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Alcántara, Ricardo. Ja soc un gnom!. 
Il·lust. Joma. Barcelona: Mars, 2020 
 
Reedició d’un clàssic de 1992, dins la mítica 
col·lecció d’Aura Comunicació, que uneix el 
treball de dos grans autors claus de la nostra 
història, Alcántara i Joma.  Cada primavera, hi 
ha una pila d’éssers diminuts que aspiren a 
convertir-se en gnoms. Però no tots ho  

                        aconseguiran. Només aquells que sobrevisquin   
                                 al llarg hivern i superin la Gran Prova.  

 

   
Bailly, Pierre. El petit Pelut al castell dels 
caganers. Trad. Vicky Nebot José. 
Barcelona: Base, 2020  

 
 
 
 

El Petit Pelut és un bon noi, menut i curiós, 
optimista i valent. Sense voler s'endinsa 
sempre en aventures extraordinàries a través 
de les quals, sense prejudicis, aprèn a adaptar-se 
i a relacionar-se amb el nou món que    

           l'envolta. 

 

 

Bourget, Laëtitia. La meva casa al bosc. 
Il·lustr. Alice Gravier. Barcelona: Libros 
del Zorro Rojo, 2019 
 
El protagonista convida al lector a recórrer de 

la seva mà el camí que porta a la seva llar, una 

casa al bosc. Per una de les cares del llibre 

gegant comença el viatge: travessem el poble, 

creuem el pont, passegem per la riba del riu…  

 

 

 

 

Petits i petites lectores 

http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qLibros+del+Zorro+Rojo%2C/qlibros+del+zorro+rojo/-3,-1,0,B/browse
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qLibros+del+Zorro+Rojo%2C/qlibros+del+zorro+rojo/-3,-1,0,B/browse


 

Newson, Karl.  Com tu i com jo. Il·lustr. 
Kate Hindley; Trad. Montse Molist 
Forcada. Barcelona: Baula, 2020  

Tots som iguals en algunes coses, però també 
diferents en d'altres. Una divertida celebració 
d'un munt de detalls curiosos que ens 
converteixen a cada un de nosaltres en allò   

            que som.  

 

Odriozola, Elena. Jo tinc un moc. Versió 
de Miquel Desclot. San Sebastià: 
Ediciones Modernas El Embudo, 2020 
 
La proposta ens arriba de la mà d’una de les 
il·lustradores més poètiques i elegants del 
moment. La il·lustradora Elena Odriozola es 
guanyarà amb aquest manual, una munió de 
petits fans,  encantats de compartir amb ella                           
què cal fer quan et treus un moc del nas.  

 

 

Samarreta, Joana. La granota vol 
ballar. Il·lustr. Mar Borrajo. Tarragona: 
Piscina, Un petit oceà, 2020 
 
A partir del conte de Joan Faldilles La 
granota que volia ballar un vals l’editorial 
tarragonina edita un llibre pensat per llegir 
amb els dits, els peus i tot el cos. I és que no 

              oblidem que  els infants llegeixen en  
                           moviment! 

 

 

 

 

 

 



 

Arsenault, Isabelle. La cerca de la 
Colette. Trad. Màxim Aguilera. 
Barcelona: La casita roja, 2019 

Còmic tendre i emotiu, és el primer volum 

d’una sèrie protagonitzada pels infants d’un 

mateix barri. La protagonista és la Colette, 

que acaba de traslladar-se a una casa nova i     

surt a explorar pels carrers. Les ganes de fer                           

                         amics l’arrosseguen a dir una mentida que, a  

            poc a poc, es va fent gran. 

 
 

Canosa, Oriol. El bot del dr. Bombard. 
Il·lustr. Jordi Sunyer. Barcelona: 
Babulinka, 2019 

Us imagineu patir un naufragi i haver de 
passar tota una setmana sols enmig del mar, 
surant en un petit bot? D’entrada sona a gran 
tragèdia, però com sempre, hi ha persones 
que saben agafar-se les  coses amb calma i  

            humor. Si no, mireu el doctor Bombard. El seu 
                        primer pensament va ser: i si això és una               
           oportunitat de viure una  gran aventura?  
                        Quantes vegades havia desitjat tenir temps i  
           calma! 
 

Edvarsson, Mattias. Una àvia superguai. 
Il·lustr. Gemma Aguasca; Trad. Magda 

Mirabet.  Barcelona: Edicions Bellaterra, 
2020  

L’Ela està nerviosa perquè a la sortida de 

l’escola ha d’anar a casa del seu amic. Allà hi 

coneixerà a la seva àvia. És un àvia diferent, 

tan especial que vol tornar-hi a l’endemà. 

 

 

Primers  lectors (6-7 anys) 



Flora, James. Els contes de fantasmes de 

l’avi. Trad. Yannick Garcia. Barcelona: 
Blackie Little, 2020  

Plou, fa fred, el vent xiula i tomba els arbres, 

els llamps trenquen el cel… Fa una nit 

fantàstica! Si més no per quedar-se a casa i 

que l’avi t’expliqui històries terrorífiques que 

fan por. Molta por. 

 
 

 

Shelly Moore, Thomas. Un balcó al 
paradís. Il·lustr. Christopher Silas Neal; 
Trad. Lluïsa Moreno Llort. Paralelo Sur, 
2020 

Un conte de lectura i d’observació del món 
que ens envolta,  perquè té molt a dir-nos si 
ens prenem el temps per mirar i  escoltar. 

 

 

Wilfrid, Lupano. Els calçotets del llop. 
Elàstics i fantàstics!. Il·lustr. Mayana 
Itoïz i Paul Cauuet; Trad. Laura Vaqué 
Sugrañes. Barcelona: Astronave, 2019  

Al bosc es celebra una cursa, on els ocells més 
intrèpids competeixen per guanyar. Tot 
sembla anar bé, però uns cartells que       
anuncien la cursa estan plens de grafits.   
Aquesta és una missió pel llop en calçotets.  

http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qBlackie+Little%2C/qblackie+little/-3,-1,0,B/browse
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qBlackie+Little%2C/qblackie+little/-3,-1,0,B/browse
https://www.laie.es/editorial/paralelo-sur/11293


 

Canal, Eulàlia. Por de cocodril. Il·lustr. 
Zuzanna Celej. Barcelona: Animallibres, 
2020 

L’autora granollerina ens presenta una família 
molt i molt extravagant que no deixa de 
sorprendre’ns a cada pàgina. La mare treballa 
de bombera i el pare inventa eslògans 
publicitaris. L’àvia Rufina té una agenda plena    
d’activitats i per postres, la Noa, ha trobat un   

           cocodril al jardí quan avui sortia de casa per 
           anar a l’escola.  

 

Casas, Lola; Gusti. Lletjos i lletges?.  
Il·lustr. Gusti. Vilanova i la Geltrú: El Cep 
i la Nansa, 2019 

Creieu que sou lletjos i lletges o bonics i 
boniques? A través de les 45 cares il·lustrades, 
un text rimat i una cita d’en Roald Dahl 
aconseguireu reflexionar i potser canviar   
d’opinió. 

 

Holm, Jennifer. L. El peix número 14. 
Trad. Marc Donat; Il·lustr. Gustavo 
Roldán. Barcelona: Viena, 2019 

Imagina’t que un dia truquen a la porta de 
casa i quan obres, descobreixes el teu avi en el 
cos d’un adolescent de la teva edat. Per 
acabar-ho d’adobar, a partir d’ara, en Melvin, 
serà company teu a l’institut. Descobrir la 
fórmula de l’eterna joventut no és una cosa  

                      que es faci cada dia, així que ja pots imaginar-
                         te com la vida de l’Ellie al costat  del seu avi es 
            convertirà en una gran aventura.  

 

 

 

Lectors i lectores mitjans (8-9 anys) 



Nel·lo, David. La crònica de l'Iu Eskar.  

Il·lustr. Beatriz Castro. Barcelona: 
Edebé, 2020  

L’Iu Eskar viu feliç a casa de la senyora Faristol 
amb la seva nombrosa família, però han de 
fugir. Marxen a un hotel on viuen molts 
escarabats i per a ells l’Iu és un invasor contra 
el qual han de lluitar. 

 

 

 

Perreault, Guillaume. El carter de l'espai: 
els pirates galàctics. Il·lustr. Beatriz 
Castro.  Barcelona: Joventut, 2019 

Bob, el carter espacial, aquesta vegada ha 
d'afrontar un gran desafiament: treballar en 
equip! Haurà de lliurar una única carta amb 
l'ajuda de la seva nova companya en 
pràctiques, la Marta. Una tasca aparentment 
simple que es convertirà en una aventura d'un 

                        extrem a l'altre de la galàxia. A més, sembla 
                        que aquesta misteriosa carta ha despertat 
            l'interès d'una colla no gaire amigable. 

 

 

Rodari, Gianni. Les dues vegades del 
baró Lamberto. Il·lustr. Javier Zabala; 
Trad. Teresa Duran. Barcelona: 
Kalandraka, 2020 

La celebració del centenari del naixement de 
Gianni Rodari és l’excusa perfecte per 
reivindicar la lectura dels llibres d’aquest 
autor i mestre italià, que va revolucionar 
l’educació i la literatura cap allà els anys 70  

           del segle passat.  El baró Lamberto, no us ho 
                        creureu, però ha trobat un mètode infal·lible  
           per tornar-se jove.  
 

 
 



 

Fleming, Anne. La cabra. Trad. Ferran 
Ràfols.  València: Sembra Llibres, 2020 

Quan a la mare de la Kid li ofereixen estrenar 
una obra de teatre alternatiu a Nova York, 
tota la família es muda durant sis mesos a un 
bloc de pisos de Manhattan. Els rumors diuen 
que en aquell edifici hi viu una cabra al terrat. 
Com és possible? Aviat descobrirà que aquell 
misteri no és la cosa més curiosa de l’edifici, 

           sinó els personatges extraordinaris que    
                        l’habiten. Quan la Kid coneix el Will, mentre 
                        explora els secrets egipcis del Museu         
           Metropolità d’Art, troba l’aliat perfecte per 
                        tractar de resoldre el misteri de la cabra. 
 

 

 

Garnier, Jonathan. Momo. Il·lustr. Rony 
Hotin; Trad. Alba Pagán. Barcelona: 
Norma Editorial, 2019 

Momo és una nena de cinc anys que viu amb 
la seva àvia en una petita ciutat portuària. El 
pare de la Momo passa molt de temps a alta 
mar, en un vaixell pesquer. La Momo és un 
personatge entranyable capaç de meravellar-se 
amb les petites coses de la vida. 

 

 

Teckentrup, Britta. Què puc esperar? El 
llibre de les preguntes. Trad. Francesc 
Massana i Andrea Rovira. Barcelona: 
Libros del Zorro Rojo, 2020 

Inventari filosòfic, d’imatges i preguntes, que 
poden inspirar més d’una conversa 
interessant amb infants i joves. És un llibre 
difícil de classificar per edats, però si el 
fullegeu, és d’aquells que us atrapen ràpid. La   

                        poètica de la il·lustració i la profunditat que 
           amaguen les frases, segur que us remouran     
           una mica. 
 
 

Grans lectors  i lectores (10-11 anys) 



Titus, Eve. Basil, el ratolí superdetectiu. 
Il·lustr. Paul Galdone; Trad. Marc Donat. 
Barcelona: Blackie Books, 2020 

Esteu a punt de submergir-vos en una història 
plena de suspens. A estones pensareu que res 
no té solució, però una nova pista us 
retornarà l’esperança. I diem «pista» perquè 
el protagonista d’aquest llibre és un detectiu. 
De fet, el més famós entre els ratolins. Potser 
no sabeu que aquest brillant investigador ha    

            après l’ofici del millor detectiu humà de tots  
            els temps: Sherlock Holmes. Aquest és el seu 
            primer gran cas. 
 
 
 
 

Stark-McGinnis, Sandy. La noia ocell. 
Trad. Xavier Pàmies. Barcelona: Blackie 
Books, 2020  

La protagonista té onze anys i ha viscut en 
moltes cases d’acollida. Quan coneix a la seva 
nova mare, aquesta li ensenya el món dels 
ocells i això li obrirà una porta a l’esperança. 
 

 

 

Van Waes, Mike. Els pesats. Trad. Esther 
Roig Giménez. Barcelona: Estrella Polar, 
2020  

El nostre protagonista és un noi amb un munt 
de problemes, se sent incomprès i ha canviat 
d’escola. S’infecta amb un virus que fa que les 
seves preocupacions es converteixin en 
criatures reals, els pesats, que amenacen amb 
destruir tota la ciutat.  

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

London, Jack. La crida del bosc. Trad. 
Ferran Ràfols. Barcelona: L’Altra Tribu, 
2020 
 
Seguint la línia de l’editorial de recuperació de 
clàssics juvenils, aquesta vegada la Tribu ens 
porta la coneguda història de Buck, un gos 
domèstic que va ser segrestat d’una casa 
benestant per uns buscadors d’or. Buck haurà 
d’aprendre a viure a les glaçades terres de                      

            l’Àrtic, i a sobreviure a les dures condicions a 
            les quals són sotmesos els gossos que    
            arrosseguen els trineus.  
 

Mujica Cordano, José Alberto. Soc del 
Sud, vinc del Sud. A la cruïlla de l’Atlàntic 
amb el Riu de la Plata. Il·lustr. Guridi; 
comentaris de Dolors Camats. 
Barcelona: Akiara Books, 2019 
 
Aquesta nova col·lecció recull discursos reals 
que en algun moment de la nostra història 
han estat pronunciats per polítics, artistes, 
líders socials, etc. Es  tracta de textos curts 
però molt inspiradors, que poden obrir                          

                        finestres als nostres joves. Aquest, en concret, 
                        és el discurs que José Mujica va pronunciar a 
                        l’Assemblea de les Nacions Unides l’any 2013 
                        a Nova York.  
 
 
 
 
 

 

Oseman, Alice. Heartstopper 1. Noi 
coneix noi. Trad. Lluís Delgado Picó. 
Barcelona: Fanbooks, 2020 
 
En Charlie i en Nick van al mateix institut, 
però no es coneixen fins que un dia han de 
seure junts. A partir d’aquest moment es 
faran amics i, aviat, en Charlie  començarà a 
enamorar-se d’en Nick, tot i que sap que no té 
cap possibilitat. Però l’amor és imprevisible i 

                         potser en Nick està més interessat en el        
                         Charlie del que cap dels dos es podria      
                         imaginar. Una novel·la gràfica sobre l’amor 
            entre dos nois.  

Juvenil (12 - 16 anys) 



 

Padilla, Arturo. Entre dos blaus. 
Barcelona: Barcanova, 2020 

L'Alba i la Marina han fet un regal molt 
especial al seu pare: una immersió en un 
vaixell enfonsat. I no es volen perdre el 
moment en què ell es capbussa amb els dos 
instructors de busseig que l'acompanyaran en 
aquesta aventura: l'Oriol i la Laia. Les dues 
germanes contemplen, des d'una llanxa, com 
els tres submarinistes desapareixen enmig del 

                        mar, sense imaginar-se que aquest serà l'últim 
           cop que tots ells es veuran. El mar es pot      
                        convertir en un lloc molt perillós, tant a la 
                        superfície com a les profunditats. Els herois 
                        són els únics que hi poden sobreviure.  

 

 

Pullman, Philip. El Llibre de la Pols 2. 
L'aliança. Trad. Àlex Gombau. 
Barcelona: Fanbooks, 2020 

Segona part de El llibre de la pols, la preqüela 
de La matèria Obscura. La novel·la s’inicia 
quan la protagonista, la Lyra, té vint anys, 
estudia a la universitat i viu al Jordan College 
d’Oxford. La seva vida transcorre amb una 
aparent normalitat, però la seva presència és 
amenaçada pel creixent poder del   

                         Magisterium. La noia és convidada a unir-se a 
              una expedició, juntament amb diversos       
                         especialistes, que viatjarà a una remota regió 
                         de la Ruta de la Seda, on s’han succeït uns 
                         estranys accidents.  

 

 
Trueba, David. El río baja sucio. Madrid: 
Ediciones Siruela, 2019 

Comencen les vacances de Setmana Santa i en 
Tom les passarà a La Chopera, una zona de 
segones residències a La Sierra. Allà es 
retrobarà amb en Martín, el seu amic de la 
infància. Tots dos ronden els catorze anys i les 
vacances els prometen aventures en bicicleta 
al costat del riu contaminat i escapar una mica 
de la família. Ara bé, aquestes vacances 
canviaran les seves vides per sempre.  



SEGUEIX-NOS A: 

Laboratori de lletres i imatges 
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