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Recomanacions lectores 
Primavera – Estiu 2013 

 
 
Petits 
 
Deneux, Xavier. Els contraris. Barcelona: Combel, 2013 

Un altre  llibre de  contraris però que  té un disseny 
que aporta algunes novetats:  juga amb  l’elegància del 
color blanc  i permet un  joc d’encaixos  i  volum  simple 
però eficaç per mans petites. 

 
Desclot, Miquel. El blanc i el negre. Il∙lustr. Lluïsa Jover. 
Barcelona: La Galera, 2013 

Per celebrar els 50 anys de la Galera, l’editorial treu 
en  edició  facsímil  el  primer  llibre  d’una  col∙lecció  que 
parlava dels colors als infants.  

 
Haughton,  Chris.  Oh  no,  Charlie!  Santander: 
Milrazones, 2012 

El gos protagonista procura seguir  les normes però 
no sempre pot controlar els  seus  impulsos.  Un  llibre 
que retrata la lluita interna dels infants. 

 

 

Jack  Keats,  Ezra. Un  dia  de  neu. Madrid:  Lata  de  sal, 
2013 (Vintage) 
  El descobriment de  la neu per part d’un  infant 
és l’anècdota que explica aquest   àlbum  que  va 
merèixer,  ara  fa  50  anys,  la  prestigiosa  medalla 
Caldecott.  
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Jadoul, Émile. Amb bogeria. Barcelona: Baula, 2013 
Juntament amb el  llibre Els bombers, dos nous 

títols  d’aquest  autor  que  s’ha  especialitzant  en 
històries tendres per als més menuts de casa. 

 

   

Kato, Yikiko. Al prat. Barcelona: Corimbo, 2013 
  Per  una  nena  petita,  creuar  un  prat  pot  ser 
una aventura que cal viure amb tots   els 
sentits: tit‐tit‐tit, croc‐croc... 

 

 

Rosen, Michael. Anem  a  caçar  un  ós.  Il∙lustr. Helen 
Oxenbury. Barcelona: Ekaré, 2013 

Per fi arriba en català el conte de la família que 
travessa mig món per anar a caçar un ós. Un llibre per 
explicar  en  veu  alta,  basat  en  una  cançó  popular 
anglesa. 

 

 
Sóc  un  ruc.  Barcelona:  Barcanova,  2013  (El  Petit 
Univers) 

Un  primer  llibre  de  coneixements  per  apropar 
als més menuts  un  animal  autòcton  que  no  sempre 
apareix en col∙leccions genèriques.   
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Primers contes per compartir 
 
Cali, Davide. La reina de  las ranas no puede mojarse 
los  pies.  Il∙lustr. Marco  Somà.  Barcelona:  Libros  del 
zorro rojo, 2013 

Adaptació d’un conte popular en format àlbum, 
amb  unes  il∙lustracions  enginyoses  i  elegants.  Un 
llibre  ideal  per  una  lectura  compartida  però  també 
per ser explicat.  

 
Jeffers, Oliver. L'ant és meu. València: Andana, 2012 

Un nou  llibre de Jeffers per riure pels descosits. 
Aquest  cop  ens  parla,  a  partir  d’una mascota molt 
especial, del sentit de la propietat. 

 
Lionni,  Leo.  El  petit  blau  i  el  petit  groc.  Barcelona: 
Hipòtesi; Kalandraka, 2013 

Juntament  amb  El  somni  d'en Mateu  ja  tenim 
en català dos nous títols   imprescindibles d’aquest 
clàssic  modern  de  la  literatura  infantil.  Si  amb  un 
aprendrem el secret   de la creació dels colors, amb la 
història d’en Mateu, ens   aproparem al món de  la 
pintura. 
 
Martí,  Gemma.  La  caixa  del  port.  Il∙lustr. Meritxell 
Duran. Barcelona: A buen paso, 2013 

Un  llibre  enginyós  i  atrevit  que  presenta 
diferents  personatges  que  juguen  a  endevinar  què 
s’amaga dins una caixa que s’ha descarregat al port.  
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Mayer, Mercer. Hi ha un  cocodril  sota el meu  llit. 
Barcelona: Corimbo, 2013 

Després  d’Un malson  al meu  armari,  arriba 
una  nova  història  molt  divertida  per  explicar  les 
pors a l’hora d’anar a dormir. 

 

 

McNeil,  David.  Pero  ¿qué  pasa?  Il∙lustr.  Tina 
Mercié. Madrid: SM, 2013 

Què  s’amaga  darrera  aquests  fulls  plegats? 
Joc visual de gran bellesa i elegància, que convida a 
endevinar imatges ocultes. 

 
Yerkes,  Jennifer.  Pajarraco.    Barcelona;  México: 
Oceano Travesía, 2013 

Aprofitant el blanc del paper, l’autora s’inventa 
un  joc de contrastos a partir d’un ocell blanc que no 
acaba d’acceptar‐se a ell mateix. 

 
Pinto.  Nicomedes  el  pelón.  Il∙lustr.  Chinto. 
Pontevedra: Kalandraka, 2013 

Si us agraden els  llibres amb sentit de  l’humor, 
la  història  d’aquest  senyor  calb  que  busca  què  pot 
posar‐se al cap enlloc de cabells no us decebrà.  
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Primers lectors 

 

 

Berga, Miquel. La bruixa de Cadaqués. Il∙lustr. Lluís 
Farré. Barcelona: Cruïlla, 2013 

Només  el  senyor  Dalí,  pintor  de  Portlligat 
amb uns bigotis estrafolaris, pot aturar les malifetes 
de la bruixa de Cadaqués i la ditxosa tramuntana.  

 

 
Canal,  Eulàlia.  La  Tocanassos.  Il∙lustr.  Elena  Frauca. 
Barcelona:  Oxford, 2013 

Tres  bruixes  que  viuen  en  un  mateix  arbre 
tenen una gran discussió. La  Tocanassos,  fent  honor 
al  seu  nom,  no  para  d’empipar  les  seves  veïnes 
Culdangúnies i Potagripau. 

 

 
Hibernia,  Eva.  Ratlles  blaves.  Il∙lustr.  Nilobon 
Kijkrailas. Barcelona: La Galera, 2013 

Anar a comprar roba pot acabar sent una cosa 
molt divertida,  sobretot  si  trobes un  jersei de  ratlles 
juganeres i màgiques que et desperta la imaginació! 

 

  
Janosch.  Anem  a  buscar  un  tresor.  Pontevedra: 
Kalandraka, 2013 

Continuen  les  històries  del  petit  ós  i  el  petit 
tigre del gran Janosc, que amb un  llenguatge senzill  i 
proper és capaç de crear unes faules tendres i de gran 
riquesa.   
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Korschunow,  Irina.  El  zorrito  perdido.  Il∙lustr. 
Reinhard Michl. Barcelona: Salamandra, 2013. 

Format de novel∙la per a una història senzilla  i 
tendra, escrita  l’any 1982, que ens parla de  l’amor  i 
l’amistat a través d’una família de guineus. 
 

 
Larreula,  Enric.  La  gorra  de  plat.  Il∙lustr.  Mercè 
Arànega. Barcelona: Baula, 2012 

Reedició  de  la  còmica  història  d’un mico  que, 
després  de  trobar  una  gorra  de  plat,  decideix  fer 
valdre la seva autoritat i posar una frontera enmig de 
la selva. 

 
Latimer, Alex. El talent amagat del pingüí. Barcelona: 
Baula, 2013 

Per  participar  en  un  concurs  de  talents  cal 
destacar en alguna cosa. El pingüí està molt amoïnat 
perquè, per més que ho prova, no sap quina és la seva 
habilitat especial. 

 
La  rateta  que  llegia  a  l’escaleta.  Text.  Vivim  del 
cuento; Il∙lustr. Marta Munté. Barcelona: Baula, 2013 
(Contes desexplicats)  

Una  nova  col∙lecció  que  versiona  contes 
tradicionals.  En  aquesta  segona  entrega,  els  autors 
han imaginat una rateta que tria els seus pretendents 
segons les seves lectures. 
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A partir de 7 anys 
 
Böll, Heinrich. Lección de pesca.  Il∙lustr. Émile Bravo. 
Madrid: Dibbuks, 2013 

Un  petit  text  d’ Heinrich  Böll  pren  forma  de 
còmic  per  alliçonar‐nos,  de  forma  aguda  i  divertida, 
sobre el sentit de la vida i la felicitat. 
 

 

 

Bredow, Wilfried  von.  La  Lola vola  i altres històries 
horripilants.  Il∙lustr. Anke Kuhl. Barcelona: Takatuka, 
2013 

Seguint  la tradició dels famosos Max  i Moritz, 
aquest llibre presenta petites lliçons   morals  de 
com  s’han  de  comportar  els  infants...  i  les  terribles 
conseqüències que pot tenir no fer cas de les normes. 
 

 
Crespo,  Amaia.  Llegeix‐me.  Il∙lustr.  Paula  Bonet. 
València: Andana, 2013 

Homenatge al clàssic de Lewis Carroll i la seva 
Alícia,  per  un  àlbum  que  va  editar‐se  gràcies  al 
micromecenatge de Verkami. 

 
Lacointre, Jean. Animals domèstics. Barcelona: Ekaré, 
2013 

Una original posada en escena a  l’estil de  les 
fotonovel∙les  per  una  història  esbojarrada  i  plena 
d’humor:  els  Srs.  Arxibald  reben  la  visita  d’un  gos 
domèstic  amb  referències que desitja  ser  contractat 
com a mascota.  
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Massenot, Véronique. La gran ola. Il∙lustr. Bruno 
Pilorget. Barcelona: Joventut, 2013 

Una bonica història en homenatge al famós 
quadre del pintor japonès Hokusasi (1760). 

 

 

Prats,  Joan  de  Déu.  El  misteri  de  l’espantaocells 
adormit.  Il∙lustr.  Lluïsot.  Barcelona:  Animallibres, 
2012 

El rellotge que fa de cor de  l’espantaocells ha 
desaparegut. Aquest és un misteri per al detectiu més 
conegut del bosc, en Jack Esquirol. 

 
Raspall,  Joana.  46  poemes  i  2  contes.  Il∙lustr.  Àfrica 
Fanlo. Barcelona: Publicacions Abadia de Montserrat, 
2013 

Per  celebrar  els  cent  anys  de  la  poetessa 
catalana,  l’editorial  recupera  alguns  poemes  dels 
llibres Versos amics, Serpentines de versos  i Concert 
de poesia i dos contes del llibre Contes del si és no és. 

 

 

Tashlin, Frank. Però si jo sóc un ós! Barcelona: Viena, 
2013 

Reedició  excel∙lent,  de  forma  i  contingut, 
d’una història de lectura obligatòria. Un text curt que 
farà  riure  i  reflexionar  sobre el món del  treball  i  les 
jerarquies. Per a públic de totes les edats. 
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A partir de 9 anys 
 

 

Badal,  Josep  Lluís.  Jan  Plata.  La  crida  dels  pirates. 
Barcelona: La Galera, 2013 

Una  història  de  pirates  i  tresors  ocults 
protagonitzats per Jan Plata, un pirata que resulta ser 
el pare d’un nen normal  i corrent, com ara tu  i  jo. O 
potser no? 

 
Carbó,  Joaquim.  Les  vacances  de  Felip  Marlot. 
Barcelona: Barcanova, 2013  

Un personatge amb  l’historial de Felip Marlot 
difícilment pot fer unes vacances   tranquil∙les.  Allò 
que  semblaven  unes  dies  de  calma  a  pagès,  es 
converteixen   ràpidament amb un seguit d’aventures 
trepidants. 
 

 
Cirici,  David.  Molsa.  Il∙lustr.  Esther  Burgeño. 
Barcelona: Edebé, 2013 (Tucà 10+; 35) 

L’amor  d’un  gos  cap  als  seus  amos  pot  ser 
molt fort. Fins i tot pot donar‐li la força per sobreviure 
a  una  guerra  i  lluitar  fins  a  recuperar  la  família 
perduda.  

 
Frisch, Aaron.  La  caputxeta  vermella. Guió  i  il∙lustr. 
Roberto Innocenti. Barcelona: Símbol, 2013 

Una revisió de la història de la caputxeta, però 
ambientada a  la cara més fosca d’una ciutat, amb  les 
il∙lustracions  documentals  del  prestigiós  il∙lustrador 
italià. 
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Messenger,  Norman.  El  pais  de  jamás  lo  creerás. 
Madrid: SM, 2013 

Si  encara  no  coneixeu  aquest  autor,  deixeu‐
vos sorprendre per la seva capacitat de jugar amb les 
imatges  i  de  crear  nous mons. Un  exercici  fantàstic 
per aprendre a mirar la vida des d’una altra òptica. 

 

 

Molist, Pep. Ricard, el del  forat negre.  Il∙lustr. Lucía 
Serrano. Barcelona: Animallibres, 2013 

Els forats negres són un concepte atraient per 
a tots els infants. Però pocs   tenen tan clar que volen 
entrar‐hi, disposats a investigar i viure aventures com 
en Ricard. 

 

 

Siebe,  Josephine.  Los  viajes de Kásperle. Barcelona: 
Noguer, 2013 

Les aventures de Kasperle, un ninot bromista 
i  entremaliat,  es  van  publicar  per  primer  cop  l’any 
1901. Aquesta  reedició és  la  seva primera aventura, 
quan  es  va  despertar  després  d’un  son  de més  de 
cent anys. 

 
Solet,  Bertrand.  El  Che  Guevara  viu  al  setè. 
Barcelona: Takatuka, 2013 

Col∙lecció de format senzill, però que a partir 
d’exemples molt concrets, toca   temes  socials  de 
gran  força.  Aquesta  vegada  l’aventura  d’una  lluita 
veïnal,  permet presentar la figura més humana de qui 
fou Che Guevara.  
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A partir de 12 anys 
 
Baccalario,  Pierdomenico.  Una  maleta  plena 
d’estrelles.  Il∙lustr.  Iacopo  Bruno.  Barcelona:  La 
Galera, 2012.  

A  la  botiga  Battibaleno,  en  un  poblet 
d’Escòcia,  es  guarden  tots  els  objectes  màgics  del 
món: la sabata de la Ventafocs, la llàntia d’Aladí... Són 
moltes  les famílies que farien el que fos per regentar 
una botiga d’aquesta mena... 

 

 

Bottero,  Pierre.  El  llindar  obscur  de  la  màgia. 
Barcelona: Baula, 2012 (L'Associació; 2) 

El  nom  de  la  col∙lecció  fa  referència 
justament a una associació destinada a   vetllar per 
la  convivència  entre  humans  i  éssers  sobrenaturals. 
Ara li toca a l’Ombe controlar un grup de trols rebels. 

 
 
Doyle,  Roddy.  Com  un  llebrer.  Barcelona:  Bambú, 
2012 

Quatre  generacions de dones  es  retroben  al 
voltant d’un  llit d’hospital, vetllant  l’àvia malalta. Un 
llibre  amb  uns  diàlegs  sorprenents,  que  juga  amb 
elements  fantàstics  per  parlar‐nos  dels  vincles 
familiars d’una forma molt real. 
 

 
Pou, Gisela. L’edat del lloro. Il∙lustr. Francisco Ruizge. 
Barcelona: Edebé, 2013 (Tucà vermell) 

Història  realista  amb  tocs  d’humor 
protagonitzada  per  una  nena  que  viu  amb 
desesperació els canvis que pateix  la seva família des 
que el seu germà s’ha convertit en un ídol televisiu de 
les adolescents. 
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Sierra  i  Fabra,  Jordi.  L’extraordinari  enginy  parlant 
del Professor Palermo. Barcelona: La Galera, 2013 

Un mag  ventríloc  amaga  un  secret:  el  nino 
amb el què actua no és humà però té   vida.  Un 
misteri  que  farà  tot  el possible  perquè  no  surti  a  la 
llum,  tot  i  viure  al  llarg  d’un  segle,  el  XX,  ple  de 
convulsions històriques.  

 
Walliams,  David.  La  increïble  història  de  l’àvia 
gànster. Montena, 2013 

De moment en castellà, però a partir de juliol, 
ja podrem llegir en català la nova aventura de l’autor 
d’El  noi  del  vestit,  sens  dubte  un  llibre  que  ens  va 
deixar  petge i no oblidarem fàcilment. 
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Juvenil  
 

 

Blake  Nelson.  Destruïm  tots  els  cotxes.  Barcelona: 
Cruïlla, 2013 

Novel∙la d’humor  intel∙ligent narrada des de 
la  veu  d’un  jove  de  disset  anys  que  no  té  pèls  a  la 
llengua  i  que  està  fart  dels  falsos  moviments 
ecològics i socials que volen salvar el món. 

 

 

Fombelle,  Timothée  de.  Vango.  Entre  cel  i  terra. 
Barcelona: Estrella Polar, 2013 

L’autor  de  Tobi  Lolness  torna  amb  més 
aventures. Aquesta vegada el protagonista és el  jove 
Vango, un fugitiu acusat d’assassinat al París de 1934, 
que  remou cel  i  terra per conèixer  la  seva  identitat. 
Primera part de la novel∙la.  
 

 
Gallego,  Laura.  El  libro  de  los  portales.  Barcelona: 
Minotauro, 2013 

La darrera novel∙la de  l’autora valenciana no 
ha decebut als seus seguidors.   Aquesta  vegada 
presenta  una  història  al  voltant  d’uns  pintors  de 
Darusia,  capaços  de  dibuixar  “portals”  que  són 
mitjans de comunicació i transport.  
 

 
Garcia  i  Cornellà,  Dolors.  Sota  les  pedres.  Alzira: 
Bromera, 2012 

Què  s’amaga  sota  les  restes  arqueològiques 
que estan a punt de ser derruïdes? 
El  vell dietari que  guarda  la  família d’en Martí parla 
d’un misteriós objecte i una maledicció. 
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Riera, Carme. Katalèpsis. Barcelona: La Galera, 2013 
Dos  joves  aprofiten  la  catalèpsia  que  pateix 

un d’ells per empescar‐se algunes   bromes  i 
aventures  pròpies  de  l’edat.  Però  el  què  comença 
com un joc acaba complicant‐se d’allò més... 
 

 

 

Sloan, Holly Goldberg. I'll be there = Sempre amb tu. 
Barcelona: Cruïlla, 2012 

En Sam  i  l’Emily es troben  i amb el seu amor 
s’entrellacen dues històries, dues realitats, dos estils 
de  vida molt  diferents.  Allò  que  sembla  una  típica 
història  d’amor,  acaba  agafant  molta  força 
argumental. 

 
 

 
 
 

 


