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El Departament de Cultura de la Generalitat torna a impulsar la 
campanya Fas sis anys. Tria un llibre. 74.488 infants d’aquesta edat 
rebran per correu un xec de 13 €, que podran gastar en qualsevol 
llibreria del país entre el 15 d’octubre i el 30 de novembre. Per 
orientar-vos en la tria, us presentem recomanacions per a primers 
lectors, endreçades per gènere, format o tema. També hi hem inclòs 
algunes recomanacions per a germans més grans o més petits.  

La revista que teniu a les mans és fruit de la complicitat entre 
Núvol, llibreters i els amics de la revista Faristol, publicació de 
referència en la crítica de la literatura infantil i juvenil. La generositat 
dels editors, que ens han facilitat un gavadal de llibres, ha estat 
també decisiva per poder fer una tria ponderada i independent 
dels títols que us recomanem aquí. L’hem fet pensant sobretot 
en els vostres fills i en vosaltres, els pares que aquesta tardor els 
acompanyareu a comprar un llibre. Bona lectura!
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Has fet sis anys i t’ha caigut la primera dent. 
Encara no ho saps, Caterina, però és l’auguri 
d’un gran canvi. Els teus òrgans s’estan acabant 
de formar i tot es va posant a lloc. El teu cos, 
elàstic, s’ha estirat: el coll, la cintura i el ventre 
han perdut aquells volums més infantils i es van 
afinant. A la cuina ja no seus a la trona, i al cotxe ja 
no vas amb aquella cadireta que t’estrenyia tant. 

Ara el teu cos ja no et demana tant esforç 
per créixer. Se t’obre la ment i el cor ja et batega 
amb un altre ritme. Ja no ens preguntes per què 
la lluna és rodona, sinó quants números has de 
comptar fins a l’infinit. Vas endevinant que el 
pare i la mare també s’equivoquen i a nosaltres 
ja no ens fa res reconèixer que no ho sabem tot.  

T’has començat a rebel·lar contra la roba 
que et fem posar. Cada matí, abans de sortir 
de casa, vols triar tu els vestits i els colors que 
portaràs a l’escola. Hi ha dies que no pots anar 
com tu voldries i és un daltabaix. «Tu a mi no 
em manes!», crides, enfadada. Si se m’escapa 
el riure, encara t’exasperes més, com si fossis 
víctima d’una injustícia còsmica. Vas topant amb 
límits, aprenent a poc a poc que hi ha paraules 
ofensives, que la ràbia no porta enlloc i que les 
coses no són sempre com voldríem. 

Encara tens por de la foscor, i corres 
esperitada pel passadís de casa com si fessis 
la cursa dels cent metres llisos cada vegada que 
vas de la saleta a la teva habitació.  Però també 
vas agafant més autonomia. A l’hora d’anar a 
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dormir, després del conte de bona nit, ja no ens demanes 
que ens estirem al teu costat fins que t’adormis. Ara en 
tens prou de saber que no estàs sola al món. Com tu, el 
teu llit s’ha expandit i ara l’omples amb la filera d’ossets 
de peluix que et fan companyia. 

Ja no t’entretens amb qualsevol joguina. Fas grans 
paraments de coses i vas colonitzant racons del menjador 
de casa amb la teva fireta particular. 

Ara ets tu que t’inventes els jocs, i el dia que no et 
saps entretenir sola udoles: «M’estic avorrint!». Aleshores 
un llibre pot ser un bon antídot contra l’avorriment. 
Llegim? 
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Enguany els vostres fills fan sis anys i ja comencen a llegir 
i escriure les primeres frases. Tot i que la majoria de llibres 
recomanats aquí són en lletra d'impremta, en aquesta 
revista hi trobareu alguns llibres editats en lletra de pal i 
d'altres en lletra lligada. Hi ha un cert debat al voltant de 
la tipografia. «A la meva escola comencem a ensenyar 
a escriure en lletra de pal perquè el primer que aprenen 
a escriure és el seu nom», explica el Pau Carreras, que 
és mestre de segon de primària a l'escola Joan Pelegrí. 
«A més, la majoria de rètols que troben pel carrer quan 
estan aprenent a llegir també són en lletra de pal», diu 
aquest professor. I afegeix: «En el pas dels cinc o sis anys 
es comença a introduir la lletra lligada, que s’afiança entre 
primer i segon de primària». 

Carme Plana, directora de l’escola Mare de Déu de 
l'Esperança de Figuerola del Camp, té una altra visió: «Fa 
23 anys que treballo com a mestra en una escola rural i he 
passat per diferents etapes, modes, normatives, mètodes 
d’aprenentatge, i defenso que l’aprenentatge de l’escriptura 
es realitzi en lletra lligada quan l’infant ja ha adquirit certa 
maduresa». 

Així, per la Carme, «als principis escriptors és 
convenient la lletra de pal perquè permet la comunicació 
ben aviat, sobretot quan encara no hi ha el domini del traç». 
Però, un cop treballada la motricitat fina amb varietat de 
recursos i un cop s’ha adquirit maduresa motriu, «escriure 
les primeres paraules amb la lletra lligada possibilita que 
s’activin els dos hemisferis del cervell, realitzant moltes 
connexions que faciliten l’aprenentatge».
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Per la Carme, la lletra lligada és la més ràpida 
de realitzar perquè les lletres segueixen una mateixa 
direccionalitat. Quan unim les lletres i construïm una 
paraula, es fa més fàcil la lectura, ja que trobem un 
espai constant entre paraules i veiem que un mot té 
un començament i un final. En el moment d’escriure 
les primeres frases es té més conciència del tipus de 
paraules que la formen, facilita la visió de paraula com 
unitat gramatical i ajuda a la comprensió lectora».
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Quina 
animalada!

en silvestre 
i la pedra màgica
William steig
traducció d’isabel Obiols
Blackie Books
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QUi s’Ha Fet pipÍ 
al mississipÍ?
eugénios trivizàs
traducció de mercè guitart
il·lustrats per Keli matathia
Mosaics

Qui s’ha fet pipí al Mississipí narra 
el moment en què un vaixell ple 
d’aneguets despreocupats que 
van d’excursió navega pel riu 
Mississipí avista una taca groga 
al mar. Des d’aquell moment, 
els tripulants buscaran descobrir 
qui ha estat el culpable. Es 
tracta d’una història divertida 
i trepidant que, pel fet de ser 
contada en vers, ofereix una nova 
perspectiva del conte tradicional. 

per mOlts anys, lOla!
carl norac i claude K. dubois. 
traducció d’anna coll-vinent
Corimbo

ernest i celestina 
músics de carrer
gabrielle vincent 
traducció de teresa duran
Kalandraka

LLIBRERIA
CASA ANITA
Oblit Baseiria

En Silvestre té una gran afició: 
col·lecciona pedres boniques. 
Un dia passejant pel bosc 
troba una pedra que capgirarà 
tot el seu món. És una pedra 
màgica que li concedirà 
allò que desitgi. A vegades 
volem coses excepcionals 
sense adonar-nos que ja ens 
envolten coses increïbles. 
«Una meravella de llibre. 
Ple d'enginy, encant, frescor, 
vida!», diu Maurice Sendak.

Avui és l’aniversari de la Lola i 
ha convidat els seus amics a una 
festa pirata a casa seva. Està 
molt contenta i impacient per 
ser l'estrella del seu dia, però 
les coses no surten com ella 
esperava. Una festa d'aniversari 
que posarà al descobert les 
relacions que s'estableixen 
entre els més petits i com 
poden arribar a ser igual o més 
complicades que les dels adults.

Les delicioses aventures d’un gran 
ós i una petita rateta que viuen 
junts. En aquesta nova aventura la 
música és la protagonista: el violí 
de l’Ernest i la veu de la Celestina. 
Amb els diners que obtinguin 
de tocar al carrer podran pagar 
les reformes de la casa. Oda a 
la música i a l'amistat entre dos 
protagonistes amb una aparença 
i un caràcter molt diferents.
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mUssOl a casa
arnold lobel
traducció d’anna gasol
Ekaré

10 HistOrias 
de cOnejO y eleFante
gustavo roldán
A Buen Paso

les elecciOns dels animals
diversos autors
traducció de pere comellas
Takatuka

Quina 
animalada! Farts de la prepotència del lleó, 

els animals decideixen anar a les 
urnes. Des de l’humor, i amb unes 
il·lustracions vives a tota pàgina a 
partir d’uns personatges animals 
ben expressius, aquest àlbum 
mostra les especificitats dels 
comicis adults: les campanyes, 
els cartells electorals, els debats 
però també l’abús de poder, la 
compra de vots o els mítings 
exaltats. Una invitació al diàleg 
constructiu. àgata losantos

Cinc petites històries que tenen 
com a protagonista un vell i 
entranyable mussol que viu sol 
enmig del bosc. Arnold Lobel 
és un escriptor i il·lustrador 
americà amb més d'un centenar 
de llibres publicats per a infants 
i reconegut arreu del món. 
Moltes de les seves històries són 
protagonitzades per animals 
i ens descriuen el món dels 
infants, de fet la infantesa de 
l'autor, i uns valors universals 
que no passen mai de moda.

Dos grans amics, un conill i 
un elefant, ens expliquen com 
van passant els dies, les petites 
aventures i els embolics enmig de la 
selva. De fet els contes de Gustavo 
Roldán i Arnold Lobel semblen 
compartir una mateixa atmosfera:
un relat senzill, tendre i amb tocs 
d'humor molt fi del món dels 
infants. I el resultat són unes 
entranyables històries absolutament 
universals i atemporals.



Feliç FerOç 
el Hematocrítico
il·lustrat per 
alberto vázquez
Barcanova

LLIBRERIA
L'ALTELL

Irene Tortós

Meravellosa història del Petit Llop 
que neix a la família de la Lloba 
Feroç. Feroç ho diu tot, però què 
passa quan el fill no ho és gens? Es 
dedica a ajudar velletes, a preparar 
pastissos..., tot plegat és un greuge 
per a la família. Però per sort el seu 
oncle li ensenyarà a ser un bon feroç! 
Com ho farà? Se’n sortirà? Un llibre 
divertit on ser diferent pot fer veure 
les coses d’una altra manera als altres.

el llOp nO vindrà
myriam Ouyessad
il·lustrat per ronan Badel
Baula

El conillet pregunta i pregunta a la 
seva mare si hi ha cap possibilitat que 
arribi el llop fins a casa seva. Vivint 
a la gran ciutat la mare li diu que és 
gairebé impossible, a més en queden 
molt pocs. El conillet, però, no ho té 
gens clar i es va fent aquesta pregunta. 
A mesura que avança el conte, anem 
veient un llop que s’acosta a la ciutat 
i justament al seu bloc de pisos... Ja 
veieu que el conillet no s’acaba de 
creure les respostes de la seva mare. 



Un llOp cOm cal
joaquim carbó
il·lustrat per pedro rodríguez 
Pagès Editors

QUÈ em cOntes, 
capUtXeta?
josé carlos andrés
il·lustrat per Éric puybaret
Animallibres

La Caputxeta està tipa de fer les 
coses tal com li diuen. Per això 
decideix canviar la capa vermella 
per una de molts colors. Serà igual, 
però diferent. Si més no, anirà més 
alegre. I si a sobre pren un altre camí 
que li pot portar noves aventures i 
potser més entreteniment, encara 
millor. Ja us podeu imaginar que 
això desconcerta del tot el llop. 
Un llibre bonic que desmitifica 
un clàssic infantil i ens parla 
d’acceptar-nos tal com som.

Un llop vegetarià, fill d’una lloba 
de molt bona família del Pirineu, 
decideix escapar-se del jardí d’una 
casa de ciutat on va néixer perquè 
la seva mare havia estat capturada 
feia uns anys. La mare li ha explicat 
les delícies de viure en llibertat. 
No badarà quan se li presenti la 
primera oportunitat de fugir per 
viure tal com ho van fer els seus 
avantpassats. Un conte recuperat de 
Joaquim Carbó, ara actualitzat amb 
textos, il·lustracions i pictogrames 
que en faran àgil la lectura.
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jO et cUrarÉ, 
va dir el petit ós
janosch
Kalandraka

el petit cUidadOr 
d’insectes
nastasia rugani
il·lustrat per charline collette
Nórdica Infantil

Història d’Un 
jersei BlaU
Florencia gattari
il·lustrat per albert asensio
traducció de Bel Olid 
Pagès Editors

BenvingUda, lUpe
eva palomar
Babulinka Books

L'ARANYA
LLIBRERIA

Olivia Pascual

El petit cuidador d’insectes cura 
potetes trencades i ales malmeses 
amb la seva agulla. Quan es jubila 
i vol traspassar l’ofici al seu fill, en 
Noc, no li resulta gens fàcil, perquè 
en Noc té por dels insectes. I de 
les agulles, al contrari que la seva 
germana Lulú. Aquesta novel·la parla 
subtilment i amb molta dolçor de les 
inseguretats i de la por de no complir 
les expectatives dels éssers estimats.  

Quan el petit Tigre es posa 
malalt, el petit Ós s’encarrega 
de cuidar-lo i, amb la resta 
d'animals del bosc, l’acompanya 
cap a l'hospital d'animals. El 
mateix diagnòstic del metge, la 
relació entre tots els animals i 
les il·lustracions ens transmeten 
molta  tendresa. La veritable 
amistat, especialment en els 
moments difícils, és la base 
d'aquest relat atemporal, 
entranyable i de riure fàcil. 

Un jersei blau és el fil conductor 
d’una tendríssima història que ens 
parla dels vincles i l’afecte amb els 
qui estimem. Perquè en un jersei 
hi caben moltes coses. Sobretot si 
el fa una àvia que sap teixir entre 
la llana maneres d’estimar-se, de 
créixer, de cuidar-se  i d’acomiadar-
se. Amb una gran delicadesa, 
s’aborden temes essencials com 
la vida i la mort, sense perdre 
mai el to càlid i profund.

La família de la Lupe és nova 
al bosc. Totes les llebres estan 
molt contentes, menys la Lupe. 
A ella li fa vergonya donar-se a 
conèixer. I si no cau bé? I si no 
agrada? Treballarà de valent 
teixint-se disfresses i fent-se 
passar per altres sense èxit. I si al 
final la solució fos ser un mateix?
Una bonica obra il·lustrada que 
ens parla sobre la importància de 
mostrar-nos al món tal com som.



QUina ràBia!
anna esteve
il·lustrat per eva sans
Baula

Un cistell de cireres.
set cOntes petits 
per a Fer-nOs grans
alba castellví 
il·lustrat per albert arrayás
Estrella Polar

En Nil ha fet una maqueta que 
ha agradat molt a tothom però el 
mateix dia que la porta a l'escola es 
trenca. La ràbia que sent i que no 
sap com gestionar fa que s'enfadi 
sense motiu amb els seus amics. 
Per sort ells l'entenen i l'ajuden. És 
un llibre didàctic que pot ajudar a 
comprendre el bullici d'emocions 
que sentim quan passa alguna cosa 
que ens fa enrabiar molt. Al final 
del llibre hi ha cinc consells sobre 
com podem gestionar la ira. 

L'autora del best-seller Educar sense 
cridar ens porta un recull de contes 
pensat per ser llegit amb companyia 
adulta. Cada conte dona peu a una 
reflexió sobre algun aspecte del 
creixement. L'esforç, l'autoestima, 
la frustració, l'autonomia o l'oci 
electrònic són alguns dels temes 
que el llibre tracta de forma 
entretinguda per facilitar als adults 
la titànica i bonica feina d'educar 
els més menuts. Al final de cada 
conte hi ha tres apartats per fer-nos 
reflexionar sobre el seu significat.

el jardÍ de les aBraçades
josé antonio luengo
il·lustrat per maría jesús santos
Sentir

La Tesa veu com a l’escola uns 
nens empipen en Víctor. Aquest 
conte sobre l’assetjament escolar 
requereix l’acompanyament 
d’un adult que ajudi a respondre 
les preguntes que la Tesa fa al 
lector mentre ens explica les 
emocions que sent i les accions 
que emprèn davant la tristesa del 
seu company. Al final del conte 
hi ha unes pàgines en blanc i 
uns adhesius que si es vol poden 
facilitar l’expressió emocional.

IRENE DEL VALEmocions
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il·lUminatOmia
Kate davies
il·lustrat per carnovsky
Cruïlla

LLIBRERIA
PEBRE NEGRE
Oriol Canosa 

descOBreiXO els arBres 
i aprenc a recOnÈiXer-lOs
claire lecoeuvre
il·lustrat per laurianne chevalier
Animallibres

Observa l’interior del cos 
humà com si tinguessis visió 
de raigs X incorporada. Canvia 
el color del visor per veure’n 
els músculs, l’esquelet o els 
òrgans i descobreix com 
funciona la nostra anatomia. 
Amb aquest llibre podràs 
seguir la circulació de la sang 
des del cor fins a la vena més 
petita dels dits del peu o 
descobrir com creix un bebè 
des de la primera cèl·lula 
fins al moment del part. 

Sabies que els humans fa més 
de tres mil anys que plantem 
oliveres? O com s’ho fan les llavors 
per convertir-se en arbres? O 
que l’escorça del roure és molt 
útil per desinfectar les ferides? 
Un llibre per aprendre-ho tot 
sobre els arbres, amb consells per 
dibuixar-los i un munt de dades 
sobre les espècies que trobarem 
als boscos del nostre país.  

On t’amagUes, picOt?
mar Hurtado
Salòria

El picot és un dels ocells més 
comuns dels nostres boscos 
però no és gaire fàcil de veure. 
Això sí, si pareu bé l’orella, 
segur que podreu sentir la seva 
tamborinada característica. 
Aquest àlbum de la biòloga i 
il·lustradora Mar Hurtado és el 
primer d’una col·lecció que vol 
apropar la natura del Pirineu 
als més petits amb l'ajuda d’en 
Marcel i en Murri, el seu gos. 



Medi
ambient
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OFF
Xavier salomó
Flamboyant

l’aBella de la mel
Kirsten Hall
il·lustrat per isabelle arsenault
Libros del Zorro Rojo

sOm aQUÍ. 
nOtes per viUre 
al planeta terra
Oliver jeffers
Andana

Passant per la Via Làctia i el nostre 
sistema solar arribem al Planeta Terra. 
Hi trobem el cel amb els seus estrats 
i elements, el terra amb les seves 
discontinuïtats i el mar ple de vida. 
Compartim l’espai persones i animals, 
tots amb diferents formes i colors. Això 
i molt més s’explica en aquest conte 
encantador que escriu un pare al seu fill 
per intentar trobar un sentit a la vida i que 
ens transmet l’estima pel nostre planeta. 

En un conte sense paraules 
els dibuixos ens mostren una 
nena que, muntada damunt 
d’un cérvol, avança a través 
d’un extens paisatge inert fins 
a arribar a una central nuclear. 
Apaga la xemeneia i, quan deixa 
de fumejar, la natura rebrota 
exuberant al seu voltant. Però 
la feina no s’acaba, hi ha més 
xemeneies per apagar. Relat 
distòpic que ajuda a prendre 
consciència del perill radioactiu 
que suposa l’energia nuclear.  

Dalt d’un arbre veiem un camp 
florit. Un brunzit ens porta fins 
a una abella que, enfeinada, 
dona voltes buscant una flor 
plena de pol·len. S’atipa de 
nèctar i torna amb l’eixam cap 
al rusc. Totes juntes es posen a 
treballar de valent creant mel 
i omplint les cel·les per tenir 
menjar quan arribi l’hivern. Els 
més petits podran aprendre 
l’essencial funció de les abelles 
pel medi ambient i estimant-
les ajudaran a protegir-les. 

IRENE DEL VAL



dents Bestials
sophie schoenwald 
il·lustrat per günther jakobs 
La Galera 
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els mOnstres tamBÉ 
es renten les dents!
jessica martinello
il·lustrat per grégoire mabire
Tramuntana

BOca de taUró
paula Bombara
il·lustrat per Kim amate
traducció de Bel Olid
Pagès Editors

Els animals del zoo han seguit el consell de l’ós peresós i 
s’han deixat de rentar les dents. Al director se li acut que 
amb l’ajuda de l’eriçó Èric el Mentolat els les podran netejar. 
Les bèsties es mostren reticents però de seguida s’animen i 
demanen a l’Èric que els renti les dents, els ullals o la llengua. 
Un conte per fomentar la higiene bucal de manera divertida.  

Una nena no vol rentar-se les dents i se li apareix a la 
banyera un monstre pelut amb un gran raspall de dents. 
Es fan amics i ell li explica que tots els monstres es 
renten les dents. El monstre que més por li fa a ella és 
el dentista, però el seu amic li explica que els dentistes 
lluiten contra el monstre més perillós, el de la càries. Conte 
didàctic que estimula l’hàbit de rentar-se les dents.  

A la Sofia ja se li mouen dues dents de llet. Ella vol «un 
somriure amb finestres» però li fa por que la visiti el ratolí de 
les dents. Amb l’ajuda dels pares, la mestra i els companys 
aprèn que la boca de cada persona és diferent i que ella té 
una boca de tauró! (Li creixen les dents noves sota les dents 
de llet). En molt poques pàgines el llibre transmet de manera 
càlida el missatge de perdre la por al canvi i a ser diferent.
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BUsca i trOBa les dents 
amB el ratOlÍ pÉrez
textos: somnins
il·lustrat per marta Biel 
Estrella Polar 

Ajudem el Ratolí Pérez a trobar trenta-cinc dents que falten per 
completar l’exposició del seu cosí Miki. Amb els diners recaptats 
podrà fer la seva feina preferida. Agafarà la dent de llet sota el coixí 
dels infants i per agrair l’ajuda deixarà un regalet. El llibre inclou un 
vinil de la porteta secreta que utilitza el Ratolí Pérez, i enganxant-
la a la paret podrem estar tranquils que arribi a l’habitació.  
Mai ens havia fet tanta il·lusió que ens caigués una dent!
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On És l’estel·la?
Festes i tradiciOns 

catalanes
toni galmés
Comanegra

a cals veÏns
Hélène lasserre 
gilles Bonotaux

BiraBiro

Vet aquí dos llibres que ens 
conviden a l'observació i al 
detall. L'editorial BiraBiro ens 
presenta una comunitat de 
veïns ben avinguts, formada 
per animals que viuen en pisos 
en un edifici de cinc plantes 
com si fossin persones. La vida 
bigarrada dels seus habitants, 
amb micos que s'enfilen, llops 
que toquen la guitarra o uns 
pops gegants que viuen en un 
aquari, és un exemple d'aquella 
fraternitat que ben poques 
vegades assolim els humans. 

Després del gran èxit 
del llibre On és l'Estel·la? 
(Comanegra), encara pendent 
d'una querella de la policia 
de Mallorca, Toni Galmés 
hi torna amb un nou capítol 
dedicat a les festes i tradicions 
catalanes. Una diada castellera 
o la cercavila del Carnestoltes, 
una cantada d'havaneres o una 
festa major són els escenaris 
perfectes per amagar aquesta 
entranyable Wally catalana entre 
la multitud. Trobar-la ens obligarà 
a entrenar l'ull i a fixar-nos en 
mil detalls que no tenen preu.  
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en càndid i la resta
Fran pintadera
il·lustrat per 
christian inaraja
Kalandraka

la nena HUracà 
i el nen espOnja
ilan Brenman
il·lustrat per lucía serrano
Animallibres

el llOp, l’ànec 
i el ratOlÍ
mac Barnett
il·lustrat per jon Klassen
Joventutels cOntes de 

la mare Ossa
Kitty crowther
Libros del Zorro Rojo

revista del llibre infantil i juvenil

S’ha fet fosc i, ficat al llit i amb els ulls 
encara oberts, l’osset li diu a la Mare Ossa: 
«Mare, explica’m tres contes», i ella els hi 
explica fil per randa. Kitty Crowther té 
un treball d’un estil personal inconfusible 
i una originalitat sense límits, cosa que 
la va portar a guanyar el Premi Astrid 
Lindgren. Una vegada més podem gaudir 
d'aquest art a Els contes de la Mare Ossa, un 
àlbum infantil que acompanya el moment 
d’anar a dormir. Bernat cormand

En Càndid i la resta és un àlbum 
catàleg que presenta una sèrie de 
situacions-imatges que descriuen com 
se sent en Càndid, el protagonista, 
en relació amb els altres. Adjectius 
com extravagant, rar, incomprès... 
defineixen els seus sentiments, que el 
fan sentir-se diferent. Aquest llibre és 
una paràbola il·lustrada per reflexionar 
sobre la construcció de la pròpia identitat 
i la necessitat (o no) de pertànyer a 
una comunitat. emma Bosch

Aquesta és la història epicúria d’un 
ratolí que és engolit per un llop. Dins 
de la panxa el nostre protagonista 
hi troba un escenari ben particular: 
un ànec poruc a la llum d’una 
espelma que ha sabut fer d’aquell 
indret, inicialment inhòspit, la seva 
nova llar. Es tracta d’una història 
divertida sobre el perdó, l’amistat 
i nits udolant amb mal de panxa. 
Aquest duo consagrat sap mantenir 
en tot moment el joc i la complicitat 
del lector. cristina correro

La nena huracà i el nen esponja 
són el dia i la nit: mentre que ella 
és riallera, bellugadissa i té una 
energia sense límits, ell és molt 
pausat, somriu tímidament i de 
seguida li pugen els colors. Tot 
i el caràcter antagònic de l’una i 
de l’altre, s’acaben trobant; en un 
moment, doncs, els protagonistes 
conviuen en l’espai, que és quan, 
en un punt d’inflexió (enginyós), 
s’apropen. De vegades els pols 
oposats s’atrauen… Podran 
ser amics? Bernat cormand



QUin emBOlic! pOemes, 
cOntes i altres teXtOs 
per llegir rient
diversos autors
il·lustrat per morad abselam
Eumo Editorial

el viOlÍ d’en patricK
Quentin Blake 
Blackie Books

sOta les Onades
meritxell martí
il·lustrat per Xavier salomó
Flamboyant

rigO i rOc
lorenz pauli
il·lustrat per Kathrin schärer
Pagès Editors

podeu llegir la resta de crítiques 
al web del clijcat: clijcat.cat

Al llarg de vint-i-vuit històries, 
se’ns narra la vida quotidiana i l’amistat 
entre dos personatges d'un zoo de 
ciutat: un jove ratolí curiós i amb 
ganes d'aprendre, i un vell lleopard 
savi i cansat de ser observat. L'aparent 
simplicitat de l’estil es complica amb 
les converses entre els protagonistes 
sobre temes reflexius i filosòfics 
com la confiança, el saber, la bellesa 
i la mort, o altres més inusuals i 
metaliteraris com la construcció dels 
desenllaços. cristina correro

Quin embolic! inclou una selecció 
de gairebé un centenar de 
poemes, endevinalles, cançons, 
embarbussaments, dites i contes 
provinents tant del folklore com 
d’obres d’autors contemporanis 
catalans com Anna Gasol, Miquel 
Desclot, Núria Albó o Salvador 
Comelles. L’antologia, un excel·lent 
material per a les aules i els clubs 
de lectura, s’estructura en sis blocs 
temàtics de diferent extensió 
i color. cristina correro

No hi ha cap mena de dubte: Sota 
les onades és un àlbum, perquè aquí 
les imatges són imprescindibles 
per entendre la narració. 
L’absència d’una veu narrativa 
permet al lector viure les escenes 
com un espectador i, gràcies a 
la composició de les imatges, 
des del punt de vista dels tres 
protagonistes. Els autors marquen 
molt bé el ritme de lectura i juguen 
perfectament amb la seqüenciació 
de les escenes, amb els plans i 
les perspectives. emma Bosch

Parlar d’un llibre de Quentin Blake és 
parlar de l’obra d’un autor i il·lustrador 
de la categoria dels clàssics encara 
vius del gènere. En El violí d’en Patrick, 
Blake ens regala un cant a la bellesa 
i a la fantasia. Amb una història 
senzilla, ens explica la història d'en 
Patrick, el protagonista que compra 
un violí a un brocanter en un entorn 
rural. Quan toca el violí, la música 
transforma en bellesa tot el que hi ha 
al seu voltant. agustín comotto
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el camÍ de la 
mUntanya
marianne dubuc
Joventut

L’autora canadenca torna a 
meravellar-nos amb un àlbum 
tendre i de ritme pausat, que 
ens convida a apreciar les 
petites coses de la vida, la 
natura i el moment present. 
Els protagonistes són la 
senyora Teixó i el jove Leo, 
un gatet que l’acompanya en 
les seves ascensions mentre 
ella li comparteix els seus 
coneixements i secrets. La 
complicitat i afecte enamoren.

Explicar el món i donar les 
respostes justes a través 
de la fantasia, sobretot als 
més petits. Això és el que 
feia Rudyard Kipling, autor 
d’El llibre de la jungla, amb 
els contes sobre animals 
que va escriure per a la seva 
filla Josephine. Recopilats i 
publicats anys després, avui 
els Contes fil per randa han 
esdevingut tot un clàssic 
de la literatura infantil.

cOntes Fil per randa
rudyard Kipling
adaptats per elli Woollard
traduïts per miquel desclot
il·lustrats per marta altés
Blackie Books

Al llunyà Oest ja està tot a punt 
perquè un indi i un vaquer es 
batin en un duel a mort, però res 
surt com era previst. Un western 
atípic, tendre i hilarant d’un 
il·lustrador lúcid i personalíssim, 
en Manuel Marsol. Un llibre que 
esdevé una metàfora sobre la 
necessitat d’entendre’ns. Marsol 
també és autor, juntament amb 
Carmen Chicha, dels àlbums 
Yôkai i El tiempo del gigante, 
absolutament recomanables.

dUelO al sOl
manuel marsol
Fulgencio Pimentel

El tàndem format per Isabel 
Minhós, fundadora de 
l’editorial portuguesa Planeta 
Tangerina, i l’artista Yara 
Kono aconsegueix un resultat 
lluminós amb aquest llibre 
que parteix del dia que un 
arbre allibera les seves llavors. 
Un àlbum que exalta el bosc, 
celebra la resistència de les 
llavors i la intel·ligència dels 
arbres i la natura. Comptarem 
llavors i esperarem, sense 
perdre mai l’esperança. 

cent llavOrs  
QUe van vOlar
isabel minhós martins  
i yara Kono
Coco Books

LLIBRERIA
SENDAK

Núria Càrcamo
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Els petits sempre s’estan 
fent preguntes perquè 
hi ha moltes coses que 
desconeixen. Però a vegades 
no fa nosa qüestionar-se allò 
que sembla evident, oi? Fins 
i tot un objecte tan quotidià 
com una poma pot disparar 
la nostra ment i ser l’origen 
d’una extraordinària divagació 
filosòfica, sense perdre en 
cap moment el sentit de 
l’humor, és clar. Divertidíssim.

ser O nO ser... 
Una pOma
shinsuke yoshitake
Libros del Zorro Rojo

Un amic 
ens espera
marie dorléans
Símbol Editors

Aquesta nit, la mare ha obert la 
porta de l’habitació per anunciar 
als nens que un amic els espera. 
Qui pot ser? Marie Dorléans ens 
presenta un àlbum per compartir 
amb família que ens parla de 
la nit, la màgia del moment 
compartit amb aquells que 
estimem i l’aventura que suposa 
sortir a explorar la natura i les 
seves meravelles. I és que veure 
sortir el sol també ho podem 
viure com un fet extraordinari.

No us perdeu la tercera edició de la Setmana de l’Àlbum, 
un festival dedicat a l’àlbum il·lustrat que s’organitza del 
2 al 10 de novembre a Barcelona i que va dirigit tant a les 
famílies amb infants a partir de 4 anys com a les escoles i els 
professionals que treballen en el foment de la lectura.

L’onada d’entusiasme que genera s’escampa també del 2 al 
17 de novembre a altres províncies de l’estat espanyol, com ara 
Sevilla, Almeria, Madrid i Màlaga; i, en dates separades, a Saragossa 
(13 i 14 de desembre). És, doncs, un esdeveniment múltiple que 
va contagiant tots els amants de la literatura il·lustrada, i té 
una gran capacitat d’aglutinar agents i públics ben diversos.

la setmana 
de l'àlbum!
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l l conte de Sara Pennypacker s’inspira en un fet 
real ocorregut a la Xina l’any 1958, quan Mao 
Zedong va donar l’ordre de matar tots els pardals 
del país, perquè segons ell es menjaven el gra de 
les collites. Amb la creença que els plans del 
Dirigent són perfectes, la família de la Ming-Li 
participa en l’extermini, excepte el seu germà, 

que, compadit en veure la tristesa de la seva germana per la 
mort del seu colom estimat, aviat l’ajuda a portar a terme el 
seu pla: salvar tants pardals com puguin i amagar-los al graner. 

La decisió governamental resulta catastròfica perquè, 
morts tots els ocells del país, no només els pardals, s’estenen 
plagues d’insectes que malmeten les collites. La decisió de 
la nena Ming-Li, moguda per la compassió pels animals, 
permetrà repoblar els camps i farà veure als adults que no 
podem menystenir l'equilbri dels ecosistemes. 

Aquest novembre els personatges d’aquest conte 
meravellós prenen vida al TNC a través de música en directe, 
teatre, projeccions, titelles i manipulació d’objectes gràcies a 
la Cia. Teatre al Detall i al grup La Tresca i la Verdesca, cinc 
intèrprets consolidats, de magnífica dicció, amb una posada 
en escena preciosa, divertida i complementada amb l’animació 
dels dibuixos de Noemí Villamuza, amb un text ple de picades 
d’ullet per a totes les edats. mariona sanfeliu

el conte La nena dels 
pardals narra la bonica 
història d’una petita 
camperola de la Xina 
de mao zedong, la 
ming-li, que decideix 
desobeir una llei que 
sap injusta i fer cas 
del que li dicta el cor. 

Llegim

La nena

i anem al teatre 

la nena dels pardals
Teatre Nacional - Sala Tallers
Del 26 d'octubre 
al 10 de novembre
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cUllera de sOpa
m. àngels Ollé 
il·lustrat per carme solé 
Estrella Polar

HOpi. el mOnstre 
de FranKenstapp
josep l. Badal
il·lustrat per zuzanna celej 
La Galera

LA CAIXA
D'EINES

Carme Prims

Estrella Polar celebra el 40è aniversari 
d’aquest clàssic que guanya amb 
el pas del temps. M. Àngels Ollé 
s’acompanya dels dibuixos deliciosos 
de Carme Solé Vendrell per explicar 
uns contes que ajuden els primers 
lectors a aprendre a llegir i a situar-
se en l’espai amb l’ús precís dels 
adverbis de lloc. Ollé se serveix de la 
repetició per facilitar la comprensió i 
acompanyar el lector fins a la sorpresa 
final, sempre amb un esclat d’humor.

La sèrie Hopi ha arribat als dotze títols amb aquesta darrera aventura 
del cadell detectiu i els seus amics Ferran i Balbina. En aquesta 
novel·la de J. L. Badal, il·lustrada amb les precioses aquarel·les de 
Zuzanna Celej, el doctor Frankenstapp va pel carrer cridant que han 
d'atrapar el monstre que ell ha creat, que és molt perillós, que l'han 
de matar! A Hopi i els seus amics aquest home els fa mala espina, i 
encara més quan coneixen el monstre i descobreixen el que té al cor.

els meUs veÏns pirates
jonny duddle 
Edicions del Pirata

La Matilda viu a l'avorrida ciutat 
Vilaensopida del Mar però tot d'una 
s'instal.la a la casa del costat la família 
de pirates Jolley-Rogers. S'estaran a 
la ciutat fins que els arreglin el vaixell. 
La Tilda i en Jim Lad (el fill gran) es fan 
molt amics però els habitants del poble 
rebutgen els nouvinguts perquè van 
vestits de forma estranya, són bruts i fan 
disbauxa. No obstant, tothom lamenta 
la seva marxa quan troben els regals 
de comiat. Conte guanyador del premi 
Waterstones Children's Book que mostra 
la hipocresia de rebutjar el diferent quan 
és desmenegat i estimar-lo si és ric.
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lliBre de les m’alÍcies
miquel Obiols 
il·lustrat per miguel calatayud
Hipòtesi

la maleta de la memòria
àngels Bassas i salvador macip
il·lustrat per lluís Farré
Cruïlla

En Sebastià es desperta i 
s’adona que li han robat els 
records. En Jonàs, el millor 
detectiu de l’univers i net 
d’en Sebastià, acompanya la 
doctora Carolina Coriolana 
dins del cervell de l’avi. 
Allà el senyor Hipo Tàlem 
els explica que els soldats 
del Bruixot Bluetooth i la 
Deessa de l’Oblit han robat 
els xips de memòria de 
l’Ordinador central. Relat 
original que explica als nens 
la veritat de l’Alzheimer.N
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Basat en l’Alícia al país de les 
meravelles (1865) de Lewis 
Carroll, aquest conte fantàstic 
de Miquel Obiols segueix la 
tradició literària de l’absurd i 
ens submergeix en un món on 
el surreal pren vida. L’Alícia és 
una nena feta de pedaços que 
menja burgueses de rellotge. 
L’originalitat del text va de 
bracet d’unes il·lustracions que 
van guanyar el Premi Nacional 
d’Il·lustració el 2009. Deixa’t 
transportar a una realitat que 
no et deixarà indiferent.
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QUin jOc mÉs BÈstia!
joaquim carbó
Comanegra

l'eXtraOrdinari cas 
dels OBjectes aparegUts
teresa guiluz
il·lustrat per gabriel salvadó
El Vaixell de Vapor

Comanegra ret homenatge 
a Joaquim Carbó amb una 
tria personal dels millors 
contes d'aquest autor clàssic 
de literatura infantil i juvenil, 
que inclou una desena de 
relats inèdits. De caràcter 
marcadament pedagògic, 
hi predominen les històries 
en clau de superació, com 
la que tanca el recull i dona 
nom a l'antologia, «Quin joc 
més bèstia!», amb missatge 
antibel·licista i antiracista.

El darrer Premi Vaixell de Vapor 
parteix de la quotidianitat 
familiar més absoluta per 
endinsar-se en el terreny de 
la ciència-ficció. A casa del 
protagonista i la seva família 
comencen a aparèixer objectes 
estranys, no pertanyents a ningú 
identificat. Gràcies a l'ajuda del 
seu veí, un home estrafolari molt 
interessat en la ciència, el jove 
protagonista acabarà esclarint 
el cas. Abans, però, haurà de fer 
un viatge a través del temps i 
de l'espai que el durà a conèixer 
una tribu africana del segle xv. 
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BOnÍssim!
pOemes per 
llepar-se’n 
els dits
salvador comelles
il·lustrat per mercè galí
Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat 
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Si hi ha un duo de plaers 
essencial, aquest és el que 
formen la poesia i el menjar. 
Boníssim és un recull de poemes 
on els més petits podran 
començar a tastar la poesia 
des d’una temàtica que els és 
propera i quotidiana: el menjar 
i tot allò que implica. En les 
rimes musicals i divertides de 
Comelles els lectors i lectores hi 
trobaran endevinalles, receptes i 
tot tipus d’aventures a la cuina. 

vUll ser lliUre
andreu galan
il·lustrat per 
morad abselam
Andana Editorial

tinc Un tanc 
de jOgUina
pere martí 
il·lustrat per 
núria tomàs
Akiara 

el dOmadOr 
de paraUles
miquel desclot
il·lustrat per 
mercè galí
La Galera

Tinc un tanc de joguina és un 
àlbum il·lustrat basat en un poema 
de Pere Martí i Bertran amb una 
rima i una mètrica ben marcades 
que conté un missatge pacifista. 
Les il·lustracions de Núria Tomàs 
Mayolas, realitzades en llapis de 
colors, ens proposen un tràveling 
per una taula plena de joguines 
bèl·liques de diferents èpoques. 
Els dos autors ens conviden a 
reflexionar sobre la banalització 
de la guerra en la societat actual.

Miquel Desclot ha excel·lit en 
la poesia infantil. El domador de 
paraules (La Galera) aplega en un 
sol volum cinc reculls de versos 
escrits amb enginy i un gran sentit 
de l'humor. Gran mestre de la 
prosopopeia, Desclot tan aviat 
fa parlar un cranc de mar com 
un piano. Hi trobareu cançons 
rimades, cantates, endevinalles, 
bestiaris, instruments musicals 
que formen una gran orquestra 
poètica, ben acompanyats 
pels dibuixos de Mercè Galí.

Andreu Galan és mestre de 
primària, però també una mica 
músic i sobretot pallasso de 
guàrdia. Així es defineix aquest 
poeta valencià que, amb la dèria de 
fomentar el conreu del vers entre 
la canalla, va cofundar el Premi 
Pissiganya de Poesia Escolar, que 
ara gestiona Òmnium Cultural. 
Galan creu que la poesia té la 
capacitat de somoure el seny i 
l'esperit: «Qui entén d'estimera / 
aprén tot seguit / la més vertadera 
/ v'ritat d'existir: / que aquell que 
no estima / no pot ser feliç». 
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narval. UnicOrn marÍ
Ben clanton
traducció de teresa Farran
Joventut

sUperpatata
artur laperla
Mamut Còmics

la triBU QUe pUt
elise gravel 
il·lustrat per 
magali le Huche
traducció de Bel Olid
Litera Libros

yaKari
derib i job
traducció de 
sílvia Farrés
Norma Còmics
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Paula Jarrin

Un unicorn marí i una medusa. 
Dos amics que es convertiran 
en inseparables per fer i desfer. 
Aventures esbojarrades i, en 
molts moments, fregant el sense 
sentit. Aquests dos personatges 
faran que els primers lectors 
vulguin un altre llibre amb més 
aventures i, per sort, tenim en 
total tres volums per acompanyar-
los en els seus primers passos 
lectors. Amb un format de 
còmic i en lletra de pal. Un pont 
segur per anar desenvolupant 
la lectura autònoma.

En SuperMax, el defensor del planeta més 
ben pentinat, acaba convertit en patata 
pel Doctor Malvat, un enemic malèfic i 
despietat. Però en Max es convertirà en 
SuperPatata per intentar eliminar-lo. Ho 
aconseguirà? L’Artur Laperla ens regala un 
superheroi fora del normal, una patata que 
fa que riguis a cor què vols, i ja anem per 
la vuitena entrega. Disponible en lletra de 
pal i destinat a aquelles lectores i lectors 
que adoren els superherois poc comuns.

Dinou volums de les aventures d’aquest 
petit indi sioux que a poc a poc anirà 
descobrint que no és del tot normal: ell 
és l’únic que pot parlar amb els animals. 
A cada llibre trobem dues aventures, 
que són ideals per a aquells lectors que 
ja s’animen una mica més. Disponible 
en lletra de pal. No us perdeu la mirada 
dolça i còmplice d’un petit indi amant 
de la natura, el seu entorn natural.

Infants que es construeixen cabanes als 
arbres. És una imatge molt vista però 
aquí carregada de sentit de l’humor. Vet 
aquí en Laurent i les seves guineus, la 
Lucie i la seva serp i la Fanette, la líder 
de la colla. I les urpes de la Yvonne. I una 
olor que, mentre vas llegint, acompanya 
el lector —sense efectes especials, 
només la paraula—. Què deu ser? Un 
llibre amb format d’àlbum il·lustrat 
però ple de vinyetes com un còmic. I 
en lletra d'impremta. I una confessió, jo 
també vull ser part de la tribu que put.



«els nens d’avui llegeixen 
d’una altra manera»
jaume copons és un dels autors més prolífics i 
llegits de la literatura infantil i juvenil del nostre 
país. la seva sèrie d’èxit, Agus i els monstres 
(combel), que signa amb la il·lustradora liliana 
Fortuny, s’ha traduït a dinou llengües, inclòs 
el xinès. ara enceta una nova sèrie, Aventura 
total (Beascoa), amb il·lustracions de julve.

Un lector de sis anys pot seguir bé els llibres de l’agus 
i Aventura total?
La novel·la gràfica permet abraçar una franja de lectors prou 
ampla. Els nens de sis anys ho poden llegir amb els pares. 
A partir dels set, un cop s’avança en la lectoescriptura, els 
nanos ja ho poden llegir sols. I com que la novel·la gràfica 
toca amb el còmic, per dalt també pots recollir molts lectors. 

la manera d’explicar històries als nens ha canviat des 
que vas començar?
Sí, els nens d’avui llegeixen d’una altra manera. Han canviat 
moltes coses, com ara l’accés a les pantalles. El tractament 

els carters
de l’espai
jaume copons 
il·lustrat per 
liliana Fortuny
Combel

aventUra 
tOtal.
el secret del 
prOFessOr
jaume copons 
i òscar julve 
Beascoa

de les històries és més el·líptic, els lectors d’ara 
tenen una capacitat més gran per saltar d’una cosa 
a l’altra, tot és més sintètic i més en contacte amb 
l’àmbit musical o audiovisual. 

els teus relats són molt àgils i directes.
Per bé o per mal vaig començar a escriure 
professionalment com a guionista. Vaig col·laborar 
al Barri Sèsam i després als Lunnies. En un guió 
sempre acabes retallant per qüestions de minutatge 
i l’economia narrativa és clau. 

com treballes amb els il·lustradors? 
Doncs col·laborem molt. En el cas del Julve, amb 
qui he fet Aventura total, fem la sinopsi plegats. A 
partir d’aquí, hi ha vegades que ell dibuixa i li surten 
canvis que cal que resolguem cap a una banda o 
l’altra. Parlem un llenguatge comú i ens donem 
uns marges de llibertat molt amplis. 

com va la sèrie de l’agus?
Va molt bé i ho notem perquè quan anem a les 
escoles els nanos em demanen sempre quan sortirà 
el proper llibre de l’Agus. En fem tres cada any, que 
ja és una feinada, però ells es deuen pensar que és 
bufar i fer ampolles. Tenim nens de quatre i cinc 
anys que segueixen l’Agus perquè els seus pares 
els ho llegeixen. 

Què esperes donar als teus lectors quan et poses 
a escriure?
Jo concebo la lectura com a entreteniment, però 
també com un moment propici per aprendre. 
Casablanca no es va filmar per ensenyar-nos res, 
però hi podem aprendre una muntanya de coses. 

BERNAT PUIGTOBELLA
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D’entrada Irene la Valenta podria 
semblar una història de tall clàssic 
de prínceps i noies esperant un petó, 
però ens trobem amb una petita 
heroïna que desafia una tempesta 
de neu i vent per portar el vestit 
que la mare modista ha cosit per a 
la duquessa pel ball de palau. Steig 
ens sorprèn amb una Irene, valenta, 
autònoma i amb una sorpresa final 
de justícia poètica.  Ens calen més 
protagonistes de ficció com la Irene! 

irene la valenta
William steig
traducció de Kiko amat
Blackie Books

LLIBRERIA
L'ESPOLSADA
Fe Fernández 

els dies FeliçOs
Bernat cormand
A Buen Paso

En aquest àlbum, Bernat Cormand 
il·lustra de manera delicada la història 
d’amistat entre en Jacob i el narrador. 
Ho fa amb el seu traç de llapis perfecte, 

precís i amb tan sols algunes notes de color que emfasitzen 
allò que Cormand vol dir al lector; el text és pràcticament 
inexistent. El lector haurà de llegir la imatge i aleshores podrà 
viure el record, el buit, l’enyorança d’uns sentiments que 
anaven més enllà d’una amistat d’infantesa. Fer evident la 
homosexualitat però des de la literatura i l’art sense perseguir 
cap objectiu que no sigui evidenciar els sentiments dels infants.  



Cada any, al juny, se celebra la Mermaid Parade, o desfilada 
de sirenes, a Coney Island (Brooklyn) per donar entrada a 
l’esperat estiu, una festa del color que va inspirar Jessica Love 
per escriure i il·lustrar Sirenes (Kókinos), Premi Llibreter 2019 
en la categoria d’àlbum. 

El Julián és un nen afrocaribeny a qui li agraden molt les 
sirenes. Mentre la seva àvia s’està dutxant, se li acut una idea: 
es treu la roba, es posa unes fulles al cap que li fan de plomes, 
les adorna amb flors, es maquilla i es lliga una cortina blanca a la 
cintura, la cua. Ella, quan el veu, tot i que primer arronsa el nas, 
de seguida va a buscar un collaret i l’hi dona, com a toc final. 
Per narrar aquesta història, l’autora no parteix d’una experiència 
personal, però sí que, en alguna ocasió, ha explicat que la va 
ajudar el fet de tenir un amic transgènere i conèixer (més o 
menys) de prop la realitat del col·lectiu. D’altra banda, es va 
adonar que hi havia una producció escassa de llibres il·lustrats 

amb infants que s’allunyen dels estereotips de gènere i va veure 
necessari plantejar aquesta qüestió per als petits lectors. 

A Sirenes, el Julián rep comprensió i acolliment, una positivitat 
que és molt palesa, també, en la proposta gràfica: sobre fons 
marró, els colors vius (l’artista segurament beu de la cultura 
afrocaribenya) ressalten i ens acompanyen. Ho veiem, sobretot, 
en els contrastos cromàtics de la vestimenta dels personatges, 
que ens permeten anar seguint el recorregut que fan pels 
carrers de Brooklyn —o la transformació del petit Julián, de 
nen a sirena— fins a la gran desfilada, que és on el porta l’àvia. 

A la Mermaid Parade, el protagonista hi descobreix 
una comunitat que, com ell, té les sirenes com a element 
identificador. I és en aquesta festa on trobarà un espai protegit, 
de vegades necessari per saber que no estem sols i que, a més, 
ningú no ens mirarà de reüll perquè som especials —en el bon 
sentit, és clar— i únics.

BERNAT CORMAND
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Cançons 
contades lOUisiana O els camps 

de cOtó. Una cançó 
cantada dels amics 
de les arts
il·lustrat per txell darné
Nanit
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la BOna vida
2princesesbarbudes

Vet aquí un llibre disc apte per a tota 
la família amb cançons pop tocades 
amb instruments petits i de joguina. 
2princesesbarbudes es posen dins 
la pell dels primers humans per 
explicar-nos la vida d’una petita 
comunitat que es resisteix al progrés 
del neolític i defensa la bona vida del 
paleolític. Cançons memorables i 
lletres divertides sense paternalismes 
però amb un llenguatge prou cuidat 
per què pugui ser escoltat per 
tothom de 0 a 99 anys. jordi marcé

al paÍs de l’Olivera
Xavi sarrià 
il·lustrat per aitana carrasco 
Sembra

adUlts

Al país de l'olivera és una de les 
cançons més emblemàtiques del 
grup valencià Obrint Pas. La lletra 
de Xavi Sarrià acompanya les 
il·lustracions d'Aitana Carrasco, que 
ens dibuixa una història d'amor plena 
d'alts i baixos, sensualitat i nostàlgia. 
Escoltem les lentes estrofes de la 
cançó mentre anem girant les pàgines 
d'aquest àlbum farcit d'il·lustracions 
expressionistes, més adultes que 
infantils, amb tocs vintage que ens 
remunten a l'estètica hippy dels 
anys setanta. Bernat puigtobella

Vet aquí un conte basat en la cançó Louisiana o els camps de cotó 
d’Els Amics de les Arts, que ens parla del Roger, un noi que un bon 
dia decideix marxar ben lluny de casa. Nanit publica contes infantils 
basats en lletres de cançons de grups catalans, perquè els nens 
les puguin entendre i fer-se-les seves, i els pares puguin compartir 
amb els seus fills la música que els agrada. Bernat puigtobella
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El Tatano, el Cavall Fort dels petits, és 
una revista mensual per a nens i nenes 
a partir de quatre anys. Hi trobaran 
una mica de tot: des de còmics fins 
a contes, passant per manualitats, 
reportatges o receptes de cuina. La 
capsa regal és una manera original de 
regalar una subscripció a El Tatano per 
quatre mesos. La capsa inclou una 
revista d’obsequi, un regal exclusiu per 
als subscriptors i el codi per activar la 
subscripció i rebre la revista durant 
aquests mesos. sandra Balagué  

L'aparició de Cocoter és una bona 
notícia. Aquesta revista trimestral, 
dirigida per Maria Bertran, 
aborda coneixements de manera 
monogràfica. Cada número tracta 
sobre un tema diferent (els oceans, 
els romans, la lluna o els insectes), 
ja sigui de l'àmbit de les ciències 
o de les humanitats, amb contes i 
activitats per fomentar la lectura 
i la curiositat dels nens i nenes. La 
trobareu a llibreries. sandra Balagué  



 alBa castellvÍ  — @Alba_Castel lv i
Autora d’Educar sense cridar (Angle Editorial)

10 consells
per evitar la 

dependència dels 
infants a les pantalles

Controlem els continguts: tot el que hi ha als 
aparells dels nostres fills és responsabilitat 
nostra. Qualsevol cosa que hi instal·lin ha de ser 
amb el nostre vistiplau. Informem-nos de les 
aplicacions amb millors valors per a la seva edat. 

Les pantalles es podran fer servir quan s’hagin 
complert les obligacions domèstiques pactades.

Fixem un temps màxim d’ús de les pantalles. El 
nen pot triar en quina franja farà ús d’aquest temps 
(sempre que no interfereixi en activitats familiars). 
L’anunciarà i els pares garantiran que es respecta. 
Si no es respecta, l’endemà no es podran utilitzar. 

Encarreguem que sigui ell qui apagui els 
aparells quan l’estona establerta s’acabi. No 
ho fem nosaltres. I fixem una hora límit als 
vespres, a partir de la qual es tanqui el wifi.

Fixem uns espais on no es puguin 
utilitzar les pantalles. Per exemple: el 
menjador i la cuina. Impedim que hi hagi 
pantalles a l’habitació particular.

Apaguem totes les pantalles durant 
les estones dels àpats. 

En la connexió a internet, apliquem 
protocols de seguretat per a menors.

Fem que decideixin prèviament quins continguts volen 
mirar i amb quina finalitat. El millor és oferir-ne una 
selecció prèvia feta per nosaltres i deixar que triïn. 
Compartim els continguts amb els infants, almenys una 
part, per tal de poder-ne comentar en altres moments el 
to i alguns continguts i així transmetre els nostres valors. 

Donem exemple: evitem nosaltres l’excés de pantalles i 
facilitem que ens vegin llegir. L’exemple dels pares lectors 
és un gran estímul per a la lectura perquè transmet 
la idea que llegir és una font de plaer tota la vida.

Busquem junts activitats no digitals per gaudir amb els 
fills: proporcionem fonts de plaer lluny de les pantalles.
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la ciUtat dels animals
joan negrescolor
Zahorí Books

Un llibre visualment 
espectacular, guanyador 
del Premi Gran Junceda 
2018, sobre el poder de les 
històries, el respecte per 
la natura i la igualtat entre 
animals i humans. Com a 
lectors seguim la Nina i amb 
ella ens endinsem en un lloc 
misteriós, carregat de llegenda 
i tradició, i ara reconquerit 
per la natura: una ciutat 
secreta de la jungla poblada 
d’animals, plantes i objectes 
perduts. núria càrcamo

aQUari
cynthia alonso
Kókinos

Un exemple d’àlbum silenciós 
o sense paraules. Bellíssim i 
narrativament igual de deliciós 
que les seves il·lustracions. A partir 
d’una anècdota aparentment 
intranscendent (un peixet que salta 
fora de l’aigua i arriba a les mans 
de la protagonista), la història ens 
fa reflexionar sobre la llibertat 
com a compromís: la llibertat que 
necessitem guanyar i donar per 
créixer i estimar. núria càrcamo

els cOntes de la Fantasia
gianni rodari 
il·lustrat per giulia Orecchia
Estrella Polar

Un cranc decideix caminar cap 
endavant. Els gats-gats i els 
gats-persones es manifesten 
al Coliseu. Nens amb martells 
ensinistrats. Planetes on el 
coneixement es menja. Bolígrafs 
màgics que fan els deures sols.
En aquest recull de contes i 
faules del gran Gianni Rodari —
guanyador del prestigiós premi 
Andersen l'any 1970— gaudirem 
d'una explosió de fantasia reflex 
de l'esperit aventurer, somiador i 
rebel dels més petits. irene del val



gUia per a mares i pares 
QUe nO són perFectes 
i criatUres QUe nO Han 
de ser-HO
tania garcía
Eumo Editorial

el Fantasma de la pOr.
cOm ajUdar els inFants 
a sUperar les seves pOrs
janet recasens 
Publicacions de l’Abadia  
de Montserrat

Hi ha pors que són normals, perquè són innates, venen donades de 
fàbrica: por dels desconeguts, de la foscor, dels monstres imaginaris, 
del primer dia d’escola. Són pors evolutives que formen part del 
desenvolupament de l’infant. Janet Recasens, en canvi, aborda 
aquelles pors no naturals que els adults anem contagiant als fills 
i ens dona eines pràctiques (jocs, contes, etc.) que ens ajuden a 
detectar i desmantellar temors limitadors. Bernat puigtobella

Tania Garcia és mare de dos fills i fundadora d'Edurespeta (www.
edurespeta-com), la primera escola per a famílies i professionals 
que volen educar amb respecte, tenint en compte les necessitats 
cerebrals reals dels infants. Aquest llibre es basa en la idea que 
educar els fills és una gran oportunitat per créixer com a persones, 
sempre tenint en compte que ni nosaltres, com a pares, som 
perfectes, ni ho han de ser els nostres fills. Bernat puigtobella




