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A partir de 3 anys  
Lectures recomanades a partir dels 3 anys : Primeres lectures. (Compartir, observar, explicar, llegir, comentar...)  
Coberta Autor Títol Editorial i 

Col·lecció 

Tipologia Descrip-

tors 

OBSERVACIONS / RESUM 

 ALEMAGNA
Beatrice 

El país de las 
pulgas 
 
 
 
 
 
 

London: 
Phaidon, 2009 

Conte Animals 
personificats 

Sis pusses viuen en una manta 
abandonada en un jardí. Les aventures de 
les pusses són diverses i divertides. Però 
el que crida l’atenció és la singular 
il·lustració. Un assortiment de llanes que 
sembla talment que es poden tocar!! 
Molt entretingut pels més menuts!! 

 

 

ARMENGOL
, Gemma. 
Il·lustr. Òscar 
Julve 

El gos Bernat       
 

Alzira: 
Bromera, 
2009 (Els 
animals del 
jardí) 

Conte Contes 
infantils # 
Animals 
personificats 

Marietes, paparres, puces, etc. juguen i 
s’alimenten. Pobre gos. 
Lletra lligada o manuscrita, i dibuixos 
enjogassats. Per als més petits, 
Llibre il·lustrat 
 
 
 

 
 

ARMENGOL
Gemma. 
Il·lustr. Òscar 
Julve 

La família pilotera 
 
 
 
 
 

Alzira: 
Bromera, 
2009 (Els 
animals del 
jardí) 

Conte Contes 
infantils # 
Animals 
personificats 

Una família d’escarabats piloters que 
treballen de nit i fan anar de bòlit els que 
dormen. 
Lletra manuscrita, i dibuixos enjogassats. 
Per als més petits, 
Llibre il·lustrat 
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ATWOOD, 
Margaret 

Dalt de l’arbre Barcelona: 
Cruïlla, 2009 

Conte Contes 
infantils 

Peripècies fantàstiques de dos nens (un 
nen i una nena?) que els agrada viure dalt 
les branques més altes de l’arbre. 
Els infants pugen i baixen i salten de 
branca en branca, fins que s’adonen que 
l’escala que als ha ajudat a pujar-hi, ha 
desaparegut!! 
Llibre il·lustrat 

 BERNER, 
Rotraut 
Susanne 

El libro de la 
noche 

Madrid: 
Anaya, 2009 

Lectura de 
la imatge 

Aventures # 
Literatura 
infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quan les ombres de la nit han caigut 
damunt aquella petita ciutat hi ha un munt 
d’habitants que no dormen!, molts viuen 
una colla d’aventures apassionants! 
Susanne Berner, il·lustradora del divertit 
títol La princesa viene a las cuatro: una 
historia de amor, explica amb els seus 
dibuixos tot el que pot passar una nit 
d’estiu quan ens pensem que tothom 
dorm. 
Bo!! 

 

BLANCH, 
Xavier.  
Il·lustr. 
Francesc 
Rovira 

El nas 365 de 
l’Home dels 
Nassos 
 
 
 
 
 
 

Barcelona: 
Baula, 2009 
(Capsa de  
contes) 

Crónica Mesos de 
l’any # 
Narrativa 
infantil 

Narració que presenta un text amb lletra 
manuscrita, per explicar als més petits la 
particularitat de l’Home dels Nassos. 
Les imatges, divertides i alhora 
entranyables d’en Rovira hi sumen 
significat. 
Val la pena parar-hi atenció! 
Llibre il·lustrat 

 BOFARULL, 
Noe. Il·lustr. 

Se m’ha escapat Barcelona: La 
Galera, 2009 

Crònica Control 
d’esfínters # 

Les peripècies d’una família de dotze fills 
per controlar bugades i reposar llençols 
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Pep 
Montserrat 

(Son, vine 
son) 

Humor # 
Narrativa 
infantil 

perquè així que sona la veu “se m’ha 
escapat” se n`hi sumen onze més! 
Unes il·lustracions de colors foscos,  
personals, situen l’acció en un temps 
passat parent del Modernisme! Atractiu!! 
 

 
 

 

COLOMBO, 
Natalia  
 

A prop 
 

 

Barcelona: 
Sevilla: 
Hipòtesi; 
Kalandraka, 
2008 

Conte Contes 
infantils # 
Animals 
personificats 

Una història d’incomunicació. Dos veïns, 
un ànec i un conill,  surten cada dia del 
portal de casa seva a la mateixa hora, 
davant per davant, però mai s’arribaran a 
conèixer ni sabran que bonica hauria 
pogut ser la seva amistat.  
Estèticament l’autora barreja diverses 
tècniques i dissenya una tipografia pròpia. 
El tractament de la llum és bo i els 
recursos visuals li permeten jugar amb els 
conceptes de moviment i simetria,..Val la 
pena!!! Àlbum il·lustrat 
 

COUSINS, 
Lucy 

El carrer de la 
Maisy 

Barcelona: 
Serres, 2009 

Crònica Vida 
quotidiana # 
Animals 
personificats 

Una nova aventura de la deliciosa rateta, 
aquesta vegada fent un tomb pel seu carrer 
ple de botigues de tota mena. Colors, 
tendresa, xerrameca,... en un bonic llibre 
desplegable com un acordió! 
Molt bo!! 
Llibre-joc 

 DAPORTA, 
Mon.  Il·lustr. 
Óscar Villán 

Un bicho extraño Vigo: 
Faktoria K de 
libros, 2009 

Conte Contes 
infantils # 
Contes rimats 

Llibre de petit format. Un conte per 
explicar que segueix la fòrmula de contes 
sense final o contes rodons perquè quan la 
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història arriba a la fí es dóna la volta al 
llibre i  …, torna a començar. Un text 
senzill: vuit sil·labes que es mantenen 
durant tot el relat. Rima i ritme. Una 
estona de lectura lúdica i atractiva per als 
més menuts. 
Àlbum il·lustrat 

DEL MAZO, 
Margarita 

La máscara del 
león 

Pontevedra: 
OQO, 2009 

Conte Contes 
infantils #  
Bondat # 
Animals 
personificats 
 

Història d’un lleó bondadós i amic dels 
seus amics. Però el seu pare, el rei de la 
selva, troba que és massa tou i…. Una 
bona narració per als més menuts plena de 
color, somriures i joc! 
Àlbum il·lustrat 
 

FARRÉ, 
Lluís. Il·lustr. 
Mercè Canals 

L’arca de Noè Barcelona: 
Combel, 2009 

Conte Contes 
infantils # 
Pluja 
 
 
 
 
 

L’arca de Noè en pes. Un pop-up, de 
producció catalana, molt atractiu per 
explicar i per descobrir la quantitat de 
parelles d’animals que van entrar a l’arca 
de Noè per salvar-se de l’aiguat!! Val la 
pena!!  
Llibre-joc 

 GENECHTE
N, Guido  
 

(No) hi ha 
fantasmes sobre el 
meu llit 

Barcelona: 
Símbol, 2009 

Conte 
. 

Por # Pares i 
fills # Merles 
# Animals 
personificats 
# Contes 

Quan un infant té por a l’hora d’anar a 
dormir res millor per tranquilitzar-lo que 
uns pares (i mares) amorosos i pacients. 
Les il·lustracions de colors suaus, riques 
en detalls, tenen la gràcia de defugir de 
l’embafament dels massa abundants 
ossets. 
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Àlbum il·lustrat 
 
 

 

GUERSHAT
OR, Phillis 

Aquí no hi ha 
silenci 

Barcelona: 
Intermon 
Oxfam, 2009 

 Sorolls # 
Silenci # Sons 
# Llibres per 
a infants 
 
 
 
 

Àlbum que descobreix a grans i petits que 
en el món el silenci ni hi té cabuda i els ho 
fa veure amb la veu de diferents animals, 
el so del pas de les estacions,...i molts 
altres sons. Llibre d’il·lustracions 
imaginatives, lúdiques, textos evocadors, 
rimats,... 
Per iniciar-se en la fonètica i jugar-hi!! 
Àlbum il·lustrat 

 
 

HORÁCEK, 
Petr 
 
 
 
 
 
 
 

Elefant Barcelona: 
Joventut, 
2009 

Conte Contes 
infantils # 
Animals 
personificats 
# Humor 

D’acord, ni l’avi ni l’àvia poden jugar 
amb el nét perquè estan molt enfeinats!! 
Doncs el nen farà venir el seu elefant i no 
pararà de jugar amb ell!! Imaginació a 
dojo i realitat de la bona. Un joc 
interessant!! Les  il·lustracions realistes, 
juganeres, acollidores,  són la cirereta del 
pastís. Recomanable! 
Àlbum il·lustrat 
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JADOUL, 
Émile 

Només un trosset 
 
 

  

Barcelona: 
Corimbo, 
2009 

Conte Contes 
d’animals # 
Amistat # 
Animals 
personificats 

Petit text encadenat per il·lustrar una 
història d’amistat entre diferents animals a 
l’estil de “Els bons amics”. En aquest cas, 
el que els bons amics animals 
comparteixen és una bufanda en un dia de 
molt fred.  
Les il·lustracions, afectuoses i 
arrodonides, de tons suaus, empatitzen 
amb la tendresa del text. Per als més 
menuts! Explicar o llegir! 
Àlbum il·lustrat. 

KESELMAN, 
G. Il·lustr. 
Gabriela 
Rubio 

No te vayas Madrid: 
Kókinos, 
2009 

Crònica Nenes # 
Emocions # 
Literatura 
infantil 

A la Catalina no li agrada acomiadar-se. 
Tant li fa que sigui de la lluna, d’un 
autobús o del seu pare quan acaba 
d’explicar-li un conte quan se’n va a 
dormir! Un text obert i unes il·lustracions 
expressives i acolorides amb tons vermells 
i daurats intensos, tan com intens és el 
sentiment que la nena prova de 
comunicar-nos. 
Àlbum il·lustrat de gran format 

 
 

 

LEE, Susy La ola Madrid: 
Barbara Fiore, 
2008 

Crònica Mar # 
Literatura 
infantil 

Una nena es troba sola davant la 
immensitat del mar. El blau de les ones, 
del cel,... un llibre fascinant que respira 
llibertat, UNES IMATGES QUE HO 
DIUEN TOT. 
Molt bo! 
Àlbum il·lustrat 

 LETÉN, 
Mats. Il·lustr. 

Finn Herman 
 

[Barcelona]: 
Albur, 2009 

Conte Contes 
infantils # 

La senyora Andersen surt a passejar amb 
la seva mascota tot i que pateix perquè no 
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Hanne 
Bartholin 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Libros del 
zorro rojo) 

Humor li passi res de mal. Pel camí trobaran 
diferents enemics en potència. ¿Sí? 
Un esplèndid àlbum desplegable trufat de 
malentesos MOLT importants! 
Àlbum il·lustrat 
 

    
 
 

LEVALLOIS, 
Stéphane 

Croc-Croc a 
l’escola dels 
esquelets 

Barcelona: 
Libros del 
zorro rojo, 
2009 

Conte Contes 
infantils  

Al país dels esquelets també hi ha escoles, 
mestres i nens i nenes entremaliats. Una 
història escolar com qualsevol altra amb 
protagonistes molt especials. 
Un minillibre original tant en el format 
com en les il·lustracions on UN COLOR  
hi té un gran paper! 
Àlbum il·lustrat 

 

LIES, Brian  
 

Ratpenats a la 
biblioteca 

Barcelona: 
Joventut, 
2009 

Conte Gust per la 
lectura # 
Literatura 
infantil 

Sembla que els ratpenats i les ratapenades 
estan agafant protagonisme en els llibres 
infantils, feu indiscutible d’óssos i óssets i 
ratolins. Un conte rimat en què els llibres 
hi tenen molt a veure. 
Imatges detallistes que juguen bé amb la 
llum i l’escenificació del relat. Bo! 
Àlbum il·lustrat 

 

LIONNI, Leo ¿Dónde?  Andalucía: 
Kalandraka, 
2009 

Crònica Vida 
quotidiana 

On? Pregunta bàsica que permet l’infant  
socialitzar-se amb l’entorn i adquirir 
vocabulari mitjançant la lectura visual 
d’imatges fàcils de reconèixer. 
Àlbum il·lustrat 
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LIONNI, Leo ¿Quién es?  Andalucía: 
Kalandraka, 
2009 

Crònica Vuda 
quotidiana 

Qui és? Pregunta bàsica que permet 
l’infant socialitzar-se amb l’entorn i 
adquirir vocabulari mitjançant la lectura 
visual d’imatges fàcils de reconèixer. 
Àlbum il·lustrat 
 

 
 
 

LIONNI, Leo ¿Cuando? Andalucía: 
Kalandraka, 
2009 

Crònica Vuda 
quotidiana 

Quan? Pregunta bàsica que permet 
l’infant socialitzar-se amb l’entorn i 
adquirir vocabulari mitjançanct la lectura 
visual d’imatges fàcils de reconèixer. 
Àlbum il·lustrat 
 

 
 

LIONNI, Leo ¿Qué es?  Andalucía: 
Kalandraka, 
2009 

Crònica Vuda 
quotidiana 

Què és? Pregunta bàsica que permet 
l’infant socialitzar-se amb l’entorn i 
adquirir vocabulari mitjançanct la lectura 
visual d’imatges fàcils de reconèixer. 
Àlbum il·lustrat 

 

 

LOBEL, 
Arnold 

El porquet Barcelona: 
Hipòtesi; 
Kalandraka, 
2009 

Conte Contes 
infantils 

Reedició d’un text del 1969 on Arnold 
Lobel deixa ben palesa la seva mestria en 
el camp de la literatura per als més menuts 
que també conmou els més grans. 
La història d’un porquet, que fent de 
porquet, provoca un immens somriure! 
Les imatges, empàtiques, dolces i tendres, 
ATRAPEN! 
Molt bo! 
Àlbum il·lustrat 
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MAYER, 
Mercer    
 

Un niño, un perro 
y una rana 

Los cuatro 
azules, 2009 

Conte Contes 
infantils # 
Humor 

Llibre sense text i d’il·lustracions realistes 
que permeten seguir la història 
perfectament, presenta l’atracció de 
l’amistat. 
El nen, el gos i la granota del títol en 
donen fe! 
Molt bo!! Un clàssic considerat precursor 
de l’àlbum il·lustrat!! 

 

MCBRATNE
Y, Sam. 
Il·lustr.  Anita 
Jeram 

Adivina cuanto te 
quiero 

Madrid: 
Kokinos, 
2009 

Crònica Mares i fills # 
Amor # 
Animals 
personificats 

Tan senzill per jugar amb l’infant a 
mesurar la quantitat d’amor que hi ha 
entre pares i fills! 
Una història que entusiasmarà els més 
petits perquè de ben segur s’hi veuran 
reflectits. 
Les imatges de colors suaus i expressives 
com li cal al text per reflectir l’expressió 
d’amor que el motiva 
Àlbum il·lustrat de gran format 

 
 

ORAL, 
Feridun 

La poma vermella Barcelona: 
Joventut, 
2009 

Conte Contes 
infantils # 

Un dia d’hivern fred i nevat, un conill 
famolenc busca amb ànsia una cosa per 
menjar. Troba un arbre amb una poma 
però per molt que salta no la pot abastar. 
Necessitarà ajuda! Un conte d’amistat 
amb uns excel·lents dibuixos d’aquest 
artista turc guardonat amb múltiples 
premis europeus i internacionals. 
Molt bo!! 
Àlbum il·lustrat 
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PACOVSKÀ, 
Kveta 

El pequeño rey de 
las flores 

Madrid: 
Kókinos, 
2009 

Conte Reis i reines #  
Prínceps i 
princeses # 
Contes 

Deliciós àlbum on s’explica la història 
d’un petit rei a la recerca de la felicitat. 
Text i imatges fan un casament de pinyol 
vermell, tal vegada tan gran com el del 
petit rei i la seva princesa. 
Molt bo! 
Àlbum il·lustrat 

 

PERRIN, 
Martine 

Poti-poti a la Xina Barcelona: 
Cruïlla, 2009 

Coneixemen
ts 

Xina # Llibres 
per a infants 

La Gran Muralla, el bambú, els arrossars, 
les persones i un munt de detalla 
s’amaguen entre les pàgines d’uns àlbums 
originals. Les siluetes retallades ajuden a 
descobrir-ho tot. Per desvetllar algun dels 
misteris de la Xina 
Una col·lecció de llibres amb preguntes i 
respostes rimades. També interessants per 
llegir en veu alta!! 
Llibre-joc 

 

 
 

PERRIN, 
Martine 

Poti-poti a l’Àfrica Barcelona: 
Cruïlla, 2009 

Coneixemen
ts 

Àfrica # 
Llibres per a 
infants 

Un cocodril, un hipopòtam, un 
flamenc...un munt d’animals s’amaguen 
entre les pàgines d’uns àlbums originals. 
Les siluetes retallades ajuden a descobrir-
los.  Destaquen els estampats geomètrics i 
els tons brillants de l’Àfrica. 
Una col·lecció de llibres amb preguntes i 
respostes rimades. També interessants per 
llegir en veu alta!! 
Llibre-joc 
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PERRIN, 
Martine 

Poti-poti al país 
dels cangurs 

Barcelona: 
Cruïlla, 2009 

Coneixemen
ts 

Austràlia # 
Llibres per a 
infants 

Aborígens, cangurs, coales,...un munt 
d’animals i persones s’amaguen entre les 
pàgines d’uns àlbums originals.  Les 
siluetes retallades ajuden a descobrir-los. 
Per desvetllar formes i colors d’Austràlia. 
Llibres amb preguntes i respostes rimades. 
Per llegir en veu alta!! 
Llibre-joc 

 

PERRIN, 
Martine 

Poti-poti a la 
granja 

Barcelona: 
Cruïlla, 2009 

Coneixemen
ts 

Granges  # 
Llibres per a 
infants 

Ànecs, guineus, ,...animals i objectes al 
mig de l’hort  s’amaguen entre les pàgines 
d’uns àlbums originals. Les siluetes 
retallades ajuden a descobrir-los. Per 
desvetllar formes i colors de la granja 
Llibres amb preguntes i respostes rimades. 
Per llegir en veu alta!! 
Llibre-joc 
 

 
 

PERRIN, 
Martine 

Quí o què? Barcelona: La 
Galera, 2009 

 Jocs 
d’observació 
# Literatura 
infantil 

De Martine Perrin comencen a arribar les 
seves obres per als més petits. Observar, 
descobrir, comunicar,...JUGAR! Llibres 
de cartoné, encunyats, il·lustracions 
LLUMINOSES. Disseny perfecte,... 
Molt interessant!! 
Llibre-joc 
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PIN, Isabel El pequeño 
agujero 

Santa María 
de Tormes: 
Lóguez, 2009 

 Imaginació # 
Literatura 
infantil 

Un viatge divertit, ple d’emocions, a la 
recerca d’un misterios foradet que es troba 
més a prop del que sembla.  
L’expressivitat de les il·lustracions 
fascineran els més menuts. 
Llibre-joc 
 
 
 

 

PLA, Imma; 
GANGES, 
Montse 

El xai de somiar 
 
 

 

Barcelona: 
Combel, 2009 

Conte Contes 
infantils 

Un llibre per a les primeres edats, quasi 
d’escola bressol. Pàgines dures i poca 
lletra per explicar com agafa el son el o la 
protagonista en aquesta col·lecció 
innovadora i imaginativa on els objectes  
quotidians dels més menuts es 
transformen per  prendre diverses formes. 
Fàcil! 
 

PLACE, 
Marie-Hélène. 
Il·lustr. 
Caroline 
Fontaine-
Riquier 

El llibre per 
comptar del 
Baltasar: a la 
recerca del conill 
Bru 

Barcelona: 
Estrella polar, 
2009 

Conte Contes 
infantils  

Un dia de pluja en Baltasar i el Din surten 
a passejat pel bosc, de sobte veuen UN 
conill ..., Durant el recorregut per atrapar 
el trapella aniran descobrint els nombres 
del’ l al... 
Unes grans pàgines il·lustrades, 
manyagues, acolorides suaument i un 
munt d’animalons, herbes i flors! 
Llegir, comptar, imaginar,... Bo!! 
Àlbum il·lustrat 
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PUIG, Pere 
 
 
 
 
 
 

El cel d’en Quimet Barcelona: 
Cadí, 2009 ( 
Llegir és 
viure) 
 
 
 
 
 

Conte Contes 
infantils 
 
 
 
 
 

En Quimet està ple de dubtes. Tothom li 
parla del cel: l’avi és al cel, la germana 
està a la lluna, la mare a les estrelles... , 
però ell, al cel,  no hi veu ningú! 
Una història pels que comencen a llegir 
amb lletra de pal! 
Dibuixos clàssics i expressius que 
contenen escenes familiars i de les quatre 
estacions! 

RODRÍGUEZ
Béatrice 

Ladrón de gallinas Barceloa: 
Libros del 
zorro rojo, 
2009 

Conte Contes 
infantils # 
Animals 
personificats 

Una història d’amor total,  d’aventures i 
d’amistat 
Un llibre sense text que permet llegir les 
peripècies de la narració a través 
d’imatges acurades, seqüències ben 
resoltes i paisatges exuberants. 
Interessant!  

ROWE, 
Louise 

La caputxeta 
vermella 

Barcelona: 
Estrella Polar, 
2009 

Conte Contes 
populars 

Una caputxeta vermella abillada de festa 
amb els increïbles efectes d’un pop-up 
ben fet. 
Llibre-joc 
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TIMMERS, L  Corb Alzira: 
Bromera, 
2009 

Conte Contes 
infantils # 
Ocells # 
Animals 
personificats 

Una història sobre prejudicis que s’arriba 
a resoldre.  Però no com el seu 
protagonista havia pensat.  
Un corb, tres ocells espantadissos i 
grapats de color fan el fet. 
Bé! 
Àlbum il·lustrat 
 
 

 
 

VAN 
ZEVEREN, 
Michel  
 
 

La puerta Barcelona: 
Corimbo, 
2008 

Crònica Animals 
personificats 

Avui la porqueta ha decidit prendre un 
bon bany que no compartirà amb 
ningú...??  
Potser la porqueta és massa optimista. 
Un llibre sense text d’imatges expressives, 
acurades, trufades de detalls i 
d’expressions a quina més divertida. 
No us el perdeu!  
Àlbum il·lustrat 

      
 
      

 
 
 
 

VAST, Emilie Korokoro Madrid: 
Barbara Fiore, 
2009 

Crònica Ratolins # 
Aventures # 
Bosc 

La gran aventura al bosc d’un ratolinet 
que s’identifica i entusiasma tant en els 
jocs que en surt desconegut!  
Les imatges de traç línial però dolces, 
empàtiques i equilibrades,  es 
desenvolupen en una narració d’espai 
continu molt agradable. L’absència de text 
exigeix presentar una lectura visual  que 
queda molt ben resolta. 
Molt bo! 
Llibre desplegable de petit format 

 VRIES, Anke Grisela Pontevedra: Conte Contes La rateta Grisela està trista, no li agrada el 
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de Faktoria K de 
libros, 2009 

 infantils # 
Animals 
personificats 

color gris del seu pèl. Decidida a canviar 
agafa pots de pintura de tots els colors per 
donar-se un to alegre. Però no hi ha cap 
color que la tregui del seu neguit perquè 
els altres animals se’n burlen. Una història 
senzilla sobre l’acceptació d’un mateix. 
Unes il·lustracions clares i boniques a 
manera de collage. Bo!! 
Àlbum il·lustrat 

 

 

YOUNG, Ed Set ratolins cecs 

 

Barcelona: 
Ekaré, 2009 

Conte Contes 
populars # 
Animals 
personificats 

Adaptació de la faula de l’Índia  Els cecs i 
l’elefant, que presenta sis homes cecs que 
troben un elefant i en tocar-lo cada un 
d’ells per una part diferent arriben a 
conclusions diverses de com és l’animal 
que tenen al davant.  
Young, presenta sis ratolins cecs que 
llestos com són descobrir que és un 
elefant.  Un àlbum il·lustrat de fa més de 
30 anys que conserva tota la frescor.  
Per gaudir!! 
Àlbum il·lustrat 

 

ZULLO,Germ
ano. Il·lustr. 
Albertine 

La playa Madrid: 
Anaya, 2009 

  Una anada a la platja on no hi falta de res. 
Una pila de dibuixos molt ben resolts per 
observar, relacionar, comparar, ... 
Un llibre molt entretingut que permet 
construir un gran vocabulari, lligar 
frases,... i divertir-se… mirant de trobar 
l’Anna!!! 
Àlbum il·lustrat 
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A partir de 6 anys  
Lectures recomanades a partir dels 6 anys: El plaer de començar a llegir!, el gust d'iniciar-se en la lectura! 
Coberta Autor Títol Editorial i 

col·lecció 

Tipologia Descrip-

tors 

Observacions / Resum 

     

 
   

ALBERTÍ, 
Núria 

Fantasmades 
rimades 

Barcelona: 
Estella polar, 
2009 
(L’Odissea) 

Poesia Poesies #  
Terror 

Rimes ideals per preparar una vetllada 
de terror a l’escola! Una nit de Tots 
Sants, es passeja un fantasma que no les 
té totes, un ratpenat trenca amb les seves 
ales la claror de la lluna, un esquelet... I 
així!! Bruixes i tota mena de 
personatges terrorífics van desfilant! 

Bona festa!! 
 ALIAGA, 

Roberto. 
Il·lustr.  Roger 
Olmos 

El príncep dels 
embolics 

Barcelona: 
Baula, 2009 

Conte Contes 
infantils # 
Animals 
personificats 

Un corb manipulador convenç les fulles, 
les branques i les arrels d’una alzina 
perquè es rebel·lin contra ella utilitzant 
només les paraules! 
Text sintètic, àgil, ben interpretat per les  
magnífiques il·lustracions de colors forts 
i impactants, que condueix a promoure 
en els lectors intercanvis de parers i 
debats!! 
Seleccionat Premi Atrapallibres  
Àlbum il·lustrat 
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BALAGUER, 
Marta. Il·lustr. 
Cristina 
Losantos 

Vet aquí la Rita: 
aventures i 
desventures de la 
Rita Pinyada 

Barcelona: La 
Galera, 2009 

Còmic  Còmics # 
Literatura 
infantil                                                                                                             

Recull de les aventures d’una família de 
ratapinyades que protagonitza la Rita, la 
més petita. 
El format còmic de línia blanca, serveix 
per introduir els més petits en la lectura 
d’aquest gènere. Les il·lustracions tenen 
una simplicitat aparent que les fa molt 
entenedores.  Divertit! 
 

 

 

BALTSCHEI
L, Martin; 
CHRISTOPH, 
Melt 

El despertador 
del sol 

Santa María de 
Tormes: 
Lóguez, 2009 
(Rosa y 
manzana) 

Conte Contes 
infantils 

Quan el gall canta el sol es desperta. 
Així ho tenia entès el gall de la granja, 
però els altres animals l’informen que el 
sol no necessita ningú per despertar-se. 
El sol es desperta sol però ¿és cert que 
el gall no fa cap favor a ningú si deixa 
de cantar?  
La importància de les coses petites! 
Excel·lents il·lustracions, enginyoses i 
impactants! Bo!!  
Àlbum il·lustrat 

 

 

 

BEE, William Compte amb la 
granota 

Barcelona: 
Joventut, 2008 

Conte Contes 
infantils 

Un conte que posa de manifest que les 
velletes no s’arruguen així com així i 
que tenen recursos per fer front a 
bandits i malfactors. Especialment si 
tenen una amiga com la granota de la 
història. Però compte el títol ja avisa!!! 
Il·lustracions, guardes, lletres, història… 
un llibre que val la pena!! No us el 
perdeu!! 
Premi Llibreter 2009 Àlbum il·lustrat 
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BESORA, 
Ramon. 
Il·lustr. 
Sebastià Serra 

Què és? Què hi 
veus?  

Barcelona: 
Estrella Polar, 
2009 (La lluna 
de paper) 

Coneixemen
ts 

Jocs 
lingüístics 

Endevinalles, enigmes visuals, jocs 
verbals i jocs d’observació, per jugar i 
passar-ho bé! 
Imatges juganeres i imaginatives, riques 
en detalls, són el complement excel·lent 
per un text complet en què la 
interactivitat va de bracet amb la 
creativitat. 
Bo! 
 
 

 

BOUCHARD
André. 
Il·lustr. 
Quentin Blake 

No sé on tinc el 
cap 

Barcelona: 
Combel, 2009 

Conte Contes 
infantils # 
Pares i fills # 
Humor 

Història d’humor del bo d’un pare 
atrafegat i enfeinat i d’uns fills i una 
muller que no el volen perdre! Les 
il·lustracions, enginyoses, enjogassades, 
iròniques, divertides... com escau a 
aquest magnífic il·lustrador. 
Molt bo!! 
Àlbum il·lustrat 
 
 

 BOWLEY, 
Tim. Il·lustr. 
André Neves  

L’Amèlia vol un 
gos 

Barcelona: 
Sevilla: 
Hipòtesi; 
Kalandraka 

Conte Contes 
infantils # 
Enginy 

Una nena molt espavilada sap com fer-
s’ho venir bé per convèncer els seus 
pares que li comprin la mascota que més 
desitja. 
Il·lustracions personals, amb diferents 
plans, que posen l’accent en els 
personatges i en fer visible el nus de la 
narració. 
Interessant! 
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Àlbum il·lustrat 
 

 

BRIGGS, 
Raymond 

Pare Noel Barcelona: La 
Galera, 2009 

Conte Contes 
infantils # 
Nadal 

“Una extraordinària història d’un Pare 
Noel rondinaire i entranyable que, des 
de fa més de 30 anys ha captivat a 
generacions de lectors d’Europa”. Ens 
diuen a la contraportada. 
Sense text, una lectura de la imatge 
impressionant!!! 
No us el perdeu!!! 

 BROWNE, 
Anthony 

Cosita Linda México: Fondo 
de Cultura 
Económica, 
2009 (Los 
especiales de A 
la orilla del 
viento) 

Conte Contes 
d’animals # 
Animals 
personificats 

La fantàstica, tendra i exemplar relació 
entre Cosita Linda, el goril·la, i Linda, el 
gatet, és d’antologia en els àlbums 
il·lustrats on queda demostrat que hi ha 
imatges que poden valdre per mil 
paraules, i que un àlbum il·lustrat pot 
valdre el seu pes en or! 
No us el perdeu! 

Àlbum il·lustrat 
 
 

 BROWNE, La sorpresa de Barcelona: Crònica Amistat # La Nandi omple una cistella de fruites 
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Eileen Nandi Ekaré, 2009 
(Ponte poronte) 

Literatura 
infantil 

boníssimes per obsequiar la seva amiga. 
Però pel camí... i en arribar... 
Un llibre que només tenir-lo davant ja 
sembla que faci bon dia! Les 
il·lustracions acolorides i exhuberants, 
amb diversitat de plans -i substituir la 
bafarada del còmic per un rectangle- per 
mantenir l’equilibri del conjunt,... 
Una delícia!! Mireu-lo!! 

    

CANAL. 
Eulàlia.  
Il·lustr. Carole 
Edet 

Un cargol 
fabufantàstic 

Barcelona 
Barcanova, 
2009 (Sopa de 
llibres, 161) 

Novel·leta Aventures # 
Animals 
personificats 
# Humor 

El Cargol, un animal eixerit i sensible, 
viu amb les seves amigues, la Vaca, 
l’Oca i la Cabra. Però ara hi està en 
conflicte i decideix marxar i instal·lar-se 
pel seu compte. Però ¿estarà encertat?. 
Un text d’amistat que es desenvolupa a 
través de missatges i boniques 
il·lustracions! 
Sensible però no embajador! 
 

CALI, 
Davide; 
GIORDANO, 
Philip 

La isla del 
pequeño 
monstruo negro- 
negro 

Buenos Aires: 
Adriana 
Hidalgo, 2009 
(Pípala) 

Conte Contes 
infantils 

Un monstre a qui li agrada la fotografia 
però com que viu en una illa negra molt 
negra, a les fotos no s’hi veu res. El seu 
amic ratpenat li fa una proposta: sortir a 
veure món i descobrir indrets i colors! 
Textures inesperades i paisatges 
sorprenents acompanyen un text molt 
enjogassat. Giordano ha rebut el I Premi 
d’Il·lustració de la Fira de Bologna 
2010.  
Àlbum il·lustrat 
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COMELLES, 
Salvador. 
Il·lustr.  Txell 
Darné 

El circ Cruïlla (El 
vaixell de 
vapor) 

Poesia Poesies 
infantils # 
Circs 

Poemari de rimes encomanadisses que 
s’endinsa en el món del circ, la seva 
màgia, el seu treball,... amb humor. 
Interessant per introduir la poesia a les 
primeres edats lectores! 
Les imatges fan cobrar vida als 
protagonistes d’aquest espectacle 
fascinant. 
 
 
 

 

 

DE BOEL, 
Anne -
Catherine, 
il·lustr. 

Rafara un cuento 
popular africano 
 

Barcelona: 
Corimbo, 2009 

Conte Contes 
populars 
africans 

Un conte de germanes geloses de la 
petita, d’abandonament dins el bosc, 
d’ogres afamats, nenes de cor generós i 
d’objectes màgics. Un conte africà que 
ens fa pensar en els europeus! Imatges 
potents de colors i dibuixos ètnics, 
diversitat de plans, senefes,... Bo!! 
Per llegir i per explicar! 
Àlbum il·lustrat 

 

DALMASES, 
Antoni. 
Il·lustr. Bernat 
Cormand 

L’aneguet lleig Barcelona: 
Cruïlla, 2009 
(El vaixell de 
vapor) 

Poesia Contes 
populars # 
Contes rimats 

Versió en vers del conte d’Andersen. 
Una delícia de llibre tant per l’encert 
d’en Dalmases de no fer-ne només una 
altra adaptació sinó de donar-li la 
musicalitat de la poesia, com per les 
il·lustracions d’un molt afinat Bernat 
Cormand. 
Molt recomanable!! 

 DELGADO, 
Josep 

Els eriçons i la 
terra fosca 

Barcelona: 
Lynx, 2009 

Novel·leta Novel·la 
d’aventures # 

Aventures d’un eriçó trapella però 
també inquiet i encuriosit que només cal 
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Francesc. 
Il·lustr.  
Xavier 
Salomó 

(Ales depaper) Animals 
personificats 

que li diguis: “això no es pot fer”, i ja 
està buscant el per què.  L’aventura a la 
terra fosca li comportarà un gran perill 
però qui sap si també la salvació. 
Imatges amb intenció i una gran 
lluminositat completen una bona 
narració! 
Un dossier documental sobre els 
eriçons. 

 

DUBOIS, 
Claude K.  
 

No et vull veure 
més! 

Barcelona: 
Cruïlla, 2009 

Conte  Contes 
infantils # 
Pares i filles 

Des que els pares s’ha separat la Júlia 
està enfadada amb el pare a qui 
atribueix la tristor de la mare. Mica en 
mica l’amor farà possible el 
retrobament. Les imatges, endolcides 
per la delicadesa de les aquarel·les, 
conviden a parlar del tema! 
Àlbum il·lustrat 
 
 
 

 

 

DUDA,  
Christian 
 

Todos sus patitos Santa María de 
Tormes 
(Salamanca): 
Lóguez, 2009 

Conte Contes 
infantils #  
Humor # 
Animals 
personificats 

Les peripècies d’una guineu quan es 
disposa a menjar-se una ànega: l’au 
aixeca el vol i la guineu es queda davant 
…un pollet! A la bèstia se li presenta el 
dubte existencial “ser o no ser”, però  
quan el pollet se la mira i crida, “Mama, 
mama!” … Imatges impactants, 
enquadramets encertats, …un conjunt 
tan divertit com el text! Àlbum il·lustrat 

 DURAN, En Pere sense Barcelona: La Còmic Contes Una colla d’aventures del popular Pere 
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Teresa; 
JANÉ, Albert. 
Il·lustr. Jordi 
Viladoms 

por Galera, 2009 populars  # 
Paròdies de 
contes 

sense por, que els autors van fer 
aparèixer a les pàgines de la revista 
infantil “Tatano” en forma de còmic. Un 
còmic per iniciar els més petits en el 
gènere: bombolles, onomatopeies, 
exclamacions,... 
Les il·lustracions ufanoses i coloristes 
basteixen un Pere que atrapa i uns 
secundaris de pel·lícula! 
Bo! 

       

FEI, Wang  El nacimiento del 
dragón 

Pontevedra: 
Faktoria K de 
libros, 2009 

Conte Contes 
infantils 

Una bella història que explica com els 
nens de la Xina van crear el drac i 
perquè aquest animal és en aquell país el 
símbol de la pau. 
El format que recorda les taulelles 
xineses, el color, la cal·ligrafia (el text 
és bilingüe xinès i castellà), els segells, 
les imatges,... una bellesa! 
Molt recomanable 
 

FARRÉ, 
Lluís. Il·lustr. 
Mercè Canals 

La llegenda de 
Sant Jordi 

Barcelona: La 
Galera, 2009 

Llegenda Llegendes 
catalanes  

Un fantàstic pop-up, en què es versiona 
la llegenda en estrofes rimades, imatges 
d’una frescor i vivacitat remarcables i 
una enginyeria de paper envejable! 
Molt bo!! 
Llibre-joc. Per a les grans ocasions!! 
 
 

    FRANCO, 
Josep (adap.). 

Hansel i Gretel i 
altres contes 

Alzira: 
Bromera, 2009 

Conte Contes 
populars 

Una selecció interessant dels contes més 
coneguts dels germans Grimm en versió 
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Il·lustr. 
Miquel, Nolla 

populars. Jacob 
Grimm/Wilhelm 
Grimm 

(El Micalet 
galàctic) 

alemanys # 
Antologia 

de Josep Franco, un reconegut escriptor 
valencià.  
Un conte, una il·lustració. 
Contes que no passen de moda encara 
més si venen embolcallats d’un 
llenguatge vigorós i actual. 
Bo! 

GABRIEL, 
Cécile 

¡Asómbrate! Madrid: SM, 
2009 

Coneixemen
ts 

Lectura de la 
imatge 

Cada dia ens trobem amb un munt 
d’ombres i els seus reflexos però no hi 
parem esment. Es tracta d’endevinar què 
s’amaga darrere les ombres.  
Un llibre singular. Un joc entre imatges, 
paraules i encunyats. Interessant! 
Àlbum il·lustrat 
 

 

 

GOMÀ, 
Enric. Il·lustr.  
Lluïsot 

Els Quatre 
bandolers al 
Montnegre 

Barcelona: Pub. 
Abadia de 
Montserrat, 
2009 (Els 
Quatre 
Bandolers) 

Novel·leta Aventures # 
Fantasia # 
Narrativa 
infantil 

Quatre amics, quatre famílies, i una 
pedra màgica,  emprenen de tant en tant 
excursions per les nostres muntanyes. 
Passen un munt de peripècies 
fantàstiques i de passada faciliten als 
lectors la ruta més escaient per arribar-
hi.  
Les imatges presenten uns personatges 
divertits dins d’escenaris ben treballats. 
Per passar-ho bé! 
 

 
 

GRIMM, 
Wilhelm; 
GRIMM, 
Jacob. Il·lustr. 

Caperucita roja Madrid: 
Kokinos, 2008 

Conte Contes 
populars # 
Llops # 
Animals 

El clàssic conte popular a través de la 
mirada plàstica i personal d’aquesta 
gran il·lustradora txeca. Línies, traços 
esquemàtics de colors vius, ús de 
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Kveta 
Pakovská 
 

personificats tècniques diferents... Una proposta que 
renova radicalment el conte clàssic i 
l’amara d’avantguardisme.   
També molt interessant per a les classes 
d’Educació Visual i Plàstica. 
Àlbum il·lustrat 
 
 

 

 

IGERABIDE, 
Juan Kruz. 
Il·lustr. Mikel 
Valverde 

Durango, 
Durango 

Madrid: 
Macmillan, 
2009 

Novel·leta Amor # 
Humor # 
Gallines # 
Animals 
personificats 
# Narrativa 
infantil 

Una història que es podria dir 
d’amor...Però com totes les bones 
històries una sola definició hi queda 
curta  Així docs aconsellem que la llegiu 
que no us decebrà!!! Protagonistes i 
situacions retratats de la mà d’un fi 
Mikel Valverde emocionen i provoquen 
un llarg somriure. 
Bo! 
 

 

IONESCO, 
Eugène. 
Il·lustr. 
Ëtienne 
Delessert 

Contes 1-2-3-4 Barcelona: 
Combel, 2009 

Conte Literatura 
infantil 

Quatre històries surrealistes de mà d’un 
dels pares del teatre de l’absurd 
suggestives i interessants per llegir-les 
amb veu alta i deixar que els infants 
intercanviïn impressions que de ben 
segur seran interessants. Les 
il·lustracions d’un mestre com Delessert, 
personals i poètiques hi casen 
perfectament. Interessant! 

 JANISCH, 
Heinz. 

El pañuelo de mi 
abuela 

Santa María de 
Tormes 

Conte Contes 
infantils # 

Una història onírica meravellosament 
il·lustrada d’un infant que adora la seva 
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Configuració 
gràfica, 
Aljoscha Blau 

(Salamanca): 
Lóguez, 2009 

Àvies i néts àvia, i se serveix de la fantasia per 
explicar que el mocador negre amb què 
es cobreix el cap és més que un senzill 
mocador!Un llibre de petit format que 
abasta el cel i la terra. Molt bo!! Àlbum 
il·lustrat 

 
 

 

JANISCH, 
Heinz. Il·lustr. 
Wolf Erlbruch 
 
 

El rey y el mar Santa María de 
Tormes 
(Salamanca): 
Lóguez, 2009 

 Literatura 
infantil 
 
 
 
 
 
 
 

Històries breus en què el rei del títol 
parla amb un seguit de personatges, 
immensos com el mar o tant petits com 
un esquirol o una formiga per 
reflexionar potser amb ell mateix o tots 
dos plegats. Un text que se surt del 
corrent, difícil de classificar, trufat de 
poesia, gags, .... Unes il·lustracions 
enormement personals hi casen a la 
perfecció. 
No passarà desapercebut! 

 
 

 

XUNTAO, 
Hong. Adap. 
François Jay; 
Il·lustr. Zhong 
Jie 
 
 

El pinzell màgic 
 
 
 

Barcelona: 
Joventut, 2009 

Conte Conte popular 
xinès 

La història de Chen, un nen que vol ser 
pintor, però com que és petit i pobre no 
té pinzell i el mestre pintor no en vol 
saber res! Però Chen sap el que vol, és 
decidit i constant i gràcies a això la seva 
vida donarà un tomb molt important. 
Constància, valor, cobdícia, ... una pila 
de qualitats en aquest antic conte xinès 
il·lustrat magníficament: vestits, estris, 
paisatges,... traslladen el lector a 
l’Orien! Molt bo!! 
Àlbum il·lustrat 
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BLEXBOLE
X 

Gente [s.l.]: Kókinos, 
2008 

Lectura de 
la imatge 

Gent Llibre curiós que presenta un ventall de 
personatges i al lector li toca establir les 
relacions ocultes que hi ha entre ells. 
Dues imatges, dues paraules,... 
Llibre comodí, per mirar i remirar! a 
partir de diferents franges d’edat!!! 
Les imatges senzilles però atractives!! 
Diferent! 
 

 LA 
FONTAINE, 
Jean de. 
Il·lustr. 
Dedieu 

Les faules de La 
Fontaine 

Barcelona: 
Cruïlla, 2009 

Conte Faules # 
Animals 
personificats 

Les faules més conegudes de La 
Fontaine presentades amb una certa 
escenificació: cada il·lustració es troba 
en un requadre que es desplega,  al mig 
de dues pàgines 
 
Un llibre, entre pop-up i teatrí,  molt 
bonic original,  amb il·lustracions 
precioses! 
Per explicar i presentar als més menuts!! 
 
 

 

LE GALL, 
Pierre 

Carlota i els 
pirates 

Barcelona: 
Baula, 2009 

Crònica Nenes # 
Literatura 
infantil 

Nova aventura de la Carlota, aquella 
nena amb empenta que s’imagina més 
del que passa en realitat. En companyia 
del seu estimat Miniatura serà la 
protagonista d’una escapada singular. 
Imatges iròniques que completen les 
fantasies de la nena. 
Humor! 
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LERAY, 
Marjorie 

Una caperucita 
roja 

Barcelona: 
Océano, 2009 
(Travesía) 

Conte Paròdies de 
contes 

Una caputxeta enginyosa i un llop que 
s’ha quedat atrapat en el temps. 
Els colors vermell i negre són les veus 
dels protagonistes. Les imatges 
sintètiques i expressives narren més que 
les paraules! Bo! Àlbum il·lustrat 

 
 

LINDENBAU
M, Pia 

La Petita Messi i 
el seu estimat 
oncle 

Barcelona: 
Takatuka, 2009 

Crònica Elecció sexual 
# Narrativa 
infantil 

La Messi no entén que el seu oncle hagi 
convidat el Lourenço a sortir amb ells i 
encara menys que s’hagi quedat uns dies 
a viure a casa seva perquè no el vol 
compartir amb ningú. Però les coses 
poden canviar! 
Imatges acolorides i expressives de la 
Messi, dins escenaris de disseny!  
Actualitat! 

 

LÓPEZ 
DOMÍNGUE
Z, Xan 

Les meves 
hiustòries 
perdudes 

Barcelona: 
Libros del zorro 
rojo, 2009 

Narrativa Literatura 
infantil 

Un llibre imaginatiu, molt personal, en 
què l’autor es dedica al joc de mostrar 
imatges i textos, idees, aconteixements, 
… que diu, encara no ha escrit! Imatges 
i text presenten una gran complicitat! 
Interessant!! Àlbum il·lustrat 

 

 

MARTÍ I 
BERTRAN, 
Pere. Il·lustr. 
Oriol MALET 

La Mariona 
Perquès 

Bellaterra: 
Lynx, 2009 
(Ales de paper) 

Novel·leta Gust per la 
lectura # 
Narrativa 
infantil 

La Mariona, tot ho qüestiona i de tot vol 
saber-ne el “per què”. Quan es tracta de 
per què cal aprendre a llegir la mare li 
ofereix una resposta intel·ligent. La 
narració es completa amb unes pàgines 
documentals sobre animals i animals 
racionals. 
Les il·lustracions són enginyoses i 
divertides. 
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 Bé! 

 

MORRIS, 
Jackie 

I el teu Drac com 
és? 

Barcelona. 
Thule, 2009 
(Trampantojo) 

Narrativa Dracs # 
Literatura 
infantil 

Mitja dotzena de tipologies de dracs, 
més que descrits textualment, 
representades per dibuixos majestuosos i 
onírics, de manera que els infants 
puguin triar el drac que seria el seu 
preferit. 
Original! 
Àlbum il·lustrat 

 MORRIS, 
Jackie. 
Il·lustr. Jackie 
Morris 
 

Ulls de neu Barcelona: 
Thule, 2009 
(Trampamtojo) 

Conte Contes 
d’animals 

Conte amb la força que tenen alguns 
somnis per confondre la realitat. Una 
nena i una lleoparda s’uneixen per 
defensar la pau. 
Unes imatges magnífiques, altives, 
casen amb el to llegendari del context. 
Bo! 
Àlbum il·lustrat 

 
 

 

MOSCADA, 
Neus  

Dues rodones 
idèntiques? 

Barcelona: Sd., 
2009 (Una 
rodona  
Cuadrada) 

Conte Direrències 
individuals # 
Literatura 
infantil 

Dues rodones que potser semblen 
idèntiques però elles asseguren que no. 
Àlbum minimalista que proposa un joc 
visual i conceptual per als més petits i 
posa en relleu que les diferències ens 
fan únics! Excel·lent per treballar la 
identitat i un munt d’arguments! Bo! 
Àlbum il·lustrat 
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NESQUENS, 
Daniel. 
Il·lustr. 
Mariona 
Cabassa 

La gallina 
Crestablava 

Barcelona: 
Castellnou, 
2009 

Conte Contes 
infantils # 
Plaer de llegir 
# Animals 
personificats 

Crestablava és una gran lectora i llegint 
és feliç. Però de repent se li gira un gran 
problema i els contes de pirates que tant 
li agraden li donaran la solució!! Un 
altre conte d’un dels autors actuals de 
literatura per a infants i joves on els 
animals hi juguen un bon paper! 
Una molt encertada Mariona Cabassa 
per a les imatges.  
Un conjunt molt atractiu!! 

 

 

O’CALLAGH
AN I DUCH, 
Elena. Il·lustr.  
Valentí 
Gubianas 

La mar de bèsties Barcelona: 
Cruïlla, 2009 
(El vaixell de 
vapor) 

Conte Contes rimats Històries fantàstiques i rimades 
protagonitzades per distints animals 
marins amb comportament humà. 
Les imatges, de colors impactants, 
posen emfàsi en l’expressió de cada un 
dels protagonistes, focalitzada en les 
mirades. 
Memoritzar, llegir en veu alta,..!! 
 
 

 

 

OCELOT, 
Michel 

Kirikú y la bruja [s.l.]: Kókinos, 
2009 

Conte Contes 
populars 
africans  # 
Llibertat # 
Creixement 
personal # 
Viatges 
iniciàtics 

En el moment de néixer tothom sap que 
Kirikú serà molt especial. La història 
l’explica l’avi del nen i les imatges són 
extretes de la pel·lícula del mateix nom. 
Un CD conté la narració! Un llibre que 
convida a LLEGIR EN VEU ALTA!, 
escoltar, i descobrir la riquesa d’Àfrica. 
Conte del poble dels Senufos (Costa de 
Marfil). Consulteu el web: 
www.grupiref.org/documents/kiriku-y-
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 la-bruja  
 
 

 

OFOGO, 
Boniface. 
Il·lustr. Elisa 
Arquilé 

El lleó Kandinga Barcelona: 
Kalandraka; 
Hipòtesi, 2009 

Conte Contes 
populars 
africans # 
Animals 
personificats 

Conte popular de la tradició oral dels 
Bantu. Una història sobre l’avarícia i de 
no ser fidel a la paraula dada 
personificada en el lleó Kandinga, i de 
l’astúcia de la llebre per castigar-lo. 
Imatges personals, impactants de colors 
esclatants com els de la sabana africana. 
Bo!! 
Àlbum il·lustrat 

 

 

PRATS, Joan 
de Déu. 
Il·lustr. 
Rebeca 
Luciani 

Dimitri Barcelona: 
Baula, 2009 

Conte Titelles # 
Contes 

La història d’un titella a partir que 
s’adona que és capaç de moure’s per ell 
mateix,  se’n va camí enllà i descobreix 
com n’és de dolça la llibertat. Les 
imatges, molt interessants, escenifiquen 
poèticament personatges i espais sense 
fer concessions a l’ensucrament! 
Bo!! 
Àlbum il·lustrat  
 

 
 

 

ROLDÁN, 
Gustavo 

El señor G [S.L.]: A buen 
paso, 2009 

Conte Contes 
infantils 

Un breu escrit poètic sobre la voluntat i 
l’amor a la natura. Text i imatges, del 
mateix autor, donen pas a un dels 
creadors actuals de literatura infantil que 
més utilitzen les qualitats de l’àlbum 
il·lustrat amb modèstia en quant a les 
mides i amb ambició respecte al 
contingut! 
Molt interessant!! 
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RODARI, 
Gianni. 
Il·lustr. Anna 
Laura 
Cantone 

Contes animals Barcelona: 
RBA, 2009 

Conte Contes 
infantils 

Un colla de conte on diferents animals 
són els protagonistes molt a la manera 
de Rodari un gran defensor de la 
llibertat a qui els zoos no acabaven de 
convèncer. 
Divertits, humor fi, i molta pedagogia en 
una desfilada de personatges molt 
convincents!!! Bo!! 
Àlbum il·lustrat 
 
 

 

RODARI, 
Gianni. 
Il·lustr. Javier 
Zabala 

El hombre que 
compró la ciudad 
de Estocolmo 

Madrid: SM, 
2008 

Conte Contes 
infantils 

Una metàfora sobre la ruqueria del que 
creu que ho pot comprar tot! Un text que 
es pot considerar d’autèntic Rodari. 
L’il·lustrador ha utilitzat múltiples 
tècniques, especialment el col·lage, per 
dibuixar un petit cosmos sorprenent. 
Interessant! 
Àlbum il·lustrat de grans format 
 
 

 ROSATI, Ivo.  
Gabriel 
Pacheco, 
il·lustr. 

L’home d’aigua Barcelona: 
Kalandraka; 
Hipòtesi, 2009 

Conte Contes # 
Diversitat 

De resultes d’un descuit, de deixar-se 
una aixeta oberta, s’acumula tanta aigua 
que passa el que ha de passar: neix un 
home d’aigua!  
Un home d’aigua! Quina por! 
Una història que s’ho fa venir bé per 
explicar que la por al desconegut se’n va 
quan li agafes confiança. 
Imatges a doble pàgina, a sang, 
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 oníriques, hiperealistes, d’una tonalitat 
blava que es marida amb colors càlids 
molt encertats. 
Àlbum il·lustrat 
 

 

RUBIO, 
Gabriela 

Tibúrcia 
mentidera 

Barcelona: 
Cruïlla, 2009 
(El vaixell de 
vapor; 159) 

Novel·leta Bruixes # 
Narrativa 
infantil # 
Literatura 
fantàstica # 
Humor 

Una cangur que treu la protagonista de 
polleguera: una bruixa mentidera que la 
fa quedar malament davant tot el veïnat. 
Les il·lustracions, enginyoses, amb un 
fons d’un vermell intens com escau a 
personatges tan malvats com el mateix 
Satanàs. 
 

 

SANTOS, 
Care. Il·lustr.  
Violeta López 

Un camell a la 
cornisa 

Madrid: 
Macmillan, 
2009 
(Llibresaure) 

Novel·leta Contes 
infantils 

Passades les vacances de Nadal a punt 
de tornar a l’escola l’Èlia sent uns 
sorollets estranys a l’ampit de la 
finestra. Els fa UN PETIT CAMELL 
desorientat que havia de tornar a 
l’Orient amb la comitiva Reial! Una 
història divertida per als que ja 
comencen a llegir amb seguretat!! 
 

 

SCHEFFLER, 
Axel 

Del cuidado de 
las ardillas. Una 
guía práctica 

[Barcelona]: 
Barbara Fiore, 
2009 

Crònica Esquirols El text d’aquest llibret extraordinari es 
va publicar fa 100 anys. L’il·lustrador li 
ha donat vida ajustant-lo a com ell veu 
un esquirol en captivitat. Humor a dojo, 
esplèndides il·lustracions... i bons 
consells!!! 
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SCHUBIGER
Jürg. Il·lustr. 
E. 
Muggenthaler  

Oso Blanco Oso 
Negro 

Los cuatro 
azules, 2009 

Conte Por # 
Literatura 
infantil 

Unes imatges de la personal il·lustradora 
de El pastor Raül i Els viatges de l’Olga 
entre d’altres, escenifiquen una història 
de pors nocturnes d’una nena amb 
recursos. 
Àlbum il·lustrat 
 
 

 THOMAS, 
Valerie. 
Il·lustr. Korky 
Paul 

La catifa 
voladora 

Barcelona: 
Blume, 2009 

Conte Contes 
infantils # 
Bruixes 

La Brunilda està força amoïnada, les 
seves germanes li han fet el regal que 
més desitjava: una catifa voladora!, però 
és una catifa que va a la seva, i ara haurà 
de resoldre el conflicte de manera que 
no s’enfadi ningú! Una història divertida 
i uns dibuixos enginyosos, detallistes, 
trufats d’humor, diversos enquadres, … 
Un llibre per llegir, mirar i remirar!!  
Àlbum il·lustrat 

 

 

TORRES,Mar
ia. 
Il·lustr.Monts
e Ginesta 

El Nadal de la 
rateta 

Barcelona: 
Baula, 2009 
(Ala delta) 

Novel·leta Aventures Els ratolins d’una casa sempre se les 
empesquen per passar-ho bé plegats. Per 
Nadal, pensen que tothom ha de ser 
afortunat com ells i no els sap greu fer 
una mica de trampa i enredar la mare. 
Tot en clau d’humor. També els sempre 
encertats dibuixos de Montse Ginesta. 
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VALDIVIA, 
Paloma 

Els de dalt i els 
de baix 

Barcelona:  
Kalandraka; 
ipótesis, 2009 

(Obres d’autor) 
 

Conte Contes 
infantils 

La línia que separa la vida dels habitants 
de dalt dels de baix sembla servir per 
marcar les diferències. Però en realitat 
¿en són tan de diferents? Unes imatges 
que juguen amb la simetria. Un llibre 
que es pot mirar del dret i del revés!! 
Per fer-hi atenció!! 
Àlbum il·lustrat 

VALLS 
COSTA, 
Núria. Il·lustr. 
Jorge 
Ochagavia 

La llegenda de 
les quatre barres 

Barcelona: 
Dèria, 2009 

Llegenda Llegendes 
catalanes # 
Història de 
Catalunya # 
Guifré el 
Pelós 

Actualització de la llegenda de les 
quatre barres de la senyera catalana.  
Text de to contingut i de vocabulari ric i 
actual. Una narració d’aventures amb 
significat  històric ben calçada per unes 
il·lustracions sòlides i documentades. 
 

 
 

 
 

VILAR, Ruth. 
Il·lustr.  Arnal 
Ballester 

En Faiquè Barcelona: La 
Galera, 2009 

Conte Contes 
infantils # 
Imaginació 

Una història onírica i sorprenent 
protagonitzada per un carter singular, 
eix d’una història sense fil conductor 
lògic, descrita per l’enumeració 
d’esdeveniments sorprenents i insòlits. 
Les il·lustracions de traç esquemàtic 
d’Arnal Ballester, coloristes i a doble 
pàgina reflecteixen de manera excel·lent 
el món imaginari on transcorre la 
història. Àlbum il·lustrat. ATENTS! 
Premi Hospital Sant Joan de Déu 2009 
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YUMOTO, 
Kazumi. 
Il·lustr. 
Komako 
Sakaï 
 

El oso y el gato 
salvaje 

Barcelona: 
Corimbo, 2009 

Conte Contes 
infantils # 
Animals 
personificats 

Història bellíssima i poètica d’amistat. 
Les imatges, amb una tècnica de gravat 
que recorda els segells d’estampar tinta, 
son precioses i fan un autèntic maridatge 
amb la intensitat del text. Una petita 
obra d’art! 
No us el perdeu!! 
Àlbum il·lustrat 

 

 

A partir de 9 anys  
Lectures recomanades a partir dels 9 anys: El plaer d'endinsar-se en la lectura! els que ja saben llegir sols! 
Coberta Autor Títol Editorial i 

col·lecció 

Tipologia Descrip-

tors 

Observacions / Resum 

 

 El destí i altres 
contes dels 
Balcans . Adap. 
Pau Bori. Il·lustr. 
Raimon 
Juventeny 

Barcelona: 
Publicacions de 
l’Abadia de 
Montserrat, 
2009 (Els 
Flautats) 

Conte Contes 
populars 
europeus 

Antologia de contes populars de les 
terres dels Balcans,  traslladats de la 
narració oral. Hi destaquen la murrieria 
dels protagonistes i un saludable sentit 
de l’humor. 
Interessant! 
 

 Entre el perill i 
l’enginy 

Barcelona: 
Parramon, 2009 
(Estratègies de 
supervivència) 

Coneixemen
ts 

Animals # 
Plantes  

Animals okupes,  matar per viure, 
solidaritat, ... Un munt d’estratègies que 
despleguen els éssers vius per 
sobreviure. Un text fascinant i unes 
imatges que no es queden curtes! Bo! 
Llibre desplegable 
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ALBÓ, Núria. 
Il·lustr. Catina 
Roca 

M’ho ha dit el 
vent      

Edicions del 
Roure de Can 
Roca, 2009 

Poesia Poesies 
infantils 

Un poemari trufat de sensibilitat d’una 
de les poetesses que més i més bé ha 
treballat la poesia per a infants. Aquí 
tracta l’entorn global dels nens i nenes 
amb les imatges i la músics de les bones 
poesies. Les il·lustracions, unes 
aquarel·les que fan joc amb la 
delicadesa del conjunt!  
BO!! 
 

 

 

 

BERNARD,F
red.Il·lustr. 
FrançoisRoca 
 

Sol negre Barcelona: 
Joventut, 2009 

Narrativa 
 
 

Conquesta  
d’Amèrica # 
Literatura 
infantil 

Una història d’amor i de guerra, de 
traïcions i gestes heroiques en el marc 
de la conquesta del  Nou Continent que 
una àvia explica a la seva  néta. El relat 
endinsa el lector en el cor de Mèxic i el 
fa testimoni de com es va sotmetre el 
poble asteca. Un relat il·lustrat amb les 
magnífiques i sòbries imatges, ben 
documentades, que aquest il·lustrador 
sap imprimir a les seves obres!! Bo! 

 

 

BOURGET, 
Laetitia. 
Il·lustr. E, 
Houdart 

El aprendizaje 
amoroso 

FCE, 2009 (Los 
especiales de A 
la orilla del 
viento) 

Crònica Prínceps i 
princeses # 
Coeducació # 
Literatura 
infantil 

Enamorar-se és una cosa, però la 
convivència, el respecte, ... necessita un 
aprenentatge. La princesa i el príncep 
d’aquesta narració ho poden testificar!! 
Unes imatges del tot  poètiques però 
potents, basteixen un text gens 
embafador. 
Interessanr!! 
Àlbum il·lustrat 
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BRAVO, 
Émile 

Los siete osos 
enanos pasan 
hambre   
 

Madrid. SM, 
2009 
 

Còmic Paròdies de 
contes 

Un conte en vinyetes en què set óssets i 
un gat amb botes passen una gran 
aventura amb molts altres personatges 
dels contes populars. 
Un llenguatge àgil i una bona 
presentació! 
Simpàtic! 
 

 

CALI, Davide L’enemic Barcelona: 
Editorial Virus, 
2008 

Conte Pau i guerra 
# Literatura 
infantil 

Esplèndid àlbum il·lustrat per subratllar 
l’estupidesa de la guerra des de la 
mirada d’un soldat dins una trinxera. 
Les paraules, poques, es veuen 
multiplicades per les imatges, simples 
però de gran eficàcia. 
Recomanat!! 
Àlbum il·lustrat de gran format 
 

 

 
 

CARBÓ, 
Joaquim. 
Isidre Monés, 
Il·lustr. 

La colla dels deu Barcelona: La 
Galera, 2009. 
Edició especial 
40è aniversari 

 Novel·la  
d’aventures # 
Clàssics de la 
literatura 
infantil 

Quaranta anys després de la seva 
publicació, aquesta  d’un dels clàssic de 
la lij catalana segueix vigent. Escrita des 
del punt de vista d’uns xicots que es 
troben en circumstàncies similars a les 
que es poden trobar ara: problemes i la 
resolució més assenyada d’aquests i, 
l’ajut de la resolució d’un assumpte 
tèrbol que els fa anar tots a una. 
Per molts anys!! 
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COLL, Pep 
 

La bruixa del Pla 
de Beret 

Barcelona: 
Estrella polar, 
2009 
(L’Odissea; 6) 

Narrativa Bruixes # 
Literatura 
infantil 

Molta gent creu que això de les bruixes 
són camàndules, però la Maria i el 
Bernat no n’estan segurs perquè l’avi els 
hi ha explicat una història i ells 
coneixen uns fets ... De manera que no 
pararan fins esbrinar què hi ha de bo de 
veres en tot plegat. Descripció de 
paisatges i llegendes! 

 

 

DAVIES, 
Nicola 

Caca: una 
història natural 
de l’innombrable 

Barcelona: 
Lynx, 2008 

Coneixemen
ts 

Excrements # 
Llibres per a 
infants 

Un text insòlit per conèixer que segons 
els autors la caca és una de les coses 
més útils del món. Un llarg recorregut 
sobre la caca, per a què serveix, d’on ve, 
cap  on va... Unes divertides imatges per 
un text ben documentat que crida 
l’atenció!! 

 

 

DE 
KOCKERE, 
Geert. Il·lustr. 
Kaatje 
Vermeire 

La señora y el 
niño 

Barbara Fiore, 
2009 

Conte Contes 
infantils 

Cada dia, des del carrer, un nen veu en 
un balcó una dona que li crida l’atenció. 
L’imatge de la dona se li representa 
estranya i la seva imaginació es 
descontrola, comença a sentir por i no se 
le voldria trobar al davant per res del 
món. Però... Una vegada més els 
prejudicis es mostren injustificats. Unes 
imatges en part realistes però també 
impactants, simbòliques i finalment 
endolcides l’escenifiquen. Interessant!!  
Àlbum il·lustrat de gran format 
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ENDE, 
Michael 

En Jim botó i en 
Lluc el 
maquinista. En 
Jim botó i els 13 
salvatges 

Barcelona: la 
Galera, 2009 

Novel·la Novel·la 
d’aventures # 
Clàssics de la 
literatura 
infantil 

Aquesta edició especial al 80è aniversari 
de l’autor, aplega dues de les millors 
obres de l’autor sinó de la lij universal. 
Les aventures d’aquests personatges 
entranyables, dibuixats per Tripp, ara 
com abans, desprenen frescor i 
confereixen autenticitat a la ficció sense 
haver-se d’acollir a forçats didactismes 
per presentar amistat, diversitat, 
generositat, complicitat de la bona,... i 
uns dibuixos... les expressions dels quals 
ho diuen tot! 
 Magnífic! 

 

ENZENSBER
GER, Hans 
Magnus . 
Il·lustr. 
Rotraut 
Susanne 
Berner 

Beto y el cesto de 
los deseos 

Madrid: Siruela, 
2009 (Las tres 
edades) 

Narrativa Somnis # 
Fantasia 

Beto està molt i molt enfadat, amb ell 
mateix, amb el germà, amb els pares, 
amb el món sencer! Quan s’enfada 
s’amaga dins la cistella de la roba bruta i 
s’hi queda fins que recupera el bon 
humor. Avui però dins el seu amagatall 
no paren de passar coses tan 
extraordinàries que no se les pot 
acabar!!! 
Un exercici lingüístic i d’imaginació 
embolcallat d’imatges!! 

 FERRO, 
Elena. Il·lustr. 
Subi 

Festes i 
tradicions de tot 
l’any. El 
costumari per a 
totes les edats 

Barcelona: 
Baula, 2009 

Coneixemen
ts 

Festes 
populars  

Un costumari de les nostres festes que 
grans i petits poden recórrer de la mà del 
follet Panarra per descobrir-hi un munt 
de curiositats. Les il·lustracions 
documentades i a la vegada 
imaginatives d’en Subi enllacen amb el 
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to festiu del contingut. Bo!! 

 
 

FORNÉ, 
Santiago. 
Il·lustr. 
Antoni 
Laveda 

L’últim linx Picanya: 
Edicions del 
Bullent, 2009 
(Els llibres del 
gat en lluna) 

Novel·la Novel·les 
d’aventures # 
Linx  

Al protagonista d’aquesta narració, un 
linx, no li agrada viure i caçar en 
solitari, ben al contrari dels de la seva 
espècie. Però les lleis dels linxs estan 
establertes i haurà de seguir-les tot i que 
els seus sentiments solidaris no 
l’abandonaran. Unes il·lustracions 
realistes, ben documentades, permeten 
visualitzar les seves aventures. Atrapa!! 
XIX Premi Carmesina. 

 

FUNKE, 
Cornelia 

Els caçadors de 
fantasmes i el 
castell del tresor  

Barcelona: 
Estrella polar, 
2009 

Novel·la Literatura 
fantàstica #  
Novel·la de 
terror 

Hi ha una professió que es pot 
considerar molt arriscada: la de caçadors 
de fantasmes! Aventures a dojo, 
maldecaps i cabòries dins una narració 
de prosa àgil i ritme trepidant 
Una autora que es fa llegir! 
 
 
 

 GASOL, 
Anna; 
BLANCH, 
Teresa. 
Il·lustr.Juan 
M. Moreno 
 

Contes japonesos 
(adap.) 

Barcelona: 
Edebé, 2009 

Conte Contes 
populars 
japonesos 

De mà de les adaptadores ben 
coneixedores d’aquest llunyà país, una 
recopilació de contes del Japó 
procedents de la tradició oral, molts dels 
quals ens sonen perquè no endebades el  
Japó és una illa i els pobles que es 
desenvolupen al costat del mar tenen 
força representacions del món en comú.  
Per llegir i explicar! Acurada edició. 
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GEIS, Patricia La Mona Lisa Barcelona: 

Combel, 2009 
(Això és art!) 

Coneixemen
ts 

Art i artistes Aquesta és una col·lecció que pretén no 
només apropar diferents figures de l’art 
al públic jove sinó que noies i nois 
s’atreveixin a experimentar, investigar, 
jugar, crear i descobrir..., mirar les seves 
obres amb uns altres ulls! 
Molt interessant! Mòbils, desplegables, 
finestretes, llengüetes, ... un món de 
creació davant els ulls!! Llibre-joc 
 

GEIS, Patricia Andy Warhol Barcelona: 
Combel, 2009 
(Això és un 
artista) 

Coneixemen
ts 

Art i artistes El pare del pop-art a l’abast. Les seves 
obres més representatives. Un treball 
formidable! Un material excel·lent 
perquè noies i nois s’atreveixin a 
experimentar, investigar, jugar, crear i 
descobrir..., mirar les seves obres amb 
uns altres ulls! 
Molt interessants! Mòbils, desplegables, 
finestretes, llengüetes, ... un món de 
creació davant els ulls!!  
Llibre-joc 
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GEIS, Patricia Alexander Calder Barcelona: 
Combel, 2009 
(Això és un 
artista) 

Coneixemen
ts 

Art i artistes La vida i la manera particular de veure i 
sentir l’art de Calder: mòbils, escultures 
amb objectes trobats i una imaginació 
sense límits queda plasmada en un 
àlbum tridimensional, amb solapes i 
pestanyes, on lectores i lectors queden 
convidats a estimular la imaginació. La 
seva, la dels lectors! 
Bo!! 
Llibre-joc 

 

GIL, Carmen. 
Il·lustr. 
Escletxa 

La meva veïna és 
una bruixa? 

Alzira: 
Bromera, 2009 
(El Micalet 
Galàctic) 

Novel·la Novel·la 
d’aventures 

Una novel·la de vacances d’estiu al 
poble. La casa del costat d’on s’estan la 
Paula i en Miquel té pinta d’amagar 
secrets. És fosca, mal conservada, ... de 
manera que els dos germans quan veuen 
que la mestressa és una dona vella amb 
una berruga al nas no tenen cap dubte de 
que es tracta d’una bruixa! Humor i 
aventures. 

 

 

GÒRRIZ, 
Josep. Il·lustr. 
Fernando 
Martínez 
 

El Rock & 
companyia 

Barcelona:  
Barcanova, 
2009 (Sopa de 
llibres) 

Novel·la Novel·la 
d’aventures # 
Amistat # 
Mestres i 
alumnes 

Rock  es troba a gust a l’escola està bé 
amb mestres i amics i no suporta que 
cap de les tribulacions que han passat 
junts amb el temps les oblidin. De 
manera que decideix escriure les més 
emocionants. Un text on ell lectors es 
faran amics i amigues dels d’en Rock, 
de les seves enyoretes, etc.Una narració 
distesa, de prosa àgil, ben travada, que 
atrapa! 
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GUSTI Basurarte. Crear, 

divertirse y  jugar   
Barcelona: 
Oceano 
Travesía, 2009 

Coneixemen
ts 

Treballs 
manuals # 
Reciclatge 

Reciclar i crear al mateix temps. Una 
manera creativa d’afrontar el problema 
de la brossa que produïm. 
Imaginació i creativitat!! 
Bo! 
 
 
 
 
 

JANÉ, Albert 
(adap.). 
Il·lustr. 
Emilio 
Urberuaga 

El llibre de les 
faules 

Barcelona: 
Combel, 2010 
(L’hora dels 
clàssics) 

Conte Faules # 
Animals 
personificats 

Les faules, narracions protagonitzades 
principalment per animals, formen un 
dels gèneres literaris més antics que 
existeixen. En Jané, amb el llenguatge 
rigorós i vigorós que el caracteritza n’ha 
versionat més d’una seixantena de tot el 
món. Les il·lustracions, encertades i 
suggerents, mantenen  el to. Una 
suggerència, no us perdeu les mirades 
dels protagonistes!!! 

 JUNAKOVIC
Svjetlan 

Fent la meva: una 
història de 
sabates 

Barcelona: 
Saga, 2009 

Crònica Vida 
quotidiana # 
Literatura 
infantil 

Una pedreta invisible dins la sabata 
actua com un sisè sentit en la vida del 
protagonista i l’ajuda a triar el que més 
li convé pel camí de la vida.  
La il·lustració, del mateix autor, juga 
amb els tons ocres pel conjunt, amb el 
vermell per cridar  l’atenció i es val de 
l’ús de les perspectivas per presentar 
diferents visions dels aconteixements. 
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Molt interessant!!! 
Àlbum il·lustrat molt recomanable!! 

 

 

LALANA,Fer
nand 
Il·lustr.Mikel 
Casal 

Indústrias Gon Madrid: 
McMillan, 2009 

  Novel·la 
d’aventures # 
Fantasia # 
Humor 

Una història que dóna pas a una figura 
sorprenent, la d’en Nico, un 
APRENENT! Espècie en extinció.  
Dins la fàbrica d’articles de broma en 
Nico viurà una accelerada i sorprenent 
promoció i lideratge. Tot i que un 
singular fantasma també hi tindrà el seu 
paper! 
Humor del fi i intel·ligent! 
A tenir en compte! 
 

 

 

MARTÍ I 
BERTRAN, 
Pere. Il·lustr. 
Noemí 
Villamuza 

En Roger i el 
xoriguer 

Barcelona: 
Lynx, 2009 
(Ales de paper) 

Novel·leta Ocells 
rapinyaires # 
Literatura 
infantil 

En Roger és un nen de vuit anys que viu 
un estiu fantàstic quan pot ajudar el seu 
oncle a tenir cura d’un xoriguer ferit. 
Una narració interessant per apropar els 
infants a una feina molt interessant i 
seguir les peripècies que n’esdevenen. 
Les imatges, d’una autora d’estil molt 
personal, il·lustren amb sobrietat tots els 
passos de la narració.   
Bé! 
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MOYA, Rosa 
(adap.). 
Il·lustr. Roger 
Olmos 

Les aventures de 
Tom Sawyer, 
basat en l’obra 
original de Mark 
Twain 

Barcelona: 
Lumen, 2009 

Conte Clàssics de la 
literatura 
infantil # 
Adaptacions 

Una pinzellada de l’obra de Twain per 
fer venir ganes de llegir les aventures 
d’aquell noiet entremaliat i el seu 
entranyable amic Huckleberry Finn. 
Les il·lustracions a tota pàgina de colors 
foscos, impactants, molt personals, hi 
acaben de donar el pes. 
Una bona introducció a l’obra completa! 
 
 

 

NEIRA 
CRUZ, Xose. 
Il·lustr. Judit 
Morales 
 

La Violeta no és 
violeta 

Madrid: 
Macmillan, 
2009 
(Llibresaure) 

Novel·leta Germanes i 
germans # 
Gelosia # 
Narrativa 
infantil  

La mare de la Violeta està embarassada 
i ella està feta un embolic. D’una banda, 
il·lusionada esperant el germanet. 
D’altra, desitjant que la mare l’estimi 
com sempre. Tot i això la Violeta té un 
encàrrec formidable: ha de triar el nom 
del nouvingut. Imatges realistes i riques 
en detalls, retraten els variats estats 
d’ànim de la protagonista que es mou en 
un entorn plàcid i  amorós. 

 
 
 
 

OBIOLS, 
Miquel. 
Il·lustr. 
Miguel 
Calatayud 
 
 

Llibre de les 
M’Alícies 
 
 
 
 

Pontevedra: 
Kalandraka; 
Hipótesis, 2009 

Conte 

 

Nenes # 
Contes 
infantils 

Kalandraka ens va oferint reedicions 
d’obres importants com la d’aquestes 
suggerents Alícies publicada el 1990, 
mostra de l’avantguarda creativa per a 
lectors de totes les edats. Original 
reinvenció del personatge de Carroll a 
través de dotze històries esbojarrades, 
surrealistes i estrambòtiques trufades de 
sentit de l’humor.  Atenció al treball 
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estètic de les il·lustracions que es deuen 
a la ploma d’un altre pes pesant de la 
literatura infantil catalana. 
Per llegir i gaudir d’un llibre gens 
convencional!! 
Àlbum il·lustrat 
 

 

PELLICER, 
Rosa M. 
Il·lustr.Paco 
Giménez 

La selva en vers 
 
 

Alzira: 
Bromera, 2009 

Poesia Poesies # 
Bestiari # 
Contes 
populars 

Bestiari ordenat alfabèticament, de fàcil 
consulta. Poesies trufades de referents 
als contes populars, la mitologia i la 
cultura catalana. Les il·lustracions, 
subtils, ofereixen diferents mirades al 
text.  L’apèndix documental ben fet.  
Un conjunt que esdevé un llibret 
deliciós!! 
Molt recomanable! 

 

POE, Edgar 
Allan. Il·lustr. 
Roger Olmos 

Chevalier 
Auguste Dupin i 
la carta robada 

Barcelona: 
Lumen, 2009 

Conte Misteri # 
Narrativa 
infantil 

Relat de misteri basat en una narració 
d’Edgar Allan Poe. Una carta robada a 
una dama de l’alta societat londinenca 
d’un segle XIX emmarcat de misteri, és 
el desllorigador de tota la història. 
Les imatges d’Olmos, fosques i 
enigmàtiques, concorden amb el to 
intrigant que suscita el conte. 
Àlbum il·lustrat de gran format 
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PONTI, 
Claude 

Catàleg de pares 
per a nens que 
vulguin canviar-
los 

Barcelona: 
Corimbo, 2009 

Narrativa Literatura 
infantil # 
Humor  

No estàs content amb els pares que tens? 
CANVIA! Pares i mares a dojo! Textos 
que vessen humor i  faciliten una bona 
sinergia entre infants i adults! I fan seva 
la màxima que resa: “la gent parlant 
s’entén!” 
MOLT RECOMANABLE! 
Els dibuixos, caricatures enginyoses, fan 
el ple.  
Àlbum il·lustrat de gran format 
 

 

RIDDELL, 
Chris  

Ottolina va a 
l’escola 

Barcelona: 
Cruïlla, 2009 

Novel·leta Literatura 
fantàstica # 
Misteri 

Desprést d’Ottolina i la gata groga, una 
Ottolina, valenta i decidida com sempre, 
es mostra serena i tranquil·la davant el 
començament de curs en una escola 
encantada! 
Com en el primer volum, les situacions 
divertides, misterioses i originals es 
repeteixen! Bo! 

 

    

SALA I 
VILA, Carles. 
Il·lustr. 
Susana del 
Baño 

El triomf d’en 
Polit Bonaveu 

Barcelona: 
Cruïlla, 2009 

Novel·leta Novel·la 
d’aventures # 
Humor 

En Polit Bonaveu és un xicot corrent, 
tranquil, que li encanta cantar a la dutxa. 
Un bon dia els seus refilets traspassen 
les parets de casa seva i se li ofereix la 
gran oportunitat de cantar davant el 
públic!! Però ara comencen els 
maldecaps, en Bonaveu, sense el raig de 
l’aigua de la dutxa mullant-li el cap... 
Premi Vaixell de Vapor 2009 

 SANTANA, 
Eva 

Els maldecaps de 
l’Emi Pi 

Barcelona: 
Estrella polar, 

Novel·leta Novel·la 
realista # 

L’Emi és una noieta amb molta 
personalitat, que se serveix d’una 
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2009 
(L’Odissea) 

Noies 
adolescents # 
Diaris íntims 

llibreta per escrire-hi les coses que li 
passen, bones i dolentes o per desfogar-
se i no anar a la grenya amb la família, 
els mestres,  ni amb els amics! 
El to directe, en primera persona, de 
l’Emi, atrapa! 
 

 STAMM, 
Peter. Il·lustr. 
Jutta Bauer 

Per què vivim als 
afores de la ciutat 

València: 
Tàndem, 2008 

Narrativa Cases # 
Literatura 
infantil 

Una història que des que es va publicar 
ha anat recollint elogis. Un viatge poètic 
per diferents i inversemblants per 
poguer-hi viure. Un text senzill que 
permet entrar i fruir de la narració i 
deixar-se endur per les imatges de cada 
habitatge possible. La il·lustradora ha 
estat guardonada amb el Premi Hans 
Christian Andersen 2010. Un premi 
equivalent al Nobel de la literatura 
infantil i juvenil. Molt bo!!! 

VANCE 
MARSHALL, 
James.Il·lustr.  
Francis 
Firebrace 
 

Històries del 
Billabong 

Barcelona: 
Thule, 2009 

Conte Contes 
populars # 
Llegendes # 
Austràlia 

Un recull de llegendes dels aborígens 
australians que mostren com des de 
temps remots ells, com nosaltres, s’han 
aplicat a explicar-se el món. 
Les il·lustracions, d’un artista aborigen, 
tenen els signes i els símbols de la seva 
cultura. Un apèndix els explica! 
Interessant!! 
Àlbum il·lustrat 
 

 VENTURA, ABCdario Madrid: Alfabet Alfabets Una acurada edició, unes il·lustracions 
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Antonio. 
Il·lustr. 
Noemí 
Villamuza 

Nórdica Libros, 
20101 

il·lustrats poètiques, interpretatives, un conjunt de 
petit poemes, pensaments, frases 
curtíssimes, un fantàstic efecte visual de 
vermells, negres i blancs… 
Un llibre. Una petita obra d’art! 
No us el perdeu! 
 
 

VERHELST, 
Meter. Il·lustr. 
Carll Cneut 

El secreto de la 
garganta del 
ruiseñor 

BarbaraFiore, 
2009  
 

Conte Contes 
populars 
d’animals # 
Ocells # 
Animals 
personificats 

Una recreació del conte d’Andersen. 
Una edició de luxe amb il·lustracions 
subtils i poètiques, orientals. Els cantells 
del llibre pintats amb or. Un munt de 
metàfores a descobrir. 
Àlbum il·lustrat 
 
 

 

VIRGILI 
MARÓ, 
Publi. Adap. 
Rosa Navarro 
Durán. 
Il·lustr. 
Francesc 
Rovira 
 

L'Eneida 
explicada als 
infants 

Barcelona: 
Edebé, 2009 
(Clàssics 
explicats als 
infants) 

Literatura 
clàssica 

Clàssics # 
Adaptacions 

Versió per a infants del clàssic. 
L’adaptació d’obres cabdals de la 
literatura clàssica permet que nois i 
noies segueixen les aventures, coneguin 
els protagonistes, les seves heroïcitats i 
les seves febleses. Que participin d’una 
cultura que ens agermana. 
Herois i heroïnes, déus, deesses, 
batalles, amor, traïció... 
Les il·lustracions fan visibles el nus de 
cada episodi. Bé!! 
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WAL, 
Anneke van 
de. Il·lustr. 
Fina Rifà. 

Els dissenys de 
moda robats 

Barcelona: 
Edicions del 
pirata, 2008 (El 
servei de 
bruixeria de la 
Tina i la Mina; 
1) 

Novel·leta Bruixes #  
Novel·la de 
misteri # 
Humor 

Un taller de disseny de moda és víctima 
del robatori dels models de la 
temporada. Un agència de detectives 
dirigida per unes bruixes totalment 
modernitzades s’ocuparà que estiguin a 
temps a les passarel·les. 
Atenció als modelets de les detectives! 
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A partir d’11 anys   
Lectures recomanades a partir dels 11 anys: El goig de triar les lectures! L’adquisició de l’autonomia  
lectora dels lectors de bo de bo! 
Coberta Autor Títol Editorial i 

col·lecció 

Tipologia Descrip-

tors 

Observacions / Resum 

 

ALAPONT, 
Pasqual. 
Il·lustr. 
Montse 
Español 

El quadern 
taronja de 
Morgana        
 

Alzira: 
Bromera, 2009 
(El club de la 
Ciencia) 

Novel·la Novel·la 
realista # 
Adolescents 

La Morgana està fent sisè de primària i 
creu que la seva vida està a punt de fer un 
tomb. Sobretot quan comenci l’ESO!  De 
moment espera amb ànsia que comenci la 
lliga femenina de bàsquet i que el Víctor 
no l’atabali amb la història de que n’està 
enamorat! Però... .... 
A través del seu diari sabrem les coses 
que li passen i com se sent!! 
 

 

ANGUERA, 
Mercè 

Quatre gats La GalerA, 
2009 
(Antibarbis) 

Novel·la Novel·la 
realista # 
Adolescents 

Nova entrega de les aventures de les tres 
Antibarbis, totes per a una i una per a 
totes. A Quatre gats, l’avorriment de les 
vacances els passarà fent de guies d’un 
amic londinenc. Una feina que no les 
“molesta” gens ni mica! 
Aventures divertides que atrapen!! 
Seleccionat Premi Atrapallibres 
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CARRANZA, 
Maite  

Màgia d’una nit 
d’estiu 

Barcelona: 
Edebé, 2009 

Novel·la Novel·la 
d’aventures # 
Literatura 
fantàstica 

Excel·lent novel·la d’una de les 
escriptores catalanes de literatura per a 
infants més prestigiosa. Una narració en 
què la màgia i la realitat estan molt ben 
travades i el que sobresurt són les 
aventures d’uns joves actuals amb els 
mitjans més moderns a l’abast, 
intel·ligents i espavilats que saben fer 
front a qualsevol dificultat amb optimisme 
i humor. Un bon feix d’energia positiva es 
desprèn de la seva lectura!! 

    

 

BONMATÍ, 
Ricard. 
Il·lustr.  
Montse 
Ginesta 
 

Estimades feres Barcelona: 
Baula, 2009. 
(Ala Delta. 
Sèrie blava, 
Poesia, 31) 

Poesia Poesies # 
Bestiari 

Un poemari que té per protagonistes una 
colla d’animals. Bestiari on la major part 
de versos ofereixen la descripció de 
característiques dels animals triats. Altres, 
estableixen amb subtilesa retrats que 
comparteixen persones i feres. 
Unes il·lustracions que permeten veure 
renovat l’estil de l’artista hi aporten un 
plus d’imaginació!! 
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CHABAS, 
Jean-François 

Els secrets de la 
Faith Green 

Barcelona: 
Cruïlla, 2009 
(El vaixell de 
vapor) 

Novel·la Novel·la 
realista # 
Novel·la 
d’aventures # 
Àvies i néts 

Al Mickey  compartir habitació amb 
l’àvia durant un temps no li fa cap gràcia. 
No creu tenir-hi res en comú. Ell és un 
xicot de Brooklyn i l’àvia ha viscut tota la 
vida a les muntanyes. Arriba l’àvia, 
malcarada, però carregada de secrets, i 
poc a poc, en anar-los desvetllant la seva 
relació amb l’àvia canviarà radicalment. 
Novel·la molt premiada que atrapa pel seu 
ritme mesurat i la seva originalitat!! 
Una novel·la original que atrapa! 
Seleccionat Premi Atrapallibres  

 

COLFER, 
Eoin  

Airman: una 
traïció convertida 
en llegenda  

Alzira: 
Bromera, 2009 
(Esfera) 

Novel·la Literatura 
fantàstica # 
Novel·la 
d’aventures 

Novel·la que beu de les fonts de la 
novel·la d’aventures més tradicional: 
Dumas, Stevenson,... 
Personatges que evolucionen, escenaris 
canviants, un heroi que necessita de tota la 
seva força de voluntat per vèncer proves 
extremes,... 
Interessa per la desmesura, perquè té un 
bon guió i un protagonista que atrau!! 

 

DAHL, 
Roald.   
 

Les grans 
aventures d’en 
Charlie i el 
senyor Willy 
Wonka 

Barcelona: La 
Magrana, 2009 

Novel·la Literatura 
fantàstica 

La Magrana ha recuperat en un sol volum 
dues de les obres cabdals d’aquest genial 
escriptor: Charlie i la fàbrica de xocolata 
i Charlie i l’ascensor de vidre. Els 
protagonistes: el jove Charlie Buckett i 
l’estrambòtic senyor Wonka. 
Lectures que un cop feta la presentació 
haurien de marxar soles perquè asseguren 
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acció i divertiment!! Molt bo!! 
 

 

DOYLE, 
Arthur Conan 

La vall de la por Barcelona: 
Bambú, 2009 
(Lletres 
Majúscules) 

Novel·la  Novel·la 
policíaca # 
Clàssics de la 
literatura 
infantil 

Un crim per resoldre. Una vall misteriosa. 
Un personatge malvat d’allò més: el 
professor Moriarty. Un clàssic del famós 
detectiu Sherlock Holmes que xucla el 
lector en un intens i vertiginós remolí que 
atrapa! 
Deducció i acció! 
 

 

 

ELLABBAD, 
Mohieddin 

La libreta del 
dibujante 

Santa María de 
Tormes 
(Salamanca): 
Lóguez, 2009 

Coneixemen
ts 

Art i artistesr  Pensaments, records d’infantesa, somnis, 
bellesa, sensacions, olors, mirades, ... les 
petites coses que van portar l’autor des de 
ben petit a seguir els camins de l’art. Una 
proposta preciosa de la mà d’aquest 
magnífic escriptor i cal·lígraf egipci que 
no decebrà ni pels continguts ni per com 
estan mostrats. Un àlbum il·lustrat 
bilingüe, àrab i castellà que es llegeix de 
dreta a esquerra.  
Molt bo!!! 

 FANTAUZZI
, Stefania 
(adap.). 
Il·lustr. Adrià 
Fruitós  

L’elixir d’amor  Barcelona: 
Hipòtesi, 2009 

  Adapatació de l’òpera de Donizetti que 
combina el llibret adaptat amb exquisides 
il·lustracions per representar  escenaris i 
personatges amb una gran riqueza de 
color i diferents catadures. Òpera bufa 
protagonitzada per noi pobre, enamorat de 
la més bella i rica del poble i un segon 
pretendent fatxenda i pressumptuós El CD 
que acompanya l’àlbum conté les 8 àries 
més significatives de l’obra. Interessant 
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 per a grans i petits. Bona audició!! 

 

 

FINE, Anne. 
Il·lustr. Jordi 
Peidró 

Malsons 

. 

 

Alzira: 
Bromera, 2009 
(El Micalet de 
por) 

Novel·la Novel·la de 
terror 

Nou títol d’aquesta col·lecció que fa posar 
els pèls de punta als lectors! Un secret 
terrible envolta la vida d’Imogen, només 
Mel, la seva nova amiga, una obstinada 
lectora, podrà ajudar-la a esbrinar un  
assumpte tan inquietant. Però , vèncer els 
poders malèfics de la fetilleria té un 
preu… 

Una autora experta que convenç! Bo! 

 

 

FUNKE, 
Cornelia 
 

Greta i Òliba, 
cuidadores de 
gossos 

Alzira: 
Bromera, 2009 
(Esfera) 

Novel·la Novel·la 
realista # 
Novel·la 
d’aventures 

Han arribat les vacances d’estiu i Greta 
que les viurà a casa del seu oncle està 
emmurriada. El tiet té una regla de 
conducta que s’escapa a tota lògica: res de 
gossos a casa! Sort que amb l’arribada de 
l’Òliba, la seva cosina les coses 
milloraran: repartiran cartells pel barri i 
s’oferiran com a cuidadores de gossos! 
Fresc, divertit, moltes noies i noies s’hi 
poden sentir representats!! 
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GAIMAN, 
Neil.Il·lustr. 
ChrisRiddell 
 

El llibre del 
cementiri 

Barcelona: 
Estrella Polar, 
2009 

Novel·la Literatura 
fantàstica  

Després de l’èxit de Coraline, l’autor 
torna a entusiasmar els lectors amb 
aquesta novel·la singular, de temàtica 
original, on un infant quasi de bolquers 
que s’escapa de morir assassinat com tota 
la seva família a mans d’una secta 
contrària, és recollit pels habitants del 
cementiri que hi ha prop de casa seva  i 
criat pels fantasmes dels morts! S’ha de 
llegir!! 
Molt bo!!! 

 
 

GAIMAN, 
Neil. Adap. i 
il·lustració: P. 
Craig Russell. 

Coraline.  gràfica Barcelona: 
Comic Books, 
2009 

Novel·la Novel·la 
gràfica # 
Literatura 
fantàstica 

L’endemà de canviar-se de casa Coraline 
va a investigar-ne tots els racons! En 
travessar una porta descobreix que a dins 
hi ha una rèplica de casa seva i també una 
rèplica dels seus pares que no la volen 
deixar marxar!! 
Un text escruixidor i unes magnífiques 
il·lustracions que contribueixen a que al 
lector sovint se li posin els pèls de 
punta!!! ! No us el perdeu!! 

GEHM, 
Franziska 

Una amiga de 
por! 

Barcelona: 
Baula, 2010 
(Les bessones 
vampires) 

Novel·la Novel·les 
d’aventures # 
Humor 

La família Tepes es muda de país. Se’n 
van de  Transsilvania per instal·lar-se a 
Alemanya, perquè la senyora Tepes 
considera que ja toca. Ella és mortal, el 
seu marit és vampir i les bessones mig i 
mig!!, i  vol que coneguin com viu la part 
mortal de la seva família i els mortals en 
general. 
Però la seva condició de mig vampires 



Curs 2010 - 2011 

 60 

 podrà passar desapercebuda? 
Divertides aventures terrorífiques! 

 

GIMÉNEZ, 
Llorenç. 
Il·lustr. Fran 
Parreño 

Nous acudits de 
Llorenç   

Alzira: 
Bromera, 2009 
(El Micalet 
galàctic) 

Literatura Tradició oral Recull de més de dos-cents acudits i 
historietes de la mà d’aquest contacontes 
del País Valencià. Mostra una bona 
manera de recuperar la construcció de 
textos humorístics procedents de la nostra 
tradició oral. 
Per riure de gust!! 

 

 

GISBERT,Fra
nces 
Il·lustr.Agustí 
Comotto 

Cinc viatges pel 
misteri 

Barcelona: 
Barcanova, 
2009 (Sopa de 
llibres; 152) 

Narrativa Detectives # 
Literatura 
infantil 

Cinc relats breus que protagonitzen una 
tieta esbojarrada -però no se li pot negar 
que es tracta d’una detectiva eficient - i la 
seva neboda que l’acompanya en les seves 
perquisicions no gaire de bon grat. 
Les il·lustracions són atractives, 
especialment les de la coberta, i 
documenten els escenaris on es 
desenvolupa l’acció. 

 

 

HARRIS, 
M.G. 

La ciutat 
invisible  
 

Cruïlla, 2009 
(Expedient 
Joshua) 

Novel·la Literatura 
fantàstica # 
Novel·la 
d’aventures 

El protagonista acaba de rebre la notícia 
que el seu pare, arqueòleg, ha mort en un 
accident a la selva. El noi, no accepta que 
una persona tan experimentada com son 
pare el seu pare s’hagi descuidat fins 
aquell punt Decidit, ell i uns amics aniran 
al lloc del succés on hi trobaran multitud 
de pistes que remeten a l’assassinat del 
pare per robar-li un manuscrit antiquíssim 
on s’hi aventura la fi del món i unes 
inquietants afirmacions sobre el poble 
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maia.Interessant, a vegades excessiu, però 
d’aventures no n’hi falten! 

HOMER 
Albert Jané 
(adap). 
Il·lustr. Pep 
Montserrat   
 

L’Odissea Barcelona: 
Combel, 2008 
(L’hora dels 
clàssics) 

Literatura 
clàssica 

Clàssics # 
Adapatacions 

Un dels grans poemes èpics da tots els 
temps, ara , en una versió rigorosa i 
acurada pera nois i noies. Un mos de la 
cultura clàssica de la mà d’un gran mestre 
del llenguatge i d’unes il·lustracions de 
gran bellesa que apropen déus, herois i 
heroïnes envoltats d’objectes, abillats i 
pentinats com en el seu temps! Magnífic! 

 

HURLEY, 
Tonya. 

Ghostgirl. El 
retorn  

Barcelona: 
Estrella polar,  
2009.( L’illa del 
temps) 

 Literatura 
fantàstica 

La noia que va morir escanyada per una 
gominola i que va retornar al món dels 
vius per acabar de resoldre un problema, 
ara torna una altra vegada perquè no acaba 
d’acostumar-se a les normes que regeixen 
a l’altre món. Una tragicomèdia, agre-
dolça, que es llegeix de gust! 
L’edició, com en la primera entrega: 
impactant! 

 JIANG 
HONG, Chen 
 
 
 
 
 
 
 

Mao y yo Barcelona: 
Corimbo, 2008 
 
 
 
 

Crònica Xina # 
Història # 
Literatura 
infantil 

A través del record i la mirada d’un nen 
l’autor ofereix una pinzellada de quan de 
petit es va produir a la Xina la Revolució 
Popular i el canvi cap el model comunista 
iniciat per Mao. L’època  es visualitza a 
través d’esplèndides il·lustracions, 
realistes, pulcres, i excel·lentment 
documentades. Una delícia!! A partir i 
fins a qualsevol edat! 
Àlbum il·lustrat 
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KINNEY, Jeff  
 

Diari del Greg: 
Un pringat total 

Barcelona: 
Empúries, 2008 

Novel·la Novel·les 
realistes # 
Humor 

Divertida narració de les aventures i 
tribulacions d’un adolescent  en la seva 
vida de cada dia. Problemes amb el germà 
gran (en el fons s’estimen), els pares (en 
realitat se suporten força bé), amb els 
companys de l’institut (quina colla), els 
professors (els hi reconeix l’esforç), ... 
L’edició és força original i atractiva, gens 
densa,... En conjunt un text molt 
recomanable! N’han sortit dues entregues 
més!! 

 

 
 

KIPLING, 
Rudyard. 
Il·lustr. Mauro 
Evangelista 

Carta a un hijo 
 

Zaragoza: 
Edelvives, 2008 

Poesia Poesies # 
Pares i fills 

If, una de les poesies més conegudes de la 
literatura universal publicada el 1910, que 
ens porta a reflexionar sobre la 
responsabilitat dels nostres actes i les 
nostres actituds per arribar a ser  
considerats persones. Llibre esplèndid, de 
format gran, on l’equilibri estre el text i 
les il·lustracions que ens acosten a 
personatges literaris, espais mítics, 
confegeix un tot que dóna més força al 
poema. Molt interessant per a totes les 
edats, llegir en veu alta, comentar!!! 
Àlbum il·lustrat de gran format 
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KRÜGER, 
Michael. 
Il·lustr. Quint 
Buchholz 

Els animals 
tornen 

Barcelona: 
Cruïlla, 2009 

Narrativa Llibertat # 
Literatura 
infantil 

Una mena de faula que planteja la qüestió 
de què hauríem de fer els humans si un 
bon dia tots els animals s’unissin i 
prenguessin la decisió de recuperar tots 
els espais que temps era temps havien 
estat seus! 
Interessant tant el text com les 
il·lustracions que cal observar amb cura! 

 

LACOMBE,B
enjamín. 
Il·lustr. 
Sébastien 
Perez 
 

Genealogía de 
una bruja 

Madrid: 
Edelvives, 2009 

 Bruixes # 
Història i 
crítica 

La Lisbeth troba a les golfes de casa de 
l’àvia un llibre misteriós que parla de les 
bruixes més afamades de la història. Passa 
que la noia no s’explica què hi fan en 
aquest llibre el seu retrat i el de l’àvia! 
Un estoig de col·leccionista amb dos 
llibres: la història de la Lisbeth i un recull 
de les bruixes més cèlebres de totes les 
èpoques.  Un divertiment i un luxe de 
poder gaudir de les precioses il·lustracions 
d’en Lacombe1 
Molt bo!!! 

 

 

LONGAN,Lai
a. Il·lustr.Jordi 
Vila-Delclòs  

Otto, el nen que 
va arribar amb la 
neu 

Barcelona: 
Animallibres, 
2009 (La 
formiga; 12) 

Novel·la Literatura 
fantàstica #  
Pares i fills 

Una història dins el fred on hi caben la 
realitat i tal vegada el somni o potser... 
Les il·lustracions, d’un realisme càlid 
malgrat els paisatges nevats, fotografien 
els escenaris i aporten un plus de lectura 
de la imatge a la narració. 
Interessant! 
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LONDON, 
Jack 

Amor a la vida i 
altres relats 

Barcelona: 
Bambú, 2009 
(Lletres 
Majúscules) 

Narrativa Aventures # 
Literatura 
infantil 

Un recull de contes d’un dels escriptors 
que més va viure les aventures que 
després  va anar descabdellant i que el 
situen com un dels pares de la novel·la 
d’aventures. Llegir el relat que dóna nom 
al recull, és viure l’angoixa del 
protagonista, el fred, la solitud...Bo!!! 
Una col·lecció d’obres cabdals de la 
literatura amb el plus afegit d’un bon 
dossier documental que situa l’autor, 
l’època i l’obra. 

LOUART, 
Carina 

Nois i noies, la 
igualtat al teu 
abast 

Barcelona: 
Estrella polar, 
2009 (El món 
estimat) 

Coneixemen
ts 

Coeducació El primer home es diu Lucy; Segles de 
dominació masculina; La Revolució? 
Menys per a les dones!; Del codi de 
Napoleó a les primeres feministes;… 
Aquestes i moltes altres qüestions per 
posar a debat el dret de ser iguals i amb 
els mateixos drets dones i homes! 
Bon material. 
 
 

 

MONEDERO
Daniel. 
Il·lustr. Òscar 
T. Pérez 

Artistas insòlits Barcelona: La 
Galera, 2009 

Narrativa Art i artistes # 
Humor 

Un text tan insòlit com el títol.  
S’ha de llegir!! 
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NESQUENS,
Daniel. 
Il·lustr.Sergio 
Mora 
 

Papá tatuado [S.l.]: A Buen 
Paso, 2009 

Narrativa Pares i fills # 
Literatura 
infantil 

Les peripècies de la vida d’una persona, 
escrites damunt la seva pell.  
Un infants escolta ple de curiositat i 
estupefacció, cada un dels episodis i 
repassa embadalit cada un dels tatuatges. 
Imatges personals d’un il·lustrador en 
alça. 
Original! 
Àlbum il·lustrat 

 

 
 

NICHOLLS, 
Sally 

Maneres de viure 
per sempre 

Barcelona: 
Cruïlla,  

Novel·la Novel·la 
realista  

En Sam, té onze anys i té leucèmia. L’any 
que li queda de vida el vol aprofitar per 
obtenir respostes. Té tota mena de 
preguntes i algunes sobre la mort que 
ningú li respon. Una narració 
entendridora, gens sensiblera, sobre com 
afronta la mort un nen i com ha va 
concretant en una mena de diari! 
Seleccionat Premi Atrapallibres! 

 

 
 

ORTIZ DE 
ZARATE, 
Marisol 

La canción de 
Shao-Li 

Barcelona: 
Bambú, 2009 
(Viscut) 

Novel·la Novel·la 
realista 

Una narració per als més grans, per als 
més llegidors, que presenta un dels temes 
més discutits que ofereixen els mitjans 
àudiovisuals: aquests espectacles de 
concursos televisius en què el respecte a 
les persones queda, si més no, poc clar! 
Debat a la vista! 
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PASCUAL, 
Ramon 

Guia d’arbres per 
a nois i noies 

Valls: 
Cossetània, 
2009 

Coneixemen
ts 

Arbres # 
Guies 

Una guia moderna i innovadora, amb 
claus d’identificació senzilles i de fàcil 
maneig. De boscos del país. Fotografies i 
dibuixos... Arbres que trobem al carrer i 
als parcs i els arbres fruiters més 
corrents... Esquitxades de llegendes, 
curiositats,...  
Molt recomanable! 
 

 

 

PLA, Ru La pedra robada: 
el món que dorm 
1 

Barcelona: 
Viena Edicions, 
2009 

Novel·la Literatura 
fantàstica # 
Novel·la 
d’aventures 

Fa setanta milions d’anys va néixer el 
primer somni. Des d’aquell moment 
tothom va començar a somiar i es va crear 
un univers màgic on somni i realitat 
s’entrellacen. Passa que el dorment que 
entra dins l’univers dels somnis ho té molt 
difícil per sortir-ne.  En aquesta primera 
entrega de la trilogia es segueix el rescat 
d’un amulet molt important per als dos 
mons. 
Aventures fantàstiques! 

 

 

POE, Edgar 
Allan 

L’univers de Poe Barcelona: 
Bambú, 2009 
(Lletres 
Majúscules) 

Conte Contes de 
terror # 
Contes de 
misteri # 
Clàssics 

Volum editat per celebrar el bicentenari 
d’aquest escriptor que va saber crear un 
món extraordinari trufat de terror i de 
misteri. 
Cinc contes que s’encarreguen de mostrar, 
tal com re títol indica,  la qualitat literària 
i imaginativa de l’univers de Poe. 
Bo!!! 
Dossier documental que situa l’autor, 
l’època i l’obra. 
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PULLMAN, 
Philip. 
Il·lustr.David 
Mostyn 

Jack Peusalats Alzira: 
Bromera, 2009 
(El Micalet 
galàctic) 

Novel·la  Novel·la 
gràfica # 
Novel·la 
d’aventures 

La nit que els tres germans van decidir 
fer-se escàpols del terrible orfenat, encara 
eren molt joves i ni s’imaginaven els 
perills esgarrifosos que els esperaven 
travessant els carrers ombrívols del 
Londres victorià.  
Text que atrapa i dibuixos que aporten un 
triple plus de lectura! Molt bo! 
Per passar-ho molt bé! 
 

 

PULLMAN, 
Philip 

La maledicció del 
robí  

Alzira: 
Bromera, 2009 
(Esfera) 

Novel·la Novel·les 
d’aventures # 
Novel·les de 
misteri 

Una nova heroïna de Pullman, tan 
espectacular com sempre, que passa les 
mil peripècies pels carrers tètrics i rònecs 
del Londres victorià entestada a desxifrar 
les veritables causes de la mort del seu 
pare i del misteri d’una joia tan cobejada 
com funesta. 
Aventures i misteri a dojo! Pels més 
grans. 

 SAINT-
EXUPÉRY, 
Antoine de 

El petit príncep Barcelona: 
Salamandra, 
2009 

Literatura  Literatura Un pop up. Un llibre per a les grans 
ocasions, amb el text íntegre de l’original 
i les aquarel·les del mateix Saint-Exupéry 
que prenen volum i el fan entranyable. 
MOLT BO!! 
Llibre-joc 
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SENNELL,Jo
les. 
Il·lustr.Isabel 
Gomis 

El fantasma de la 
Seu 

Barcelona: 
Cruïlla, 2009 
(El vaixell de 
vapor; 169) 

Conte Contes 
catalans # 
Literatura 
fantàstica 

Una història misteriosa que transcorre pels 
carrers pròxims a l’antiga catedral. 
Misteris que no tenen explicació però que 
els habitants de la vila estan segur que han 
succeït.  
Bé! 

 
 

SERRES, 
Alain 

Yo seré los ojos 
de la Tierra (amb 
un CD amb 
músiques del 
món) 

Zaragoza: 
Edelvives, 2009 

Coneixemen
ts 

Desenvolupa-
ment 
sostenible 

Un llibre molt bell que mostra en imatges 
i textos la necessitat que tothom assumeixi 
la seva responsabilitat enfront del planeta 
Terra. Ens  parla de creixement 
demogràfic, agricultura intensiva, 
refugiats, educació, treball, comerç just, 
marees negres, ecologia, solidaritat… Un 
glossari de paraules clau del 
desenvolupament sostenible i un CD de 
música que recopila cançons de diferents 
països. Molt interessant!! 
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SERRES, 
Alain 

Una cocina tan 
grande como el 
mundo 

Madrid: 
Kokinos, 2008 

Coneixemen
ts 

Aliments # 
Receptaria de 
cuina # 
Diversitat 

Receptes culinàries de tot el món. 
Diversitat d’aliments i de maneres de fer. 
Una pluja de curiositats i particularitats 
que estimulen l’interès per cuinar els 
aliments de sempre de manera diferent i el 
món es fa més petit. Més pròxim.  Sabors 
i olors que agermanen. 
Que vagi de gust! 
Àlbum il·lustrat 

 

 

SERRES, 
Alain 

Una cocina toda 
de chocolate 

Madrid: 
Kokinos, 2009 

Coneixemen
ts 

Aliments # 
Xocolata # 
Receptaris de 
cuina # 
Diversitat 

Un munt de receptes culinàries de tot el 
món per fer gaudir de la xocolata,  servida 
a taula amb curiositats i particularitats 
d’arreu. Les magnífiques il·lustracions, 
realistes, de colors impactants, 
submergeixen el lector en un món 
d’inimaginables olors i sabors. 
Promeses difícils de resistir per als amants 
de la xocolata. 
Bon profit! 
Àlbum il·lustrat 

 

 
 

STEVENSON 
Robert Louis 

L’estrany cas del 
Dr. Jeckyll i el 
Sr. Hyde 

Barcelona: 
Bambú, 2009 
(Lletres 
Majúscules) 

Narració Novel·la de 
terror # 
Literatura 
fantàstica # 
Clàssics de la 
literatura 
infantil 

Qui no ha sentit parlar del terrible succés 
que va esdevenir a un savi científic 
londinenc que perseguia amb els seus 
experiments el propi coneixement més 
enllà de tota prudència. 
Un text pel qual el temps no passa!!  
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WILDE, 
Oscar 

El crim de lord 
Arthur Savile i 
altres relats 

Barcelona: 
Bambú, 2009 
(Lletres 
Majúscules) 

Narració Contes # 
Misteri 

“Aquell vespre, Lady Windermere havia 
reunit a casa seva tota la crema de la 
societat londinenca. No hi faltava el seu 
quiromàntic, un enigmàtic gentleman 
capaç de llegir el passat i el futur a les 
línies de la mà. Lord Arthur s’hi ofereix 
amb entusiasme, sense sospitar que 
l’horror i la tragèdia també es poden 
endevinar... “ 
Presentació de la contracoberta. 
Molt bo!! 

 

 
 
 

WILHELM, 
Doug 

Rebel·lió a la 
xarxa 

Barcelona: 
Estrella polar, 
2009 
(L’Odissea) 

Novel·la Novel·la 
realista # 
Noves 
tecnologies # 
Mestres i 
alumnes 

Narració interessant en què un grup de 
noies i noies de primer d’Institut, després 
de passar per moltes turbulències 
s’agrupen per protestar contra una nova 
disposició del centre que els deixa sense 
Internet! Un professor entusiasta els ajuda 
a saber reivindicar aquest dret! Es fa 
llegir! 

 

ZIMNIK, 
Reiner 

La grúa Pontevedra: 
Kalandraka 

Narrativa Soledat # 
Emocions # 
Literatura 
infantil 

Nova aportació de Kalandraka a la 
recuperació d’obres mestres de la 
literatura per al jovent. La història es 
desenvolupa a l’entorn d’un home que 
decideix quedar-se a viure a la grúa: tenir-
ne cura és la seva responsabilitat!  
Simbolisme, poesia, crítica social... Molt 
recomanable!!! 
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