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Aquí teniu un petit resum de la selecció de llibres editats al
2010 i recomanats pel Clijcat. Esperem que us agradin i que
gaudiu molt amb la lectura.
Consell Lector de Lliçà de Vall
EDUCACIÓ INFANTIL
CROWTHER, Kitty. El despertar. Madrid: los cuatro azules,
2010.
Nova sèrie destinada als més petits, on viuran
moments de la seva vida quotidiana a través de dos
amics inseparables: Mina i Poka creats per la recent
guanyadora del prestigiós Premi Astrid Lindgren 2010.
DUNBAR, Joyce. El monstruo que se comió la oscuridad.
Il·lustr. Jimmy Liao. [S.l.]: Barbara Fiore, 2010.
Una història que no és nova, encara que la por de la
foscor que tenen els infants al llit no és un tema que
passi de moda. Un Jimmy Liao menys sorprenent, però
adaptant la seva poesia visual a un públic clarament
infantil.
HERREROS, Ana Cristina. La sorprenent i veritable història
d’un ratolí anomenat Pérez. Il·lustr. Violeta Lópiz. Madrid:
Siruela, 2010.
El ratolinet de les dents està de moda. L’edició de
Siruela és la més ben documentada i amb una posada
en escena molt bona. Qui busqui una versió més
propera al llibre joc, trobarà La meravellosa història
del Ratolí Pérez, del tàndem Meritxell Martí i Xavier
Salomó editada per Lupita Books.
ORAM, Hiawyn. En Ferran enfadat. Il·lustr. Satoshi Kitamura.
Barcelona: Ekaré, 2010.
Reedició d’un clàssic que mostra com pot arribar a ser
de destructiu un infant quan està enfadat!
ROLDÁN, Gustavo. Com reconèixer un monstre. Barcelona:
Thule, 2010.
Un divertiment basat en les il·lustracions còmiques de
l’autor, que convida els més petits a reconèixer un
monstre a partir de la identificació de les diferents
parts del seu cos.

CICLE INICIAL 1r
BOUGAEVA, Sonja. Dues germanes tenen visita. Barcelona:
Takatuka, 2010.
Seguint la línia de l’editorial, aquest àlbum presenta,
a través de la senzillesa i l’humor, el xoc entre dues
maneres diferents de viure i la dificultat, a vegades,
de trobar punts d’entesa.
GRAVETT, Emily. Un problema de conills. Barcelona: Cruïlla,
2010.
Un nou llibre sorprenent i divertit d’aquesta autora
anglesa a qui sempre agrada jugar amb els formats.
Aquesta vegada el llibre té forma de calendari i
planteja un problema matemàtic a través de la
reproducció dels conills.
NORDQVIST, Sven. On és la meva germana? Barcelona:
Flamboyant, 2010.
L’editorial Flamboyant recupera algunes obres de l’escriptor
i il·lustrador suec Sven Nordqvist. Entre elles, destaca
aquest àlbum: un joc visual de gran format que convida a
perdre’s per entre les seves pàgines.
RODARI, Gianni. Tonino l’invisible. Il·lustr. Alessandro Sanna.
Barcelona; Madrid: Libros del Zorro Rojo, 2010.
Un altre dels contes de l’italià Gianni Rodari en format
àlbum que, en aquesta ocasió, presenta les alegries i
posteriors maldecaps d’un nen que es torna invisible.
TURKOWSKI, Einar. El pastor, les ovelles, el llop i el mar.
Barcelona; Madrid: Libros del Zorro Rojo, 2010.
Una petita joia de gran bellesa formal, amb les il·lustracions
detallistes i enginyoses de l’alemany Einar Turkowski, que
ens fa reflexionar sobre el sentit de la vida a través de
l’existència d’un pastor-inventor d’ovelles.

CICLE INICIAL 2n
BENOÎT, Jacques. La noche de la visita. [S.l.]: A buen paso,
2010.
L’autor francès signa una versió molt estripada i
divertida d’un fragment poc explorat del conte de la
Caputxeta: just el moment en què el llop truca a
casa l’àvia.

DAHL, Roald. El fantàstic senyor Guillot. Il·lustr. Quentin
Blake. Barcelona: La Magrana, 2010 (L’Esparver).
Gràcies a la reedició del fons de la col·lecció
L’Esparver, tornen a circular en català grans obres
d’autors com Roald Dahl, J. R. R. Tolkien, Gerald
Durrell, John Wyndham, etc.
DREHSEN, Britta. El llibre boig dels dinosaures. Il·lustr. Sara
Ball. Barcelona: Cruïlla, 2010.
Llibre sobre els dinosaures, amb solapes que permeten
fer combinacions entre les parts del cos. Gràcies al
joc que proposa, els infants podran crear mil espècies
noves de dinosaures.
MOEYAERT, Bart. Atreveix-te amb tres. Il·lustr. Artur
Laperla. Barcelona: Cruïlla, 2010.
Tres contes curts protagonitzats per uns infants que
han de prendre decisions que no sempre són fàcils. La
Rosie no sap si obrir una carta que no és per a ella. En
Tom ha discutit molt amb la seva mare. I la Marta està
farta que a l’escola una altra nena li faci la guitza.
SIEGNER, Ingo. El petit drac Coco fa la volta al món.
Barcelona: La Galera, 2010.
A banda d’una altra nova història, El petit drac Coco i el
vampir, es publica una aventura especial en un format fora
de col·lecció on el petit drac farà la volta al món buscant el
seu amic Òscar. L’edició inclou sobres amb cartes de veritat,
pistes, etc.
Tres contes de Nadal. Adapt. Anna Gasol. Il·lustr. Mariona
Cabassa; Valentí Gubianas; Carles Arbat. Barcelona: Baula,
2010.
Tres textos nadalencs amb un to i una ambientació
ben diferents, signats per autors tan clàssics com: H.
C. Andersen, K. Grahamme i A. P. Txèkhov. El llibre
té la riquesa de presentar conjuntament el treball de
tres il·lustradors.

CICLE MITJÀ i SUPERIOR
DICAMILLO, Kate. La elefanta del mago. Il·lustr. Yoko
Tanaka. Madrid: Noguer, 2010.
L’autora americana, coneguda per la seva novel·la del
ratolí Desesperaux, presenta la història d’un nen
orfe que cerca la seva germana. La tristesa que
desprèn la trama es compensa amb l’aparició d’un

mag i una estranya elefanta.
HADDON, Mark. Barrabum! Barcelona: La Magrana, 2010
(L’Esparver).
El conegut autor d’El curiós incident del gos a
mitjanit signa aquesta aventura de dos nois que
descobreixen, a través d’uns mestres de l’escola, un
estrany complot contra el planeta.
KÄSTNER, Erich. Emili i els detectius. Il·lustr. Walter Trier.
Barcelona: Animallibres, 2010.
Una feliç reedició d’un clàssic modern de la literatura
infantil. L’Emili trobarà una colla de nois detectius
que l’ajudaran a atrapar els lladres que li han pres els
diners mentre viatjava en tren, camí de Berlín.
LAMBECK, Silke. El retorn del Senyor Silvestre. Il·lustr.
Karsten Teich. Barcelona: Takatuka, 2010.
Mentre l’exigent jurat infantil del Premi
«Atrapallibres» llegeix El senyor Silvestre, arriba una
segona part de les aventures d’en Maurici i aquest veí
tan especial i ple de misteris.
PEACOCK, Shane. Mort en l’aire. Barcelona: Castellnou
Edicions, 2010.
Després de L’ull del corb, es publica una segona novel·la de
la col·lecció de les aventures adolescents del famós detectiu
londinenc Sherlock Holmes. Aquest cop, el jove investigarà la
mortal caiguda d’una estrella del trapezi.
RIDDELL, Chris. Ottolina al mar. Barcelona: Cruïlla, 2010.
Una nova aventura d’aquesta nena independent i
espavilada, l’Ottolina, que haurà de viatjar per cel,
mar i terra per trobar el seu amic inseparable, el
senyor Munroe.
TÀSSIES. Noms robats. Barcelona: Cruïlla, 2010.
Tàssies firma el text i les il·lustracions d’un llibre que no
deixa indiferent. L’assetjament escolar mostrat a través d’un
àlbum impactant, que a la darrera pàgina t’obliga a prendre’n
partit.

