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DE 0 A 3 ANYS

Dins aquest petit llibre de cartró hi trobaràs un
munt de fotografies d’animals amb les seves
cries. Quants d’aquests animals coneixes? A
quin t’agradaria bressolar?

Bebès animals. Algemesí: Andana
Editorial, 2021

Mar Benegas ens presenta una nova col·lecció
de llibres rimats, la col·lecció Mares, amb mares
amoroses i els seus petits. Segueix l’osset i la
mare ossa en el seu dia a dia, entre jocs i
carícies.

Benegas, Mar; Lucas, Gareth. Mare
ossa. Barcelona: Combel, 2022

Llegeix i juga amb aquest petit conte on
trobaràs un arbre de Nadal en tres dimensions
a la mesura dels més petits. Podràs fer-te el
teu propi arbre per viure tota la màgia de
Nadal. 

Comín, Marta. El Petit arbre de Nadal.
Barcelona: Combel, 2021

Primers
llibres
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DE 0 A 3 ANYS

A la Pipa en les seves aventures sempre
l’acompanya el seu amic Otto. Ella fa
fotografies de la natura i els animals. Aquesta
vegada estan a l’Amazònia. Viatja amb ells
per descobrir els cocodrils, els tigres i altres
animals salvatges.

Geis, Patricia. Pipa i Otto a
l'Amazònia. Il·lustr. Aurora Ballester.
Barcelona: Combel, 2022

La col·lecció Els meus primers mites ens
presenta aquest conte interactiu del mite
d'Àrtemis. Amb ell, els menuts podran jugar
amb els seus personatges i descobrir les
aventures de la deessa de la natura Àrtemis. 

Patsias, Chiara. Àrtemis. Il·lustr.
Mattias Cerato. Barcelona: Estrella
Polar, 2022

Un llibre de toca-toca de cartró reciclat. En el
viatge de cerca del Coala a través del bosc
australià podràs experimentar diferents
textures, tocar la panxa del cangur o les
orelles del Coala. Alhora que descobriràs
diferents animals en el seu hàbitat natural.

Hare, Rachael. Koala, ¿dónde estás?
Madrid: DK, 2022

Sabies que l’abella és l’amiga de les flors? O que
el tigre és el príncep de la jungla? Què passaria
si desapareguessin? La pol·lució està fent que
el seu territori disminueixi. Aquest és un conte
amb textures. T’atreveixes a tocar la panxa d’un
panda o l’esquena d’una balena? 

Hedelin, Pascale; Camille Tisserand.
Animals que cal protegir. Trad. Aurora
Ballester. Barcelona: Combel, 2022

Algú pot pensar que els ànecs no són
elegants com els dofins o que no volen tan
bé com una àliga. Però els ànecs saben com
passar-ho bé i són molt feliços.

Pintadera, Fran. Soc un ànec. Il·lustr.
Mercè Galí. Pontevedra: Triqueta
Editora, 2022

Del bressol a la lluna, la primera col·lecció de
poesia dels nadons continua creixent.
Aquesta vegada ens mostra els primers
mesos del bebè i com, a poc a poc, va
creixent envoltat de la seva família. 

Rubio, Antonio; Desclot, Miquel.
Bebè. Il·lustr. Óscar Villán. Barcelona:
Kalandraka, 2022 
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A PARTIR DE 4 ANYS

Ets més de platja o de muntanya? A la muntanya
s’hi pot accedir de diferents maneres, a peu, en
bici, amb, amb caravana i fins i tot en tractor.
Podem veure-hi guineus, senglars, cabres i alguna
colobra. La pots gaudir tant a l’estiu com a
l’hivern. Has fet mai bivac o dormit en un refugi?
Benvinguts a la muntanya.

Abadía, Ximo. La muntanya. Barcelona:
Zahorí Books, 2022

Qui no coneix el carter Joliu? El carter dels
personatges dels contes té molta feina durant
les festes de Nadal. Amb la seva bicicleta
pedala amb molta energia per repartir
felicitacions i una pila d’obsequis.

Ahlberg, Janet; Ahlberg, Allan. El carter
joliu per Nadal. Trad. Xavier Roca-Ferrer.
Barcelona: Estrella Polar, 2022

Saps què és fer vaga? Els animals del conte han
decidit fer vaga. Tot un enrenou! Perquè les
vaques no donen llet, els ocells no volen cantar
i fins i tot els nens no volen anar a l’escola.
Quin silenci!

Lima, Eduarda. La vaga. Trad. Laura
Vaqué Sugrañes. Barcelona: Thule,
2022

Contes per
compartir
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A PARTIR DE 4 ANYS

En Juno ha nascut sord, però les seves mans
donen so a la seva vida. Amb elles pot cantar,
riure, plorar i enfadar-se. Són els instruments per
comunicar-se amb els altres. Vols aprendre el
llenguatge de signes? 

Millares, Rebeca. Un silenci molt
sorollós. Il·lustr. Núria Fortuny; Trad.
Oriol Valls. Barcelona: Bellaterra,
2021

En Bob és el cuidador del zoo, li encanta la
seva feina. Però haver de netejar totes les
caques no li fa tanta gràcia. Tifes i cagallons
de tigre, de nyu o de ratapinyada. Tot i que,
quan troba una caca lluminosa la cosa es
capgira.

Smallman, Steve. Pudor al zoo. Trad.
Enric Fontvila. Barcelona: Beascoa,
2022

Aquest primer volum de les aventures del
Gat Boris recull vuit històries breus ideals per
a primers lectors amb ganes de passar-ho
bé. Cada petita aventura s’explica amb sis
vinyetes irreverents i esbojarrades. Un cotxe
banyera? Un gat espantaocells?

Moser, Erwin. El cotxe banyera. Trad.
Núria Albesa. Barcelona:
Flamboyant, 2022

El Conillet de Beatrix Potter fa cent vint anys. La
senyora Conill adverteix als seus fills que no
entrin a l’hort del senyor McGregor, però
l’entremaliat d’en Pere se n’hi va anar de dret.
S’estava menjant els enciams i els raves, quan
es troba amb el senyor McGregor. En Pere
arrencarà a córrer. Però, se’n sortirà? 

Potter, Beatrix. El Conte d'en Pere el
conillet. Trad. Núria Parés Sellarès.
Barcelona: Beascoa, 2022

Sabies que la famosa sèrie de pel·lícules
Shrek van néixer d’aquest conte il·lustrat?
Ara, per fi, podem llegir en català una història
d’amor irreverent i gamberra protagonitzada
per una parella d’ogres i un ruc que parla.

Steig, William. Shrek! Trad. Yannick
Garcia. Barcelona: Blackie Books,
2022

Conte encadenat sobre la història d’una carta
perduda. A dins han escrit: T’estimo. El vent la
fa arribar a casa del Sr. Gat, un senyor molt
seriós que no té amics. Quan la llegeix
començarà a buscar desesperadament qui
l’estima. Vigila perquè potser també t’arribarà
a tu!

Verdú, Irene. Una carta. Il·lustr.
Vranda. Barcelona: Animallibres,
2022
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A PARTIR DE 6 ANYS

Liu va néixer una nit de lluna plena. Aquest fet
el va convertir en una persona brillant i rodona.
Però no acaba d’entendre les preguntes que li
fan els grans, ni què vol dir ser un nen o una
nena.

Calsina, Isa. Liu. Il·lustr. Laura Gallofré;
Trad. Oriol Valls. Bellaterra: Edicions
Bellaterra, 2022

Vols jugar a través de les endevinalles que la
Lola ens proposa? Busca els personatges dels
contes tradicionals: la caputxeta, el vampir
gegant o l’home del sac. Tots ells il·lustrats amb
molt d’humor.

Casas, Lola. Qui soc? Il·lustr. Gustavo
Roldán. Alella: ViBop, 2022

El senyor Miquel tenia les cames curtes i estava
fart de les burles. Es moria de ganes de convidar
la senyoreta Natàlia a prendre alguna cosa, però
no s’atrevia. Va decidir crear unes cames artificial
que li van donar el valor per demanar sortir a la
senyoreta Natàlia, però no va anar tan bé com
s’havia imaginat. 

Granero, Nono. Cames. Trad. Laura
Vaqué Sugrañes. Barcelona: Thule,
2022

Primeres
lectures 
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A PARTIR DE 6 ANYS

Si vau xalar amb el llibre Un sopar de por, no
us perdeu aquesta nova aventura amb el
famós xef Jean-Col Trinxat. Aquesta vegada
els personatges més malvats es reuneixen
en un lloc secret per celebrar la Nit Mundial
del Terror. 

Martí i Orriols, Meritxell. Un regal de
por. Il·lustr. Xavier Salomó.
Barcelona: Flamboyant, 2022

Còmic sense paraules sobre l’amistat entre
un gos i un robot. Ells dos fan moltes coses
junts, però un dia el robot es queda a la
platja i comença a rovellar-se. El gos no sap
què fer i el substitueix per nous amics.
Mentrestant, el robot s’imagina que està en
un altre lloc fent coses amb el seu amic. 

Varon, Sara. Robot dreams. Barcelona:
Astronave, 2022

Aquesta història comença fa 10.000 anys a les
coves d’Atapuerca, unes coves amb tants túnels
que semblen un formatge gruyère. Allà trobem
els primers nens. Els acompanyes en les seves
esbojarrades i prehistòriques aventures?

Reyna, Pablo C. Pere Saure: una
entremaliadura prehistòrica. Trad.
Joana Castells Savall. Barcelona: La
Galera, 2022

No hi ha res pitjor que trencar-se una cama i
el braç just quan comencen les vacances; bé
sí, és molt pitjor imaginar-te els teus amics
gaudint de les vacances mentre tu has de
quedar-te a casa. Un dia el Tomàs comença
a rebre postals dels seus amics. Realment ho
estan passant tan bé?

Sena, Amparo, Barrachina, Bruno.
Postals per al Tomàs. Il·lustr. Cristina
Picazo. Barcelona: La Galera, 2022

Breu tractat d’història natural sobre tot allò
que sempre has volgut saber sobre els cucs
de terra. No tenim cap garantia que res del
què diu sigui cert, però sí que us garantim
dues-centes pàgines de diversió.  

Vola, Noemi. La malaurada vida dels
cucs. Trad. Francesc Massana.
Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2022

Faula moderna que ens recorda que la vida
pot ser molt més senzilla i feliç. Els veïns
sempre tenen allò que necessites: un ou,
una escala… Tu demana i, qui sap, potser
acabeu tots menjant mores enmig del prat o
pescant en un rierol. 

Waechter, Philip. Un día con amigos.
Trad. Lorenzo Rodríguez López.
Salamanca: Lóguez, 2022
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A PARTIR DE 8 ANYS

La Gabi és una apassionada de les novel·les de
misteri, tant que n’està escrivint una. Quan arriben
les vacances d’estiu, a la casa del llac, prefereix
centrar-se en la seva novel·la que sortir a jugar
amb els veïns. Però la misteriosa mansió i el que hi
va passar la faran sortir a investigar.

Bard, Breena. Intrusos: el misterio del
lago. Trad. José C. Vales. Madrid:
Maeva, 2022

Un llibre que ens parla d’ecosistemes, cadenes
tròfiques i altres conceptes lligats a la
biodiversitat a partir d’un exemple: la
renaturalització del llop al parc de Yellowstone.
I ho fa a partir d’una faula poètica il·lustrada en
format acordió.

Belhadj, Nadja. El retorn dels llops.
Il·lustr. Marc Majewski. Barcelona:
Zahorí Books, 2022

L’autor Jaume Copons us farà conèixer artistes
de renom com: Dalí, Breton, Pepín Bello,
Buñuel, Lorca i Picasso en aquest volum de la
col·lecció d’Agus i els monstres. L’Emma s’ha
perdut en el món dels records d’en Dalí i l’han
de recuperar. Creus que ho aconseguiran? 

Copons, Jaume. Salvador. Il·lustr.
Liliana Fortuny. Barcelona: Combel,
2022

Llegim
amb
ritme
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A PARTIR DE 8 ANYS

Tercer volum de la col·lecció Les Bruixes de
Brooklyn. L’Effie té molta màgia i les mans se
li tornen de color verd. Ho descobreix als
campaments d’estiu on troba tant a faltar als
seus amics. Això de tenir més màgia i ser una
bruixa li està portant molts mals de caps.

Escabasse, Sophie. Més màgia. Trad.
Martina García Serra. Barcelona:
Edebé, 2022

L’editorial Astronave publica aquest còmic
sobre la vida de Jane Goodall, Dian Fossey i
Biruté Galdikas. Coneixerem com van descobrir
tot allò que sabem sobre els ximpanzés, els
goril·les, els orangutans i el significat de ser un
primat.

Ottaviani, Jim. Primats. Il·lustr. Maris
Wicks; trad. Laura Obradors.
Barcelona: Astronave, 2021

Premi al Millor Còmic Middle Grade 2021 a
Bologne. Amb unes il·lustracions despullades de
tots els artificis, entrem en la vida d’un càmping.
Entre la multitud d’estiuejants ens centrem en dos
infants, cadascun d’ells amb les seves ferides.

Marsily, Noémie. Memet. Text
Isabella Cieli; trad. Daniel Cortés
Coronas. Bilbao: A Fin de Cuentos,
2022

La família de l’Olga no para de traslladar-se.
Cada nova casa és una nova aventura. Però
allò que viurà aquesta vegada no s’ho hauria
imaginat mai. Vosaltres obriríeu una porteta
secreta? I si a la clau hi ha un cartell on posa:
“No obriu mai la porta, sota cap pretext”? 

Monloubou, Laure. L'Olga i el crit del
bosc. Trad. Maria Llopis. Barcelona:
Bambú, 2022 

La June és la primogènita de la família reial,
només ella pot aspirar a ser la princesa
Tòtem. Ho ha esperat tota la vida. Si
aconsegueix unir el seu esperit amb l’Animal
Tòtem tot haurà valgut la pena, no? Llibre de
gran format, amb fascinants il·lustracions.

Pérez, Sébastien. La Princesa Totem.
Ilustr. Justine Brax; trad. Jordi Vidal i
Tubau. Barcelona: Baula, 2022

Mentre un talp vegetarià apassionat per
l’astronomia dorm, tres petites llums cauen del cel
i es queden enganxades en una teranyina. Una
aranya curiosa s’acosta a les llums com si fossin
una presa, desitjant que no siguin cuques de llum,
fan mal gust. Ni l’aranya, ni l’eruga, ni els cucs, ni el
talp saben què són. Decideixen cuidar d’elles. No
serà una feina fàcil.

Ramos Bravo, María. Tres llums. Trad.
Tina Vallès. Barcelona: Blackie
Books, 2022
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A PARTIR DE 10 ANYS

Darrere un inici més o menys dolç on coneixem
una família que, per feina, es trasllada a viure a un
far, trobem una història dura i potent, amb
elements simbòlics, que ens parla del trastorn
bipolar d’una mare i la relació amb la seva filla. 

Hargrave, Kiran Millwood. La Júlia i el
tauró. Il·lustr. Tom de Freston; Trad.
Víctor Aldea. Barcelona: Bambú, 2022

L’Eric és capturat a Stravagantia un món ple de
criatures no sempre amables. La seva amiga Virginia
farà el que faci falta per rescatar-lo, sort en té d’en
Berk un faune que l’ajudarà a endinsar-se en aquest
regne de regles desconegudes.

Gallego García, Laura. Stravagantia.
Il·lustr. Judit Mallol; trad. Helena
Aguilà Ruzola. Barcelona: Montena,
2022

Els culs són els protagonistes d’aquesta història
plena de misteri. Qui és el culpable d’aquesta
onada de pànic que s’ha estès entre els
alumnes de l’escola Santa Frumència? Per sort,
la Ivet i les seves amigues no pararan fins a
descobrir qui és el Punxaculs! 

Hernández, Pau Joan. Tota la veritat
sobre l’abominable punxaculs. Il·lustr.
Anna Baquero. Barcelona: La Galera,
2022

Llegim!
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A PARTIR DE 10 ANYS

Segueixen les aventures de la família de trols
més famosa de la literatura infantil. Aquesta
vegada la presència d’un barret màgic a la vall
dels Mumin provocarà un seguit d’aventures
boges, divertides i, sobretot, entranyables.

Jansson, Tove. El barret del mag. Trad.
Carolina Moreno. Barcelona: L’Altra
tribu, 2022

Història sobre la pintora Berta Hansson. Vivia a una
granja i s’havia d’ocupar de les tasques domèstiques.
La mare pateix de tuberculosis, però ella vol
continuar estudiant, malgrat l'oposició del seu pare.
L’ocell que porta dins farà que ho aconsegueixi.

Lundberg, Sara. El pájaro que llevo
dentro vuela adonde quiere. Trad.
Carmen Montes. Madrid: Galimatazo,
2022

Els membres d'una família jueva es converteixen
en refugiats polítics en marxar cap a Suïssa. La
història explicada per la nena, l’Anna, no
profunditza en la duresa històrica de l’època
sinó en l’adaptació de la família a la nova situació
i a la manca de privilegis.

Kerr, Judith. De quan Hitler va robar el
conill rosa. Trad. Marta Bes Oliva.
Barcelona: L'Altra Tribu, 2022

Novel·la gràfica sobre una nena de deu anys, la
Cèlia. Té dos germans bessons i la mare està
esperant un bebè. Ella té al·lèrgia al pèl i les
plomes dels animals i decideix fer una llista amb
possibles mascotes. Se sent desplaçada dins la
família i comença a una nova escola. Ella no sap
que el naixement de la seva germana ho canviarà
tot.

Lloyd, Megan Wagner. Alergia. Il·lustr.
Michelle Mee Nutter; trad. José Calles
Vales. Madrid: Maeva, 2022

Heu vist mai un Miniser? Són per tot arreu,
viuen a casa teva, bé, tu vius a casa seva.
Potser tu no t’hi has fixat i no n’has vist, però
ben segur que ells a tu sí. Fins ara la Jimena
no sabia que existissin, però un dia nota la
seva presència.

Manzano, Eva. Los miniseres. Il·lustr.
Maite Gurrutxaga. Madrid: Nórdica,
2022

En Dràcula s’ha de fer càrrec durant dos dies
dels seus nets, ja tremola només de pensar-hi.
Qui hauria dit que tenia por d’alguna cosa. Per
entretenir-los acaba explicant les seves
aventures; una topada amb el ieti, una falsa
mòmia i un home llop. Aconseguiran les seves
històries amansar les feres dels seus nets?

Till, Jochen. Memento Monstrum.
Il·lustr. Wiebke Rauers; trad. Abel
Carretero Ernesto. Barcelona: Baula,
2022
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A PARTIR DE 13 ANYS

Tot semblava indicar que aquell estiu a Roses
seria igual que cada any: jocs i banys a la platja
amb tota la colla. Però la notícia de l’accident
de cotxe d’en Lucky i el seu pare, ho canvia tot.
Quin misteri s’amaga darrere de tot plegat?

Burgas, Àngel. Lucky. Barcelona:
Animallibres, 2022

Entre narrativa i còmic, la història de Pardaleta
relata l’inici d’una història d’amor. Amb un ritme
tranquil, acompanyem a la noia protagonista
en el seu procés de descoberta, quan s’adona
que s’està enamorant d’una companya. 

Estrela, Joana. Pardaleta. Trad. Àlex
Tarradellas. La Seu d’Urgell: Edicions
Salòria/Meraki, 2022

Els germans Bukowski salven un nadó de morir
ofegat a la piscina municipal. Com a agraïment
els regalen la possibilitat de gaudir tot l’estiu de
la piscina. Us podeu imaginar un estiu més
genial?

Gmehling, Will. A la piscina. Trad.
Arnau Figueras. Barcelona: Vegueta,
2022

Juvenil
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A PARTIR DE 13 ANYS

Al Londres de 1906 Theodosia té el poder de
detectar les malediccions i la màgia negra. Cosa
molt útil si el teu pare treballa al Museu de
Llegendes i Antiguitats. La cosa es complica
quan la mare porta un amulet llegendari amb
una forta maledicció, el Cor d’Egipte. 

LaFevers, R. L. Theodosia i les serps
del caos. Trad. Anna Llisterri.
Barcelona: Bambú Editorial, 2022

Per en Ghost, córrer, no és un esport, és una
manera de fugir de les bales del seu pare.
Però sigui com sigui, és molt bo i l’entrenador
de l’equip d’atletisme el vol fitxar. Només hi
ha una condició, però gens fàcil: no ficar-se
en problemes!

Reynolds, Jason. Ghost. Trad. Elisabet
Ràfols Sagués. Barcelona: Sembra, 2022

En Linus Baker treballa en una oficina trista i grisa,
en una ciutat trista i grisa i té una vida monòtona.
Un dia l’envien a supervisar un orfenat en una illa al
bell mig de la mar més blava. Però no és un orfenat
qualsevol perquè té una classificació de nivell
quatre. Què s’hi amaga allà?

Klune, T. J. La casa a la mar més blava.
Trad. Anna Puente i Llucià.
Barcelona: Fanbooks, 2022

Un clàssic de l’autora austríaca Christine
Nöstlinguer. Novel·la inspirada en la seva
infantesa. A la Viena del 1945 es mostra el dia a
dia d’una nena, enmig d’una època i d’un món
força complicat, a les acaballes de la Segona
Guerra Mundial i l’inici d’una dura postguerra.

Nöstlinger, Christine. !Vuela,
abejorro!. Trad. Marta Armengol
Royo. Madrid: Siruela, 2022

La vida no  és  sempre com l’havíem planificada, sinó
que li ho preguntin a la Clementina. El seu pare
l’havia educada per entrar a l’alta societat. Però
l’esclat de la guerra i la mort del pare capgiren els
plans. Compra un passatge per viatjar en trens de
primera classe i atraure algun ric solter. 

Torrent, Dani. Viatges en trens de
primera classe. Vigo (Pontevedra):
Triqueta Editora, 2022

Lucie, de tretze anys, és la protagonista
d’aquesta novel·la realista que mostra la vida i
maldecaps d’una noia que ha de conviure amb
la nova parella de la seva mare. Com guanyar
diners ràpidament per independitzar-se?

Zipfel, Dita. Com la bogeria em va
explicar el món. Il·lustr. Rán
Flygenring; trad. Cristina Sala Pujol.
Barcelona: L’Altra Tribu, 2022
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