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Atrapeu la meva cabra! Polly Alakija.
Text i il·lustracions
Intermón Oxfam.

■ L’Ayoka ha de vigilar la cabra de casa
seva, però se li escapa i recorre les pa-
rades del mercat demanant si l’han
vista. Mentre fuig, la cabra causa un
bon daltabaix al mercat.

La Sara... l’estimen el doble!
Bernard Ashley.
Il·lustracions de Carol Thompson.
Intermón Oxfam.

■ La Sara és una nena molt afortuna-
da: té dues àvies. Una viu al camp i
l’altra a la ciutat i se les estima totes
dues. A la festa del naixement del seu
germà petit, la Sara veu alhora les
dues àvies per primer cop.

Bon dia, món! Beatrice Hollyer.
Intermón Oxfam.

■ Fotografies de set criatures en dife-
rents moments del dia. Representen
els següents països: Austràlia, Índia,
Estats Units, Ghana, Vietnam, Regne
Unit, Brasil i Rússia. Els lectors desco-
briran, al costat de notables diferènci-
es, la gran quantitat de coses que te-
nim en comú i una mirada comparti-
da cap a un futur esperançat.

I d’Índia. Prodeepta Das.
Intermón Oxfam.

■ Recull de fotografies que mostren
alguns dels costums, religions i formes
de cultura que es troben arreu de
l’Índia. Un vibrant homenatge a l’Ín-
dia en la seva multicolor diversitat.

Rondalles de Verdaguer.
Adaptació d’Andreu Bosch.
Il·lustracions de Joan Subirana.
La Galera.

■ Cinc rondalles populars que Jacint
Verdaguer va posar per escrit a partir
del que la gent del poble li anava ex-
plicant. Totes donen un ensenyament
moral. Publicat en col·laboració amb
l’Ajuntament de Vic i el Consell Co-
marcal d’Osona.

Jocs. Tardor. Hivern. Oriol Ripoll.
Il·lustracions de Francesc Rovira.
Molino.

■ Guia de jocs adaptats a cada estació
de l’any i que poden ser posats a la
pràctica amb amics o la família.

A PARTIR DE 8 ANYS

Jisàs de Netzerit o Capítol zero de la
guerra de les galàxies. Pau Riba.
Il·lustracions de Linhart, Pau, Gabi,
Pere Joan, Alex Fito i Max.
Columna.

■ Tot i que va aparèixer l’any passat,
aquesta divertida versió de Pau Riba de
la història bíblica del naixement de
Jesús torna a estar a les botigues. A
banda dels textos i les il·lustracions, el
llibre conté un CD amb les nadales
més populars interpretades per molts
membres de la família Riba i per amics
com ara Sisa, Pascal Comelade, Enric
Casasses...

El pop dels nou tentacles. Toni Villalobos.
Il·lustracions de Penélope Tidor.
Barcanova.

■ En Serafí és un peix valent i agosa-
rat, però inexpert. No s’ha mogut mai
de la Ciutat del Mar i imagina els
misteris de fora gràcies a les històries
que li explicava el seu avi. Però un dia
cau en mans del Pop dels Nou Tenta-
cles...

El secret del doctor Pots. El biquini de
Belini. Alícia al País de les Meravelles.

Barcelona Multimèdia.

■ Tres títols més que s’afegeixen al
catàleg de Barcelona Multimèdia, un
de la sèrie Otijocs i l’aparició d’un
clàssic com el d’Alícia. Interactivitat i
descoberta a dojo garantides.

L’Home Gris del País de les Màquines.
Anna Tortajada.
Il·lustracions de Violeta Monreal.
Baula.

■ Novel·la que parla de la riquesa del
món, de les cultures, paisatges i tre-
sors i de les diverses maneres de viure
que tenen els pobles que l’habiten.

Des de la finestra. Lola Casas.
Il·lustracions d’Anne Decis.
Baula.

■ Recull poètic fet des de la mirada
desenfada sobre les persones, els ani-
mals, els elements i els objectes quo-
tidians.

Internens. Marta Luna i Toni Matas.
Il·lustracions de Picanyol.
Cercle de Lectors i Barcelona

Multimèdia.

■ Guia per a usuaris joves d’internet.
Recull de consells que tant poden in-
teressar els més petits com els pares.
Les explicacions s’introdueixen amb
personatges de jocs coneguts de la
factoria de Barcelona Multimèdia.

Silvèrius Flautus. Enric Lluch.
Il·lustracions de Juanjo Cortés.
Bromera.

■ Amb set anys, només Silvèrius Flau-
tus decideix buscar el seu pare, que ha
desaparegut mentre lluitava contra
uns enemics terribles. L’acompanyen
en la recerca, el saurí Ildunir i el gla-
diador Musculatus.

I de sobte... plif! Eduardo Zamanillo.
Il·lustracions de Pep Sellés.
Bromera.

■ El problema és molt gros: la refinada
Serpentina s’ha begut un verí que Pi-
ojo i Hula han elaborat per equivoca-
ció. La recerca de l’antídot els arrosse-
garà a un món fantàstic.

Mireieta busca les notes. Vicent Penya.
Il·lustracions de Toni Espinar.
Brosquil Edicions.

■ La protagonista del conte i el tio Pep
viuen a l’illa més menuda de la Medi-
terrània i cultiven els arbres més pre-
ciosos de la rodalia. Si troben les notes
de la cançó, tornarà l’alegria als camps
i a l’illa.

La Ventafocs. El petit Polzet. El gat amb
botes. Charles Perrault.

Il·lustracions d’Isabelle Forestier, Mi-
guel Ángel Pacheco i Jesús Gabán.
La Bella dorment. Blancaneu. La caput-
xeta vermella. Jacob i Wilhem Grimm.
Il·lustracions de Gusti, Pep Montserrat
i Javier Serrano.
Versió catalana d’Albert Jané.
Cercle de Lectors i Aura.

■ Edició singular i de luxe que dóna
prioritat a l’àlbum il·lustrat tant per la
tria i concepció com per les dimensi-
ons. Passeig visual per alguns dels
contes populars més coneguts acom-
panyats d’una acurada versió.

Molly Moon. L’increïble llibre d’hipnotis-
me. Georgia Byng.
Il·lustracions coberta de David Roberts.
Traducció de Josep Sempere. Cruïlla.

■ Primera novel·la de l’autora que es
publicarà en 25 llengües i se’n farà
una pel·lícula. La protagonista viu en
un orfenat miserable i trist i la seva
vida canvia a partir que troba un ma-
nual d’hipnotisme. Amb un manual i
unes quantes aptituds es poden fer, si
no miracles, aventures impensables.

Papallones blaves. Joan Armangué.
Il·lustracions de Lluís Farré.
Cruïlla.

■ La calor no deixa dormir el protago-
nista del conte. No hi ha ni una gota
d’aigua. Una cuca molla pica a la per-
siana per anar a un món ple d’aigua
fresca. El viatge acabarà en un núvol
ple de papallones blaves.

El Quimet, l’amic del José Mari Bakero. El
Xavi, l’amic de Pau Gasol. La Gemma, l’a-
miga de l’Araceli Segarra. Marta Molas.
Il·lustracions de Jordi Valbuena, Carles
Albat, Pilarín Bayés.
Empúries.

■ Els protagonistes d’aquestes novel-
les tenen com a referent personatges
que han arribat molt amunt en el món
de l’esport, a base de dedicació i esforç.
Són els seus mites, però també els seus
consellers. El llibre inclou una entre-
vista amb cada personatge.

Alt voltatge! Margaret Clark.
Il·lustracions de Geoff Kelly.
Empúries.

■ El protagonista es desperta un matí
amb els cabells de punta, com un
raspall. Els té completament electri-
zats i no hi ha manera de pentinar-los.
Es tracta de fer-los tornar al seu lloc
sense que es trobi amb un grapat de
problemes.

Afanya’t, Alice! Christobel Mattingley.
Il·lustracions Michael Johnson.
Empúries.

■ La protagonista es pren les coses
amb molta calma, sempre somia i està
a la lluna. Tothom li diu que s’afanyi,
que no s’adormi. Fins que un dia, de
sobte, arrenca a córrer i no hi ha qui
l’aturi.

Abocador amb en Dinousaure.
Margaret Mahy.
Il·lustracions de Stephen Axelsen.
Empúries.

■ La gran passió d’en Dinsmore és
anar a l’abocador i jugar amb les es-
combraries. Tothom s’enriu de la seva
afició per les deixalles. Però no es po-
den imaginar el que passarà.

Un i un i un... fan cent.
Teresa Duran i Marta Luna.
La Galera.

■ Recull de cent personatges de la li-
teratura infantil universal tant si hi
fan el paper de protagonistes com
d’ajudants o adversaris. Material ex-
tret d’un estudi becat per la Fundació
Enciclopèdia Catalana.

El rei negre. Ponç Pons.
Il·lustracions de Francesc Rovira.
La Galera.

■ El rei Baltasar i el seu criat Saïd
busquen els altres dos reis per anar a
Betlem però, pel camí, com que són
negres, els tracten malament i els
treuren de polleguera. Cansat de tant
de racisme, el rei farà servir les seves
arts màgiques per trobar solucions i
resoldre conflictes.

El cas de la infantesa robada.
Joan de Déu Prats.
Il·lustracions de Francesc Infante.
La Galera.

■ L’última feina del detectiu Marc
Trena ha estat trobar el gat de la por-
tera. Ara, però, s’enfronta a algú que
està robant la infantesa als nens de la
ciutat. La incògnita és si aconseguirà
resoldre un cas tan complicat.

Llàgrimes de cocodril. El vestit nou de la
Kàtxia. Diversos autors.
La Galera.

■ La Kàtxia és la bruixa malèvola de
Gaudínia. L’Al, l’Eugeni i la Tabi des-
cobreixen que la bruixa no té tants
poders com sembla i s’hi enfronten
amb decisió. Aquests llibres són l’a-
daptació d’una sèrie televisiva.

La ciència et parla de... La Terra. El Mar.
El Clima. L’Univers. Núria Roca.
Il·lustracions de Rosa M. Curto.
Molino.

■ Sèrie d’àlbums il·lustrats que com-
binen la divulgació amb la il·lustració
amb textos adaptats als lectors als
quals s’adrecen.

Si el món fos un poblet. Un llibre sobre la
gent del món. David J. Smith.
Il·lustracions de Shelagh Armstrong.
Símbol Editors.

■ Llibre per entendre el món convertit
per art de màgia en un sol poble. Car-
tonè i il·lustracions. Dades estadísti-
ques resumides. Guia per explicar-lo
als infants i punt de partida de reflexió
sobre la divesitat.

A PARTIR DE 10 ANYS

El gran llibre dels contes. Christian Strich.
Versions catalanes de Montserrat
Gonzàlez, Albert Jané, Joan Leita, Mi-
quel Molina, Isabel Negre, Rosa Ricart
i Andreu Sotorra.
Il·lustracions de Tatjana Hauptmann.
Barcanova.

■ Llibre singular en edició de luxe. Re-
cull de la literatura popular europea
amb contes anglesos, belgues, búlgars,
castellans, francesos, grecs, irlandesos,
italians, maltesos, noruecs, russos i
serbocroats, i contes recollits pels grans
recopiladors de la narrativa popular,
com ara Perrault, els germans Grimm i
Hans Christian Andersen.

Les vacances de Saïda. Eva Peydró.
Il·lustracions d’Horacio Helena.
Bromera.

■ Una nena sahrauí passa les vacances
d’estiu a casa d’una família de la costa.
Però ella i el seu amfitrió viuran un
contratemps amb una veïna amb acti-
xenòfobes.

El País dels Llençols Mullats. Vicent Pardo.
Il·lustracions de Carlos Ortin.
Bromera.

■ Trifulgues del protagonista amb fal-
ta de control d’esfínters. Però de tot
se’n pot treure fantasia. Aquest relat
explica com s’ho fan al País dels Llen-
çols Mullats els que tenen el mateix
problema que ell.


