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El petit avet. La Rínxols d’Or i els tres
óssos. El soldat de plom. El flautista
d’Hamelín. Cruïlla.

■ Col·lecció de llegendes tradicionals,
faules i contes populars amb textos
adaptats per als que comencen a llegir.
Il·lustracions de Fernando Krahn, Se-
bastià Serra, Anna Clariana i Victòria
Tubau.

Miffy al zoo. Miffy fa anys. La bicicleta de
Miffy. Dick Bruna. Destino.

■ Nova sèrie de l’autor holandès que
ha fet popular el personatge de la seva
conilla Miffy durant cinquanta anys
en més de vint països. Llibres cartoné
i il·lustrats.

Un cop de cap. Davi.
Text i il·lustracions. Edebé.

■ Jeremies Nyanyo és fort, rabassut i
una mica capgròs. Un dia de sol surt a
passejar i es troba un barret. Però
potser és un barret massa petit per al
seu cap tan gros.

Pare. Mare. Fills. Avis. Montse Tobella.
Edebé.

■ Quatre volums en cartoné i il·lus-
trats que fomenten el coneixement
dels membres principals de la família
i la seva relació.

Bon dia, Kimba. R.B. Oliva.
Figures de fang de Carme Paltor i Sai-
da Porres. Fotos de Jordi Mas. Projecte
gràfic Aura Comunicació. Edebé.

■ Sèrie de llibres plastificats que tenen
com a protagonista el personatge
Kimba. Làmines fotogràfiques de la
construcció de figures de fang. Kimba
recorre la família, els números, la
taula, els amics i els viatges. La sèrie
comença amb Bon dia i acaba amb Bona
nit.

Aprèn l’abecedari jugant. Ramon Besora.
Il·lustracions de Francesc Rovira.
Edebé.

■ Àlbum il·lustrat per aprendre les
primeres paraules, primer individuals
i després agrupades en petites frases.

Caga, tió! Mercè Anguera.
Il·lustracions de Mikel Valverde.
La Galera.

■ A totes les cases el tió caga el dia de
Nadal. A totes menys a la dels dos
germans protagonistes d’aquest breu
conte, que va obtenir el premi Comte
Kurt.

L’ànec s’embruta. El gos té set. L’esquirol
té gana. Un amic per a en Maulet. És l’hora
de banyar-se Maulet. El gat té son.
Satoshi Kitamura.
Símbol Editors.

■ Sis llibres plastificats i il·lustrats a
tota làmina amb els animals protago-
nistes que viuen petites històries amb
l’objectiu de superar les dificultats
amb què topen.

A PARTIR DE 6 ANYS

Saps per què? Gemma Otero.
Text i il·lustracions.
Barcanova.

■ Àlbum il·lustrat que recull 25 pre-
guntes ideades per nens i nenes amb
una doble resposta, una de divertida i
esbojarrada i una altra d’assenyada i
científica. Llibre-joc.

On viuen les fades? Ignasi Valios.
Barcanova.

■ Llibre per llegir a les fosques, com en
els millors temps de Comediants. A la
recerca de les fades, es troben multi-
tud de personatges fantàstics.

La bruixa sense escombra. Teresa Bertral.
Il·lustracions i text.
Baula.

■ La bruixa Paulina somia, des de molt
petita, poder volar, perquè la seva es-
combra no ha arribat mai. Això la fa
diferent de les altres bruixes.

Contes per anar a dormir. Enid Blyton.
Il·lustracions de Guy Parker-Rees, John
Eastwood, Diana Catchpole, Thomas
Taylor i Núria Giralt.
Columna.

■ Recull de contes explicats per l’au-
tora de La colla dels cinc a la seva filla.
Contes que tenia a la memòria de
quan la seva mare els hi explicava i
que ara arriben classificats per edats
lectores. Barreja de popular i ficció
contemporània.

Les tres bessones no baden.
Carles Capdevila.
Il·lustracions de Roser Capdevila.
Cromosoma, Icària, Intermón Oxfam.

■ Les tres bessones fan una visita gui-
ada al parc de bombers i tenen l’opor-
tunitat d’acompanyar els bombers a
apagar un foc. Aprenen que ni tan sols
una emergència és bona excusa per
córrer riscos.

Les Tres Bessones i Gaudí.
Francesc Orteu i Joan Sol.
Il·lustracions de Roser Capdevila.
Cromosoma, Destino.

■ Basat en el guió cinematogràfic rea-
litzat en commemoració del 150 ani-
versari del naixement de l’arquitecte
Antoni Gaudí. La Bruixa Avorrida pro-
voca que les tres nenes comparteixin
amb l’arquitecte moments de la cons-
trucció de l’edicifi de la Pedrera.

Les granotes de la Rita. Eduard Màrquez.
Il·lustracions Cristina Losantos.
Cruïlla.

■ De granotes i de xais n’hi ha de
molts menes. Hi ha xais, per exemple,
que s’han especialitzat a ajudar la gent
a adormir-se, és la seva feina. Però no
sempre són dòcils i tranquils i poden
arribar a tenir un mal geni terrible.

L’àngel de la son. Joan Armangué.
Il·lustracions de Gallardo. Cruïlla.

■ És hora d’anar a dormir. I gràcies a
un pijama –el seu propietari es fa petit
o creix molt de pressa–, l’autor s’en-
dinsa en un relat fantàstic sobre la
manera de trobar la son.

Vuit històries curiosament actuals.
David Paloma.
Il·lustracions de Jordi Vila. Cruïlla.

■ Històries en què el temps no ha
acabat de passar però que també po-
drien ser vuit contes de l’any de la pi-
cor, amb comtes i comtesses, cavallers
i servents, pagesos i donzelles, ocells,
una serp gegant i una bèstia que treu
foc pels queixals.

Històries inventades. Marta Balaguer.
Text i il·lustracions. Cruïlla.

■ L’àlbum recull una sèrie de contes
breus construïts per infants que la il-
lustradora ha anat dibuixant en di-
verses sessions a biblioteques o escoles.
Llibre testimoni de l’anomenada inter-
activitat abans de l’era virtual.

Simó Samsó contra el monstre vegetal.
Enric Gomà. Cruïlla.

■ Una buguenvíl·lia amenaça una ciu-
tat i Simó Samsó, jardiner especialista
en arts orientals, la posa a ratlla.

També és expert a reduir margarides
amenaçadores, geranis revoltats i boi-
xacs desvergonyits.

El llobató i la mansió encantada.
Ian Whybrow.
Il·lustracions de Tony Ross.
Cruïlla.

■ El llobató i el seu cosí Udolf s’apro-
fiten dels poders del malvat oncle Ma-
lapell. Munten una escola de terror i
fan que el fantasma ensenyi els seus
trucs horripilants a totes les bèsties
que els vulguin aprendre.

27 contes sorprenents. Ursula Wölfel.
Il·lustracions de Teresa Martí.
Cruïlla.

■ Una màquina de girar, saltar, gron-
xar-se i cridar, un cargol que se’n va de
la ciutat i un ànec que vol saber com
és la nit, són alguns dels protagonistes
d’aquests contes que una mare explica
al seu fill.

L’illa animal. Flavia Company.
Il·lustracions de Sabala.
Cruïlla.

■ Edició en cartoné d’un conte d’estiu,
amb veler, tempesta d’alta mar, illa
perduda, fantasia i aventura per re-
cordar sempre.

Laura i el cor de les coses. Lorenzo Silva.
Il·lustracions de Jordi Sàbat.
Traducció de Joaquim Carbó.
Destino.

■ La protagonista del conte veu coses
que els altres no veuen. Arriba al cor
de les coses. Conte sobre la generosi-
tat, la necessitat de compartir i l’amor.
Premi Apel·les Mestres.

Teodora i els canvis de pell.
Norma Sturniolo.
Il·lustracions de Bianki.
Destino.

■ La cangur Teodora no es troba a gust
amb la seva pell. Fins que un dia lle-
geix en una revista que hi ha un país
en què els animals s’intercanvien la
pell.

L’arbre dels nassos. José Antonio Millán.
Il·lustracions de Perico Pastor.
Destino.

■ Història del desert d’Aràbia on el
protagonista transforma nassos en
dàtils per art i màgia d’una bruixa
d’un datiler.

La Mina coneix en Popu, En Tura i el si-
lenci. Joan Casanovas.
Text i il·lustracions.
Empúries.

■ En Tura i la Mina són germans i
plegats viuen aventures quotidianes
resoltes amb subtilesa. Aquests dos àl-
bums destaquen especialment per la
poètica de les il·lustracions.

Ermengol el Salat. Maria Carme Roca.
Il·lustracions d’Anthony Garner.
Edebé.

■ Narren les veus de les valls que una
vegada, fa molt i molt de temps, va
haver-hi un rei capritxós i estrafolari
que va voler canviar les muntanyes
per la mar. Història d’un monarca
anomenat el Salat de tanta passió
marítima.

L’Alba ja no va tenir por.
Josep-Francesc Delgado.
Il·lustracions de Mercè Arànega.
Edebé.

■ L’alba era una nena força feliç, tant
a l’escola com amb els pares. Però es-
tava preocupada per una única cosa
que sí que era realment una preocu-
pació: la por.


