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2084: la fi del món 
Boualem Sansal 

El adversario 
Emmanuel Carrère 

Allò que va passar a Cardós 
Ramon Solsona 

Anatomia de les distàncies curtes 
Marta Orriols 

Basat en una història real 
Delphine de Vigan 

El beso del Arcángel 
Nalini Singh 

Betúlia 
Maria Aurèlia Capmany 

La biblioteca dels llibres rebutjats 
David Foenkinos 

Anna 
Niccolò Ammaniti 

Chicas muertas 
Selva Almada 

La cocinera 
Coia Valls 

Como fuego en el hielo 
Luz Gabás 

ADULTS novel·la 



Crims duplicats 
Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt 

La crisi del vuitanta 
Olga Xirinacs 

Les darreres paraules 
Carme Riera 

Del otro lado 
Michael Connelly 

Esplendor 
Margaret Mazzantini 

Estudi en lila 
Maria-Antònia Oliver 

F de Falcó 
Helen Macdonald 

Els fils de l ’ aranya 
Margarida Aritzeta 

L ’ espia que tornava del fred 
John le Carré 

Los guardianes de la historia 
Elisabetta Cametti 

La habitación de Nona 
Cristina Fernández Cubas 

Història del nou cognom 
Elena Ferrante 

ADULTS novel·la 



El inquisidor de Barcelona 
Jordi Martínez Latorre, Josep Mateu 

El invierno en tu rostro 
Carla Montero 

Lili i Marlene 
Anna Tortajada 

Manual per a dones de fer feines 
Lucia Berlin 

Mitja vida 
Care Santos 

El monarca de las sombras 
Javier Cercas 

Mort mar endins 
Andrea Camilleri 

Els millors relats de Roald Dahl 
Roald Dahl 

Els nois de zinc 
Svetlana Aleksiévitx 

Nosaltres dos 
Xavier Bosch 

La Novena 
Marcela Serrano 

ADULTS novel·la 

La nena perduda 
Elena Ferrante 



Pregunta-ho a la pols 
John Fante 

El quadre mai pintat 
Massimo Bisotti 

ADULTS novel·la 

La química 
Stephenie Meyer 

Recursos inhumanos 
Pierre Lemaitre 

La roda de l ’ oblit 
Cari Ariño 

Rosa de cendra 
Pilar Rahola 

La senyora Stendhal 
Rafel Nadal 

El setè àngel 
David Cirici 

Tempesta de neu i olor d ’ ametlles 
Camilla Läckberg 

Tots els contes 
Prudenci Bertrana 

Tres dies i una vida 
Pierre Lemaitre 

Un cop morta 
Laura Tejada 



Els vells amics 
Sílvia Soler 

ADULTS novel·la 

Vorejant els límits 
Jordi Ortiz 

Els ulls d ’ Al·là 
Joaquim Molina 

La violència justa 
Andreu Martín 



Dead dead demons dededede  
destruction Inio Asano 

ADULTS còmic 

Encrucijada 
Philippe Francq, Jean Van Hamme 

Enjambre: una antología de  
cómics y relatos breves 

Els Fantasmes de Gaudí 
El Torres, Jesús Alonso Iglesias 

Que no, que no me muero 
María Hernández Martí, Javi de Castro 

Dead dead demons dededede  
destruction Inio Asano 

Dead dead demons dededede  
destruction Inio Asano 



Allò de l ’ avi 
Anna Manso 

L'Anatoly i la ruta dels esperits errants 
Daniel Vilalta 

Els cais de les sirenes 
Margarida Aritzeta 

Cierra los ojos y mírame 
Ana Galán, Manuel Enríquez  

Conquista 
John Connolly, Jennifer Ridyard  

Cor de núvol 
Cathy Cassidy  

La casa sota la sorra... 
Joaquim Carbó 

ADULTS joves 

Buscant el blau 
Lois Lowry 

Un cuento oscuro 
Naomi Novik  

Dies feliços 
Àngel Burgas 

Em dic Saül i sóc un noi normal 
Albert López Vivancos 

Erik Vogler 
Beatriz Osés 



La filla de l ’ argenter 
Núria Pradas 

Harry Potter i el llegat maleït 
J. K. Rowling 

El llibre de Merlí 
Héctor Lozano, Rebecca Beltrán 

Per què tot em passa a mi? 
Josep Millo 

Train Kids 
Dirk Reinhardt 

Un viatge a les golfes 
Joaquim Haro 

Xala, va! 
Anna Fité 

Xaval Gras es menja el món 
K. L. Going 

Quan arriba el moment 
Aina Sastre 

ADULTS joves 



50 cosas que hay que saber  
sobre qúimica Hayley Birch 

L ’ amor et farà immortal 
Ramon Gener 

Bob Dylan 
David Castillo 

Catalunya: 50 racons emblemà-
tics 

La ciencia de la larga vida 
Valentín Fuster, Josep Corbella 

Bienvenidos al mundo real 
de la bolsa David Trullás 

ADULTS coneixements 

Alergias alimentarias para el  
cumplimiento del reglamento 

( U E ) 1169/2011 

Construeix el teu futur 
Miquel Vilardell 

Core training 
José M. González,  
Christian R. López  

Agua de mar: cómo cura 
Cecilia Nova 

Cláusulas suelo y otras cláusulas 
hipotecarias abusivas... 

Cocina vegana mediterránea 
Laura Kohan 



Cuina feliç 
Anna García 

Cura natural de la psoriasis 
John O. A. Pagano 

Dan-sha-ri: ordena la teva vida 
Hideko Yamashita 

Desarrollo de aplicaciones móviles 
con Android Jorge S. Nolasco 

Distínguete y te distinguirán 
Reyes Ferrer 

Educar adolescents... 
Jaume Funes 

El ABC del autónomo 
Luis Pardo Céspedes 

Digestión óptima 
Patrick Holford 

ADULTS coneixements 

El libro de los jabones naturales 
y artesanales Sarah Harper 

El lladre de cervells 
Pere Estupinyà 

El llaüt 
Bernat Oliver, Bartomeu Homar 

En la pell del pacient 
Salvador Esquena 



Entrenamiento positivo para  
Perros Pat Miller 

L ’ hort del segon origen 
Jordi Puig i Roca 

Juegos divertidos en educación 
primaria Francine Boisvert 

La alimentación que fortalece 
durante la quimio Mike Herbert 

Leer con rayos X 
Roy Peter Clark 

Jocs d ’ expressió oral i escrita 
Dolors Badia, Montserrat Vilà 

ADULTS coneixements 

Hablarán de nosotras 
Sandra Barneda 

Mindfulness para dummies 
Shamash Alidina 

Mindfulness práctico 
Carles Ruiz-Feltrer 

Guía completa de amuletos  
y talismanes Iris Sutton 

Manual imprescindible MI Office 2016 
José María Delgado Cabrera 

Menja ’ t el tarro 
Marta Vergés 



Mujeres agotadas 
Pilar Benítez 

Muriel Casals i la revolució 
dels somriures Quim Torra 

Ni princeses ni pirates 
Núria Solsona Pairó 

Operación detox 
Shauna R. Martin 

Los peligros del estreñimiento 
Jorge Sintes Pros 

Perfumería y cosmética natural 
MªAmparo Badía, Enriqueta García 

Periodisme Samurai 
David Miró Molés 

Parir amb humor 
Carles Capdevila 

ADULTS coneixements 

Presentaciones persuasivas 
Nancy Duarte 

Psicología para el profesorado de 
educación secundaria y bachillerato 

Qi gong  
Neus Pintat Mateu 

Què es pot esperar el segon any 
Heidi Murkoff, Sharon Mazel 



Receptes líquides saludables 
Edgar Barrionuevo, David Moreno 

El sorprendente propósito de la 
rabia Marshall B. Rosenberg 

Stop al canvi climàtic 
 Francesc Mauri 

Taller de impresión manual 
Vanessa Mooncie 

Técnicas básicas  
de enfermería 

SPQR Una historia de la 
antigua Roma Mary Beard 

ADULTS coneixements 

Resol en família els enigmes de la 
Verbi i el Mod Màrius Serra 

La vella capitana 
Josep M. Espinàs 

Vivir bien sin insomnio 
Clínica Dr. Estivill 

Reiki 
Mª José Puche, María Blanch 

Toni Catany: d'anar i tornar 
Toni Catany 

Tratado de filosofía zoom 
José Antonio Marina 



A escondidas 
Mikel Rueda 

American gigoló 
Paul Schrader 

El amor es extraño 
Ira Sachs 

Antes que anochezca 
Julian Schnabel 

Barcelona noche de invierno 
Dani de la Orden 

Beginners 
Mike Mills 

La buena voz 
Antonio Cuadri 

Las Aventuras de Priscilla reina 
del desierto Stephan Elliott 

ADULTS cinema 

Una casa de locos 
Cédric Klapisch 

Como los demás 
Vincent Garenq 

Contracorriente 
Javier Fuentes León 

La dolce vita 
 Federico Fellini 



Eduardo Manostijeras 
Tim Burton 

Ghost 
Jerry Zucker 

The imitation game 
 Morten Tyldum 

El inocente 
Brad Furman 

La máscara del zorro 
Martin Campbell 

Grandes esperanzas 
Alfonso Cuarón 

ADULTS cinema 

Gabrielle 
Louise Archambault 

Money Monster 
Jodie Foster 

Mujer contra mujer 
Martha Coolidge 

Freeheld 
Peter Sollett 

Mi nombre es Khan 
Karan Johar 

La mo-
dista 



Origen 
Christopher Nolan 

Pastel de pera con lavanda 
Éric Besnard 

Una pastelería en Tokio 
Naomi Kawase 

La profesora de historia 
Marie-Castille Mention-Schaar 

Seven 
David Fincher 

La vida de Adèle 
Abdellatif Kechiche 

Reina Cristina 
Mika Kaurismäki 

ADULTS cinema 



L ’ arca dels animals 
Marianne Dubuc 
Recomanable de 0 a 3 anys 
 
Àlbum de petit format i fulls de cartró plastificat que ens explica la història del diluvi universal i el 
salvament dels animals per part de Noè i de la seva arca: 
Xim! Xim! Mira! Comença a ploure. Al començament plou poc, però després... 

 
Sort en tenen els animals de l’arca que els aixopluga. Tanmateix estar tots junts tancat i una mica just per a tots fa que 
hi hagi discussions i malentesos. Finalment deixa de ploure i sabeu com s’acaba la història? 
 
Marianne Dubuc, llicenciada en disseny gràfic per l’escola de disseny de la UQAM (Quebec, Canadà) és l’autora i 
il·lustradora d’aquest àlbum. Va aconseguir l’èxit internacional amb El carnestoltes dels animals, els drets del qual han 
estat venuts a més de 15 països. Ha rebut diversos premis el més recent dels quals és el Governor General's Literary 
Award atorgat per The Canada Council for the Arts, el 2014. 
 
M’ha agradat molt la manera com ens explica la història amb textos breus i senzills, acompanyats d’il·lustracions que 
ens van mostrant tot el que passa a dintre i a fora de l’arca, així com l’alegria dels animals en ser aixoplugats i el seu 
enuig a mesura que va transcorrent el temps i no para de ploure. Mireu les expressions de tots ells, la manera que tenen 
de passar l’estona. Segur que us arrenquen un somriure! 

Les butxaques de l ’ Angelica 
Quentin Blake 
Recomanable de 0 a 5 anys 
 
“L’Angèlica Coll és la nostra veïna; té un abric lila que és tot ple de butxaques, fondes, tan fon-
des, com el fons d’una mina. Hi té una butxaca per als ratolins, una altra per als bocins de for-
matge i una amb mocadors amagats ben endins, per si amb un esternut et descompon la imat-
ge...” 
 
Qui ens presenta aquesta veïna tan especial són dos infants per a qui la seva veïna és una per-
sona molt estimada, que els ofereix tot un món fantàstic sortit de les butxaques del seu abric 
màgic. I és que d’allí surten objectes, animals i tot de coses divertides i motivadores, que om-

plen d’alegria i diversió als infants. 
 
Les il·lustracions de Quentin Blake, de traç característic, combinen perfectament amb el text i ens posen un somriure 
als llavis. 

La casa dels ratolins 
Karina Schaapman 
Recomanable a partir de 6 anys 
 
Aquest àlbum il·lustrat va guanyar el premi Libro Kirico 2016, que concedeix la CEGAL 
(Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) a l’àlbum adreçat a in-
fants d’entre 6 i 8 anys que combini text i il·lustració de qualitat. 
 
La seva autora Karina Schaapman va dedicar anys a construir i decorar aquesta casa de 
ratolins tan especial. Està feta amb caixes, cartó pedra i tota mena de materials reciclats -
botons, taps, retalls de roba, etc. Té més de cent habitacions i està plena de passadissos i 
espais exteriors per on passegen els protagonistes que també han estat dissenyats  i cre-
ats per l’autora. 

 
L’àlbum s’inicia amb una presentació dels personatges protagonistes, en Sam i la Júlia, que viuen a la casa dels rato-
lins però en replans diferents. La seva família i les seves cases també són ben diferents ja que en Sam viu amb els 
pares, germans avis i oncles i en canvi la Júlia viu només amb la seva mare. Tots dos són molt bons amics i es com-
plementen a la perfecció. A continuació trobem 16 aventures que ens porten a conèixer millor la casa i els seus habi-
tants.  
 

INFANTS imaginació 



Cinc minuts de tranquilitat 
Jill Murphy 
Recomanable de 0 a 5 anys 
 
L’editorial Kalandraka ha reeditat un àlbum que va ser publicat el 1986 i que forma part 
d’una sèrie anomenada The large family, protagonitzada per una família d’elefants, els se-
nyors Gros i els seus fills.  
 
En aquest àlbum ens trobem amb una situació que de segur es repeteix a moltes llars on hi 

ha infants i és que ja de bon matí quan la senyora Gros s’està preparant l’esmorzar es troba que els seus tres fills es-
tan plens d’energia i de ganes de mostrar-li totes les seves habilitats. La mare tanmateix necessita cinc minuts de tran-
quil·litat i decideix marxar cap al bany amb l’esperança de no ser seguida per ningú. Us hi sentiu identificats? Creieu 
que ho aconseguirà?  
 
M’ha agradat molt la tendresa i quotidianitat que es desprèn de l’àlbum. Ens va presentant les diverses situacions i els 
sentiments dels seus protagonistes -la paciència, mal humor i resignació de la mare i l’energia i entusiasme dels fills- i 
és divertit anar-se entretenint en les il·lustracions, plenes d’expressivitat i de detalls – m’han encantat les expressions 
de les cares dels elefants-. 
 
Us el recomano molt especialment per fer-ne una lectura compartida amb els menuts, segur que els podeu explicar 
moltes coses sense resultar ni avorrits ni alliçonadors i és que l’he trobat ideal per a parlar de sentiments com l’amor i 
el respecte.  

INFANTS imaginació 

El dia que les ceres de colors van tornar a casa 
Drew Daywalt 
Recomanable de 0 a 5 anys 
 
Àlbum il·lustrat que podem considerar com una continuació de les aventures de Duncan 
amb les ceres de colors (recordeu El dia que les ceres de colors van dir prou?). En 
aquesta ocasió el trobem pintant feliçment quan li arriben un munt de postals estranyes. 
Són ceres de diversos colors que s’hi posen en contacte per explicar-li les seves desgrà-
cies, per exemple la cera de color pèsol vol anar a veure món perquè pensa que ningú la 
valora prou i a més es vol canviar de nom, la de color marró també ha tingut problemes 
perquè se la va menjar un gos, la que brilla en la foscor s’ha quedat abandonada al so-
terrani... i així anem coneixent les desventures de cadascuna. Al Duncan li sap greu i va 

d’un lloc a l’altre per recollir-les i després per fer-los passar el disgust els fa un regal molt especial.  
 
Us recomano que descobriu aquesta nova proposta que torna a donar protagonisme a les ceres de colors, un element 
clau en la creativitat infantil que sovint no es tractat amb la delicadesa que cal. M’he divertit llegint les postals que li 
tornen a enviar al Duncan i sorprès amb la manera que té ell de recompensar-les. Penso que a més pot ser fantàstic 
llegir-lo en família i en veu alta ja que ens pot donar molt de jóc. Li feu un raconet a la vostra llibreria?   

El drac vermell 
Max Velthuijs 
Recomanable a partir de 6 anys 
 
“En un petit país a l’extrem del món hi havia un poble que vivia en pau, sense gaires malde-
caps. Amb una mica d’esforç, tothom obtenia el que necessitava...El temps passava molt a poc 
a poc i, en realitat, mai no hi havia cap fet gaire emocionant...” fins que un dia un pagès es va 
trobar que el seu camp de blat estava arrasat, una altre dia va començar a sortir foc del bosc i 
en anar-hi els bombers es van trobar amb un drac, que potser no era tan temible ja que es dei-
xà detenir pels bombers. Llavors tothom intentarà treure’n profit, el general el voldrà convertir 
en una arma de guerra, l’alcalde el voldrà exhibir però cap d’aquestes propostes arribarà a bon 
terme perquè no es compta per a res amb la voluntat del drac. Fins que arriba la proposta del 

professor que combina els interessos de la gent del poble i els del drac i per tant fa feliç tothom. 
 
Us recomano molt especialment aquest àlbum que va guanyar el Premi Pinzell d’Or concedit per l’Acadèmia de les Be-
lles Arts d’Holanda al 1973. Llavors, el conte va esdevenir un referent de la no-discriminació i el respecte a les diferèn-
cies i avui encara ho continua sent. En Max Velthuijs, el seu autor, va ser dissenyador gràfic i dibuixant de vinyetes po-
lítiques fins que va decidir dedicar-se només als llibres infantils. Va rebre el Premi Andersen el 2004. Al final del llibre 
trobareu una pàgina dedicada a explicar la seva vida i obra. 



Fora d ’ aquí, mosca! 
Émile Jadoul 
Recomanable de 0 a 3 anys 
 
Àlbum il·lustrat de la col·lecció Descobreix que agrupa llibres amb pàgines de cartró gruixut, solapes i 
textures que afavoreixen la interacció i la descoberta amb els petits lectors. 
 

La protagonista d’aquest títol és sí, una mosca. Ella es va trobant amb diferents animals, que s’amaguen darrera la sola-
pa i tan sols mostren una part del seu cos, tot just la que crida l’atenció de la mosca. S’hi posa al damunt i rep en res-
posta aquest: Fora d’aquí, mosca! que dóna títol a l’àlbum. Bé, potser no tots els animals li diuen fora, n’hi ha un a qui 
les mosques agraden moltíssim, són el seu menjar preferit. Vols saber quin animal és? I si la mosca aconsegueix esca-
polir-se? 
 
Us recomano aquest àlbum per a primers lectors, les seves fulles de cartró plastificat les fan aptes per a ser manipula-
des per les mans dels més petits, les textures segur que també els resulten molt atractives i la història és divertida i amb 
un final sorprenent. Què més es pot demanar! 

La mestra és un capità 
Antonio Ferrara 
Recomanable de 6 a 8 anys 
 
“No puc més. De debò. Avui no tinc forces. Avui, és que no els suporto. Veig com s’esvaloten i 
no dic res, no em queda ni un fil de veu, avui. Mira-te’ls. Són dimonis, aquests, no són criatures. 
Uns dimonis que fan sisè de Primària. Vint-i-cinc dimonis amb banyes, cua i forca. Prou, n’estic 
més que farta. Però qui m’hi obliga? Jo vull fer de venedora, de cambrera, de secretària, de piz-
zera, vull treballar a la gossera. Fer el que sigui, menys de mestra. Aquí el que cal és un capità 
dels carrabiners, i no una mestra...” Així comença aquesta confessió que resulta si més no xo-
cant ja que estem avesats a expressar segons quins sentiments en privat. Segur que tots som 
conscients de la duresa de la professió, a la que no ajuda gens alguna actitud sobreprotectora 

dels pares ni tampoc la manca de recursos tan bàsics com el paper per imprimir les fitxes que han de fer els alumnes.  
 
El relat en primera persona d’aquest dia a dia de la mestra que expressa la seva frustració i una certa hostilitat en veu 
alta i que a més no es pot plànyer gaire ja que en arribar a casa ha de tenir cura de la família –assumint sense cap re-
cança el paper tradicional de la dona- resulta “políticament incorrecte” però té la seva gràcia i segur que molts adults 
ens hi sentirem identificats d’alguna manera. Tanmateix hi ha un gir narratiu que fa que la mestra en qüestió passi de 
semblar una “planyidera” a una heroïna: “la mestra és un guardià, una avançada, un sentinella. No pot abandonar la 
posició” i a veure els aspectes positius dels seus alumnes “l’Alícia que balla lleugera, lleugera... en Carles que pinta 
com si fos Caravaggio... la Rafaela que canta com una sirena, etc” i és aquí on m’ha grinyolat la història ja que en el 
seu inici m’havia fet pensar en un personatge una mica pervers, a l’estil de Roald Dahl, però potser és que com diu en 
Jaume Centelles al seu blog: aquest llibre no ha estat pensat perquè el llegeixin nens, sinó mestres.  

La nena dels llibres 
Oliver Jeffers 
Recomanable de 6 a 8 anys 
 
Àlbum il·lustrat que és un homenatge a la lectura i a tots els llibres que han acompanyat 
als lectors des de la seva infantesa. Ja a les guardes hi trobem una mena d’índex de clàs-
sics com Alícia al país de les meravelles, La bella i la bèstia, La flor romanial, Les aventu-
res de Pinotxo, El conte d’en Peret conill, Donetes, i molts més. En girar pàgines ens tro-
bem amb la nena protagonista que ens diu: “Vinc d’un món d’històries” mentre llegeix un 
llibre asseguda i amb els peus submergits en un mar de lletres on podem llegir “hi havia 
una vegada...”.  
 

A partir d’aquest moment l’anirem acompanyant mentre navega “a través d’un mar de paraules” fins que es troba amb 
un nen a qui pregunta si vol acompanyar-la. I tots dos inicien el camí que els porta a creuar muntanyes, descobrir tre-
sors, perdre’s al bosc, etc. En aquest viatge, on clarament el nen és cadascun dels lectors que obrim el llibre, és molt 
interessant mirar de reconèixer a quin títol pertanyen les artístiques tipografies que acompanyen la il·lustració, per 
exemple a les muntanyes hi trobem fragments de Peter Pan, al bosc de Hansel i Gretel i La flor romanial, etc. 
 
Us el recomano perquè crec que pot ser un fantàstic regal de sant Jordi, un llibre per a totes les edats que ens permet 
connectar amb l’infant que vam ser o compartir amb els petits aquells records de lectures ja fetes o que estem fent. 
També m’ha sorprès molt favorablement l’elegant il·lustració que aconsegueix una fusió total amb el text narratiu. Des-
cobriu-lo, crec que us sorprendrà també a vosaltres per la seva originalitat!  
 
 

INFANTS imaginació 



El camí a l ’ escola 
Rosemary McCarney 
 
Àlbum il·lustrat que ens va explicant amb textos breus i precioses fotografies el camí que 
molts nens, de l’anomenat tercer món, han de recórrer per arribar a l’escola, si hi poden 
anar ja que alguns han d’ajudar les seves famílies treballant. Els camins que ens va mos-
trant són gairebé tots força dificultosos ja que s’han de creuar muntanyes, rius o espais gla-
çats i la manera de salvar aquests obstacles és ben rudimentària la majoria de les vegades 

–un cable, unes canyes de bambú lligades-. En d’altres la dificultat no és solament de trasllat sinó de les condicions en 
què es troba l’escola –malmesa per un tifó o un terratrèmol, sense aigua ni pupitres- però “l’important és arribar. El viat-
ge sempre valdrà la pena!”. 
 
M’ha agradat molt la proposta d’aquest àlbum que ens pot servir per valorar la importància de l’educació i l’esforç i el 
compromís que molts infants estan disposats a fer per aconseguir-la. Penso que nosaltres que tenim tan fàcil l’accés a 
l’educació, si el comparem amb els dels infants del llibre, caldria que ho poséssim en valor. 
 
L’autora, Rosemary McCarney, dirigeix l’equip de Plan Internacional a Canadà. Aquesta organització internacional de 
protecció dels drets de la infantesa és de les més antigues i extenses del món i lluita per acabar amb la pobresa global. 
Part dels beneficis obtinguts per la venda d’aquest llibre seran donats a la campanya «Per ser nena» de Plan Internaci-
onal.  

INFANTS aprenentatge 

Els dimarts, el meu tiet i els extraterrestres 
Dídac Micaló Rebaque 
 
Àlbum il·lustrat que ens explica de manera delicada el trastorn bipolar i ho fa a través de la 
relació entre l’infant protagonista i el seu tiet. Mirant amb els ulls de l’infant coneixem aquest 
tiet imaginatiu i original amb un cap que bull d’idees, però que de vegades es troba perdut i 
no pot ni sortir de la seva habitació. Al nen li costa d’entendre aquest estat del seu tiet fins 
que la seva mare li explica que el seu tiet té una malaltia i que li fan mal les emocions. 
 
M’ha agradat molt la manera com l’autora explica aquesta malaltia mental, sense dramatis-
mes, amb naturalitat i tendresa. Acaba d’arrodonir el text la il·lustració que ens mostra els 
alts i baixos del tiet a través del color i la mida: quan tot va bé les figures tenen molt de co-
lor i són més grans i quan no tot es fa més petit i grisós. Al final hi trobem una fitxa pedagò-

gica amb preguntes per al jove lector i una altra amb material per a pares i educadors. 
 
Finalment dir-vos que aquest relat va guanyar el primer premi del concurs “Contes d’emocions; si em coneixes, 
m’entens” convocat i organitzat per l’Associació de Bipolars de Catalunya.   

Explora el bosc dels dinosaures 
 
Àlbum de coneixements protagonitzat per 5 petits dinosaures d’entre 5 i 7 anys, que són amics 
entre ells i també tenen aficions comunes, per exemple a tots els agrada viure aventures. A 
l’inici ens trobarem unes primeres pàgines amb informació diversa i curiositats sobre aquests 
animals desapareguts, que ens continuen fascinant, així con una pàgina amb un encunyat que 
permet extreure una llanterna. A continuació trobarem cinc aventures divertides narrades en un 
dels fulls de la doble pàgina de l’àlbum, a l’altra banda trobarem un full transparent i tintat de 
negre, que ens permet posar a sota la llanterna, que hem trobat a les primeres pàgines del 
llibre, i anar buscant els diversos elements que surten a cada conte. 
 
M’ha agradat força l’estructura de l’àlbum i també m’ha semblat una bona manera d’introduir a 

la lectura aquells infants a qui no agraden els contes però que en canvi tenen molta curiositat i set de coneixements.  



Inglés en familia: 22 situaciones cotidianas para hablar en inglés 
Andre van der Merwe 
 
Cada vegada sembla més necessari un bon domini de la llengua anglesa i per aquest motiu moltes 
famílies volen que els seus fills s'inicien en el seu aprenentatge des de petits. 
 
Aquest títol que avui us recomano vol incorporar l’anglès a la nostra vida quotidiana, sense haver 

d’emplenar fitxes ni aprendre llistes de verbs irregulars. Cada doble pàgina ens presenta la família protagonista en diver-
ses situacions: esmorzant, arreglant-se per anar a escola o al treball, sopant, veient la televisió o fent els deures... A 
més hi trobem diversos consells, més vocabulari o alguna curiositat. Es tracta d’incorporar l’anglès a les diverses acci-
ons que duem a terme diàriament i com a exemple tenim a la família protagonista.  
 
Recomanat per a grans i petits que vulguin incorporar un nou idioma i familiaritzar-se amb l’anglès. Let’s go! 

Mis primeras actividades de calma y concentración 
Madeleine Deny 
 
Sembla que l’estrès impregna la vida quotidiana de tothom i cal trobar la manera d’aportar-hi 
calma per tal d’establir un equilibri que faci la nostra vida més còmoda i sobretot més feliç.  
Aquest llibre, pensat per a infants d’entre 3 i 6 anys, ens fa diverses propostes per ajudar-los a 
canalitzar la seva energia, millorar la seva concentració i relaxar-los quan estan sobreexcitats.  
 
Està dividit en tres grans apartats, que a més tenen diferents colors: verd per a la relaxació, blau 
per a la concentració i rosa per estimular els sentits. Cadascun dels apartats  proposa activitats 
com seguir un camí amb el dit o buscar la sortida d’un laberint, exercicis de respiració, observa-

ció  o ioga i uns mandales per tocar. Les propostes són senzilles i molt adequades per a les edats recomanades. 
 
Us el recomano perquè en un món tan estressat com el que vivim aquesta proposta m’ha semblat molt interessant i 
també molt útil. Pot ser de gran ajuda per a pares i educadors que busquen eines per afavorir la relaxació i que ajudin 
als infants a incorporar-les per aprendre a resoldre situacions d’ansietat. El seu format en tapa dura, els fulls gruixuts i 
l’espiral com enquadernació fa que el puguem deixar en mans dels petits sense patir en excés per si el malmeten.   
 
Us convido a gaudir-ne en família, segur que us fa compartir bons moments i us serveix també a vosaltres en algunes 
situacions complicades. Així doncs Keep calm i... 

L ’ Osset dormilega i el secret del son 
Katie Blackburn 
 
“Anem a dormir? Arrauleix-te aquí, que t’explicaré una història sobre un osset que es deia 
Dormilega i que volia dormir però no sabia com.” 
 
Aquest és l’inici d’un àlbum pensat per ajudar a conciliar el son. Ja sabem que els infants 
en general sempre troben excuses quan es tracta d’anar a dormir i un cop al llit requerei-
xen atenció perquè tenen set, tenen pis, volen el llum obert, etc. Així que aquí tenim un 
bon recurs per fer aquesta tasca més fàcil: una història pensada per a ser llegida en veu 
alta, jugant amb l’entonació, que té ritme, cadència, repeticions i juga amb la respiració i 

els silencis. A mesura que va avançant la narració sembla que nosaltres també ens deixem acaronar per les paraules, 
pel clima de tranquil·litat i de seguretat –estem envoltats de persones que ens estimen- si a més anem fent els exerci-
cis que ens suggereix sentirem com la calma ens va envaint i “el secret del son ens va envoltant mentre respirem pro-
fundament, a poc a poc, agafar aire... i ... deixar-lo anar...”.   
 
Us recomano aquesta història calmada que fa servir tècniques de relaxació i que està acompanyada per les 
il·lustracions de Richard Smythe que reflecteixen la natura i la dormició dels personatges. Us deixeu embolcallar per la 
calma de la nit? 
 

INFANTS aprenentatge 



Què s ’ amaga dins el mar? 
Aina Bestard 
 
Àlbum interactiu que ens permet descobrir que s’amaga dintre el mar. En obrir-lo trobem un sobre 
amb tres lupes –la lupa verda de l’escafandre, la blava de les ulleres de bussejar i la vermella de 
la finestra del submarí- que ens permeten descobrir tot el que s’amaga dintre dels dibuixos que 
omplen les pàgines. Cada pàgina conté un text breu al davant del qual hi ha un dibuix que indica 
quina lupa hem d’usar per descobrir el secret que s’amaga en la il·lustració.  
 

Fullejant-lo m’he trobat immersa en un mar de sensacions –curiositat, admiració, enyorança– i és que l’àlbum no pro-
posa una història amb plantejament, nus i  desenllaç sinó que et va mostrant situacions diverses i et proposa que en 
desxifris la complexitat mitjançant les lupes, i això és una crida a la nostra curiositat; també he sentit admiració per la 
capacitat creativa de l’autora i enyorança perquè he recordat alguns llibres de la meva infantesa que portaven plantilles 
de colors que et feien descobrir petits secrets amagats. 
 
Us recomano que descobriu aquesta petita joia, estic segura que despertarà l’infant que tots portem a dintre i si el com-
partim l’experiència encara serà més gratificant. Què, us animeu? 

INFANTS aprenentatge 



Bocabava 
Tina Vallès 
Recomanable de 6 a 8 anys 
 
Aquesta història al voltant d’un nen amb certes deformitats físiques – té un ull dis-
tret i l’altre sorprès, i tot el dia ensopega i col·lecciona nyanyos perquè no mira on 
ha de mirar... Sempre té un pam de boca oberta, en Bocabava, i el coll de la sa-
marreta xop pel regalim de saliva que li cau - no us deixarà indiferents. M’ha sem-
blat molt interessant la manera com aborda el tema l’autora, amb realisme i una 
mica d’humor. Crec que és un llibre diferent als que omplen les prestatgeries de 
les llibreries, que no cau en l’explicació fàcil i que inspira tendresa. 
 

Us el recomano per fer-ne una lectura compartida, estic segura que després de llegir-lo us quedareu amb la sensació 
que, potser, teniu la boca oberta com el personatge protagonista.  

Cada familia, a su aire: el gran libro de las pequeñas diferencias  
Béatrice Boutignon 
Recomanable de 6 a 8 anys 
 
Àlbum il·lustrat que ens va presentant diferents famílies d’animals, la gràcia 
està en què els animals estan barrejats i agrupats segons l’activitat que realit-
zen. Hi podem trobar un dia de platja, una hora de dinar, una visita al museu, 
l’hora d’anar a dormir, d’anar a l’escola, d’escoltar un conte, etc. Les famílies 
també són ben diferents perquè hi podem trobar des de la dels castors que va 
tota junta de visita al museu, al pare talp amb el seu fill, a l’ocell Martin que té 
dues cases, i així successivament fins a trobar representades famílies de tot 

tipus: homoparentals, heteroparentals, monoparentals, adoptives, interracials, petites, nombroses, etc. 
 
Us el recomano per la qualitat de les il·lustracions, hi trobareu els animals humanitzats però sense perdre l’essència i les 
característiques de qui són. També perquè és una molt bona manera de parlar sobre els diferents tipus de famílies que 
hi ha i com al final el que realment importa és que ens sentim estimats per damunt de totes les diferències. 
 
Està editat dintre de la col·lecció Corazonadas destinada al públic infantil i juvenil i centrada en l’educació afectiva i el 
desenvolupament personal. 

Las lavanderas locas 
John Yeoman 
Recomanable de 6 a 8 anys 
 
Àlbum il·lustrat que ens explica una història amb aires de conte tradicional, que es va donar 
a conèixer el 1979 i que ara ha estat reeditat en format d’àlbum per Océano Travesia, que 
no ha perdut gens de vigència. Ens explica el dia a dia de set dones que van al riu a fer la 
bugada, que tenen un cap egoista i tirà que en comptes d’agrair-los la bona feina que fan no 
para d’exigir-los que treballin més i més fins que les nostres protagonistes se’n cansen i es 
revolten.  

 
M’ha divertit la manera en què se’ns explica la història de set dones explotades que finalment es rebel·len, trenquen 
amb els estereotips que marca el seu gènere i troben finalment la llibertat i la felicitat.  
 
Us el recomano perquè continua sent necessari reivindicar la igualtat de gènere i trencar els estereotips que associen 
actituds i treballs amb el gènere al que es pertany. És un àlbum que amb un ritme àgil i tocs d’humor diverteix i fa pen-
sar. Les il·lustracions de Quentin Blake poden servir per fixar l’atenció dels més petits quan expliquem la història a part 
d’enriquir el text amb tot de detalls. Us recomano també que us fixeu en l’escena final on l’il·lustrador barreja homes i 
dones fent diferents tasques amb alegria.   

INFANTS receptes per a pares 



L'Ós i el piano 
David Litchfield 
Recomanable de 0 a 5 anys 
 
L’editorial Blume publica el primer llibre de l’il·lustrador David Litchfield, que és una tendra histò-
ria d’exploració i pertinença. 
  
“Un dia, al bosc, un osset va trobar una cosa que no havia vist mai. 
“Oh! Què deu ser aquest objecte tan estrany?. Va pensar. Amb cautela, el va començar a pal-
par amb aquelles potes rabassudes. CLONC!” Inesperadament aquella cosa tan peculiar va fer 
un soroll... que va començar sent molt desgradable però com que l’osset no parava de tocar-lo 
va anar canviant fins arribar a ser sons preciosos. L’osset mentrestant havia anat canviant i 

transformant-se en un ós gran, fort i pelut que quan tocava el piano se sentia molt feliç i feia feliços també als altres os-
sos que cada nit feien una rotllana per escoltar les melodies que sorgien d’aquell objecte estrany.  
 
“Una nit, una nena i el seu pare van aparèixer a la clariana. Van explicar a l’ós que aquell objecte tan estrany era un pia-
no i que els sons que produïa eren música” i li van proposar d’anar amb ells a la ciutat on podria tocar pianos de cua 
davant d’un munt de gent i embadalir-los amb les seves melodies. Després de molt pensar l’ós va marxar amb ells i es 
va convertir en un gran concertista que omplia auditoris i guanyava premis, però tanmateix s’enyorava. Trobava a faltar 
el bosc, els seus amics i un bon dia va decidir...  
 
M’ha encantat aquest àlbum amb unes precioses il·lustracions que et transporten als diversos paisatges i sentiments. És 
una història amb la que ens podem sentir molt identificats, tots volem perseguir els nostres somnis però a la vegada 
enyorem allò que hem deixat de banda. Li feu un raconet entre les vostres lectures?  
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Els ocells 
Germano Zullo 
Recomanable de 0 a 5 anys 
 
“Alguns dies són diferents. Dies que podrien ser semblants a la resta. I que, en canvi, posse-
eixen alguna cosa... que els altres no tenen.” 
 
Àlbum il·lustrat que el 2011 va guanyar el premi Prix Sorcières concedit per l’Associació de 
llibreries especialitzades en literatura infantil i juvenil (ALSJ) i l’Associació de bibliotecaris de 
França (ABF). A través dels textos brevíssims de Germano Zullo i les il·lustracions d’Albertine 

ens proposa una reflexió sobre l’amistat i la importància de les petites coses, aquelles que quan passen potser ens pas-
sen desapercebudes però que després recordem per sempre. 
 
La història comença amb un camió que primer albirem en la llunyania i que pàgina a pàgina se’ns va acostant fins arri-
bar al nostre davant. S’atura i un homenet baixa, obre les portes del darrera  i a poc a poc en van sortint uns ocells que 
marxen volant i que ell contempla embadalit. Quan sembla que tots han marxat i l’home vol tancar les portes s’adona 
que dintre hi ha un ocellet petit, negre, que sembla confondre’s amb la foscor. Perquè s’hi ha quedat? Potser no sap vo-
lar? Però aquesta part de la història millor que la descobriu per vosaltres mateixos... 
 
Us recomano molt aquest àlbum que a part de ser una preciositat visualment parlant és d’aquells que t’arriba  al cor per 
la tendresa de la història, perquè interpel·la directament a les nostres emocions i perquè ens pot proporcionar fantàstics 
moments de lectura i de conversa compartida al voltant de valors tan importants com l’amistat, l’empatia o la solidaritat. 
Us animeu a descobrir-lo? 

https://issuu.com/bpmc/docs/receptes-per-a-pares-04-2016 

 



Los Boxtrolls Buscando a Dory Doctora juguetes 
Hospital de juguetes 
Doctora mascotas 

Geronimo Stilton  
¡Es mi primicia! y otras  

divertidas aventuras 

Geronimo Stilton  
Tea Story y otras  

divertidas aventuras 
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Gru, mi villano favorito 

Mascotas Mi amigo el gigante Paw Patrol 
¡Tienen un caso! 

Paw Patrol 
Grandes rescates 

Paw Patrol 
La patrulla y el tesoro del pirata 

Paw Patrol 
Rescates invernales 



El Principito Señora Doubtfire Zipi y Zape  
y la isla del capitán 

INFANTS cinema 


