

 

Frank

Ximo Abadía

Bib

Frank, la increïble història d'una

Francisco Franco; des del seu naixement a la seva mort, ressaltant els 

successos més rellevants de la seva vida. De forma al·legòrica, aquest 

àlbum il·lustrat amb un dibuix totalment expressionista, ens explica un

Ximo Abadia va guanyar aquest any el Premi Llibreter 2018, en la categoria d'àlbum il·lustrat, amb 

Frank, la història d'un home que es va imposar a tot un país, mentre el món sencer mirava cap a una 

altra banda. 

 

 

Frank 

Ximo Abadía 

Bib-bucks 

Frank, la increïble història d'una dictadura oblidada ens explica la vida de 

Francisco Franco; des del seu naixement a la seva mort, ressaltant els 

successos més rellevants de la seva vida. De forma al·legòrica, aquest 

àlbum il·lustrat amb un dibuix totalment expressionista, ens explica una etapa de la nostra història.

Ximo Abadia va guanyar aquest any el Premi Llibreter 2018, en la categoria d'àlbum il·lustrat, amb 

Frank, la història d'un home que es va imposar a tot un país, mentre el món sencer mirava cap a una 

dictadura oblidada ens explica la vida de 

Francisco Franco; des del seu naixement a la seva mort, ressaltant els 

successos més rellevants de la seva vida. De forma al·legòrica, aquest 

a etapa de la nostra història. 

Ximo Abadia va guanyar aquest any el Premi Llibreter 2018, en la categoria d'àlbum il·lustrat, amb 

Frank, la història d'un home que es va imposar a tot un país, mentre el món sencer mirava cap a una 


