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Amb un text senzill i unes imatges precioses 
el Sr. Colom reparteix felicitat. Els veïns ja 
l’esperen impacients. Hi ha qui en compra un 
pot petit per compartir amb la família o qui 
en compra a l’engròs per fer regals de nadal. 
Tots volen tenir una reserva d’aquest bé tant 
apreciat com és la felicitat.

Biografia adreçada a petits lectors que ret ho·
menatge a Alfonsina Strada, coneguda com la 
reina del pedal. Als 10 anys el pare va regalar 
a l’Alfonsina una bicicleta que li va canviar la 
vida. Recorregut vital de la primera dona ci·
clista, que va competir amb homes en curses 
de gran volada, com el Giro d’Itàlia. Utilitza un 
text molt sintètic per a la narració i les imatges 
tenen la inconfusible gamma cromàtica de l’il·
lustrador Negrescolor. Dedica el llibre a “totes 
les dones que no es rendeixen”.

La Lea es trasllada a viure al camp i està molt 
amoïnada perquè no té amics a l’escola nova. 
Ningú no se li acosta ni la convida a jugar. És 
insuportable! Per això, decideix elaborar un test 
per trobar l’amiga ideal. Què t’agrada més, la 
maionesa o el quètxup? T’has barallat mai amb 
cap amiga? Prefereixes una amiga que se t’as·
sembli o una que sigui totalment diferent? De 
seguida, però, descobrirà que els amics no es 
busquen: apareixen quan menys t’ho esperes. 
Un conte divertit i escrit amb molta cura per 
a aquells infants que ja llegeixen sense ajuda.

Créixer i fer·se gran és fantàstic si es deixen 
de banda la por i els riscos que suposen els 
canvis. I la por només es combat amb infor·
mació. 
Això és justament el que proporciona aquest 
llibre: una informació a l’abast de lectors molt 
joves, entenedora i presentada d’una manera 
amable, que constitueix una eina valuosa per 
tractar temàtiques que, sovint, no resulten fà·
cils d’abordar. 

Floc és una entranyable criatura que mai ha 
sortit del seu bosc fins que una inundació i 
el seu curiós amic Grill el convencen per em·
prendre una aventura a la recerca del mar. Així 
coneixerà món i gent amb intencions bones i 
dolentes que el guiaran i finalment el trans·
formaran.

L’originalitat del llibre rau en el fet que és una 
introducció al gènere del terror. L’autor utilit·
za el recurs de l’avi que explica històries per 
distanciar el lector jove de la por que podrien 
produir les narracions. Hi apareixen personat·
ges i estructures clàssiques del gènere amb 
un fil conductor que manté l’atenció entre 
un conte i el següent. Tot això, acompanyat 
d’il·lustracions en colors freds que donen més 
força als relats.

No és cap secret que la banyera de casa és un 
lloc ideal per jugar. Què passa quan s’omple 
d’animals i persones diminutes? Què estan 
fent? Descobreix el món màgic sorgit de la 
imaginació d’en Koichiro Kashima i aprèn de 
debò com van anar les coses en els temps 
de Noè.

Comparteix les aventures de Mestre Mouse 
amb els animals, els elefants, els cangurs o 
les balenes. Aprèn el valor de l’amistat, la pa·
ciència i el respecte. Segueix les pistes i, si et 
ve de gust, descarrega els fragments musicals 
que acompanyen les faules. Històries positives 
per gaudir en família.

Sensibilitat, emoció i un amor profund és el 
que desprèn aquest relat de Gonzalo Moure, 
acompanyat de les càlides i tendres il·lus·
tracions de María Girón. El trajecte a l’escola 
d’un pare i una filla amb limitacions visuals 
esdevé una autèntica aventura i desperta una 
admiració mútua. Junts es complementen i 
la ceguesa no els impedeix gaudir d’una vida 
plena. Un llibre ple d’esperança; una història 
que commou i que arriba a deixar·nos sense 
paraules. 

L’Antàrtida és el lloc més fred del món i on 
també hi fa molt de vent. Segurament per això 
també és el lloc on la natura s’ha conservat 
millor de la Terra. Per aquest motiu és un lloc 
que cal preservar que s’ha convertit en un oasi 
de ciència, recerca i cooperació internacional 
i símbol de pau. Amb aquest llibre coneixeràs 
la fauna que hi viu, els primers exploradors, el 
treball que hi fan els científics i els fenòmens 
naturals.

Els nens i les nenes molt sovint no són consci·
ents de les repercussions que pot tenir la seva 
acció. Una nena planta cara al trànsit quan surt 
a passejar amb la seva bicicleta i l’atura. Sen·
se ser·ne conscient, aquest fet es converteix 
en una reivindicació per poder sortir a passejar 
i jugar als carrers i convertir la via pública en 
espais per a tothom.

L’error és creatiu: aquesta màxima tan difosa 
avui dia, Rodari ja la tenia molt clara fa més 
de cinquanta anys. Faltes d’ortografia, accents 
mal posats o paraules mal dites poden generar 
imatges noves i connexions imprevistes, que 
són l’espurna d’aquestes històries i rimes ro·
darianes. Diu l’autor al pròleg d’aquest volum: 
«Val la pena que un nen aprengui plorant el 
que pot aprendre rient? Si es recollissin totes 
les llàgrimes vessades als cinc continents per 
culpa de l’ortografia, en sortiria una casca·
da que es podria aprofitar per obtenir ener·
gia elèctrica. Però em sembla que seria una 
energia massa cara.» El professor Gramàticus 
sabrà corregir amb humor, ironia i imaginació 
«els errors més inofensius del nostre planeta».

Coneix la formació de la Terra, els seus movi·
ments i la seva evolució. Què hi havia en cada 
moment, quines plantes i quins animals. Rea·
litzat en col·laboració amb el Museu d’Història 
Natural de Barcelona, aquest llibre reprodueix 
fidelment com era la natura fa milions d’anys.

Els Eskar són una família d’escarabats que 
viuen en una casa tranquil·lament, fins que la 
propietària es mor i han de fugir per la fumi·
gació que hi volen fer els nous inquilins. Final·
ment arriben a l’hotel Apol·lo, on trobaran una 
altra espècie d’escarabats, els Blatella, amb 
qui tindran molts problemes, ja que es creuen 
superiors i volen imposar el seu domini del ter·
ritori sobre els nouvinguts. Un relat per ajudar 
a reflexionar sobre la discriminació i el racisme 
i per treballar la igualtat.

L’eriçó i la tortuga són molt amics, però ara, 
en aquesta situació de pandèmia, no es poden 
abraçar... així que es dediquen a trobar mil i 
una maneres alternatives per demostrar·se 
com s’estimen: saludant·se amb la mà, fent·
se ganyotes, enviant·se cartes...
El llibre, imprès la primavera del 2020, retrata 
la realitat que estem vivint i ofereix propostes 
als més petits per poder continuar expressant 
les emocions en un moment en què la distàn·
cia social s’imposa i no ho poden fer a través 
de les abraçades i el contacte.

Dues lliteres de quatre llits on dormen vuit gos·
sos. Cada pàgina ens mostra el mateix pla: una 
habitació amb les dues lliteres al llarg de la nit. 
Un dels gossos, però, ronca i va despertant la 
resta, un per un. Peluixos, aigua, nines… Cada 
personatge vol agafar el son a la seva manera, 
fins que acaben tots plegats al llit d’un dels gos·
sets perquè els llegeixi un conte. Una història 
molt divertida sobre l’hora d’anar a dormir, amb 
poc text i molts detalls il·lustratius, en la qual 
anem seguint tots els moviments dels vuit pro·
tagonistes al llarg de la nit.

Segon títol de la col·lecció de Zahorí Books 
“La vida secreta de...”, amb il·lustracions de 
Mariona Tolosa Sisteré. Són llibres que com·
binen la divulgació científica amb l’estètica de 
l’àlbum i amb pinzellades del còmic. El llen·
guatge és molt senzill, però precís i amb tocs 
d’humor, i aposta per un aprenentatge divertit. 
Les il·lustracions, de tonalitats vintage, expli·
quen gràficament els textos, a cada informació 
li correspon un dibuix i, molt sovint, desperten 
la rialla. Trobem un catàleg de pupes, un mo·
nogràfic sobre la sang i els blaus, curiositats i 
un qüestionari de 10 preguntes per comprovar 
si hem estat atents a la lectura.

L’eriçó Jefferson Bouchard viu tranquil i feliç, 
però una sèrie de dissortats esdeveniments li 
canvien la vida. L’acusaran del teixonicidi del 
senyor Edgar. En Jefferson haurà de viatjar al 
país dels humans per trobar l’assassí i demos·
trar la seva innocència. Una faula que combina 
fantasia, comèdia i intriga d’una manera brillant 
i magistral. Una lectura que ens ajuda a pen·
sar en la injustícia social, en la solidaritat entre 
amics, en la defensa dels animals… Tot plegat, 
amb diversió i suspens fins al capítol final.

És possible que dos personatges totalment di·
ferents siguin amics? En Clive Prendergast és 
una guineu que viu amb èxit a la gran ciutat. 
En canvi, en Humphrey viu a la mateixa ciutat, 
però és un ase sense sostre. Això no impedeix 
que siguin amics. Un dia en Humphrey trobarà 
a les escombraries unes entrades per al gran 
espectacle teatral La Lluna no és de ningú i els 
dos amics passaran una nit màgica en la millor 
companyia. Tenim al davant un clàssic modern, 
una història magistral d’amistat i dignitat.

Heu sentit mai la necessitat de fer un viatge 
per trobar respostes a les vostres preguntes? 
La protagonista d’aquesta joia poètica el fa. 
La Nona té una sèrie de neguits i va a la re·
cerca de respostes. Les buscarà, sobretot, en 
tot allò que observa i també en les cartes que 
li escriu el seu amic. Trobarà allò que busca? 
I si, buscant respostes, descobreix algun sen·
timent inesperat? Aquesta obra, amb un text, 
unes il·lustracions i una edició que enamoren, 
és el primer títol de la col·lecció «Akipoeta». 
Estigueu atents, que la col·lecció promet.

Prosa poètica per a tothom que vulgui viure 
una història dolça i divertida que trenca tòpics 
i que destaca que al final, siguis com siguis, el 
que importa és l’amor. Hi ajuda el vocabulari 
ben triat, la musicalitat en la lectura i també 
les il·lustracions, que fan brillar el text. Des de 
les guardes fins al més petit detall, la il·lus·
tració ressalta la història d’unes bruixes que 
adopten un bonic unicorn.

Pastís de pastanaga és un llibre de petit format 
en cartoné, de la col·lecció «Sense Mots». 
Sense mots, anem resseguint el recorregut del 
pare d’una família de conills per casa seva, per 
saber què ha passat amb les pastanagues que 
tenia preparades per fer un pastís. Una història 
divertida i entretinguda per a petits i grans en 
què, a través d’unes il·lustracions dinàmiques i 
vives, podem entretenir·nos a observar els de·
talls de la casa i de la vida quotidiana d’aquesta 
bonica família de conills.

Viu les històries reals o inventades però sem·
pre esbojarrades i poètiques de l’Uxío. Amb la 
seva amiga Ana i la seva gosseta Rosenda viu·
ràs una autèntica festa de colors. Amb relats 
curts i tendres descobriràs el món del còmic 
que és realment una altra manera de llegir i 
distreure’s. Premi Castelao de Còmic infantil 
i juvenil 2019.

La Vera està decidida a aconseguir atrapar mi·
rades. Per què? Està tipa de sortir a passejar 
i no trobar·ne cap: tothom té la vista fixada 
al seu dispositiu electrònic. Amb sort, aconse·
guirà creuar la mirada amb algun altre infant. 
Com ho pot fer? Qui la pot ajudar? Aquest 
bonic àlbum hi posa veu i molta expressivitat 
per fer·nos adonar que allò més essencial ho 
tenim dins nostre i, si ho compartim, creix i 
s’expandeix. Mirant·nos als ulls ho trobarem. 

Els germans Matthew i Marilla decideixen 
adoptar un noi que els ajudi amb les feines 
de la granja on viuen, però en comptes del 
noi esperat els envien l’Ana Shirley, una òrfena 
pèl·roja, fantasiosa i xerraire, però amb un cor 
d’or, que revolucionarà la seva vida i la dels 
seus veïns d’una manera que no s’haurien 
imaginat mai. Un tresor de la literatura juvenil, 
convertit en una preciosa novel·la gràfica, que 
tracta temes tan actuals com l’amistat, l’amor 
i la família.

Una família de capibares arriba a un corral de 
gallines fugint de la temporada de caça. Per a 
les gallines, l’arribada dels capibares suposa 
una amenaça al seu estil de vida relaxat i, per 
això, els imposen una sèrie de normes que no 
poden transgredir. Qui són aquests animals tan 
grossos i peluts? Què volen? L’inici d’una amis·
tat, però, serà l’espurna que canviarà la visió de 
les gallines envers els forasters. Combinant els 
tons vermell, marró, negre, gris i blanc, l’autor 
uruguaià presenta una narració breu en què la 
imatge i el text es complementen de meravella. 
Una història preciosa per parlar de prejudicis i 
migració amb els més petits.

De vegades les coses no surten com voldríem, 
ens empipem i ens impacientem. Els amics i la 
família no sempre ens entenen i de vegades, 
a més a més, sembla que és la natura la que 
també hi posa entrebancs! Ens en sortirem?

En aquest àlbum il·lustrat acompanyem una 
mare i el seu nadó des del naixement fins que 
fa les primeres passes. Una mare ho és tot per 
a un infant: és com un cangur, com una font, 
com una finestra... Un relat commovedor i ten·
dre sobre la criança. Un llibre fàcil de llegir per 
als més petits, amb frases curtes i entenedo·
res i amb un segon nivell de lectura d’imatges 
per als més grans. I és que una mare és com 
una casa que portes amb tu per sempre.

Aprenc a llegir

Ja sé llegir 

Llegeixo molt bé

Edició i coordinació: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques.

Selecció feta pel grup CLER (Club de Lectures Recomanables) i el grup GRILL (Grup de Recomanacions Infantils de Lleida, 
coordinats pel Servei de Biblioteques.

El grup CLER del Servei de biblioteques 
de la Diputació de Girona està format 
per professionals de les biblioteques 
públiques de les comarques gironines 
i treballa des de l’any 2004 per tal de 
difondre la literatura infantil i juvenil. Cada 
any edita tres guies (primavera, estiu i 
hivern) i una de temática o relacionada 
amb alguna efemèride.

El GRILL és un grup de recomanacions 
infantils de Lleida, que està format per 
professionals de les biblioteques de les 
terres de Lleida interessades a descobrir, 
treballar i difondre propostes de lectures 
infantils.
També pretén posar a l’abast altres 
recursos per als diferents sectors 
interessats en la lectura i els infants.

web: http://www.bibgirona.cat/
blogs/blogcler/about

web: http://grilleida.blogspot.
com/p/qui-som.html
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Yuval Noah Harari posa a l’abast dels més 
joves, amants de les vinyetes, la seva histò·
ria de la humanitat. El naixement de la Terra 
i els seus primers habitants. Ens explica amb 
humor què són les espècies, l’aparició de les 
primeres eines i com es va desenvolupar la 
humanitat, primer caçadora i recol·lectora, fins 
a esdevenir una societat agrícola.

El nen s’avorreix, li agradaria viatjar però ho 
haurà de fer amb la imaginació. Emprèn una 
aventura al bosc i amb paciència i parant 
l’orella, comença a descobrir els secrets dels 
arbres. Els uns són molt xerraires, d’altres són 
tímids i en el país dels somnis els anirem co·
neixent, respectant i estimant.

Al final de la classe hi havia una cadira buida, 
però ara l’ocupa l’Ahmet. És un noi que no parla, 
sembla molt tímid, i després de regalar·li molts 
caramels ens fem amics. De mica en mica des·
cobrim la realitat de l’Ahmet: és un refugiat sirià 
i ha perdut els pares durant el llarg camí que 
l’ha dut al nostre país. Davant d’aquesta injus·
tícia, uns quants companys de classe pensem 
un pla que inclourà, fins i tot, l’ajuda de la reina 
d’Anglaterra! No et perdis aquesta gran història 
d’aventures i amistat que et farà vibrar i creure 
que tots podem fer un món millor. 

Un homenatge a grans figures de la literatura 
infantil i juvenil com són Gianni Rodari, Tomi 
Ungerer, Astrid Lindgren, Juan Farias, Chris·
tine Nöstlinger, Roald Dahl i Gloria Fuertes, que 
l’autor ha volgut convertir en coprotagonistes 
de set magnífics relats plens d’imaginació i 
creativitat, que de ben segur animaran els lec·
tors a interessar·se per l’extensa i reconeguda 
bibliografia de tots ells.
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L’Òscar està construint una casa, línies rectes, 
espais organitzats, tot està en ordre. De sob·
te un dia, troba un arbre caigut al bell mig de 
l’obra, i ara, que haurà de fer? L’arquitecte i 
l’arbre ens ensenya de forma poètica que els 
humans podem conviure amb la natura i que 
tenim les eines per fer·ho.

Un bon dia el món trontolla, de cop i volta, sense 
avís! Tot és igual, però diferent. I la gata Caliua 
no apareix! La seva mestressa la busca per·
tot arreu i, preguntant, veu que no només ha 
desaparegut la Caliua, sinó altres persones, 
animals… A vegades busquem i busquem, 
però mai no canviem la perspectiva de la nostra 
cerca. I si la Caliua és allà mateix? I si mirem el 
món d’una altra manera? Apareixerà finalment?

Margaret Atwood ens sorprèn aquesta vegada 
amb tres contes increïbles on l’ús del voca·
bulari i l’al·literació juguen un paper impor·
tant. Seguiu les aventures impossibles d’en 
Ramsey el Bob i la Vera i participeu en les 
seves proeses d’una imaginació desbordant.

Hi ha coses a la vida d’en Kenta que són molt 
avorrides. Endreçar, fer les tasques de casa 
o posar·se a fer els deures. Per això deci·
deix comprar un robot que li faci la feina però 
abans li haurà d’ensenyar com és ell, la seva 
família i el seu entorn. Què li agrada i com el 
veuen els altres. Aquest robot sóc jo mostra de 
forma enginyosa i divertida com cadascun de 
nosaltres és únic i especial.

Rachel Williams i Freya Hartas ens conviden 
a frenar i a aturar·nos per observar i admirar 
com de meravellosa pot resultar la quotidiani·
tat quan hi posem tots els sentits. Cinquanta 
històries sobre fenòmens naturals, per gaudir 
al màxim i compartir amb els infants una lectu·
ra tranquil·la, pausada i conscient. Un llibre per 
mirar i llegir, tal com el seu nom indica, amb 
molta calma, a glopets. Un llibre imprescindible 
en totes les biblioteques personals. 

Tallec no ens decep amb la seva última obra. 
A través de la irònica història d’un esquirol que 
vol protegir el que considera que és el seu ar·
bre, se’ns presenta una faula per reflexionar 
sobre l’individualisme, la propietat i la neces·
sitat de tenir possessions materials.  

A partir de tres petites històries quotidianes, 
coneixerem una amistat entranyable entre en 
Talp i en Ratolí. En Talp és pràcticament cec i 
en Ratolí, que es meravella de les capacitats 
artístiques i del bon cor del seu amic, es desviu 
per facilitar·li algunes coses amb un enginy molt 
hàbil. El text de Henri Meunier i la il·lustració de 
Benjamin Chaud —creador de l’elefant Pome·
lo— es complementen magistralment jugant 
amb la ironia entre tots dos llenguatges. El re·
sultat és un somriure que ens acompanyarà des 
de la primera fins a la darrera pàgina. 

Un nen a qui li agrada molt l’estiu, té por que 
s’acabi el bon temps. Després, però, desco·
breix les coses bones de les altres estacions i 
aprèn a gaudir·ne. 
Bona il·lustració de Simona Ciraolo, capaç de 
mostrar emocions contradictòries en la matei·
xa situació. El missatge és ben clar: gaudeix 
del moment i no et preocupis (pre·ocupis) per 
allò que ha de venir.

Amb vinyetes

Vull 

saber… Amb vinyetes

Jugo amb les paraules

Vull 

saber… Amb 

vinyetes
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