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DE 0 A 3 ANYS

Primers
llibres

Quan dormim podem visitar milers de racons.
En aquest conte viatjarem a l’espai, coneixerem
dracs i els seus castells, navegarem pels
confins del món, tot sense moure’ns del llit. Ens
endinsem en l’oníric món dels somnis.

Benegas, Mar. Hola, lluna. Neus
Caamaño Culubret (il·lustr.); Dani
Espresate Romero (trad.). Barcelona:
Abuenpaso, 2022

Tothom té por d’alguna cosa. De què té por un
monstre monstruós? I un fantasma terrorífic? I
vosaltres, de què teniu por? Pàgina a pàgina
se’ns mostren diferents pors i com enforatar-
nos a elles amb humor i una rialla a la cara.

Comín Pérez, Marta. Quina por!.
Barcelona: Combel, 2022

L’últim llibre de la col·lecció “El calaix de
contes”. És una adaptació d’un conte clàssic,
però acompanyat de formes en relleu perquè
l’infant jugui.

Deneux, Xavier. En Polzet. Aurora
Ballester (trad.). Barcelona: Combel,
2021
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Estrenem una nova col·lecció de l’autora
Marianne Dubuc. El meu arbre i El meu riu
segueixen el seu estil de línia clara i
aquarel·la, però incorporen el joc de la
sorpresa. Caldrà aixecar una solapa per
descobrir què estan fent els follets de la
natura.

Dubuc, Marianne. El meu arbre.
Barcelona: Baula, 2022. (Petits
amagatalls)

DE 0 A 3 ANYS

Quasi ho sé fer! és la nova col·lecció d’aquest
tàndem que continua explorant la franja dels
més petitons. En format acordió, podrem
veure com els infants van aprenent a
dominar el seu dia a dia: vestir-se, rentar-se,
parar taula… Cada vegada els sortirà millor!

Martí, Meritxell. Em vesteixo. Xavier
Salomó (il·lustr.). Barcelona: Combel,
2022

Llibre amb sons, on l’infant descobrirà com
sona i quants cops miola un gat, borda el
gos, renilla el cavall... 

Genechten, Guido van. Para l’orella i
sentiràs l’ovella. Barcelona: Baula,
2021

De l’autor de 100 petons de bona nit ens
arriba aquest petit conte per als més
menuts, on els petons també hi són
presents. Perquè tots els animalets: els
conills, l’esquirol i la cabra cauen. Però si algú
t’ajuda, tot és més fàcil.

Mack. Patapum!. Núria Font (trad.).
Barcelona: Cruïlla, 2022

Voleu saber qui hi ha dins l’ou? Un pollet? Un
dinosaure? O potser un cocodril? Tristan
Mory ens convida a obrir els ous tot fent cric-
crac i descobrir quin animal s’amaga a dins.
Un llibre joc que ens permet relacionar els
animals amb el seu entorn.

Mory, Tristan. Cric-crac, qui hi ha?.
Núria Contreras Picó (trad.).
Barcelona: Combel, 2022

Després de vestir-se sola i preparar-se
l’esmorzar, la col·lecció Que ja sé ens vol
mostrar com la petita protagonista sap tenir
cura de l’hort. Amb un disseny i una paleta
de colors que trenca amb la majoria de
llibres d’aquesta franja, Odriozola dibuixa
amb humor i poesia com en són
d’espavilades, les més petites de casa.

Odriozola, Elena. Ja sé cuidar l'hort.
Oblit Baseiria Virgili (trad.). Sant
Sebastià: Modernas el Embudo, 2022
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A PARTIR DE 4 ANYS

Hi ha moltes maneres de descobrir si ets
intel·ligent i únic. En aquest conte trobaràs als
que sempre estan preguntant o als que no,
perquè els fa vergonya. A tots no ens
interessen les mateixes coses i això ens fa
especials.

Bell, Davina. ¿Quién es más inteligente?.
Allison Colpoys (il·lustr.); Ana Doblado
(trad.). Barcelona: Siruela, 2021

L’any 1985, Roser Capdevila i Mercè Company
van crear Les tres bessones, un regal per als
qui vam créixer amb aquests personatges i un
referent cultural imprescindible de la nostra
història. En aquest llibre es recullen quatre
contes de la col·lecció original.

Companys, Mercè. Els contes de sempre:
les tres bessones. Roser Capdevila
(il·lustr.). Barcelona: Bindi Books, 2022

El sisè conte de Bitmax&CO, on la fada Areta
està molt neguitosa perquè se celebra la festa
de les fades i ella n’és l’amfitriona. Té molta
feina amb els preparatius i tota la gent del Bosc
Blau la vol ajudar.

Copons, Jaume. La festa de l’Areta.
Liliana Fortuny (il·lustr.). Barcelona:
Combel, 2022

Contes
per
compartir
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A PARTIR DE 4 ANYS

El petit Hugo està malalt i la seva mare anirà
on faci falta per trobar un remei. Aquest
remei, però, es troba a la Lluna, fita
complicada i més per a una petita
musaranya. Per arribar-hi haurà d’enfrontar-
se a mil perills i entrebancs, però, què no
faria una mare pel seu fill.

Kraegel, Kenneth. Mel de Lluna.
Yannick Garcia (trad.). Barcelona:
Blackie Books, 2022 

Un dia una forta ventada es va endur la casa
del senyor Rumpelpum. Va sortir volant i va
aterrar dalt de tot d’una muntanya. Què farà
tot sol allà dalt? Com s’ho farà per baixar?

Strid, Jakob Martin. El dia que la casa
del senyor Rumpelpum va sortir volant.
Gonzalo García (trad.). Milano:
Gribaudo, 2022

Si ets dels que els agraden els superherois i
que guanyin els bons, no et perdis conèixer
el Capità Abraçades. El seu poder són les
abraçades i fa que el més dolent sigui bo.

Powell-Tuck, Maudie. El Capità
Abraçades. Júlio Antonio Blasco
(il·lustr.); Núria Riera (trad.).
Barcelona: Brúixola, 2021

Un matí, al treure els llibres de la motxilla,
una nota groga cau al terra; l’Eva la deixa
sobre la taula de l’escola i aquí comença els
seu recorregut. La nota viatjarà a través de
tot el barri, passant de veí en veí. El magnífic
format de llibre acordió acompanya la nota
en el seu trajecte. Què hi deu dir?

Serrano Burgos, Pilar. La nota. Daniel
Montero Galán (il·lustr.); Tina Vallès
(trad.). Barcelona: Kalandraka, 2022 

Celebrem la recuperació d’un conte divertit i
molt enginyós que és ideal per explicar i
compartir amb infants de gairebé totes les
edats. Com pot acabar bé una història
d’amor entre un capgròs i una eruga que es
fan la promesa de no canviar mai? 

Willis, Jeanne. La promesa del
capgròs. Tony Ross (il·lustr.); Clara
Jubete (trad.). Blanes: Entredos, 2022

Per primera vegada podem llegir en català
aquest llibre publicat a Nova York el 1954 per
la fotògrafa Camilla Koffler. Aleshores va ser
un èxit mundial, però ara continua sent una
raresa, tenint en compte els pocs llibres de
fotoliteratura que es publiquen per a públic
infantil i juvenil. Dos ossets celebren
l’arribada de la primavera. 

Ylla. Dos ossets. Maria Luchetti
(trad.). Barcelona: Kalandraka, 2021
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Primeres
lectures 

A PARTIR DE 6 ANYS

Heus aquí un llibre, esperem que sigui el
primer d'una col·lecció, que pot acompanyar
molt bé els infants que comencen a llegir sols:
molta il·lustració, text amb lletra gran,
interlineat generós i un disseny de pàgina molt
nítid. 

Alcántara, Ricardo. Corneli i Garcia.
Sophia Touliatou (il·lustr.). Barcelona:
Casals, 2022

Una gasela molt misteriosa apareix a la selva. El
lleó vol esbrinar qui és i què fa. I perquè
tothom li té por, menys ella. Quin serà el seu
misteri? Aconseguirà el lleó descobrir-lo?

Canal, Eulàlia. El dia que el lleó es va
enamorar de la gasela. Beatriz Marín
(il·lustr.). Barcelona: Barcanova, 2022

La Lídia ha passat per casa de l'Agus i alguna
cosa li passava, perquè només ha pogut dir-li
tres paraules: el... meu... pare! Això ha fet que
l’Agus i els monstres es posessin nerviosos.
Què li haurà passat al seu pare? Per què el Sr.
Flat aconsella l’Agus que posi atenció al mètode
d’investigació del detectiu Sherlock Holmes?

Copons, Jaume. Un cas difícil. Liliana
Fortuny (il·lustr.). Barcelona: Combel,
2022
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A PARTIR DE 6 ANYS

L’Editorial Zahorí Books s’estrena en el món
dels còmics i ho fa amb dos personatges
difícils d’oblidar. Adorables i brètols per un
igual, en Cap i Pota són dos porcs bandits, no
gaire llestos. Se les empesquen de mil
maneres per robar tot allò que es proposen,
però gairebé sempre acaben a la presó.

Koren, Majda; Stepančič, Damijan.
Cap i pota. Diana Novell (trad.).
Barcelona: Zahorí Books, 2021

“Si alguna cosa pot sortir malament, sovint
surt malament.” Aquesta frase   acompanya
sempre el petit Murfi i, ves, està convençut
que sempre serà així. Per sort un dia viu una
aventura a les escales de la catedral de
Girona i la seva vida es girarà com un mitjó. I
si les coses comencen a sortir bé?

Molist, Pep. La sort d’en Murfi.
Christian Inaraja (il·lustr.).
Barcelona: Edebé, 2022

Cinquè volum de la heroïna Adèle, on
barreja el seu humor negre amb la
dolçor, però amb la intenció de fer
enfadar els seus pares i lluitar amb en
Jade i les seves amigues.  

Mr. Tan. Que s’apartin els lletjos. Miss
Prickly (il·lustr.); Anna Duesa (trad.).
Madrid: Kómikids, 2022. (La terrible
Adèle; 5) 

Cada dia és diferent i per tant cada dia ens
sentim diferents. Com et sents avui? Atrevit,
ben embolicat o curiós? Avui em sento és un
alfabet d’emocions. Un àlbum poètic ple de
metàfores visuals, il·lustracions fetes amb
aquarel·la i tinta xina. 

Moniz, Madalena. Avui em sento.
Mireia Alegre (trad.). Barcelona: El
dimoni pelut, 2022 

Imagineu-vos tot l’enrenou si un dia neix un nen de
paper. Segur que sortiria a tots els mitjans de
comunicació, seria la noticia del dia. Així comença
aquesta història, amb el naixement d’un nen de paper
i tot el que comporta. Diferents metàfores juguen a
descriure’l: sensible, delicat, extraordinari...

Novaro, Claudia. De papel. Armando
Fonseca (il·lustr.). Pontevedra:
Kalandraka, 2022 

Poden ser amics un peixet, una porqueta i
un ocellet? Tenen alguna cosa en comú?
Cadascú des de casa seva (un llac, una granja
i un arbre) somia amb tenir amics de la seva
edat per poder jugar i passar-ho bé. Qui sap!
S’arribaran a conèixer mai?

Waechter, F.K. Tres són companyia.
Marina Bornas (trad.). Barcelona:
Blackie Books, 2022
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Llegim
amb
ritme

A PARTIR DE 8 ANYS

Tornen les Germanes Crostó, tres velletes que
han vingut per assegurar-nos un món millor.
Amb les seves armes indestructibles: una
dentadura postissa, una coca de crema
caducada i unes agulles de fer mitja, no dubten
a enfrontar-se als malvats més perillosos. 

Cabeza, Anna. El misteri del Katastròfik
Futbol Club. Barcelona: Bambú, 2022.
(Germanes Crostó, agència
d’investigació; 4) 

La Bel acaba de tenir un germanet, en Biel, que
no la deixa dormir a les nits. Ja que estan
desperts, en Biel, cada nit, li pregunta un munt
de coses que no entén. La Bel aprofita i
prepara el seu germà acabat de néixer per tot
el que vindrà. 

Dalmau, Òscar. La Bel i el Biel: què
dimonis es això?!. Magda Codina
(il·lustr.). Barcelona: Montena, 2021

Llibre d’aventures on la protagonista és l’Olga,
una nena molt curiosa a qui li agraden els
animals i vol arribar a ser científica i investigar.
Té un problema i és que els humans no li
agraden, fins que un dia descobreix una
criatura estranya que sembla un porquet de
color rosa i la comença a investigar, i entre les
dues començarà una amistat.

Gravel, Elise. L'Olga i l’estranya criatura
sense nom. Isabel Obiols (trad.).
Barcelona: Blackie Books, 2021
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A PARTIR DE 8 ANYS

Amb l’ajuda d’un ratolí rellotger i les notes
d’un físic suís, un ratolí inventor aconsegueix
viatjar en el temps. Gràcies a això pot assistir
a la Fira de Formatges més important del
món. Un nou llibre d’aquesta col·lecció que
ara ens presenta els descobriments
d’Einstein. 

Kuhlmann, Torben. Einstein. Alicia
Rodríguez González (trad.).
Barcelona: Joventut, 2022

Ajo és força poruga, pensa que tot ho fa
malament, tot i que la seva amiga Zanahoria
intenta animar-la sempre. Però un dia arriba
el rumor que un sanguinari vampir s’ha
instal·lat en un castell pròxim. Tots els veïns
coincideixen que Ajo és la indicada per anar
a fer-li front. Traurà la valentia necessària?

Paulsen, Bree. Ajo y el vampiro.
Francisco Vogt (trad.). Madrid: Mab
Graphic, 2021

Pare i fill escriuen i il·lustren un llibre que ens
parla de la guerra d’una forma clara i directa.
La poesia del text i de les imatges, de tons
foscos i a sang, és contundent i ens
interpel·la. Algú l’ha definit com un mantra.  

. 

Letria, José Jorge. La guerra. André
Letria (il·lustr.); Susana Torner
(trad.). Bilbao: A fin de cuentos, 2022

D’on prové el mot xocolata? O malson? Les
paraules també tenen la seva història.
Andrea Marcolongo ens convida a viatjar
amb les paraules i retrobar-nos amb el seu
origen, on tot va començar. 

Marcolongo, Andrea. El viatge de les
paraules. Andrea Ucini (il·lustr.);
Diana Novell (trad.). Barcelona:
Zahorí Books, 2022

Si t’agraden els fantasmes, acompanya l’Agus,
en Rama i la Selva a alliberar els fantasmes
d’un antic teatre embruixat. Els tres hauran
de representar una obra i així poder
alliberar-los del seu encanteri.

Pila, Fede di. L’Agus i el teatre dels
fantasmes. Xavier Beltran (trad.).
Barcelona: Bang, 2021

Sis contes que sorgeixen per la inquietud de
l’autora de donar resposta als dubtes dels
seus propis fills bessons. Compartir amics,
aniversari i els pares. Però també la
necessitat de tenir el seu propi espai.

Sánchez Silva, Raquel. Dos mons:
contes de bessons, bessones i altres
germans incomparables. Carlos Lluch
(il·lustr.). Barcelona: Estrella Polar,
2021
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A PARTIR DE 10 ANYS

Naïm té onze anys i moltes coses per explicar.
És el petit de casa i sovint li toca el rebre: que si
s’ha d’anar a comprar, que si s’ha de demanar
coses als veïns… Coneixerem algunes de les
seves vivències i pensaments. També sabrem
per què li agrada tant la Guiomar, la nena nova
que just acaba d’arribar.

Batruni, Naïm. Naïm. Alba Domingo
(il·lustr.). Tarragona: Piscina, un petit
oceà, 2022

Després de la mort de la mare, l’Elfie i la seva
germana Magda viuen amb els seus tiets. Un dia
arriba la Louette, la seva germana gran, en un
autobús transformat en llibreria. Les tres germanes
viatjaran de poble en poble venent llibres. 

Arleston, Christophe; Alwet, Audrey. La
Isla Casi. Mini Ludvin (dib.); Hélène
Lenoble (col.); Diego de los Santos
(trad.). Barcelona: Astronave, 2021. (El
Cuaderno mágico de Elfie; 1)

Ara que és vidu, el Sr. Jeroni viu sol a casa seva.
Bé, de fet no viu del tot sol perquè l’acompanya
un assistent robot que li van regalar els fills i el
retrat de la seva dona, amb qui continua
parlant de tot i de res. Ah! I de tant en tant el
visita el seu net, que sempre és una alegria. Un
dia però, l’imprevist truca a la porta i la seva
vida fa un tomb ben interessant.

Canal, Eulàlia. L’hivern del Sr. Jeroni.
Barcelona: Animallibres, 2022. (L’Arca) 

Llegim!
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A PARTIR DE 10 ANYS

Realment ja no queden ossos polars? Quan
l’April i el seu pare es muden a l’Àrtic per
feina, aquest li diu que ja no n’hi ha. Llavors,
què és la immensa silueta que l’April ha vist?
Ella juraria que es tractava d’un os polar. Una
magnífica i commovedora història d’amistat. 

Gold, Hannah. El último oso. Marcelo
E. Mazzanti (trad.). Barcelona:
Duomo Ediciones, 2022

Primer volum de la col·lecció “El blog de la
Joana i l’Èric”. Els textos que formen el llibre
són els del blog dels dos nens. L'escriuen per
explicar que estan castigats per voler ajudar
amb diners al gos d’un captaire que es moria
si no l’operaven. 

Palmiola, Isaac. Història d’un segrest.
Elva Lombardía (il·lustr.). Barcelona:
Cruïlla, 2021

Celebrem que l’editorial Altra Tribu ha decidit
recuperar al català les obres dels Mumin.
Tove Jansson va escriure sobre aquests
personatges l’any 1945 i, des d’aleshores, la
filosofia de l’univers Mumin ens demostra
que hi ha una manera de viure més sàvia i
feliç. 

Jansson, Tove. Que ve el cometa!.
Carolina Moreno (trad.). Barcelona:
L’Altra Tribu, 2022

Qui és en Mio? En Bossen és un nen de 9
anys que viu amb els seus pares adoptius,
però que no semblen gaire contents amb la
seva presència. Per fugir de tot, en Bossen,
es transforma en Mio i comença la seva
aventura cap a Terra d’Afora.

Lindgren, Astrid. Mio, el meu mio. Luz
Marina Baltasar (il·lustr.). Barcelona:
Kókinos, 2022

El tema és l’hivern, els llargs mesos de fred
de Finlàndia. L’Untu troba una postal a la
platja que parla de la llum de l’hivern i vol
trobar-la per posar llum als mesos de fred. 

Surojegin, Nora. L’Untu i el secret de
la llum d’hivern. Pirkko-Liisa
Surojegin (il·lustr.); Meritxell Doñate
(trad.). Barcelona: ING Edicions,
20211

Còmic sobre una adolescent amb cinc
personalitats diferents, que són un maldecap
per a ella. Es planteja el dubte de qui és
realment? No sempre és amable i això fa que els
amics que ha fet en el nou institut sospitin.

Toussaint, Kid. La noia nova (les noves).
Aveline Stokart (il·lustr.); Mireia Porta
(trad.). Barcelona: Base, 2022 
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A PARTIR DE 13 ANYS

En Dani ha de presentar l’esquema del treball de
recerca; està mirant la pantalla de l’ordinador i un
anunci de disfresses li crida l’atenció. I si fa el treball
de recerca sobre els nadius americans? L’Ishi ha
d’iniciar el camí per convertir-se en un home adult.
La Muntanya ens narra el viatge iniciàtic d’aquests
dos adolescents, separats per molts quilometres i
amb vides diferents, però alhora pròximes. 

Asso, Laia. La muntanya. València:
Sembra Llibres, 2022

Tot i que podem tenir una visió idíl·lica dels
escura-xemeneies, és ben sabut que al
Londres victorià aquest era un ofici molt
perillós que feien molts infants esclaus. La
història de la Nan ens apropa aquesta realitat,
però disfressada d’història fantàstica. 

Auxier, Jonathan. Cendra: història d’una
nena i del seu monstre. Jordi Martín
Lloret (trad.). Barcelona: Blackie
Books, 2022

La pressió, l’estrès, l’autoexigència i els nervis
no són bons companys. Això la Bruna ho sap
de primera mà. El dia del primer examen de
selectivitat pateix un atac de pànic, sembla que
ha de ser el principi de la fi, però i si és el
principi de tot plegat? Decideix marxar a
Anglaterra a fer d’au-pair; un nou país, un nou
idioma, una feina nova, nous amics... Aquest fet
canviarà la seva vida.

Bellvehí, Marta. Bruna Brown.
Barcelona: Fanbooks, 2022

Juvenil
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A PARTIR DE 13 ANYS

Al llarg de la meva vida m’han posat moltes
etiquetes; Inquietant! Ambigua! Estranya!
Indefinit! Misteriosa! Fascinant! Ni carn ni
peix! També n’hi ha per a no aptes en horari
infantil. I mira que és senzill dir noia trans, o
millor encara, persona, sense adjectius, no
calen. Jo soc la Bruna.

Cela, Jaume. Bruna: una mirada trans.
Barcelona: La Galera Young, 2021

Amb aquest còmic Elisabeth Karin ha volgut
explicar la seva història. La història de l’Alice,
una adolescent, i el Nore, un monstre de la
consciència que li prohibeix menjar i li diu
que guapa que està quan s’aprima. Karin ha
plasmat les seves vivències en impactants i
lúgubres il·lustracions que volen enfrontar-se
a la desinformació i els estigmes.

Karin, Elisabeth. Comiendo con miedo.
Barcelona: Astronave, 2022

El llibre engega amb l’incendi en un centre de
menors provocat per un grup de joves. En
Daniel aconsegueix fugir, però des
d’aleshores no para de qüestionar-se què va
passar aquella nit. En quin moment aquelles
idees i discursos d’extrema dreta van passar
de ser arguments en els debats de l’institut
per passar a ser una realitat esgarrifosa? 

Cirici, David. Els incendiaris.
Barcelona: Fanbooks, 2021

L’autora valenciana torna a sorprendre’ns
amb una història ambientada al regne
d’Akidavia, just quan la jove Vintanelalandali
està a punt de convertir-se en l'encarnació
de l’etern emperador. Però alguna cosa no
acaba de rutllar en tot aquest procés natural
i entre els membres del consell imperial es
respira cert mal estar.

Gallego, Laura. El ciclo del eterno
emperador. Barcelona: Montena,
2021

El joc del penjat és l’última novel·la de Josep
Pedrals. Es tracta d’una novel·la en vers rimat
que explica la història d’un noi singular, com
ho és el juganer penjat. A través dels
diferents versos ens endinsem en el
recorregut que farà al llarg de la seva vida.

Pedrals, Josep. El joc del penjat. David
de las Heras (il·lustr.). Barcelona:
Animallibres, 2022

L’autora barcelonina, domina a la perfecció el
gènere d’intriga. La història comença amb la
discussió de dues amigues que desemboca
en un assassinat. Quin secret amagava la
Greta? Qui persegueix la Mia? Qui hi ha
darrere movent els fils de tot aquest
entramat perillós? 

  

Pradas, Núria. El cant del cigne.
Barcelona: Bambú, 2022
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