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AOYAMA,Kunihiko. El señor arquitecto y los animales del  bosque. Errata Naturae. 
ISBN:9788416544929 

Forma part del segell d’aquesta editorial conjuminar natura i valors. En aquest 
cas, les criatures del bosc més diverseses troben per ajudar un nan arquitecte a 
construir una casa amb mirador. Però el cop de mà no és gratuït: cadascun 
dels ajudants aportarà el seu saber i la seva perícia, ia canvi tindran la seva 
habitació a la gran casa que entre tots estan construint, i el nan arquitecte, 
amb tota la companyia, podrà gaudir del seu mirador. Molts detalls en el 
procés de construcció i molt d’humor en el paper de cadascun dels 
personatges constructors. 
 
 
 
 
 
 
 
CALI, Davide. Això, els grans no ho fan. Benjamin Chaud (il.) NubeOcho. ISBN: 
9788417673314  
Els grans mai no criden, no diuen paraulotes, no fan trampes, no s’obliden 
de les coses, no donen la culpa als altres d’alguna cosa que han fet ells, 
no arriben tard… Això és el que els han dit als infants, que assisteixen 
astorats a les escenes més inversemblants mentre els adults fan tot allò que 
no han de fer. Molt d’humor. 
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CANOSA, Oriol. El secret de Nadal. Cucho (il.) La Galera.  
ISBN: 9788424665746  
Ja tenim el llibre de Nadal d’enguany! Una deliciosa història de ratolins, 
alcaldesses i arbres de Nadal, ben divertida, amb molt de ritme i uns 
personatges inoblidables, que ens transporten a l’atmosfera nadalenca 
tradicional. A la ciutat estan trigant massa a encendre els llums de Nadal, els 
veïns del carrer de l’Avet estan enfeinats amb els preparatius i recriminen a 
l’alcaldessa que encara no hagi encès els llums de l’arbre de Nadal de la 
plaça; l’alcaldessa, per la seva banda, pensa que: caram, sí que triguen els 
Torregrossa a encendre els llums de l’arbre de Nadal... Però, realment, qui s’ha 
encarregat d’aquesta missió des de temps immemorials?  

Un bon embolic ben divertit per llegir en veu alta, també als més petits. 

 
 

DAHLE NYHUS, Kaia. El món va dir sí. Meritxell Salvany (trad.) Takatuka. ISBN: 
9788417383480  
Un bon dia va començar el món i va començar el temps, i del xoc entre 
planetes en va sorgir la Terra. I van començar les estacions. I primer vam 
ser peixos dins l’aigua, després, rèptils, i més tard, mamífers. Vam 
començar a caminar sobre dues cames i vam fer les nostres primeres 
eines. I el món semblava enllestit, però d’ençà d’aleshores sempre hem 
continuat inventant i fabricant coses noves que ens han portat progrés, 
però també destrucció. I des de llavors el món no s’ha aturat, i nosaltres 
tampoc. Una reflexió intel·ligent sobre la història de l’evolució i el progrés, 
guanyadora de nombrosos premis internacionals. Un llibre per llegir en veu 
alta i parlar. 
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DAVIES, Nicola. El dia que va arribar la guerra. Rebecca Cobb(il.) 
Carla Gonzalbes (trad.) Alba. ISBN:9788490655788 
 
El dia que va arribar la guerra era un dia com qualsevol altre: 
l’esmorzar de la família, l’escola amb el projecte sobre els 
volcans... i de cop i volta tot va desaparèixer per a la protagonista 
d’aquesta narració tan real. Va ser l’inici d’un periple fins a arribar 
a un país on va trobar solidaritat i bondat en les persones, no en el 
govern. 
 
Aquesta és la història d’una nena, de molts infants, però també la 
d’un símbol: una cadira,la solidaritat amb uns infants que ho 
havien perdut tot i que no tenien on anar ni oportunitat de 
rebre educació, un dret fonamental tantes vegades menystingut. 

 
Talment com un poema, El dia que va arribar la guerra ens 
emociona  i ens acosta a l’actualitat en el debat sobre les persones 
desplaçades, els drets dels infants i la crítica social. 
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FIX, Philippe. En Serafí i els seus invents meravellosos. Janine Asti Alain Grée (cols.) 
Maria Cirera (trad.) Flamboyant. ISBN: 9788417749156 
 
Un llibre publicat l'any 1967 per al qual no ha passat el temps. Darrere els 
invents meravellosos d'en Serafí hi ha una crida a l'alegria i la felicitat, a 
canviar el món enfront de l'especulació immobiliària, l'egoisme i la grisor del 
món actual. Un canta la natura, la bellesa i la llibertat. 

 
 
 
 
 
 
 

GREEN,Ilya. La dictadura de les cuetes. Anna Duesa (trad.) Kókinos. 
ISBN: 9788417074579 

 
Les tres nenes protagonistes es preparen per a una desfilada. Entre els 
requisits  imprescindibles per formar part del joc hi ha portar vestits 
increïbles i els cabells  pentinats amb cuetes. Però un infant i un gat es 
volen afegir a la desfilada. Qui ho diu que no té res a veure amb ells, 
això de la bellesa? Es tracta d’eixamplar criteris i trobar un jurat objectiu! 
Una divertida reflexió sobre els rols de gènere, la bellesa i els gustos de 
cadascÚ. 
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GUTMAN, Colas. Gos Pudent. Marc Boutavant (il.) Blackie Books. ISBN  
Gos Pudent va néixer en un cubell d’escombraries, fa pudor de sardines, està 
ple de puces i les mosques el segueixen a tot arreu. El seu amic és en Gatxafat, 
ja us podeu imaginar per què es diu així! L’únic que vol el gos es trobar un amo 
que el cuidi i el passegi lligat d’una corretja, com els altres gossos, de manera 
que decideix sortir a caminar per la ciutat a la recerca d’algú que l’aculli. No 
serà fàcil i viurà moltes aventures perilloses, però un gos com el de la coberta 
no pot no sortir-se amb la seva i potser trobarà algú que se l’estimarà molt. El 
primer d’una sèrie de molts títols farcits d’aventures i d’humor. 
 

 
 
 
 
 

 

ISERN, Susanna. El viatge de l’Od. Ana Sender (il.) Tierra de Mu (Les 
Nenes Canvien el Món) ISBN: 9788494833755  

El petit Naran està molt malalt i només pot curar-lo una planta medicinal que 
creix als cims més alts. La seva germana Od inicia un llarg, emocionant i arriscat 
viatge per trobar la planta, i pel camí farà amics que l’ajudaran en la seva 
aventura.  
Un conte sobre els dukha, els últims pastors de rens de Mongòlia, en una 
col·lecció on les nenes són protagonistes d'aventures i ajuden a canviar el món 
amb les seves accions. 
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KNAPP, Kate. Ruby Sabates Vermelles visita Londres. Baula. ISBN: 9788447937677  

KNAPP, Kate. Ruby Sabates Vermelles visita París. Baula. ISBN: 9788447937684  

La Ruby és una llebre blanca, i ella i la seva àvia fan grans viatges i descobreixen ciutats com Londres i París. Allà, 

es dediquen a passejar pels carrers, visitar mercats, museus, parcs, descobrir els plats més tradicionals, anar als 

cafès... És tota una aventura. 
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LIND, Asa. El llop de sorra. María Elina (il.) Carolina Moreno 
(trad.) Kalandraka (Set Llegües)  
ISBN: 9788416804740  
La protagonista d’aquesta història viu al costat del mar i es passa molt de 
temps jugant a la platja sola, perquè els grans estan treballant. En els seus 
jocs fa aparèixer un llop de sorra que es converteix en l’amic que li fa 
companyia i amb qui qüestiona la lògica dels adults, que treballen tant i no 
gaudeixen, amb qui parla de la soledat, les frustracions… Un llibre tranquil, 
ple de quotidianitat, filosòfic i poètic que enamora els lectors, que s’hi 
senten molt identificats. Una novel·la molt premiada de la qual s’han fet 
representacions teatrals i lectures en veu alta. Excel·lent per llegir com es 
vulgui, però molt adequada com a lectura col·lectiva a l’aula o per a un 
club de lectura. 
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NADJA. Gos blau. Anna Coll-Vinent (trad.) Corimbo. ISBN: 

9788484703099  

La Carlota té un amic que no és com els altres. És un gos de color blau i té els ulls 

verds brillants com les pedres precioses. El gos ve a veure-la totes les nits i a la 

Carlota li agradaria quedar-se’l, però la seva mare no vol. Una tarda la Carlota 

es perd al bosc.  

Una narració entre la fantasia i la realitat, carregada de simbolisme, sobre el 

lligam emocional entre una nena i un gos, on el color té un paper fonamental. 

Un clàssic feliçment recuperat! 

 
 

 

NILSSON, Ulf. El primer cas. Gitte Spee (il.) Elena Martí (trad.) Viena 
(El Jardí Secret; 26) ISBN: 9788417998165  

Fa pocs Garbells recomanàvem aquest llibre en castellà editat per Ekaré. Ara el 
podem llegir en català, fantàsticament traduït, com ens té acostumats l’editorial 
Viena. Una història policíaca tendra, divertida i emocionant, amb uns 
personatges que enamoren.  
El comissari Gordon ha de resoldre el cas d’un robatori de nous: l’esquirol ha 
arribat desconsolat a la comissaria perquè ha començat a nevar i el seu rebost 
ha estat saquejat. Per molta experiència i perícia que tingui el comissari gripau, li 
cal un ajudant i sembla que l’ha trobat.  

Una narració de les que fan lectors. Som molts els fans del comissari i ja estem 
esperant nous casos. Imprescindible com a lectura d’aula, col·lectiva, o per 
gaudir-ne en qualsevol moment. 
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NORDQVIST, Sven. En Pettson se’n va de pesca. Amanda 
Eda Monjonell i Dea Marie Mansten (trads.) Flamboyant.  
ISBN: 9788417749132  
Una nova aventura d’en Petsson i en Findus, els dos amics que 
tenen les emocions a flor de pell i que fan tot el possible per tal que 
l’altre estigui bé, tot i que moltes vegades no trien les opcions més 
reeixides! Aquesta vegada en Pettson està de molt mal humor, i el 
gat intentarà arreglar-li el dia anant de pesca. El que compta són 
les intencions!  
Humor, tendresa i moltes emocions! 
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RODRIGUES, André; RIBEIRO, Larissa; DESGUALDO, Paula; 
MARKUN, Pedro. Les eleccions dels animals. Patric de San Pedro 
(trad.) Takatuka. ISBN: 9788417383442 Els animals ja estan tips i cuits de les 

ordres i els desordres del Lleó. I encara més quan descobreixen que ha 
desviat l’aigua del riu per fer-se una piscina al davant del cau. És llavors que 
sorgeix la idea de fer unes eleccions per escollir un nou governant de la selva. 
En la cursa hi ha la Mona, la Peresosa, la Serp i també el Lleó. Una faula per 
descobrir què passa en unes eleccions, quines normes hi ha i com s’escull el 
guanyador. 

 

 
 

 

ROMERO, Paúl. Zooilógico. Ramón París (il.) Ekaré. ISBN: 

9788412060010  
Un llibre per jugar i fer llengua. Enginy i humor en un llibre d’endevinalles ben 
diferent, en el qual les preguntes, les respostes i les imatges enganyoses són 
còmplices entre elles, per mostrar-nos un zoo veritablement il·lògic a partir de 
la pregunta el·líptica «a que no endevines?».  
Per fer-ne un tast: «¿Cual és el animal más resistente? El Rinoserrompe» i «¿... el 
animal que más arde? ¡La ardilla!...» 
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SWERTS, An; DE BRUYN, Sassafras. El perro de la 
princesa. Micaela van Muylem (trad.) Thule. ISBN: 

9788416817566  
A la princesa Jasmina li agraden les papallones, els cavalls, la 
fruita dolça i el soroll de l’aigua dels gorgs… però el que més li 
agrada i s’estima és el seu gos Amir. L’Amir sent el mateix per 
ella, sempre van junts i viuen moltes aventures. Però un dia 
l’Amir desapareix.  
Un llibre sobre l’amor i el dolor d’una pèrdua, sobre el dol de la 
princesa i el temps que passa fins que…  
Una narració amb unes il·lustracions que ens transporten a 
paradisos llunyans, molt evocadores i amb molt de sentiment. 
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TALLEC, Olivier. Un somni fet realitat. Teresa Broseta 
(trad.) Tina Vallès (adap. ling.) Animallibres. ISBN: 

9788417599324  
Un llibre tendre i divertit sobre l’adopció d’una mascota... Així 
comencen molts comentaris de llibres, però en aquest cas hi ha 
una cosa diferent i extraordinària: la veu de qui narra la història. 
Un llibre que ens fa tornar al començament un cop hem arribat 
al final, perquè gairebé explica una altra història. Molt d’humor 
en la lectura d’aquests dos amics. 

 
 
 

 

UNGERER, Tomi. La bèstia del senyor Racine. Jordi Martín (trad.) Blackie 
Books. ISBN: 9788417552510  

El senyor Racine s’ha jubilat, ara arriba el temps de viure tranquil·lament, contemplant 
els núvols, escoltant els ocells i tenint cura de la perera que té al jardí, que fa unes peres 
molt preuades. Però un dia el senyor Racine veu que les seves peres han desaparegut. 
Només n’hi queda una, que li servirà d’esquer per enxampar el lladre, una bèstia 
estranya amb qui el senyor Racine acabarà fent amistat. La història no acaba aquí, 
perquè amb el seu afany científic el senyor Racine vol posar a disposició del 
coneixement la seva troballa tan estranya i... un final sorprenent ens espera!!! Divertit i 
crític, i farcit de picades d’ull per als que s’entretenen amb les il·lustracions.
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BENEFICIS DE LA LECTURA 

 
La lectura és una de les poques activitats que ens permeten evadir-nos del 
món real i endinsar-nos en mons fantàstics, sense pensar en res més que la 
història en la qual ens trobem immersos.  
Des que aprenem a llegir, no deixem de fer-ho mai. Cada dia estem envoltats 
de notícies, revistes, publicacions, correus, i un gran etcètera. Però… som 
conscients dels beneficis que té el fet de llegir per al nostre sistema cognitiu? 
 
Ets d’aquests que quan estan acabant un llibre ja van pensant en quin serà el 
següent? Ens alegra dir-te que vas per bon camí, i avui t’expliquem per què.  
Si per contra, encara no t’has convertit en un lector de cap a peus, t’animem 
que llegeixis aquest article i trobis uns bons motius per a començar una bona 
novel·la que vagi acord amb els teus gustos i entreteniments i que et permeti 
donar-li una oportunitat a aquest increïble món de la lectura.  
 
Llegir de forma regular és tan saludable com practicar exercici diari. A més de 
cuidar-nos per fora, és imprescindible cuidar-nos per dins i nodrir-nos de valors i 
emocions. Preparats per a descobrir què ens aporta llegir? 
 

1 . Estimula la ment 

Mentre llegim adquirim coneixement en nous àmbits, alhora que estimulem la 
nostra activitat neuronal: establim noves connexions i enfortim el nostre cervell. 
Millorem la nostra capacitat d’abstracció, imaginació i creativitat. 
Desenvolupem, a més, la nostra capacitat de comprensió i interpretació, 
dimensions que van gestant noves connexions neuronals en el nostre cervell. 

 

2 . Millora les habilitats escrites 

Sense adonar-nos, mentre llegim s’expandeix el nostre vocabulari, aprenem 
idees i paraules diferents que inconscientment van nodrint el nostre cervell. 
Aquest fet fa que resolguem dubtes ortogràfics i que se’ns faci més fàcil 
escriure, raonar i connectar frases. 
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3 . Disminueix l’estrès 

Llegir ens ajuda a dormir bé. És la millor manera de desconnectar de les 
preocupacions del dia a dia, ja que ens sumeix en un estat de relaxació i 
calma tan absolut que quedem destensats i lliures d’estrès, en una c
idònia per agafar el son. Llegir ens permet viure moments de descans en els 
quals experimentem sensacions similars a les que produeix la meditació. A més, 
posarem en pràctica la famosa dita de: 
más. 

4 . Exercita la memòria 

Com qualsevol múscul del cos, el nostre cervell necessita exercitar
normal que amb el pas del temps i quan deixem d’estudiar, anem perdent el 
costum, per la qual cosa, activitats com llegir mantenen la nostra ment activa i 
atenta, capaç d’absorbir una quantitat enorme d’informació. Quan llegim 
hem d’esforçar-nos a recordar els personatges, les seves personalitats, les seves 
metes, pors, la temporalitat i les trames i subtrames que ens anem trobant.
Tot això, ajuda a prevenir malalties com l’

5 . Millora la concentració

Avui dia existeixen una infinitat de factors de distracció. És molt difícil no estar 
fent mil coses alhora: cuinar, mirar el mòbil, contestar correus, escoltar 
música… Quan llegim, deixem tot de costat
que tenim entre mans. Entrenem al nostre cervell perquè s’enfoqui en una sola 
cosa i d’aquesta manera mantenir la nostra atenció completa en el que estem 
llegint. 
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Llegir ens ajuda a dormir bé. És la millor manera de desconnectar de les 
preocupacions del dia a dia, ja que ens sumeix en un estat de relaxació i 
calma tan absolut que quedem destensats i lliures d’estrès, en una c
idònia per agafar el son. Llegir ens permet viure moments de descans en els 
quals experimentem sensacions similars a les que produeix la meditació. A més, 
posarem en pràctica la famosa dita de: no te acostarás sin saber una cosa 

 

Com qualsevol múscul del cos, el nostre cervell necessita exercitar
normal que amb el pas del temps i quan deixem d’estudiar, anem perdent el 
costum, per la qual cosa, activitats com llegir mantenen la nostra ment activa i 

bsorbir una quantitat enorme d’informació. Quan llegim 
nos a recordar els personatges, les seves personalitats, les seves 

metes, pors, la temporalitat i les trames i subtrames que ens anem trobant.
Tot això, ajuda a prevenir malalties com l’Alzheimer o la demència.

 

5 . Millora la concentració 

Avui dia existeixen una infinitat de factors de distracció. És molt difícil no estar 
fent mil coses alhora: cuinar, mirar el mòbil, contestar correus, escoltar 
música… Quan llegim, deixem tot de costat per a concentrar-nos en la història 
que tenim entre mans. Entrenem al nostre cervell perquè s’enfoqui en una sola 
cosa i d’aquesta manera mantenir la nostra atenció completa en el que estem 
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Llegir ens ajuda a dormir bé. És la millor manera de desconnectar de les 
preocupacions del dia a dia, ja que ens sumeix en un estat de relaxació i 
calma tan absolut que quedem destensats i lliures d’estrès, en una calma 
idònia per agafar el son. Llegir ens permet viure moments de descans en els 
quals experimentem sensacions similars a les que produeix la meditació. A més, 

no te acostarás sin saber una cosa 

Com qualsevol múscul del cos, el nostre cervell necessita exercitar-se. És 
normal que amb el pas del temps i quan deixem d’estudiar, anem perdent el 
costum, per la qual cosa, activitats com llegir mantenen la nostra ment activa i 

bsorbir una quantitat enorme d’informació. Quan llegim 
nos a recordar els personatges, les seves personalitats, les seves 

metes, pors, la temporalitat i les trames i subtrames que ens anem trobant. 
Alzheimer o la demència. 

Avui dia existeixen una infinitat de factors de distracció. És molt difícil no estar 
fent mil coses alhora: cuinar, mirar el mòbil, contestar correus, escoltar 

nos en la història 
que tenim entre mans. Entrenem al nostre cervell perquè s’enfoqui en una sola 
cosa i d’aquesta manera mantenir la nostra atenció completa en el que estem 
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6 . Ens fa ser més empàtics 

La ficció potencia la nostra empatia i ens fa més receptius als estats 
emocionals dels altres. Això es deu al contacte amb personatges d’altres 
mons, on es desenvolupen complexes relacions humanes entre ells. Sentir-nos 
identificats amb els personatges i amb les seves històries ens fa entendre i 
abraçar els sentiments d’una forma oberta i empàtica. 

 

Tens una petita biblioteca a casa? S’ha demostrat que créixer en llars amb 
llibres estimula les habilitats d’adults més enllà dels beneficis generats de 
l’educació dels pares, o de la seva pròpia educació o assoliment 
ocupacional. Construir certa familiaritat amb els llibres des de la infància, fa 
que els nens aprenguin a investigar i buscar informació per si mateixos a 
mesura que creixen.  

 


