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En Gus es un gos de caça, però a 
ell no li agrada caçar. El seu amo 
el porta a caçar amb altres gossos, 
però a ell li interessen altres coses. 
El seu amo això no ho entén i el fa 
enfadar moltíssim... El que no sap 
el seu amo caçador és que en Gus 
és diferent... I tu, estàs preparat per 
conèixer el que realment fa feliç en 
Gus? Il·lustrada amb unes tendres 
imatges, és una bonica història, ple-
na de valors, i una gran lliçó sobre 
l’amistat.

Què hi passa, al prat? Amb il·lustra-
cions estilitzadament geomètriques 
de colors harmoniosos i rics en tex-
tures, aquest llibre ens presenta 
què fan animals, plantes i elements 
de la natura al prat. A la meitat del 
llibre es pregunta: i a sota el prat? 
De la mateixa manera que en la part 
anterior, s’hi mostren alguns miste-
ris del món subterrani natural. Un 
llibre bonic i delicat per descobrir la 
natura que ens envolta i despertar 
la imaginació. 

Celebrem poder llegir de nou en ca-
talà un llibre d’Arnold Lobel, aquest 
clàssic contemporani imprescindi-
ble a qualsevol biblioteca infantil. 
Malgrat una aparença senzilla, dar-
rere Els ossos de l’aire s’amaga una 
trama subtil i emocionant, un món 
de petites desventures que giren en-
torn de la valentia, la bondat i la ge-
nerositat. Un text concís, amb sen-
tit de l’humor i unes il·lustracions 
molt expressives, plenes de detalls 
i perspectives, que evoquen l’essèn-
cia del seu estil intimista i de gran 
qualitat literària. 

Som a la cort del rei, a la Xina del se-
gle xii. I, dins aquest palau, trobem una 
princesa molt decidida a la qual —ja 
sabeu com són les tradicions— volen 
fer casar. Però, si fins ara res no ha 
estat una sorpresa, espereu a conèixer 
la princesa en qüestió! La dolça prin-
ceseta decideix sotmetre els seus pre-
tendents a una sèrie de proves d’en-
giny amb la idea que cap aconsegueixi 
el seu propòsit. 
I aquí entrarà en escena un dels pre-
tendents, del qual tots els lectors ens 
enamorarem abans que la princesa. 
Per als amants de la música, l’argu-
ment de l’obra està basat en l’òpera 
Turandot i és un exquisit i premiat lli-
bre amb esperit modern i regust clàs-
sic. Magníficament escrit i il·lustrat. 

El racisme i la intolerància són els 
protagonistes d’aquest clàssic, es-
crit als anys setanta. La Winnie està 
trista perquè la seva millor amiga ha 
marxat a un altre país, fins que una 
família amb tres fills s’instal·len a 
la casa buida. Però quina sorpresa: 
són negres, els primers d’aquell 
barri! Alguns veïns començaran una 
campanya d’assetjament  contra els 
Garber i la Winnie, que representa 
la innocència, no entendrà aquests 
prejudicis. Un relat molt actual que 
parla de la igualtat i la solidaritat.

Quina planta més estranya! Com 
és que, tot i prestar-li les millors 
atencions i cuidar-la d’allò més bé, 
el jardiner no aconsegueix que faci 
flors? Ho descobrireu fixant-vos en 
les il·lustracions, que expliquen la 
història del que passa sota terra. Un 
àlbum il·lustrat per als infants més 
menuts en què text i imatge formen 
una divertida història.

En aquest segon volum de la col·lec-
ció de l’elefant Roland, coneixem la 
seva passió pels contes i descobrim 
tot el món imaginari que se li des-
perta amb la lectura sense ni tan 
sols sortir de casa. Amb il·lustraci-
ons de línies simples i el text just i 
encertat escrit en lletra de pal, l’au-
tora aconsegueix un conjunt molt 
equilibrat en què aquest entranyable 
protagonista ens sorprendrà i ens 
farà somriure.

Endevina-ho! és un llibre per als 
més menuts de la casa en format 
cartoné. A cada pàgina hi trobareu 
una endevinalla i l’infant haurà de 
descobrir-ne la solució estirant les 
llengüetes. Cada objecte amaga una 
agradable sorpresa... Qui s’amaga 
darrere d’aquesta fulla seca? En-
devines qui s’ha quedat aquest bar-
ret?...
Un llibre que convida a manipular, 
descobrir i fer volar la imaginació.

La Pippi viu sola, sense normes de gent 
gran, en una casa amb porxo, un mico, 
un cavall i una maleta plena de monedes 
d’or. Es podria ser més feliç? 
L’editorial Kókinos ens proposa el retroba-
ment amb l’estimada i per uns anys oblida-
da Pippi Langstrump. Llegiu aquest llibre i 
podreu formar part de les seves aventures 
esbojarrades, sense autoritat i ni tan sols 
educació, ni bona ni dolenta. Només ima-
ginació, diversió i amor als animals.
I, per si no fos prou, mireu més enllà i 
descobrireu que aquesta obra emblema 
de la literatura sueca és també una lliçó 
de feminisme, subtil però clara. El mis-
satge de fons és «sé cuidar-me sola». 
L’obra s’edita en tots els formats que pu-
gueu desitjar (un còmic per a petits lec-
tors, àlbum i novel·la) per tal que pugui 
arribar a totes les edats.

Un bon dia van aparèixer els ro-
bots dissenyats per estimar i, és 
clar, tothom se’n va comprar. Però 
aquesta és la història del R-BOOT 
<3 i la seva família, que només li 
encarregaven feines: rentar el cot-
xe, cuinar... Fins que un dia li van 
demanar una cosa horrible, que no 
va poder fer, i llavors els van aban-
donar. Darrere d’aquest relat s’ama-
ga un missatge clar: l’amor no és 
superflu i tothom ha de començar 
per estimar-se a si mateix. Un conte 
magnífic que ens parla de la deshu-
manització d’algunes persones.

Chris Wormell ens explica la des-
graciada vida de la Clementina, una 
nena òrfena que malviu amb uns 
tiets malànimes, horribles i cruels. 
Durant el dia la fan treballar com 
una esclava i ella somia fugir i tro-
bar aquell lloc màgic que té viu en el 
record, un lloc preciós, ple de llum 
i color. En aquesta novel·la, imatge 
i text  —tots dos del mateix autor— 
conversen, s’interpel·len i beuen l’un 
de l’altre, convertint-la en una obra 
total. Una obra extraordinària, ple-
na de moments inoblidables que no 
deixaran ningú indiferent. 

Un llibre amb un format allargat 
en el qual trobem dues parts: una 
de ràpida i una altra de lenta. El 
text que acompanya les il·lustraci-
ons complementa la seqüència de 
les accions amb molt de detall. En 
aquesta història, el dia comença 
amb molta intensitat, amb una rapi-
desa que fa que no pugui aturar-se 
fins que arriba un moment en què es 
tranquil·litza i torna enrere, desfent 
el camí per poder gaudir amb dete-
niment, tot descobrint moltes de les 
coses que no ha pogut veure a causa 
de la pressa que tenia. 

No ve d’una! va de petits gestos, com 
llençar un paper, i que algú pensi 
com en Rino: «Què passa? Només 
és un paper...». Un llibre molt di-
vertit sobre la importància de valors 
com el respecte, la conscienciació 
mediambiental, la solidaritat o la 
tolerància, indispensables per tenir 
Vilabonica neta com una patena, i 
els seus habitants, ben contents.

Nyam! Un llibre queixalat! Però qui 
ha estat? Passa les pàgines i ho 
descobriràs! Dirigit als més petits 
de casa, amb colors llampants que 
criden l’atenció. Amb pàgines mos-
segades, per resseguir amb els di-
tets i tocar formes, que són pistes 
amagades. Amb un text rimat i ale-
gre que ens descobreix un animaló a 
cada pàgina. Un llibre molt llaminer 
per descobrir animals, formes i co-
lors.

El protagonista d’aquesta història és 
en Liam, un petit conill. A en Liam 
li agrada col·leccionar tota mena 
d’objectes extraordinaris que guar-
da molt acuradament dins d’un pot 
de vidre.
En el seu camí de descobertes es 
troba amb l’Evelyn i tots dos comen-
cen a recollir troballes que semblen 
impossibles de ficar en un pot. Un 
dia l’Evelyn s’ha de traslladar a viure 
a una altra ciutat.
Com ho faran per seguir compartint 
les seves descobertes?
Un llibre amb unes il·lustracions 
molt tendres i un missatge molt clar 
sobre el poder dels records i la mà-
gia de l’amistat.

Després de la guerra, uns germans 
veuen una cua de gent a l’entrada 
d’un edifici. Pensant que hi repartei-
xen menjar, hi entren, però hi troben 
una biblioteca infantil. Els llibres 
que hi ha els aportaran esperança 
gràcies als seus personatges, que 
els divertiran i en els quals es po-
dran emmirallar. La ficció els ser-
veix per salvar-se quan la realitat 
els angoixa. Un llibre inspirat en la 
història real de Jella Lepman, on les 
il·lustracions van creixent a mesura 
que la imaginació dels protagonis-
tes es va refent. 

Alexis Galmot ens narra una història que 
ens recorda els personatges de  Charles 
Dickens, però amb un humor molt ben 
aconseguit, a l’estil de Roald Dahl.
El protagonista és en Jack Talboni, un 
jove orfe que ha de sobreviure a París 
fent el que sap fer, elaborar barres de 
pa i lioneses de xocolata. 
Un llibre que ens parla de superació, 
treball i constància, i que ens demostra 
que no tot està perdut i que cal creure 
en els somnis.
Publicat en tapa dura per BiraBiro i il-
lustrat en tons ocres i marronosos per 
Till Charlier, el llibre recorda els colors 
de les fleques i els ambients parisencs; 
això el fa més atractiu i ens permet en-
trar de ple en l’ambient en el qual es 
desenvolupa la història.

L’any 1900, a Mississipí, quatre 
amics troben quatre dòlars i se’ls 
gasten en un objecte del catàleg de 
Walker & Dawn. Escullen un revòl-
ver, però quan el paquet arriba, a 
dins només hi ha un rellotge espat-
llat. Té més valor del que sembla i 
dies més tard arriba al poble algú 
que vol recuperar-lo. Els protago-
nistes investigaran què té aquest re-
llotge, i viatjaran a Chicago, cada un 
per un motiu diferent (esperit aven-
turer, curiositat o recerca d’una vida 
millor). Amb aroma de Mark Twain, 
es tracta d’una novel·la de creixe-
ment, amistat i lleialtat.
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L’autor ens transporta, a través 
d’unes magnífiques il·lustracions, a 
un món obscur i mecànic on tothom 
és pràcticament igual, menys una 
nena, que se sent diferent de la res-
ta. A causa de la seva timidesa, opta 
pel silenci, un silenci que, malgrat 
ser impactant, l’aproparà als llibres, 
la imaginació i —la cosa més impor-
tant— la llibertat.

En Hichiro, supervivent de la bomba 
d’Hiroshima, explica a la seva neta 
que tota la vida ha arrossegat una 
gran pena: haver trencat la promesa 
que li va fer al seu millor amic abans 
de morir. La llegenda diu que, si fas 
mil grues de paper, aconseguiràs el 
que desitges. A en Hichiro només li’n 
queda una per doblegar. Podrà en 
Mizuki ajudar el seu avi a mitigar el 
sentiment de culpa? Narrat en pro-
sa, vers lliure i haikus, aquest llibre 
ens farà reflexionar sobre la valentia, 
la culpa, l’honor i l’amistat.

En aquest primer volum, l’autor, 
convertit en personatge de còmic, i 
la seva neboda Zoe ens apropen als 
inicis de l’Homo sapiens i a la ma-
nera com aquest aconsegueix con-
trolar el planeta.
Una adaptació en còmic plena 
d’humor, amb personatges inoblida-
bles que ens ofereixen una història 
de la humanitat des d’altres punts 
de vista, sovint desconeguts o poc 
considerats, però la importància dels 
quals l’autor ens convida a repensar.
L’obra és una gran muntanya 
d’informació, sovint innovadora, però 
sempre divertida i amena, que fa ac-
cessible als més joves la comprensió 
de la nostra pròpia existència.

Recomanable a partir de 5 anys.
La Tigre pot anar a dormir molt 
tranquil·la cada nit. Té un amic 
que és un monstre i li espanta els 
malsons. Tot rutlla fins que una nit 
apareix un monstre terrorífic que 
fa esgarrifar el monstre amic de la 
Tigre. Emily Tetri, autora d’aquest 
còmic per a primers lectors, crea 
un personatge entranyable amb qui 
simpatitzem de seguida. L’autora 
aconsegueix crear atmosferes molt 
contrastades entre la vetlla i la part 
fosca de la nit i els seus monstres, 
que ens deixaran sense alè. 

La diversitat és divertida és un lli-
bre-joc per fer descobrir la identi-
tat sexual als primers lectors. Les 
pàgines del llibre, dividides en tres 
parts, permeten la construcció de 
múltiples personatges sense es-
tereotips, fent entendre aspectes 
com el vestuari o les aficions de les 
persones des d’una perspectiva no 
binària. Inclou una proposta de di-
namització del conte i un recull de 
vocabulari.

Si estàs interessat a conèixer els 
robatoris més sonats dels darrers 
cent cinquanta anys, des de l’assalt 
al tren de Glasgow fins al robatori de 
la Mona Lisa, i vols descobrir com es 
van planificar, els mètodes utilitzats 
o les pistes que va seguir la policia 
per detenir-ne els autors, no et pots 
perdre aquest llibre.

L’amor és una debilitat, l’origen de 
tots els mals. Aquest és l’impera-
tiu moral del règim de Kavega. Els 
guerrers estan posseïts per la ràbia 
i el dolor i s’esborren els records i 
els sentiments als enemics del rè-
gim. Els guerrers Arbis són l’única 
esperança, fan prevaler l’esperança 
i l’amor perquè del patiment en surti 
alguna cosa positiva. La Gala lluita-
rà contra el règim de Kavega. El seu 
viatge serà feixuc i incert, però, tot i 
ser una noia maldestra, té una forta-
lesa: no oblida els seus orígens i es-
colta el que li diu el cor. Una novel·la 
fantàstica i inspiradora.

Per a la Mariya, el patinatge artístic 
és la seva passió, la seva forma de 
vida. Però viu a l’ombra de la seva 
germana, que compta amb el suport 
de la família i sempre guanya les 
competicions. Fins que diu «prou» i 
arrisca tot el que té per demostrar 
fins on és capaç d’arribar.
Barrejada amb missatges a les xar-
xes socials i blogs que treuen fum, 
trobem una història que ensenya la 
importància de creure en un mateix, 
de perseverar en els propis objec-
tius i de trobar amistats que són per 
a tota la vida.

La Jo, descontenta amb la seva nova 
família, aprofita un pícnic familiar 
per escapar-se tot endinsant-se en-
mig del bosc. Aviat coincideix amb 
una parella de personatges molt 
peculiars que li criden l’atenció. 
Amb ells, i a través d’un túnel, arri-
ba fins a San Glinglín, un món màgic 
ple de criatures fantàstiques que 
viuen amenaçades per un gat per-
vers. Tens ganes de viure una gran 
aventura i ajudar la Jo a salvar, en-
tre d’altres, les entranyables Vara-
millas?

La Hanna espera amb il·lusió la se-
tmana que cada estiu passa amb la 
seva cosina a la platja. Amb la Siv els 
estius estan carregats de competi-
cions i reptes a superar d’un any a 
l’altre. La Hanna encara no ho sap, 
però aquest estiu serà diferent. La 
seva cosina ha sofert una sèrie de 
canvis i sembla que ja no gaudeix 
amb els jocs que omplien els seus 
estius compartits. La innocent i in-
fantil Hanna s’ho mira amb descon-
cert. Serà aquest el primer estiu en 
què tot canviarà?

En Belluga és un gos que furgant el 
jardí de casa seva ha trobat un os, 
però un os de dinosaure! Quan la 
seva mestressa ho veu, ell es pen-
sa que el renyarà; en canvi, sorpre-
nentment per a ell, li diu que és un 
gos molt bo. I aquí comença un relat 
per reflexionar sobre els conceptes 
del bé i el mal utilitzant l’humor per 
acostar un tema complex als infants 
i poder-ne fer un bon debat. 

De la fusió del talent de la il·lus-
tradora Aina Bestard i del segell de 
qualitat de l’editorial  Zahorí Books, 
amb la col·laboració imprescindible 
del Museu de les Ciències Naturals 
de Barcelona, en surt aquest me-
ravellós llibre il·lustrat sobre la for-
mació i l’evolució del nostre planeta. 
Com si ens passegéssim per una 
exposició, seguim la línia del temps 
intercalant un contingut científic ri-
gorós amb làmines panoràmiques i 
transparències sobre la fauna, la flo-
ra i les transformacions geològiques 
de la Terra. Sens dubte, un bon llibre 
de coneixements. 

L’estiu de 1939 el polonès Michał 
Skibiński tenia 8 anys i uns deures 
escolars: escriure un diari de les va-
cances anotant una frase senzilla cada 
dia, per millorar la seva cal·ligrafia.
Però tots sabem què va passar aquell 
estiu a Polònia. Així que el que co-
mença com un diari alegre d’unes 
vacances infantils despreocupades 
s’acaba convertint en el cru testimoni 
d’uns fets històrics que ja coneixem.
L’edició combina imatges del ma-
nuscrit original amb les il·lustra-
cions en acrílic i a doble pàgina de 
l’artista Ala Bankroft, que, amb els 
seus tons i traços, reflecteix el pas 
de la felicitat innocent a l’horror de 
la guerra. 

Una llavor es converteix en arbre 
i un arbre dona llavors. Pots co-
mençar la lectura per on vulguis, 
per sobre o per sota la superfície de 
la terra; de totes dues maneres des-
cobriràs el cicle de la natura. Mar 
Benegas ens regala un magnífic text 
acompanyat per unes il·lustracions 
de Neus Caamaño que no deixen 
indiferent. Cal fer esment també del 
format del llibre, que ens ajuda a 
connectar amb el miracle de la vida.

Una història que comença amb la 
protagonista, la Judit, expulsada 
de l’institut per assetjar una altra 
alumna i, a partir d’aquí, comença 
un viatge de recerca de la pròpia 
identitat. Un viatge físic, cap al món 
rural, amb tocs de fantasia i humor, 
i també un viatge emocional i intros-
pectiu.
Una lectura trepidant, on les emo-
cions i els sentiments dels perso-
natges estan perfectament retra-
tats, amb una protagonista femenina 
complexa però que, finalment, fa el 
seu viatge iniciàtic. Una novel·la ju-
venil que t’atraparà des del primer 
moment.

L’Ivy i l’Iris són bessones idèntiques, 
però viuen separades des de fa sis 
anys a causa del divorci dels seus 
pares. La mort sobtada de la seva 
mare provoca que les noies es tor-
nin a unir. Aquest retrobament aviat 
es converteix en un malson quan l’Ivy 
comença a detectar que la seva ger-
mana bessona està intentant suplan-
tar-li la identitat: la distancia de les 
seves amigues, li crea conflictes amb 
el seu xicot, provoca que el seu pare 
desconfiï d’ella, etc. Pot ser que tot 
plegat siguin imaginacions seves? I la 
mort de la mare, va ser realment un 
accident? Natasha Preston, la reina 
del thriller juvenil, crea una atmos-
fera fosca i asfixiant que us deixarà 
sense alè fins a la darrera pàgina.

Els adults sempre remenem llibres 
on ens expliquen coses sobre els 
infants. Però aquest és justament 
el contrari. Aquest llibre explica als 
infants per què i per a què els adults 
fan certes coses. Aquest conte pre-
tén donar una explicació, o diverses, 
per exemple, de per què els adults 
no ploren quan es fan mal, per què 
els agrada prendre sempre cafè 
(i sense sucre, ecs!) o bé per què 
sempre tenen pressa... entre altres 
grans misteris de la vida adulta. 
Un llibre per llegir en família, riure, 
veure’ns des dels ulls dels infants 
i sobretot per reflexionar i fer una 
aproximació molt desimbolta del 
món dels adults.

Us heu preguntat mai per què diem 
«hola» quan ens saludem? Sabíeu 
que hi ha llocs on es fan «petons» 
amb el nas? Són petits intercanvis 
que tothom fa moltes vegades cada 
dia i a totes les parts del món i són 
també l’excusa per proposar-nos un 
recorregut per la història, els usos i 
costums, l’origen, el significat i mol-
tes altres curiositats sobre aquests 
gestos quotidians que conformen 
les maneres de saludar.

Nórdica Libros ens regala aquest 
meravellós llibre que ens ensenya, 
com cap altre, tot allò que envolta el 
món dels museus. Si tens ganes de 
conèixer la seva història, com i on 
van aparèixer, com funcionen, qui hi 
treballa, com s’emmagatzemen les 
obres d’art o com es fa una exposi-
ció... no ho dubtis! Aquest és el teu 
llibre. Un munt de curiositats, tres 
desplegables extraordinaris i un joc 
final d’observació t’estan esperant.
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LECTURES JUVENILS
Recomanable a partir de13 anys

LECTURES JUVENILS
Recomanable a partir de14 anys

LECTURES JUVENILS
Recomanable a partir de15 anys

LECTURES JUVENILS
Recomanable a partir de14 anys

LECTURES JUVENILS
Recomanable a partir de14 anys

JUGO AMB LES 
PARAULES.POESIA 
Recomanable a partir de 3 anys

HISTÒRIES AMB 
VINYETES.CÒMICS 
Recomanable a partir de 5 anys

HISTÒRIES AMB 
VINYETES.CÒMICS 
Recomanable a partir de 12 anys

HISTÒRIES AMB 
VINYETES.CÒMICS 
Recomanable a partir de 12 anys

HISTÒRIES AMB 
VINYETES.CÒMICS 
Recomanable a partir de 9 anys

VULL APRENDRE!
Recomanable a partir de 8 anys
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Recomanable a partir de 8 anys

ÀLBUMS IL·LUSTRATS
Recomanable a partir de 9 anys

ÀLBUMS IL·LUSTRATS
Recomanable a partir de 12 anys

• Biblioteca Antònia Adroher de Girona
• Biblioteca de Palafrugell
• Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres
• Biblioteca Carles Rahola de Girona
• Biblioteca Emília Xargay de Sarrià de Ter 
• Biblioteca Ernest Lluch de Girona
• Biblioteca Iu Bohigas i Blanch de Salt
• Biblioteca Jaume Vicens Vives de Roses
• Biblioteca Joaquim Bauxell d’Anglès
• Biblioteca Joan Rigau i Sala de Vidreres
• Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera
• Biblioteca Just M. Casero de Girona
• Biblioteca Lambert Mata de Ripoll
• Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós

• Biblioteca Marià Vayreda d’Olot
• Biblioteca Municipal de Cassà de la Selva
•  Biblioteca Municipal Maria de Jonquers de 

Les Planes d’Hostoles
•  Biblioteca Octavi Viader i Margarit de Sant 

Feliu de Guíxols
• Biblioteca Pere Caner de Calonge
•  Biblioteca Ramon Bordas i Estragués, 

Castelló d’Empúries
• Biblioteca Salvador Allende de Girona
• Biblioteca Salvador Raurich de Begur
• Aula de lectura de Sant Julià de Ramis
•  Biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma            

de Farners

LECTURES PER
COMPARTIR 
Recomanable a partir de 6 anys

VULL APRENDRE!
Recomanable a partir de 6 anys

VULL APRENDRE!
Recomanable a partir de 4 anys


