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LECTURES RECOMANADES PRIMAVERA 19
Educació infantil.
OXEMBURY, Hellen. Anem a caçar un ós. Isabel Olid (trad.) Ekaré.
ISBN: 9788494025631
Es tracta d’una versió d’una cançó popular anglesa, realitzada aquí per dos
noms ben reconeguts a la literatura per a infants: el poeta Michael Rosen i
la il·lustradora Hellen Oxenbury. Una història plena de conjurs repetitius,
onomatopeies i rodolins.

ALBERTÍ, Núria. Amanida de poemes. Publicacions de l’abadia de
Montserrat. ISBN: 9788498830040
Núria Albertí ens porta de passeig per la cuina. Els seus poemes fan
amanides refrescants i nutritives. Amanides de verdures, de vegetals i de
fruites. Un coco sideral, un api que s’escapa, jocs secrets a la nevera, una
bruixa que prepara una escudella, pomes, cols, carxofes, bledes, pinyes i
endevinalles!

OHMURA, Tomoko. Però, per què no avancen? Anna Coll-Vinent (trad.)
Corimbo. ISBN: 9788484705925
Hi ha un enorme embús a la carretera, des d'un petit tricicle fins a una grua,
estan embotellats. La cua és tan llarga que no es veu el final. Alguns
s'impacienten, uns altres grunyen de l'empipament. Els més intel·ligents
aprofiten la parada per a trobar un bon llibre en el bibliobus o per a menjar
una crep. L'exèrcit, la policia, els bombers, les ambulàncies estan
mobilitzats. Fins i tot a la televisió està emetent en directe. Però, Per què no
avancen? Una sorpresa enorme espera al final de la cua.

JOIRE, Stéphanie. Goteta Laura Fanelli (il.) Teresa Farran (trad.). Joventut.
ISBN: 9788426145352
Aquest àlbum narra el viatge d’una goteta que, en caure d’un núvol, balla,
fa giravolts i llisca per diferents objectes i personatges damunt la terra, fins
que el corrent d’un rierol se l’emporta mar enllà. Amb la calor abrasadora
la goteta s’evapora i torna cap al cel, on tot havia començat.
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Primària. Cicle inicial.
LIONNI, Leo. En Cornèlius. Maria Lucchetti (trad.) Kalandraka (Llibres per
somniar). ISBN: 9788416804665
“Així que van sortir de l’ou, els petits cocodrils van gatejar fins a la vora del
riu. Però en Cornèlius va caminar ben dret...” El valor de la diferència, la
comprensió i el respecte per a qui no actua segons les convencions
establertes, a més de l’esforç que requereix l’aprenentatge, es reflecteixen
en aquest clàssic de la literatura infantil

LOVE, Jessica. Sirenas. Esther Rubio (trad.) Kókinos. ISBN: 9788417074135
Al protagonista d’aquest excel·lent àlbum li agraden molt les sirenes i se
les empesca per disfressar-se d’una d’elles. Quan l’àvia el veu es queda
parada... Una lliçó de diversitat, tolerància i amor, per llegir, mirar i parlar.

McKEE, David. Ara no, Bernat. Maria Lucchetti (trad.) Kalandraka (Llibres
per somniar). ISBN: 9788416804641
Aquest és un llibre sobre la incomunicació familiar, un tema que preocupa
molt a les mestres d’infantil i que sovint apareix a les trobades
pedagògiques en parlar de noves tecnologies i comunicació amb els
infants.

PERRET, Delphine. Björn i l’ample món. Teresa Duran (trad.) Joventut.
ISBN:9788426145888
L’ample món és el convidat d’aquestes sis noves històries de Björn, un os
que sap gaudir de la felicitat que donen les petites coses de la vida.
Aquest àlbum, escrit en lletra de pal per facilitar la lectura als primers
lectors, és un homenatge a la serenor, la natura i l’amistat.
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Primària. Cicle mitjà.
GRAVEL, Elise. La tribu que put. Magali Le Huche (il.) Bel Olid (trad.)
Litera. ISBN: 9788494843945
Aquest llibre parla d’una tribu gens convencional formada per un grup
d’infants que viuen en cabanes als arbres amb els seus amics, els
animals. Una història que respira diversió, ecologia i llibertat pels quatre
costats.

Steig, William. En Silvestre i la pedra màgica. Isabel Obiols (trad.) Blackie
Books (Blackie Little) ISBN: 9788417552244
En Silvestre té una vida normal, una família normal i una afició (gairebé)
normal: col·lecciona pedres boniques. Un dia al bosc troba una pedra
que té una particularitat: és màgica. Una aventura que ens descobrirà
que a vegades desitgem coses excepcionals quan, en realitat, les hem
tingudes al davant tota l’estona. Perquè estem envoltats de coses
meravelloses i aprendre a veure-les fa que la nostra vida sigui
extraordinària.

MACHADO, Germán. Baixa dels núvols! Mar Azabal (il.) Anna Gasol
(trad.) Ekaré. ISBN: 9788494811067
Baixa dels núvols! és una història sobre hàbits, un relat circular sobre la
rutina fantasiosa d’una nena que és capaç de parlar amb un ós grisós,
fer mitja amb una ovella miop, ajudar unes formigues enfeinades,
berenar amb un rinoceront panxut i fins i tot nedar gràcies a un cavallet
de mar al costat de peixos voladors.

RIONÉ, Joan. Cançó de bressol per a un huracà i altres contes
dormilegues. Armand (il.) Piscina, Un Petit Oceà ISBN: 9788461785698
Un àlbum il·lustrat que recull un total de vuit contes amb un motiu (o
excusa) comú: el son, “zzzzzz”. Un llibre per llegir, mirar i… Fer-lo servir
de coixí!

Equip LIC. Servei Educatiu de la Garrotxa

Primària. Cicle superior.
CAPMANY, Maria Aurèlia. El gat negre mala bèstia i salvatge. Natàlia
Zaratiegui (il.) Comanegra ISBN: 9788417188658
El gat negre mala bèstia i salvatge narra una història de complicitat entre
en Nano III, un felí negre d’ulls verds, i la Nica, una nena que el lector
veurà créixer al llarg del relat. Aquest particular duet comparteix, a través
del llenguatge corporal, espais de calma i tardes de joc i de complicitat per
diferents espais d’una casa desordenada i benestant. Un conte escrit l’any
1962, on cada pàgina és un text independent d’una bellesa literària i visual
poc comuna.
APPLEGATE, Katherine. L’arbre dels desigs. Anna Clariana (il.) Anna
Llisterri (trad.) Pagès (Nandibú) ISBN: 9788413030593
En Roig és un roure amb molts anells d’edat. És l’arbre dels desigs del
barri: la gent escriu desigs en trossos de roba i els lliga a les seves
branques. Aquest arbre les ha vist de tots colors. Fins que una nova
família arriba al barri. No tothom els rep amb els braços oberts, i
l’experiència d’en Roig com a arbre dels desigs és més important que mai.
Una història meravellosament escrita i moralment tonificant que deixarà
petja en lectors de qualsevol edat.

DAUTREMER, Rébecca. El llibre d’Hores de Jacominus Gainsborough.
Pau Joan Hernàndez (trad.) ISBN: 9788447937424
El llibre d’hores deixa un regust de confidència molt delicada que narra la
vida d'una persona humil que estima els éssers del seu voltant i les
petites escenes que la conformen, i que sobretot ha acceptat la vida que
li ha tocat de viure. Explica la vida humil d’un conillet narrada de forma
propera, sincera i poètica, a través d’una literatura precisa i refinada i de
les imatges de tota una vida.

PARERA, Núria. La maleta. Maria Hergueta (il.) Babulinka Books
ISBN: 9788494584367
Aquest llibre és un aplec de minirelats tan interessant com original.
Aquestes breus narracions, que amb prou feines arriben a les vuit línies,
tenen com a fil conductor no pas un personatge, sinó un objecte,
concretament una maleta que anirà passant de mà en mà al llarg de
més d’un segle (des de 1890 fins a 2011). Una petita joia amb tots els
ets i uts.
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