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En Jordi i el drac
Aron Dijkstra / Animallibres
Traduït per Maria Rosich, aquesta adaptació de
la llegenda explica que el petit Jordi es mor de
ganes de derrotar el drac Banyatrencat. Però al

drac no li ve gens de
gust lluitar, i no para
d’inventar-se excuses
per no haver de fer-ho.
Una història diferent de
cavallers i dracs que
aposta per guanyar
amics i no batalles. Així
és com el petit Jordi es
convertirà en un cava-
ller de llegenda. ❋

Look! Dr. Miró
Enric Jardí / Combel
Estàs a punt? Obre els ulls! Observa amb aten-
ció! El Dr. Miró et mostra una sèrie d’il·lusions
òptiques perquè posis a prova la vista i el cer-

vell. Imatges que
ens enganyen,
elements que
desapareixen, co-
lors invisibles, fi-
gures impossi-
bles… Un munt
d’efectes visuals
que et deixaran
amb la boca ben
oberta! ❋

Bon dia! Poemes de bon matí
Salvador Comelles / Mercè Galí
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Saps què fan els pirates, els astronautes, els
músics o els mags quan es lleven? Els poemes
d’aquest llibre ens parlen del que fan ells i
també del que fem nosaltres cada matí: obrir
els ulls, mirar quin dia fa, vestir-nos, esmorzar...

Tot amb uns
poemes de
mètrica va-
riada i uns
dibuixos de
Galí simpà-
tics com
sempre. ❋

La princesa, els llibres i el drac
Anna Manso / Liliana Fortuny / La Galera
La Lola i el Toni van a visitar l’àvia i li demanen
que els llegeixi un conte. L’àvia els llegeix La
princesa, els llibres i el drac, una història en
què una princesa troba en els llibres la manera
d’enfrontar-se al drac que atemoreix tot el po-

ble. Sí, sí, i també
hi ha un cavaller,
sant Jordi, que l’aju-
da. I unes roses
que neixen de la
sang del drac. Una
revisió de la llegen-
da a càrrec de
Manso i Fortuny. ❋

Un sant Jordi molt tossut
Lenia Major i Mazen Kerbaj / Cruïlla
Traduït per Núria Font, en aquesta versió a la
francesa de la llegenda tradicional, el cavaller
sant Jordi vol vèncer el drac sigui com sigui. Ho

prova amb la llança,
amb destrals, amb flet-
xes... Però no li servei-
xen de res. No li serà
tan fàcil com es pensa-
va abans de començar
l’aventura narrada. El
drac és molt espavilat!
Tant, que al final dona-
rà al cavaller una gran
sorpresa. ❋

Vull anar el primer!
Richard Byrne / Brúixola
Traduït per Núria Riera, aquest conte per a pri-
mers lectors ens parla de la norma dels ele-
fants: el més petit sempre va l’últim. Però l’Elfi
no s’hi vol conformar i, a més, vol anar el pri-
mer. Acompanyat de l’Elvis, l’Elmi, l’Elna i l’Eli-

na, faran una cami-
nada fins al bassal.
Byrne implica el
lector amb habili-
tat, perquè l’Elfi de-
mana tota mena
de sorolls per es-
pantar els seus
companys. ❋

El colom no se’n pot anar
a dormir tard
Mo Willems / Andana
Traduït per Anna Llisterri, aquest conte de Wi-
llems –un dels autors més venuts a tot el món–

ens mostra la tí-
pica rebequeria
dels nens que
no se’n volen
anar a dormir.
L’autor, amb el
colom malcarat,
ho narra de ma-
nera senzilla,
efectiva i amb
humor. ❋

Soc un porquet
Eva Santana / Carmen Saldaña / Flamboyant
El protagonista d’aquest àlbum es pregunta
com és que tothom fuig quan el veu venir. Un
títol que mostra amb humor i vol fer reflexionar
sobre els hàbits i costums en què animals i hu-
mans ens intercanviem els papers. Perquè en

el fons, i en la
superfície, els
humans podem
ser molts ani-
mals i els ani-
mals, molt racio-
nals. Bon text de
Santana i dibui-
xos pertinents de
Saldaña. ❋

Triple novetat

Pere Martí presenta tres novetats de
cop. A més de la clàssica llegenda de
sant Jordi, amb l’afegit que l’explica
amb rodolins, també podem llegir
rimades 100 endevinalles noves per a
tothom, il·lustrades per Núria Feijoó
i publicades per Baula, i, encara, un
conte llarg amb to d’alerta ecologista,
L’última cuca de llum, il·lustrat per
Ignasi Blanch i publicat per l’edito-
rial Andorra. Tres bones apostes en
paquet o per separat per a aquest
Sant Jordi. ❋

El cavaller Sant Jordi
Pere Martí / Lluís Masachs / Barcanova

Portada d’un dels llibres de Pere Martí

Monstres capgirats
Agnese Baruzzi / VVKids
Aquest llibre innovador, amb dibuixos alegres,
és un joc de formes que es mouen i es trans-
formen. A cada pàgina hi trobem una figura gi-

ratòria que quan
la desplacem ho
col·loca tot cap
per avall.
D’aquesta mane-
ra converteix ob-
jectes inanimats i
inofensius en
monstres diver-
tits, estrafolaris i
plens de color. ❋

Els meus dibuixos després
de la tempesta
Eric Veillé / Harper Kids
Una ràfega de vent, un elefant, un capbussó, un
encanteri: aquest àlbum enginyós i hilarant ens
ensenya l’abans i el després del cop de vent a

base de jocs de
paraules, rimes i
il·lustracions di-
vertides. Farà riu-
re grans i petits.
Què li passa al
lleó després de la
tempesta? Que
queda despenti-
nat i no sembla
ferotge. ❋
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Erra
Tina Vallès / Jaume Marco / Comanegra
La protagonista d’aquest conte de la narradora
Tina Vallès no es pot menjar el seu plat prefe-
rit, l’ou fe_ _at, perquè no sap pronunciar la er-

ra. Aquest conte és
la conquesta d’un
èxit descomunal:
l’assoliment d’un
cim que semblava
inabastable. Un
moment: aquest
conte... Què és el
que no té? Què és
el que li falta? Sí, la
erra! ❋

El gran llibre dels amics
Mary Hoffman i Ros Asquith / Joventut
Traduït per Anna Gasol, aquest títol planteja
una pregunta complicada de respondre: Com
és un bon amic? És algú que t’escolta? Algú

amb qui et diverteixes?
Un amic és algú amb
qui et sents molt bé i
pots ser tu mateix.
Hi ha moltes menes
d’amics: pots tenir un
amic inseparable, o pre-
ferir un grup d’amics, o
algun germà, o la teva
mascota... o un d’imagi-
nari. ❋

La revolta d’Adam
Lourdes Boïgues / Premi Enric Valor / Bullent
Amb aquest nou llibre, Lourdes Boïgues toca
temes com ara l’ecologia i la llibertat, amb la
frescor i l’habilitat que la caracteritzen per con-

nectar amb el lector jo-
ve. L’argument se situa
en el futur i en un pla-
neta llunyà. Seú és una
pacífica colònia terríco-
la situada a anys llum.
Va ser fundada per
abastir de combustible
i aliments la Terra, as-
solada per les guerres i
la contaminació. ❋

Ja es poden comprar els dos primers títols de la col·lecció
Descobrir Picasso, creada pel Museu Picasso. L’objectiu és
fomentar la creativitat i acostar la figura del genial pintor als
més petits a través de llibres il·lustrats íntegrament amb
imatges d’olis, dibuixos, gravats i ceràmiques pertanyents al
fons del museu. “Tots els nens neixen artistes. El problema
és com seguir sent artistes en créixer”, va dir el pintor. ❋

Els ulls de Picasso i El bestiari de Picasso
Museu Picasso / Museu Picasso

Nova col·lecció picassiana ‘El gripau’, una
de les obres
sobre les que es
treballa en
aquests llibres
MUSEU PICASSO,
BARCELONA.
FOTOGRAFIA,
GASULL
FOTOGRAFIA
© SUCCESSIÓ
PABLO PICASSO,
VEGAP, MADRID
2017
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La meva família
Cristina Losantos i Dexeus Mujer / Estrella Polar
En Pau està a punt de tenir un germanet, la
Martina es pregunta per què ella només té ma-
re i en Joan recorda quan va ser adoptat... Les

famílies són totes dife-
rents. Però totes tenen
un tret comú, allò que
fa que la nostra família
sigui la millor del món
per a cadascú de nosal-
tres: que ens estimem!
Història creada amb
l’assessorament de
l’equip mèdic de De-
xeus Dona. ❋

El bestiario de Axlin
Laura Gallego / Montena
Una de les autores de literatura fantàstica amb
més èxit, Laura Gallego, ha dedicat cinc anys a
crear la seva nova trilogia: Guardianes de la

Ciudadela. Fidel a la
seva passió pels mons
inventats, en aquest
cas presenta una terra
fosca i perillosa habita-
da per unes persones
que sempre estan ame-
naçades per monstres
que aparentment no-
més volen eliminar l’es-
pècie humana. ❋

El noi del timbal
Xavier Margenat / Mínima
La batalla del Bruc ha acabat. Un noi amb el
seu timbal ha foragitat les tropes franceses.
Aquest noi vol anar a salvar el seu pare, fet

presoner al campa-
ment enemic, alhora
que un coronel francès
busca obstinadament
el noi que els ha pres
l’Àliga Imperial, l’esten-
dard dels exèrcits de
Napoleó. L’autor aprofi-
ta l’argument de ficció
per narrar quatre bata-
lles històriques. ❋

Allò que la Caputxeta vermella
no va veure
Mar Ferrero / Baula
Un dia la Caputxeta anava a casa de la seva
àvia amb un cistell ple de menjar deliciós. Pel

camí, hi va haver un fet
imprevist. Què passaria
si el llop expliqués el
conte de la Caputxeta?
O si l’expliqués l’àvia?
O els animalons del
bosc? Al capdavall, tot
depèn des de quin punt
de vista s’explica una
història. O de si et ca-
len ulleres... ❋

El Santo
Caterina Riba, Dani Torrent i Laura Casaponsa
Cal·lígraf
Projecte a sis mans en què el text, les il·lustra-
cions i la música s’embranquen en un diàleg
que explora l’ambient enrarit d’un poble rural a

través de la mirada
d’un nen. La presència
d’un home fora de les
convencions socials
desperta la imaginació
desbordant del prota-
gonista, alimentada
pels ritus i relats d’un
catolicisme que im-
pregna el dia a dia. ❋

Dolent
Lorenz Pauli i Kathrin Schärer / Takatuka
Traduït per Anna Soler, aquest àlbum té una
història i, sobretot, unes il·lustracions magnífi-
ques amb què ens mostra com els animals de
la granja acostumen a ser amables i respectuo-

sos els uns amb els
altres. Fins que, per
divertir-se, decidei-
xen fer entremaliadu-
res. El gos espanta el
gall, la cabra es men-
ja les flors... Una his-
tòria per mostrar els
límits en el compor-
tament humà. ❋

Desconeguts
David Lozano / Premi Edebé / Edebé
Dues vides que es creuen de matinada a través
de les xarxes. Dos joves que es lliuren a un joc
misteriós: compartir somnis, il·lusions i pors,

però no la seva identi-
tat. Aviat faran el pas
següent: una cita a ce-
gues. No obstant, tro-
bar-se amb un desco-
negut sempre compor-
ta riscos. Perquè tot-
hom amaga secrets…
I una mort pot provocar
més preguntes que res-
postes. ❋

Pere Perfecte, arquitecte
Andrea Beaty i David Roberts / Beascoa
Traduït per Aurèlia Manils, Pere Perfecte, arqui-
tecte pertany a una col·lecció d’àlbums il·lus-
trats centrats en la tendència STEM (ciència,
tecnologia, enginyeria i matemàtiques) per a
infants. Amb esperit creatiu, perseverança i cu-

riositat, el Pere anima-
rà els joves a perseguir
les seves passions. En
el seu cas és construir
edificacions amb tota
mena de materials: bol-
quers, llapis... Un hàbit
que tindrà una recom-
pensa final per a tota
la seva classe. ❋

Malsons foscos

Seguint les passes de Neil Gaiman a
Neverwhere, Iván Ledesma explora
les possibilitats del gènere. A mig ca-
mí entre el thriller i la fantasia urba-
na, Negorith és una novel·la àgil i di-
recta que entusiasmarà els lectors del
gènere però que també apel·la a l’es-
pai que han obert entre el juvenil i
l’adult sèries com ara Los Magos i
Caçadors d’ombres en el panorama
internacional. ❋

Negorith
Iván Ledesma / Premi Ruyra / Bridge

Fragment de la portada de Ledesma

Gina i Ton
Antonio Ventura i Alejandra Estrada / Kalandraka
Traduït per Teresa Duran i basat en uns dibui-
xos realistes amb tres colors diferenciats (verd
per a la nena Gina, vermell per al gat Ton i groc

per al llibre), aquest
conte d’una gran ele-
gància plàstica mostra
un moment quotidià,
un diàleg entranyable
entre una nena i el seu
gat. La Gina s’expressa
amb paraules que s’en-
trellacen amb els pen-
saments del Ton. Una
història amable. ❋

Un regal sense obrir
Marianne Verge / Ester Garcia / Pagès
Traduïda per Meritxell Salvany, aquesta és una
història tendra i optimista sobre com guarir-se
de la ferida més dolorosa: la mort d’algú que
ens estimem. Totes les pàgines respiren la vida

al barri de Vesterbro de
Copenhaguen gràcies a
unes il·lustracions rea-
listes, plenes de de-
talls. La Mona ha per-
dut la Debbie i es pre-
gunta si continuarà re-
bent cartes a nom
d’ella. Una nena que té
un pare que és carter
ho hauria de saber. ❋




