
Per endinsar-te en la poesia...  
 

Abecedari poètic  
 

  
Autor: Salvador Comelles 
Il·lustracions: Àngels Ruiz 

Editorial: Barcelona: Cruilla 
Any: 2015 

ISBN: 978-84-661-3752-2 
Edat: 8-10 anys 

 

Abecedari poètic, l'autor dedica un poema a cada lletra de l’abecedari i aquest és el fil 
estructural que pot seguir el lector; i també tal com acostuma a passar, hi trobem, ara 
un breu relat, ara una sorpresa, aquí un apunt descriptiu, allà un joc de paraules, o bé 
una sopa de lletres o fins i tot una cançó de bressol, tot a través de diferents mètriques, 
estrofes i ritmes. Resulten poemes innovadors, divertits, emotius i precisos; flueixen 
amb una notable oralitat melòdica, aparentment senzilla, que recupera el so de la 
paraula fora de la pàgina. De vegades, juga amb la tradició folklòrica, com a Qüestions: 
Qui hi ha? / l’Adrià. / I què vols? / Uns bunyols / (…) o com en El menú del gegant, quan 
sentim: El dilluns / cuina llegums / El dimarts / calamars / (…). En d’altres es fa 
íntimament líric: Desvetllat, / espio / el cel estrellat / (…), descriptiu: Encara hi ha 
penjolls de cireres / a les branques més altes / del cirerer adormit / (…) o 
divertidament al·literatiu: Que troti, que troti… / Tu trobes que troto / però no troto 
prou? / (…). Els poemes s’acompanyen de les bones il·lustracions d’Àngels Ruiz en un 
diàleg que omple la pàgina i és un altre encert de l’obra.  
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Podràs resoldre la gran incògnita...?  

Concierto para escalera y orquesta 

 

  

Autor: Antonio Orlando Rodríguez  

Il·lustracions: Carole Hénaff 
Editorial: Barcelona: Ekaré 

Any: 2013 
ISBN: 9788494124730 

Edat: 8-10 anys 

 

Concierto para escalera y orquesta és el que promet: un concert de paraules que 
permet assistir al text fruint les paraules i les imatges, alhora que anem seguint les 
parts d’un concert clàssic (allegro, andante, minuet, rondó…) Un conte surrealista en 
què una parella que va a un concert troba que l’escala de casa seva ha desaparegut. Cal 
trobar una solució, i les que ens presenten són tan divertides com poètiques i 
extravagants. Però no és un mèrit menor que això no ofereixi un caos de “a veure qui la 
diu més grossa”, en absolut, sinó que el surrealisme s’insereix elegantment en la lògica 
de la narració.  
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Un cant a la vida...  

L'efímera   
 

  
 

Text i il·lustracio: Stéphane Sénégas 

Traducció: Pere Comellas Casanova 
Editorial: Takatuka àlbums 

Any: 2016 
ISBN: 978-84-16003-65-5 

Edat: 8-10 anys 
  

Dos germans descobreixen un petit insecte molt divertit: una efímera. Busquen per 
internet i, quan saben que la seva nova amiga només viu un dia, decideixen fer mans i 
mànigues perquè aquest únic dia li sigui inoblidable, i la fan participar en tota mena de 
jocs i aventures... 
La mort de l'efímera entristeix el germà petit fins que entén que les vint-i-quatre hores 
que viu aquest insecte equivalen a la vida d'una persona i que, per tant, els éssers 
humans també hem d'intentar viure l’existència amb tota la intensitat possible. No 
podem perdre l’estona! 
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Quan les imatges ens ho diuen tot...  

 

L'elefant encadenat 
 

   
 

Autor: Jorge Bucay 
Il·lustració: Gusti 

Editorial: RBA Libros 
Any: 2008 

ISBN: 9788498672398 
Edat: 8-10 anys 

 
Des de que era molt petit, al protagonista de la història li rondava una pregunta pel cap 
per què l'elefant del circ, un animal tan fort i poderós, no s'allibera de la petita estaca 
a la que el lliguen després de la funció. Un dia, un amic molt savi li dóna una resposta. 
L'elefant del circ no s'escapa perquè ha estat lligat a una estaca com aquesta des de 
que era molt i molt petit. En aquell moment va intentar alliberar-se amb totes les seves 
forces i no va poder. I des d'aleshores, creu que és impossible alliberar-se. Amb aquesta 
bonica paràbola tradicional que ens parla de la importància de conèixer les nostres 
capacitats i les nostres possibilitats, en Jorge Bucay fa la seva primera incursió a la 
literatura infantil. Y compta amb un acompanyant de luxe el meravellós Gusti.  
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I ara va un còmic! T'agraden? 

 
La super colla. El meu pare és un agen super top secret 

 
  

 
Autors: Pierre Fouillet i Christine Beigel  

Editorial: Bang Ediciones 
Any: 2004 

ISBN: 9788415051404 
Edat: a partir de 9 anys 

 
La Lulú és una nena com la resta, llevat d’un petit detall: el seu pare, Robert 
Castanyclar, és en James Pont, un agent tan top-secret que ni ell mateix ho sap, o això 
és el que ens fa creure. Quan els malvats de Vila Amable segresten els seus pares, la 
Lulú es converteix en la Super-Lulú. Acompanyada pel seu dinosaure Super-James (en 
calçotets) i del seu gat Salsitxa, amb un llapis, una goma i un flotador amb forma 
d’ànec, surt a rescatar-los. Ah, la imaginació! És la seva arma més poderosa!  
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