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● Cartes de tot el món.
Thando McLaren. Il·lustraci-
ons de Liz i Kate Pope.
Beascoa.

Llibre amb peces mòbils, car-
tes i dibuixos per començar a
viatjar i descobrir costums,
celebracions i menjars de di-
ferents parts del món.

● Meli.
Isabelle Maquoy. Il·lustracions
de Quentin Gréban. Beascoa.

L’abella es mor de ganes de
sortir del rusc i veure món.
Quan ho aconsegueix desco-
breix tots els perills que hi ha
a fora, però també les mera-
velles que pot contemplar. I, a
més, descobrirà el sabor del
nèctar.

● L’aventura de la Cecília i el
drac.
Lawrence Schimel. Il·lustraci-
ons de Sara Rojo. Candela

Ediciones / Bibliópolis.

L’heroïna corre una aventura
màgica en la línia dels clàssics
de Tolkien. Abans de la sortida
fa un mapa a partir dels ru-
mors que ha sentit sobre els
llocs on s’han vist dracs. Àl-
bum il·lustrat.

● El tauró poca-solta. El gran ós
polar. La gallina feliç. El lleó
gandul.
Jack Tickle. Casals-Combel.

Col·lecció de llibres de tapa
dura amb sorpresa incorpora-
da. Es tracta de descobrir com
viuen cadascun dels animals i
situar-los també en el seu
medi més idoni.

A PARTIR DE 6 ANYS

● Aristòtil, el millor gat per a
una bruixa.
Dick King-Smith. Il·lustracions
de Bob Graham. Alfaguara -

Grup Promotor.

L’Aristòtil no sap que els gats
tenen moltes vides. Al cap de
poc, el gat va a parar a una
casa d’una velleta afectuosa i
intel·ligent, la Bella Donna. És
allà on, a poc a poc, va per-
dent les vides. La casa d’una
bruixa és un lloc massa peri-
llós per a un gat aventurer
com ell.

● És fosc!
Maria Àngels Juanmiquel. Il-
lustracions de Guillem Cifré.
Barcanova.

Tan bon punt el pare surt a
comprar i l’Enric es queda sol,
esclata una terrible tempesta i
els llums de la casa s’apaguen.
Vol pensar que el pare no tri-
garà, però passen els minuts i
no arriba. Aleshores recorda
que en un dels calaixos hi ha
una llanterna. L’Enric, amb el
llum a la mà, lluita a tort i a
dret contra totes les ombres i
sorolls.

● La bombolla de sabó.
Elena Bigas. Il·lustracions de
Francesc Infante. Barcanova.

Un grup escolar decideix fer
una bombolla de sabó gegant.
El resultat és una bombolla de
sabó gegantina plena de nens
i nenes que s’enlairen. La
mestra està espantada, però,

gràcies a la intervenció d’una
gavina que els vigila de prop,
els nens aconsegueixen ater-
rar.

● Tomàs i la goma màgica.
Ricardo Alcántara. Il·lustraci-
ons de Gusti. Baula.

En Tomàs és un ninot simpà-
tic, alegre i divertit. Els seus
millors amics, la pilota, el
tren i la nina, l’acompanya-
ven a tot arreu. Tot i que a
vegades han de suportar el
seu mal humor. Un dia, en
despertar-se, en Tomàs troba
una goma d’esborrar que a
primera vista sembla normal i
corrent. Aviat, però, comprèn
que aquell objecte canviarà la
seva vida i la dels seus amics.

● L’escombriaire Pep.
Lola Casas. Il·lustracions de
Mercè Arànega. Baula.

En Pep és un escombriaire
treballador i polit que cada
matí s’entristeix quan con-
templa la plaça i els carrers
plens de papers i deixalles. En
adonar-se que la seva feina és
ben poc valorada, en Pep s’i-
magina emprenent nous ofi-
cis i vivint-los com si fossin
fantàstiques aventures.

● D’on surt aquesta nena?
Thierry Lenain. Il·lustracions
de Delphine Durand. Baula.

Per a en Max les coses són
molt clares: hi ha gent que té
sirí i gent que no té sirí. En
Max està orgullós perquè per-
tany al grup dels que tenen
sirí. Però a la classe ha arribat
la Marta, una nena que fa co-
ses estranyes, com ara pintar
mamuts en lloc de floretes
entre núvols.

● Sant Jordi i el drac.
Antoni Cossimo. Il·lustracions
de Purificación Hernández.
Beascoa.

Àlbum il·lustrat sobre la lle-
genda del drac i Sant Jordi en
una versió dominada per
l’humor i un llenguatge prò-
xim als lectors primerencs.

● La biblioteca fantasma.
David Melling. Traducció i
adaptació d’Antoni Cossimo.
Beascoa.

Història de l’amistat entre la
protagonista de l’àlbum il-
lustrat i uns fantasmes d’allò
més sociables i amants de la
lectura que es veuen obligats
a agafar en préstec els llibres
dels lectors petits.

● Nens i nenes del món. Petit
Buyei. Petita Tamazic.
Patricia Geis. Casals-Combel.

Alaska, Guatemala, Tanzània,
Sibèria, Dakota, Nova Zelan-
da, la Xina o el Marroc són els
territoris d’on provenen els

infants d’aquests llibres. His-
tòries per aprendre com es viu
a cada lloc, com es vesteixen
els seus habitants, quins ani-
mals hi ha o què s’hi menja.

● Selena, Seleeena!
Mar Pavón. Il·lustracions de
Subi. Casals-Combel.

La Selena és una petita fada
que fa servir una vareta mà-
gica per fer-ho tot, però un dia
la vareta desapareix. ¿Se’n
sortirà, la petita Selena, sense
el seu estimat instrument?

● La lluna contenta.
Elisenda Queralt. Il·lustraci-
ons de Montse Adell. Ca-

sals-Combel.

La Verònica ve de Bolívia per
viure amb una família nova
en un país desconegut. Una
història tendra per explicar
l’adopció als petits lectors.

● Barcelona i jo.
Francisco Schor. Il·lustracions
de Francesc Rovira. Casals -

Combel.

Un passeig per Barcelona en
un llibre ple d’imatges que
porten pels carrers més em-
blemàtics i els monuments
més coneguts de la ciutat. Uns
versos acompanyen la guia.
Edició també en angles.

● Les Tres Bessones
i el civisme.
Elisabet Ballart. Il·lustracions
de Roser Capdevila. Destino.

A través de la capacitat dels
personatges de ficció en cata-
là més universals d’aquest
moment d’influir en els in-
fants, els primers lectors es
poden avesar als considerats
bons comportaments.

● La cosina Clara.
Holly Hobbie. Edebé.

A la petita Clara li ha caigut
una dent mentre passava les
vacances amb en Xoni i en
Xano. ¿Trobarà el regalet que
espera sota el coixí?

● Busco una mare.
Gemma Lienas. Il·lustracions
de Rebeca Luciani. La Galera -

Intervida.

Àlbum ill·lustrat que relata les

vides d’una nena boliviana i
dos bessons catalans. L’argu-
ment transcorre als dos cos-
tats de l’Atlàntic, a La Paz
(Bolívia) i a Barcelona.

● Contes de l’Univers.
Tomàs Molina. Il·lustracions
d’El Persas. La Galera.

Recull de dotze contes agru-
pats sobre l’Univers: el seu
origen, el de la Terra, el Siste-
ma Solar i les constel·lacions.
També hi ha històries d’ex-
traterrestres i explicacions de
caràcter més científic, com
ara per què la Terra és rodona.
Cada conte va acompanyat
d’un text divulgatiu que ex-
plica de manera entenedora
els fenòmens relacionats amb
l’Univers.

● La nena que odiava
els llibres.
Manjusha Pawagi. Il·lustraci-
ons de Leanne Franson.
Joventut.

La protagonista d’aquest àl-
bum es nega a llegir, tot i que
els seus pares l’omplen de lli-
bres. Un dia la pila de llibres
es posa a volar pels aires i en
surten desenes de personatges
que havien perdut la seva pà-
gina i la seva frase.

A PARTIR DE 8 ANYS

● Sis premis nacionals il·lustren
Andersen.
Diversos autors. Barcanova.

Sis autors guardonats amb el
Premi Nacional d’il·lustració
il·lustren sis contes de Hans
Christian Andersen que es
presenten en un estoig. Hi
intervenen els il·lustradors
Luís de Horna, Max, Montse
Ginesta, Gusti, Pablo Amargo
i Isidro Ferrer.

● El Gran Llibre de les Tres
Bessones.
Roser Capdevila. Cromoso-

ma-TV3

Primer gran volum de la
col·lecció La Gran Biblioteca de
les Tres Bessones, que compta-
rà amb 50 llibres en aquesta
primera sèrie. Les bessones
s’endinsen en obres clàssi-
ques de la literatura de tots
els temps. Amb un DVD.

● El Capità Calçotets i la ter-
rible trams del professor
Tirapets.
Dav Pilkey. Cruïlla.

Els dos joves protagonistes
han d’ajudar el Capità Cal-
çotets a neutralitzar el terri-
ble professor Titus Tirapets,
que s’ha entestat a fer en-
congir l’escola amb tothom a
dins.

● El fantasma del Liceu.
Joaquim Carbó. Il·lustracions
de Fina Rifà. Cruïlla.

Un fantasma es va salvar de
les flames que van destruir el
Liceu el 1994. Però els fan-
tasmes sempre tenen amics.
En aquest cas els protago-
nistes són dos personatges
de ficció de dues novel·les
anteriors de l’admirat Joa-
quim Carbó, El país de les ca-
bres i El gos del metro.


