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RECOMANACIONS DE LECTURA 
 

CANOSA, Oriol. L’útlim vol de la família Dumont. JÚLia Moscardó (il.) Animallibres 
(La Formiga Vermella; 98) ISBN: 9788417599126 

L’ÚLtim vol de la família Dumont es presenta plàcid, i han convidat tres periodistes 
dels diaris més importants del món per ser entrevistats a casa seva. El problema és 
que la casa la tenen penjada a l’aire, a la capçada d’un arbre plantat a la 
cistella d’un zepelí. Els Dumont fa seixanta anys que viuen sense posar un peu a 
terra, treballant en el seu negoci de correus aeris.  Molt d’humor i, per als que el 
coneguin més, bones referències al món de l’aeronàutica. 

 
 

 
GURIDI. Cómo meter una ballena en una maleta. Avenauta. ISBN: 
9788494823572 

 
És la història d’un nen que ha d’emprendre un viatge i deixar tot el que li és 
conegut fins ara. A la maleta només hi pot posar una cosa, la més preuada. La 
balena simbolitza els records de la infància, els amics, els aferraments... Tota una 
vida. L’enginy de la resolució ens transmet tot l’esforç i la dificultat de fer una 
gesta tan gran i una vegada més ens situa a la pell dels qui han de migrar. 

 
Un text poètic i obert que ens interpel·la. Els beneficis de la venda d’aquest títol 
van destinats a l’organització Proactiva Open Arms, una ONG d’ajuda als 
refugiats. 
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HEINRICH, Finn-Ole; ZIPFEL, Dita. El tractor ve amb mi. Halina Kirschner (il.) Anna 
Solé (trad.) Takatuka. ISBN: 9788417383527 

«Canviar-se de casa? A la ciutat? Amb una condició: el Tractor ve amb mi.» Perquè 
el Tractor és un bon amic fidel. No hi ha cap lloc que sigui lluny per a ell, ni res que pesi 
massa. No es pot abandonar a NINGÚ així. Sota cap concepte. El nostre jove o la 
nostra jove protagonista fa una defensa a ultrança de la vida a pagès i de com 
n’és d’absurd viure en un lloc tancat on ni tan sols hi cap un tractor. 
Un llibre per als amants dels tractors, de la vida a pagès, per a tothom que es 
pregunta com es pot viure a la ciutat sense tractor, i per a tots aquells que posen les 
seves condicions abans de sotmetre’s a una decisió que no els agrada. 

 

LAIRLA, Sergio. La carta de la señora González. Ana G. Lartitegui (il.) A Buen 
Paso. ISBN: 9788417555276 

Després d’una nit sense dormir pensant en què li havia de dir al senyor Lairla, la senyora 
González li escriu una carta. Una carta molt pensada, cuidant tots els detalls, ella 
mateixa la va portar a la bÚSTia i la va ficar per l’escletxa. A partir d’aquí comença el 
viatge de la carta fins a arribar al seu destinatari. Un viatge per llegir una i moltes 
vegades, descobrint imatges metafòriques, simbòliques, que esdevenen 
reals. El viatge d’una carta d’amor en la qual tots els detalls estan cuidats per evocar plans 
molt diferents de la realitat. Un àlbum per llegir, pensar, gaudir i parlar, per als darrers cursos de 
primària, tota la secundària i per a mestres. No us el deixeu perdre! 
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LE GUIN, Ursula K. Catwings. Les aventures dels gats alats. S.D. Schindler (il.) 
Maria Cabrera (trad.) Flamboyant. ISBN: 9788417749347 

Els protagonistes d’aquests quatre contes són quatre cadells de gats alats. La 
mare havia tingut un somni on aconseguia fugir del lloc on malvivia. Ella no el 
podria fer realitat, però els seus cadells amb ales podrien marxar i buscar un lloc 
millor on se’ls estimessin. Les aventures dels quatre germans, l’apropament als 
humans, l’estranyesa de la diferència, l’autonomia, la resistència a tot allò que els 
pren llibertat, són alguns dels temes d’aquestes meravelloses aventures tan 
bellament escrites. Un llibre molt idoni per llegir als infants. 

 
 

 

O’NEILL, Katie. La Sociedad de los Dragones de Té. Natalia 
Mosquera (trad.) BrÚFALo / La CÚPULa. ISBN: 9788494598432 

Un còmic que ens narra tot un any de la vida de la Greta. La mare de la nena vol 
que aprengui el seu ofici, però ella prefereix ser cuidadora dels dragons de te. 
Amb un rerefons fantàstic, se’ns presenten nombrosos temes: la llibertat, la diversitat 
sexual, la diversitat funcional, el respecte a la diferència... Una atmosfera molt 
màgica de la qual costa desprendre’s i tot un univers del qual en vols saber més. 
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PI ANDREU, Andrés. Tot el que sap l’Alejandro. Luis Castro  (il.) Yannick 
Garcia (trad.) Pagès (NandiBÚ Singular) ISBN: 9788413030944 

Ple d’humor, de tendresa i de profunditat, el llibre narra la vida d’un nen de 
vuit anys i mig que es cansa que els adults li diguin que no sap res de la vida i 
decideix escriure un «quadern d’apunts» on anota tot el que considera 
important. Reflexions, opinions, observacions… des de la seva relació amb 
l’avi, fins als amics, fins al parameci. Noranta-nou entrades breus, que 
conviden a llegir-les de moltes maneres, una de les quals és la lectura en veu 
alta i la conversa. 

 
 
 

SALOMÓ, Xavier. Off. Flamboyant. ISBN: 9788417749286 

Un àlbum sense paraules que narra els perills que amaguen les centrals 
nuclears. Una nena vestida amb una caputxa vermella cavalca damunt un 
cérvol per valls i planures devastades, i el rastre d’una boira fosca la guia cap 
a una central nuclear abandonada. Entre la maquinària, un botó 
vermell és l’ÚNIC que sembla que tingui vida, i la nena el prem. Molt temps després, 
la vida torna a envair els prats i els boscos i la nena continua el seu viatge, però hi 
ha molt per fer. 
Un llibre que destaca per la qualitat estètica de les il·lustracions, amb 
influències del còmic i del cinema. Una història molt personal que dona peu a 
moltes lectures i permet reflexionar sobre el potencial dels humans per 
canviar el món que ens envolta. 
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SASSEN, Erna. Un indi com tu i com jo. Martijn van der Linden (il.) Gustau 
Raluy (trad.) Takatuka. 
ISBN: 9788417383466 

 
En Boaz és un noi solitari, dotat d’una gran imaginació. No té amics i a l’escola 
es perd en els seus pensaments. Però un dia arriba una nova 
alumna, l’Aisha, que no parla la seva llengua, però se sap comunicar amb 
dibuixos, com ho fan els indis. 
Una novel·la breu, plena de contingut i tendresa, que aborda temes tan 
diferents com la solitud, l’amistat, les cultures, la religió, la immigració i el racisme. 
Les il·lustracions de Martijn van der Linden són un complement perfecte. 
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WATANABE, Issa. Migrants. Libros del Zorro Rojo. 
ISBN: 9788494990458 

 
En aquest llibre sense paraules Issa Watanabe ens explica amb 
una força visual extraordinària el viatge d’un grup d’animals que 
s’embarquen en una travessia plena d’obstacles i on la mort 
sempre hi estarà present, però on també hi haurà lloc per a 
l’esperança. 
Fa uns anys l’autora va veure unes imatges molt impactants de 
nens dormint en un camp de refugiats i va començar a dibuixar. 
Diu ella que no tenia cap argument al cap però que sentia que 
havia d’explicar la història d’aquests nens i tants altres que han de 
fugir de casa seva i començar un viatge incert. 
És una història difícil però també plena de gestos de tendresa i 
solidaritat. Una obra per acostar els petits a la vida dels milions de 
refugiats que, com aquests animals, han d’abandonar-ho tot i 
començar de zero. Un llibre imprescindible per atansar-nos a 
aquesta realitat. 
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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 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, 
posarem en pràctica la famosa dita de: no te acostarás sin saber una cosa 
más. 

 

4 . Exercita la memòria 

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 
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’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 
llegint. 
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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.  

 


