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El jardí d’en Bernat 

Marianne Dubuc 

Joventut 

Vet aquí un jardí. Un jardí normal i corrent, amb flors, plantes, i habitants que hi 
viuen tot l'any. Un matí, sense previ avís, una llavor cau del cel i aterra al jardí, 
pertorbant la vida tranquil·la dels habitants d'aquest petit món. Al llarg de les 
pàgines carregades de detall, s’observa l'evolució d'una llavor que germina, i 
descobreix l'atrafegada vida dels habitants d’aquest jardí que transmeten la 
seva generositat en el suport mutu.  
 

 

 

Plous o fas sol? 

Mireia Vidal. Anna Font.  

Akiara Books 

Has mirat mai amunt? I què fa, plou o fa sol? Has mirat mai endins? I què fas, 
plous o fas sol? Ara mira aquest conte i trobaràs que parla de com tot allò que 
fem té conseqüències sobre algú altre. Ja pots escampar el secret. Però vigila, 
perquè tu tries… Plous o fas sol? 

 

 

L’arbre dels records 

Britta Teckentrup 

Nube ocho 

La Guineu havia tingut una vida llarga i feliç, però ara estava cansada. Va mirar 
el seu bosc estimat una última vegada i va jeure, va respirar profundament i va 
tancar els ulls per sempre... Així germina aquesta història sobre la mort i el 
comiat d’un ser estimat amb el missatge que perviurà en el record d’aquells 
que l’estimen. 
 

 

 

La Caputxeta Vermella 

Beatrix Potter. Helen Oxenbury. 

Joventut 

Fa més d’un segle que Beatrix Potter va escriure aquesta adaptació del clàssic 
però és ara quan s’ha il·lustrat. Potter enalteix la crua realitat del conte de 
Perrault posant en primer pla al llop, aquest personatge vil i mesquí però que 
gràcies al talent de Potter desborda tant humor com maldat. Tot ens trasllada al 
camp anglès. I encara que el final del conte no és tan dolç com el que molts 
recordem, Oxenbury ens delecta amb una última il·lustració que deixa volar la 
imaginació a aquells aprensius i llepafils que prefereixin un final alternatiu. 
 

 

 
 

El jove guerrer 

Ricardo Alcántara. Gusti. 

Kalandraka  

Ningú millor que el petit Joanet sap seguir rastres, córrer i fer servir l'arc i les 
fletxes. Només una veu eixordadora de la mare és capaç d'esborrar de cop les 
seves aventures en l'oest llunyà. Imaginació, joc i humor estan garantits. 



 
 

 

La campiona del món de quedar-se desperta 

Sean Taylor. Jimmy Liao. 

Barbara Fiore 

Es l’hora d’anar al llit, però “Com pot fer-ho sense acotxar abans a la porqueta 
Rosa, al ratolí Amperi i al Gripau de Drap?” Amb jocs i històries carregades 
d’imaginació, l’Stella, sempre troba la forma d’aconseguir que els seus amics 
s’adormin. Un text poètic que en fa una oda a la infinita imaginació dels infants 
i convida als més petits a somiar. 

 

 

La soledad del árbol de Navidad 

Chris Naylor-Ballesteros 

Corimbo. En castellà. 

Era la nit abans de Nadal, i enmig de la foscor, un bell arbre solitari tremolava 
de fred dalt d'un turó. Una bella reinterpretació del clàssic poema de Nadal que 
ens recorda el veritable sentit d'aquesta celebració. 
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La nit de la Nandi 

Eileen Browne 

Ekaré 

A la Nandi, l’han convidat a passar la nit a casa de la Tindi. «La meva mare diu 
que podem dormir a la cabana. Que divertit!» Les dues amigues estan 
emocionades perquè passaran una nit soles, però quan s’acosta l’hora d’anar a 
dormir, la Nandi està una mica nerviosa. Se senten sorolls molt estranys! La 
Tindi diu que és la seva família, que és molt sorollosa, però pels volts de la 
cabana hi ha animals que estan ben desperts…  
 

 
 

 

Cullereta 

Benji Davies 

Andana Editorial 

De vegades les grans històries tenen els principis més petits. Cullereta és el 
capgròs més petit d’un gran estany i hi viu amb tots els seus germans. Encara 
que algú més hi viu, un peix anomenat: EL GRAN BLUP. Amb el pas dels dies tots 
comencen a desaparèixer i Cullereta es pregunta quin serà el seu futur. Acabarà 
en algun lloc millor? Una gran història sobre créixer i fer un salt cap a la vida. 

 
 
 

 

El regal 

Gabriela Keselman. Pep Montserrat. 

Kókinos. En català i en castellà. 

Els pares del Miquelet, l'hi volen fer un regal al seu fill el dia del seu aniversari, 
però no saben que regalar-li, i després de tant pensar, decideixen preguntar-li 
directament al seu fill que li agradaria que li regalessin. El seu fill els descriu les 
característiques de com li agradaria que fos el seu regal, primerament els seus 
pares es queden sobtats del que els hi demana, però al final veuen que el regal 
que el seu fill vol, està més a prop de les seves mans del que es pensaven. 



 

 

Las aventures de la abeja Maya 

Susana Peix. Mercè Canals. 

Nórdica Libros. En castellà. 

Maya és una abella molt especial. És pura alegria. Vol votar pel món i no 
passar la vida recollint mel i portant-la al rusc. El que més desitja és conèixer 
un ésser humà, dels què n’ha sentit tant a parlar. El seu afany d’aventura i el 
seu tarannà ingenu farà que es fiqui en embolics dels que sortirà al pas 
gràcies al seu bon cor. 
 

 
 

 

 
 

 

Aventura total 1 i 2  

Jaume Copons. Òscar Julve. 

Beascoa 

A l'escola de l'Ulisses i la Lia, els alumnes poden escollir entre diverses 
extraescolars. En contra de la seva voluntat, tots dos acaben a classe 
d'Aventura Total amb el professor Hache, un vell estrany i esquerp. El que 
l'Ulisses i la Lia no saben és que el professor amaga un gran secret i que estan a 
punt d'embarcar-se en una trepidant aventura. 
 

 
 

 

La bètia del senyor Racine 

Tomi Ungerer 

Blackie Books 

Per al senyor Racine el més important és la tranquil·litat i les peres que cultiva 
al seu hort. Un mal dia, desapareixen totes les peres! Se les ha cruspides una 
bèstia llaminera que no apareix en cap enciclopèdia científica. Aquest 
descobreix que la criatura té un tarannà dòcil i juganer, i de seguida es fan bons 
amics. Però el secret que amaga la petita bèstia és massa gros perquè pugui 
continuar amagat...  Ungerer ens diu que el més bonic que hi ha a la vida no es 
pot comprar amb diners, que el que és estrany i rar també pot ser preciós, i que 
la primera norma per ser feliç és no prendre’s les coses gaire seriosament. 
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En Serafí i els seus invents meravellosos 

Philippe Fix 

Flamboyant 

En Serafí és un somiador i un gran inventor, creu en la llibertat i en la bellesa. 
Viu als núvols i té idees esbojarrades, però també treballa dur per fer realitat 
els seus projectes. Viu amb el seu amic, en Llamut, i tots dos lluiten contra 
l’especulació immobiliària i l’egoisme per construir una ciutat més justa, més 
neta i més lliure per a tothom.  
 

 

 

Contem la revolta 
Carla Gracia. Mercè Galí. 
El Cep i la Nansa 
Aquesta és la història de la Revolta de les Quintes que va tenir lloc a la Vila de 
Gràcia durant sis dies d’abril de 1870. La van començar dones, mares i 
lluitadores, que no sabien de lletra, però sí de pèrdues, injustícies i llibertats. 
La llegenda ens diu que, durant el setge, una dona no va deixar de fer sonar en 
cap moment la campana de la Torre del Rellotge per espantar l’exèrcit i donar 
temps a les seves companyes i companys a fugir. 



 
 

 

 
 

 

Gos Pudent   i   Gos Pudent va a l’escola 

Colas Gutman, Marc Boutavant. 

Blackie Books 

Sabem poques coses sobre el passat del Gos Pudent. Ara bé, viu en un cubell 
d’escombraries, fa olor de sardines i té l’aspecte d’una catifa esparracada. 
L’acompanyen sempre una pila de puces i el seu millor amic, Gatxafat. Un dia 
el gos pudent sent a parlar dels amos, i, amb ganes de tenir-ne un, comença 
una recerca per tota la ciutat. Però, ai, la vida és plena de complicacions i 
encara més per a algú com el Gos Pudent, que és tot bon cor i tendresa.  
 

 

 

El nen que criava dracs 

Andy Shepherd. Sara Ogilvie. 

Pagès editors 

En Thomas descobreix una planta vella i estranya al fons del jardí de l’avi, 
s’endú a casa la curiosa fruita... i té l’espant i l’alegria més grans quan en surt 
un drac diminut! En Thomas aviat descobreix que la vida amb en Fulgor és molt 
divertida, però també molt... imprevisible. Ha d’aprendre a tenir cura d’en 
Fulgor, i de pressa. I després passa una cosa extraordinària: s’obren més fruites 
de l’arbre. És oficial, en Thomas cria dracs... 
 

 

 

El carter de l’espai 2. Els pirates galàctics. 

Guillaume Perreault 

Joventut   

En Bob aquesta vegada ha d’afrontar un gran desafiament: treballar en equip! 
Haurà de lliurar una sola carta amb l’ajuda de la seva nova companya en 
pràctiques, la Marta. Una tasca aparentment simple que es convertirà en una 
aventura d’un extrem a l’altre de la galàxia. A més, sembla que aquesta 
misteriosa carta ha despertat l’interès d’una colla no gaire amigable…  
 

 

En Pettson se’n va de pesca 

Sven Nordqvist 

Flamboyant 

El gat Findus mai havia vist en Pettson de tan mal humor. Ha d’inventar-se 
alguna cosa que el faci feliç. “Podem anar a pescar!” - suggereix. Però en 
Pettson no vol. Fa fred, plou, i ha de cavar l’hort i tallar llenya… Segur que al 
final, en Findus trobarà la manera d’animar el vell Pettson.  
 

 

 

Barba Azul 

Charles Perrault. Adap. Chiara Lossani. Gabriel Pacheco. 

Edelvives. En castellà. 

L’atractiu Barba Azul sedueix el cor innocent de la jove Kate. Es casen i la vida 
transcorre feliçment. Fins que un dia ell empren un viatge i entrega a la seva 
dona el joc de claus perquè pugui explorar les habitacions del castell on viuen, 
amb una sola condició: no pot emprar la clau daurada. Què s’hi amaga? 
 

 

 

Kambirí 

Lluís Prats 

Estrella Polar. Premi Ramon Muntaner 2019 

La Kambirí, una nena africana acabada de néixer, és rescatada d’una pastera a 
l’illa italiana de Lampedusa, juntament amb la seva mare morta i una 
setantena de migrants. Un metge decideix acollir-la i tot el poble l’ajuda a 
criar-la mentre intenten localitzar el pare de la nena. 
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 Malala Yousafzai: La meva història és la història de moltes noies 

 Si’ahl/ Ted Perry: Cada part d’aquesta terra és sagrada per al meu poble 

 Severn Cullis-Suzuki: Feu que les vostres accions reflecteixin les vostres paraules 

 José Mujica: Soc del Sud, vinc del Sud, a la cruïlla de l’Atlàntic amb el riu de la Plata 

Akiara Books. Col·lecció Akiparla 

Aquests quatre títols són el llançament d’una col·lecció que recull discursos 

inspiradors que han tingut impacte en el desig d’aconseguir un món millor, més 

just. Una concepció de continguts valuosos que no accepta perspectives excloients 

sinó que ens fan mirar endavant amb tota la força. Tots ells són edicions bilingües i 

contenen el comentari d’un especialista en la matèria (el diàleg Interreligiós, la visió 

d’ecologia integral, l’escriptor amb passió per la paraula i la sociopolítica).  
 

 

 

Oi, Eloi? 

Miquel Desclot 

Kalandraka 

Un poemari que des de la diversió i amb temàtiques diverses, convida a jugar i 
riure, somiar i imaginar, cantar i observar, sense menysprear el compromís ètic i 
humà de l'escriptura. 

 
 
 

 

Off 

Xavier Salomó 

Flamboyant Reconeguda amb cinc guardons literaris 

OFF és un àlbum sense paraules sobre els riscos de l’energia nuclear. A través d’un 
seguit d’imatges evocatives, l’àlbum narra com una nena aconsegueix retornar la 
vida a un paisatge erm i monòton, fruit dels efectes de l’energia nuclear. Aquest 
projecte emana de l’experiència de l’autor, de com va viure la tragèdia de Txernòbil 
quan tenia deu anys i com la va recordar vint-i-cinc anys més tard després del 
desastre de Fukushima. Un llibre que dona peu a moltes lectures i permet 
reflexionar sobre el potencial dels humans per canviar el món que ens envolta. 
 

 

Duelo al Sol 

Manuel Marsol 

Fulgencio Pimentel. En castellà. 

Al llunyà Oest ja està tot a punt perquè un indi i un vaquer es batin en un duel a 
mort, però res surt com era previst. Un western carregat de tendresa i humor que 
es converteix en una metàfora sobre la necessitat d’entesa.  

 
 
 

 

Las aventures de Ulises 

Giovanni Nucci. Chiara Carrer. 

Siruela. En castellà. 

Aquesta és la versió del gran poema d’Homer que fa accessible un clàssic que tots 
els nois i noies han de conèixer. La historia d’amor entre Ulisses i Penélope, del 
rapte d’Helena, de la guerra de Troya, del famós cavall, de Polifem, de la maga 
Circe, de Nausíca, de la llarga espera de Penélope, que teixia i teixia, del gos Argo, 
l’únic que coneix al seu amo, de la competició entre els pretendents de Penélope, i 
de com, després del llarg viatge, Ulisses per fi pot descansar a les costes d’Ítaca 
abans de retornar a casa. 
 

 



PER SABER-NE MÉS – CONEIXEMENTS 
 

 

El llibre més bonic de tots els colors 

Tom Schamp 

Combel 

Quin era el color més car? La capsa negra d’un avió és negra? Sabeu on és la 
mesquita blava? Aquest llibre està ple de detalls, històries i dibuixos preciosos, 
per passar-s’hi hores descobrint-los! 

 

 

A casa meva som 

Isabel Minhós Martins. Madalena Matoso. 

Takatuka 

Sota un mateix sostre s’ajunten una quantitat considerable de parts del cos 
humà: caps, mans, peus, ossos, dents, cabells o tetes. Agrupar-les i comptar-les 
no és només una tasca divertida: també serveix per seguir el dia a dia d’una 
família a casa seva i, amb l’ajut de les matemàtiques, per fer un recompte exacte 
dels assistents a una festa i de les parts del cos que s’afegeixen a les que ja 
teníem comptabilitzades.  
 

 

Descobreixo els arbres i aprenc a reconèixer-los 

Claire Lecoeuvre 

Animallibres 

Auró, roure, tell, avet, castanyer, olivera, bedoll, pomera... Segueix la pista dels 
arbres amb aquesta guia que et dona les claus per reconèixer-los i comprendre 
millor com funcionen al llarg de les estacions. En descobriràs tots els secrets i 
aprendràs a dibuixar-los 
 

 
 
 

 

El món va dir sí 

Kaia Dahle Nyhu 

Takatuka 

Un bon dia va començar el món i va començar el temps, i del xoc entre planetes 
en va sorgir la Terra. I les estacions. I primer vam ser peixos dins l’aigua, després, 
rèptils i, més tard, mamífers. Vam començar a caminar sobre dues cames i vam 
fer les nostres primeres eines. I el món semblava enllestit, però d’ençà 
d’aleshores sempre hem continuat inventant i fabricant coses noves que ens han 
portat progrés, però també destrucció. I des de llavors el món no s’ha aturat, i 
nosaltres tampoc. 
 

 

Extints. Homenatge il·lustrat a les espècies que s’han extingit darrerament 

Jack Tite. Lucas Riera 

Mosquito 

Aquest llibre és un homenatge il·lustrat a les espècies animals que s’han extingit 
en els darrers cent anys, en un fenomen que els científics anomenen la Sisena 
Extinció, causada per l’ésser humà. Per parar esment que a la Terra els animals 
desapareixen cada setmana. I no queda tot aquí, sinó que motiva el lector per tal 
que tingui cura del Planeta i en conservi la biodiversitat. Té tot plegat solució? Hi 
podem fer alguna cosa nosaltres?  
 



 

 

L’Oceà. Encunys i animacions per explorar el món marí 

Hélène Druvert. Emmanuelle Grundmann. 

Maeva 

De les costes a les fosses abissals, una magnífica odissea marina! 
Capbussa’t en aquest llibre per descobrir l’autèntic pulmó del nostre planeta. 
Coneixeràs els seus habitants, una flora i fauna espatarrants que s’amaguen rere 
solapes i finestretes espectaculars. Comprendràs com neixen les onades, 
observaràs els volcans submarins de les profunditats, admiraràs els escenaris de 
corall o la dansa dels animals bioluminescents... Una nova mirada de les múltiples 
cares de l’oceà i els seus misteris. 
 

 

 

Miro el món 

Romana Romanyshyn. Andriy Lesiv. 

Zahorí Books 

Què veu un nadó quan neix? Quan va aparèixer la llum? Quants colors pot 
distingir un ésser humà? Com funciona el cinema? I els ulls d’un gos? 
Tot l’univers dels ulls i la vista s’explica en aquest llibre, fins i tot els misteris del 
que no podem percebre a simple vista. Perquè encara que tinguem els ulls 
tancats, hi seguim veient. 
 

 

En tots els sentits 

Philippe Nessmann. Régis Lejonc. Célestin. 

Librooks 

Què és i per a què serveix exactament un sentit?, els animals veuen els mateixos 
colors que nosaltres?, què poden sentir els bebès quan estan dins del ventre de la 
mare?, què són les papil·les gustatives? Aquest extraordinari llibre conté tots els 
secrets de l'apassionant món dels sentits. 'En tots els sentits' presenta un 
enfocament d'aprenentatge basat en l'ús de diferents disciplines: explicacions 
científiques, entrevistes, referències artístiques, anècdotes, il·lustracions, gràfics, 
jocs i exercicis pràctics ideals per estimular la seva curiositat.  

 

 

 

ATLAS. ¿Cómo funciona el mundo? 

Laure Flavigny i Jessie Magana. Séverine Assous i Aurélie Boissière. 

Joventut. En castellà. 

Un atles de gran format, estructurat en tres parts (El nostre món avui, Els estils de 
vida i L’avenir del nostre Planeta) ens presenta les principals qüestions polítiques, 
econòmiques, socials, culturals i ambiental en vint-i-dos mapes amb molts detalls 
per conèixer millor el planeta Terra i els seus habitants, així com els perills que 
l’amenacen i les iniciatives que obres esperances. Una acurada mirada global al 
món d’avui. 

 

 

BONES FESTES I BONES LECTURES! 


