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Per als més petits
ALEMAGNA, Beatrice. El petit gran Bubu.
Trad. Maria Lucchetti. Corimbo, 2017.
El Bubu ja no és un bebè i, perquè no en quedi cap
dubte, ens vol explicar tot allò que té i que ha
après a fer.

ASENSIO, Albert. L’estiu ja és aquí!
Joventut, 2017 (Les estacions)
Col·lecció de quatre llibres concebuda com un tot
per poder jugar amb els més petits de casa a
reconèixer els canvis que es produeixen al bosc al
llarg de tot un any.

COMELLES, Salvador. Capicua. 12 Poemes
amb animals per llegir i cantar.
Il·lustr. Mariona Cabassa. PAM, 2016
Dotze poemes que podem recitar o els podem
convertir en cançons, fent senzillament un canvi de
lletra a partir de tonades populars com El gegant
del pi, Marrameu...

DUDLEY, Rebecca. Lucas y el huevo.
Thule, 2016.
Proposta original a partir de la fotografia de diorames
de ninos i decorats creats per l’autora. Història
tendra d’un personatge que troba un ou al bosc.

OLID, Bel. Ai, la Tina! Il·lustr. Roger
Zanni. Combel, 2017 (Cavall. Arri,
tatanet!)
L’editorial Combel presenta la col·lecció “Cavall”
del tot reformada, amb un seguit de bones
propostes, d’autors de casa, repartides en tres
nivells lectors: Arri, tatanet!, Trot i Galop.

YERKES, Jennifer. Un dia perfecte.
Trad. Sara Palomares. A Buen Paso, 2017.
Un llibre amb pàgines de cartró, predomini del
blanc, que exalta la contemplació de la vida a
través dels sentits: la fressa del vent movent
l’herba, un núvol que s’acosta, l’aigua de la bassa,
el xipolleig d’una granota...

Primers contes per compartir
ALTÉS, Marta. Petita a la jungla.
Blackie Books, 2017
Una història divertida protagonitzada per una
mona que, farta de ser poc valorada dins el grup,
decideix
viure
una
aventura
amb
lletres
majúscules.

DONALDSON, Julia. La saltinadora
gegant. Il·lustr. Helen Oxenbury; Trad.
Bel Olid. Joventut, 2017
Dues grans autores angleses de contes per a
infants s’han ajuntat per crear aquest àlbum, ple
d’intriga, humor i sorpreses. D’estructura clàssica,
la història comença quan un conill torna a casa i es
troba el seu cau ocupat.

GRIVE, Catherine. La mentida. Il·lustr.
Frédérique Bertrand; Trad. Laura
Sandoval. Siruela, 2017
Un àlbum que ens planteja com funciona això de dir
mentides. Ens acompanyen i es van fent grans...

HORÁČEK, Petr. La cabra goluda.
Trad. Eva Peribañez. Joventut, 2016.
Una història ideal per a explicar en veu alta, amb
una cabra de protagonista que, tipa de menjar
herba, decideix començar a tastar coses noves...

VINCENT, Gabrielle. Ernest i Celestina.
Músics de carrer. Trad. Teresa Duran.
Kalandraka, 2017
L’Ernest i la Celestina són un ós i una rateta que
comparteixen la vida. L’amor, amistat, tendresa,
bellesa... Una imprescindible!

A partir de 5 anys
ALBERTÍ, Núria. Els meus primers
haikús. Il·lustr. Mercè Galí. El Cep i la
Nansa, 2017 (Olívia col·lecció)
El tàndem Albertí i Galí publiquen dos poemaris
editats amb cartró, per escoltar-los en veu alta a la
falda
dels
pares,
per
contemplar-ne
les
il·lustracions o per fer les primeres lectures en
lletra de pal.

BOYER, Cécile. Bup mèu piu-piu. Trad.
María Teresa Rivas. Tramuntana, 2017
Una proposta d’àlbum original, on les paraules i els
sons han substituit la imatge dels protagonistes. Un
joc de tipografia divertit i que convida a seguir la
història afegint nous animals.

LAWSON, Jon Arno. Un camí de flors.
Il·lustr. Sydney Smith. Libros del Zorro Rojo,
2017
Àlbum sense paraules o còmic? En tot cas, una
bonica passejada d’un pare i una filla que es miren
el món amb diferents ulls.

POMMAUX, Yvan. Casos cèlebres del
detectiu John Chatterton. Trad. Teresa
Duran. Ekaré, 2017
Per fi ens arriba un recull de les investigacions més
cèlebres
del
Detetiu
John
Chatterton,
un
homenatge al cinema i la novel·la negra i, sobretot,
als contes tradicionals.

PORCELLA, Teresa. Ep, no badis!
Il·lustr. Cristina Losantos. Combel, 2017.
(Cavall. Trot)
Amb les sempre detallistes i divertides imatges de
Losantos, aquesta història quotidiana del dia a dia
dels infants, que juga a les repeticions
acumulatives és un llibre ideal per a primers
lectors.

THUILLIER, Éléonore. La Rosa i la
Rosanna van a ca la iaia. Baula, 2017.
(La Rosa i la Rosanna; 2)
Nova col·lecció protagonitzada per una parella de
porquetes disposades a fer-nos morir de riure. De
fàcil lectura, amb unes bafarades que n’accentuen
la part còmica. Ideal per a lectors novells.

Plouen poemes. Il·lustr. Morad
Abselam. Vic: Eumo, 2017
Recull de poemes d’autors clàssics i contemporanis.

A partir de 7 anys
BARRENETXEA, Iban. Benicio y el
Prodigioso Náufrago. A buen paso, 2016
Un vell pescador és temptat per un diable que li
ofereix la possibilitat de demanar tres desitjos. Un
conte divertidíssim per llegir o explicar en veu alta.

CAPDEVILA, Olga. La gata moja a la
gata maja. A buen paso, 2016
Un divertiment molt original i suggeridor. Per a
totes les edats. Canvia vocals i crea noves imatges
esbojarrades.

CARLIN, Laura. Un món propi. Libros
del Zorro Rojo, 2017
Un àlbum que esdevé un petit laboratori de creació
literària i artística. A partir de la fotografia del teu
món, l’autora et convida a reconstruir un nou món
segons els teus gustos i necessitats.

CARVALHO, Bernardo P. D’aquí no
passa ningú! Il·lustr. Isabel Minhós
Martins; Trad. Pere Comelles Casanova.
Takatuka, 2017
Quan un general manaire dona una ordre absurda és
molt possible que les coses li acabin sortint del revés.

CASANOVA, Alicia. Enciclopèdia
misteriosa dels éssers diminuts. Il·lustr.
Fernando Falcone. Animallibres, 2016
Catàleg d’éssers màgics inventats, a partir de la
nostra quotidianitat: la fada de la biblioteca, el
follet del camp de futbol...

COPONS, Jaume. El salt del temps.
Il·lustr. Liliana Fortuny. Combel, 2017
(Agus i els monstres; 8)
Continuen les aventures de l’Agus, en la seva lluita
contra el Sr. Brot. Aconseguirà finalment ajudar als
monstres a tornar a dins el seu llibre?

ELLIS, Carson. ¿Mau iz io? Barbara
Fiore, 2016
Un llibre de 0 a 99 anys per a lectors que els
agrada jugar. Què és això que acaba de néixer?
Quina llengua parlen els insectes protagonistes?

GRAMSCI, Antonio. El ratolí i la
muntanya. Il·lustr. Laia Domènech.
Milrazones, 2017
El nen té gana i el ratolí demana llet a la cabra,
però la cabra vol herba, i l’herba vol aigua... A
partir del conte tradicional encandenat, Gramsci va
escriure aquesta història com a crítica a la guerra i
a l’especulació.

JOLY, Fanny. Col·lecció Angelina
Purpurina. Il·lustr. Ronan Badel. Baula,
2017
Segueix l’Angelina al llarg del seu dia a dia i veuràs
com en la vida, tots els problemes tenen solució,
fins i tot si tens dos germans grans empipadors i a
l’escola no tot rutlla com voldries.

JUVANY, Albert. Qui necessita la foto
d’una fada? Il·lustr. Zuzanna Celej.
Barcelona: Animallibres, 2017. (la
Formiga; 76)
Dues germanes i una discussió. Existeixen les
fades? Doncs demostra-ho!

MORGENSTERN, Susie. Col·lecció La
família Massafilles. Il·lustr. Clotka.
Pagès, 2016
Dins les famílies nombroses hi ha problemes,
diversions, mals entesos... i caracters per tots els
gustos. Així són la família Massafilles.

RASPALL, Joana. Podries. Il·lustr. Ignasi
Blanch. Takatuka, 2017
L’il·lustrador Ignasi Blanch posa imatges a un
poema de la Joana Raspall molt conegut i
malauradament molt actual. El poema forma part
de Com el plomissol (La Galera, 1998).

SERRA, Sebastià. Bestiari salvatge
d’estar per casa. El Cep i la Nansa,
2016.
L’il·lustrador Sebastià Serra s’estrena com a autor
de poesia amb aquest bestiari que recull un grapat
de quartets plens de ritme i humor.

A partir de 9 anys
CABEZA, Anna. El misteri dels
llobarros. Bambú, 2017. (Germanes
Crostó, agència d’invesetigació)
Tornen les tres àvies detectius més divertides de la
literatura infantil. Dentadures postisses, cops de
bastó i bon humor.

CANOSA, Oriol. L’illa de Paidonèsia.
Il·lustr. Gabriel Salvadó. La Galera, 2017
El darrer Premi Josep Maria Folch i Torres convida
tots els infants a traslladar-se a un nou país, apte
tan sols per als menors de dotze anys!

JULIÀ DINARÈS, Tessa. Refugiada:
l’odissea d’una família. Il·lustr. Anna
Gordillo. La Galera, 2017
Entre l’àlbum il·lustrat i el còmic, una ficció que
reflecteix el drama real de tants i tants infants
refugiats.

MANSO, Anna. I si fos un ocell? Il·lustr.
Susanna Campillo. Arcàdia, 2017
Una història sobre les pors i la perseverança que
tenim tots, fins i tot els pares, malgrat els infants a
vegades no ho creguin.

MORPUNGO, Michael. Que bé que ens
ho hem passat! Il·lustr. Quentin Blake;
Trad. Yannick Garcia. Bambú, 2017
Text breu que descriu com l’estada d’una classe en
una granja esdevé una experiència clau per un
infant refugiat.

ØVREAS Hakon. Maarón. Il·lustr.
Øyvind Torseter; Trad. Cristina GómezBaggethun. Barbara Fiore, 2017
Amb una sensibilitat i tendresa tacada d’humor, el
petit heroi protagonista d’aquesta història mostra
com superar la mort del seu avi.

A partir de 12 anys
COSTAS, Ledicia. Jules Verne i la vida
secreta de les dones planta.
Barcanova, 2016
Viatge fictici del gran escriptor Jules Verne a Vigo.
Aventures clàssiques plenes de sorpreses i éssers
màgics.

HARROLD, A.F. Els imaginaris. Il·lustr.
Emily Gravett. Blackie Books, 2016
Per primera vegada descobrim la part més fosca
dels amics imaginaris... Misteri i una mica de por!

MONTAÑÀ, Ruben. El bolígraf de
Higgs. Animallibres, 2017
Una història una mica boja, divertida i estranya,
que fantasieja amb la possibilitat de tenir un
bolígraf que pugui canviar la realitat.

RUIZ GARZÓN, Ricard. La immortal.
Il·lustr. Maite Gurrutxaga. Edebé, 2017
Entre els escacs i el dibuix, la jove Judit viurà una
aventura emotiva que reflexiona sobre el fet de
jugar, de guanyar i perdre.

SALES, Dora. L’Agni i la pluja.
Kalandraka, 2017
L’Agni viu a Bombai i des dels sis anys treballa en
un safareig públic. Malgrat tot, somnia en una vida
millor. Poesia i esperança.

A partir de 15 anys
BURGAS, Àngel. L’actor Lucas Bilbo.
Barcelona : Edebé, 2017
Burgas torna amb una història trepidant, incòmoda,
on ningú és el que sembla, ambientada en el món
del teatre.

FUERTES, Gloria. Geografía humana
y otros poemas. Nórdica libros, 2017
En el centenari del seu naixement s’han reeditat
diferents reculls poètics de la seva obra. En
destaquem aquest amb il·lustracions de Noemí
Villamuza.

HARDINGE, Frances. L’arbre de les
mentides. Bambú, 2017
Història de misteri ambientada al segle XIX anglès,
al voltant de les descobertes dels naturalistes, amb
una jove protagonista molt destacable.

NIVEN, Jennifer. Aquí és on tot
comença. Grup 62, 2016
Història d’acceptació i superació d’un noi i una noia,
companys d’institut, que comparteixen un secret
molt personal.

PORTELL, Raimon. Camins de nit.
Barcanova, 2017
Primera part d’una trilogia d’aventures clàssiques,
que comencen quan la jove Rut ha de fugir
muntanyes enllà fins a la frontera.

SANDS, Kevin. Black Thorn. Estrella
Polar, 2016
Thriller alquímic ambientat al Londres del segle
XVII, protagonitzat per un jove aprenent
d’apotecari que es veurà embolicat en un terrible
assassinat.

SIERRA I FABRA, Jordi. Les paraules
ferides. Ara Llibres, 2017
En una dictadura asiàtica qualsevol, la presó de
més alta seguretat és plena de mestres i
intel·lectuals. Faula sobre el poder de la paraula.

SOLAR, María. L’expedició del doctor
Balmis. Bromera, 2017
Ficció històrica de l’any 1803 que relata el viatge
en vaixell, des de la Coruña cap a Amèrica, amb 22
infants que transportaven el virus de la verola.

Tu i jo. Trenta-dues maneres de dirho. Versos triats per Jaume Subirana.
Columna, 2016
Recull de poemes amorosos de tots els temps, amb
una proposta de disseny molt actual.

Il·lustració: Ignasi Blanch
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