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INTRODUCCIÓ
Imagineu-vos que us trobeu al davant de la biblioteca més gran del
món, i que encasteu el nas a la porta de vidre de l’entrada. Es veuen
innombrables llibres a l’interior. Segurament molts més que persones hi
entren i en surten cada dia, cada mes, fins i tot cada any.
Imagineu-vos que, per tal que cada persona trobi el llibre que busca
a cada moment, estan endreçats i classificats amb una cura absoluta, i
que hi treballen un munt de bibliotecaris que fan de pont entre llibres i
persones.
Imagineu-vos que, just al costat de la porta d’entrada, hi ha un vidre
enorme rere el qual sempre s’hi mostra una tria del bo i millor del que
us espera a dins. És l’Aparador de les Meravelles.
Imagineu-vos que, aquests dies, la biblioteca el dedica a vuit dels
grans temes o gèneres en què es classifica la literatura: amor, por,
humor... I que de cadascun presenta alguns dels millors llibres, aquells
que defineixen millor el gènere on se’ls ha ubicat.
Imagineu-vos que, d’aquesta manera, a qualsevol lector que en triï
algun li serà fàcil i plaent endinsar-se en cada gènere, i tindrà l’ajut
dels millors companys de viatge.
Imagineu-vos...
Pep Molist

Històries d’AMOR
Petits lectors
BACHELET, Gilles. La esposa del conejo blanco. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2017. ISBN
9788416287994.
No és gens fàcil estar casada amb el conill blanc d’Alícia al país de les meravelles. Es requereix
una gran dosi de bon humor, intel·ligència, i molta, molta paciència.
BALTSCHEIT, Martin. El león que no sabía escribir. Madrid: Lóguez, 2017. ISBN 9788496646032.
El gran lleó, conegut per la seva força, coneix una guapa lleona que sap llegir. I, és clar, per
conquistar-la li haurà d’escriure cartes d’amor. Però ell no en sap. Hi haurà algú que el podrà
ajudar?
CALI, Davide. Quan un elefant s’enamora. Barcelona: Barcanova, 2016. ISBN 9788448938673.
L’elefant és un animal enorme, però quan s’enamora pateix els mateixos problemes i sent les
mateixes emocions que qualsevol de nosaltres.
CHABBERT, Ingrid. El día en que me convertí en pájaro. Il·lustr. Guridi. Sevilla: Tres Tristes Tigres, 2017. ISBN 9788494622229.
Per amor, podem ser capaços de qualsevol cosa per cridar l’atenció de la persona estimada.
Fins i tot, de convertir-nos en un ocell per sentir la tendra mirada de qui voldríem que fos la
nostra enamorada.
DAUTREMER, Rébecca. Enamorados. Madrid: Kókinos, 2014. ISBN 9788488342478.
Salomé no sap què vol dir que algú estigui enamorat d’ella i ho ha de consultar amb els amics.
Cadascú l’hi explicarà d’una manera diferent i el conjunt acabarà sent una bona definició del fet
d’estar enamorat.
LE HUCHE, Magali. La Berta Bonafè està trista. Barcelona: Flamboyant, 2010. ISBN 9788493743673.
La Berta no és feliç però no sap que l’Edmund, el seu veí, està completament enamorat d’ella
i farà el possible per fer-la sortir de la seva tristesa. Una bellíssima i divertida història de gent
senzilla i entranyable.
MACBRATNEY, Sam. Endevina com t’estimo. Il·lustr. Anita Jeram. Madrid: Kókinos, 2017. ISBN
9788416126934.
Mesurar l’amor entre una mare i el seu fill és complicat. Els dos protagonistes ja ho intenten,
però una mare sempre és una mare.
MAZO, Margarita del. Las gafas de ver. Il·lustr. Guridi. Fraga: La Fragatina, 2013. ISBN
9788494201929.
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En Carles només té ulls per a una nena que ni se’l mira. Ell farà l’impossible perquè el vegi, fins
i tot posar-se unes ulleres per veure-hi millor. Però i si amb les ulleres acaba veient altres persones més interessants?
REIDER, Katja. La Rosa i en Tòfon: una història d’amor; En Tòfon i la Rosa: una història sobre la
felicitat. Il·lustr. Jutta Bücker. Barcelona: Thule, 2005. ISBN 8493373486.
La Rosa i en Tòfon s’enamoren a primera vista. Com que són diferents, hauran de lluitar pel seu
amor i intentar ser feliços.
SILVERSTEIN, Shel. L’arbre generós. Barcelona: Kalandraka, 2015. ISBN 9788484649632.
Sovint, hem gaudit durant tota la vida de la companyia silenciosa d’algú que, sense demanar-nos
res a canvi, ens ha ofert sempre tot el que era i tenia.

Lectors mitjans
CANAL, Eulàlia. Un petó de mandarina. Il·lustr. Sara Ruano. Barcelona: Barcanova, 2006. ISBN
9788448919603.
En Ricky s’ha enamorat de la Vanina, una noia que acaba d’arribar d’un país llunyà, amb una
història al darrere. Gràcies a la seva tenacitat aconseguirà apropar-s’hi.
DAHL, Roald. Agu Trot. Il·lustr. Quentin Blake. Barcelona: Estrella Polar, 2011. ISBN 9788499320854.
El senyor Hoppy té un secret: està enamorat de la seva veïna, que només té ulls per la seva
tortuga. Una història tendra i divertida del gran Roald Dahl.
DÍAZ REGUERA, Raquel. Jo vaig amb mi. Barcelona: Thule, 2017. ISBN 9788416817177.
A vegades podem perdre molt de nosaltres mateixos quan l’únic que volem és agradar a algú.
En el pitjor dels casos, podem perdre, fins i tot, el millor de nosaltres.
GORDON, Gus. Herman i Rosie. Barcelona: Corimbo, 2014. ISBN 9788484704935.
Dos personatges solitaris, enamorats de la música, perduts en una gran ciutat. Creieu que es
trobaran algun dia? Si estan fets l’un per a l’altre, hi ha una gran probabilitat que així sigui.
LACOMBE, Benjamin. Els amants papallona. Barcelona: Baula, 2008. ISBN 9788484704935 (*)
No sempre les històries d’amor són dolces. La Naoko, una noia japonesa valenta que es rebel·la
contra les tradicions imposades a les dones, patirà les conseqüències de voler ser lliure.
LESTRADE, Agnes de. La gran fàbrica de les paraules. Il·lustr. Valeria Docampo. Sant Feliu de
Guíxols: Tramuntana, 2016. ISBN 9788416578092.
L’Oriol vol obrir el seu cor a l’Ariadna i necessita paraules, en un país on quasi ningú parla. Haurà
de posar fil a l’agulla per solucionar aquest problema.
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* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

Històries d’AMOR
LONGAN, Laia. Jo que vaig dormir amb lleons. Il·lustr. Sonja Wimmer. Barcelona: Animallibres,
2014. ISBN 9788415975175.
Hi ha vides que es troben una a l’altra. L’orfe Tom, que cerca el pare, coneixerà la Lana, una noia
lliure que viu en un circ. Tots dos es faran costat l’un a l’altre ben a la vora dels lleons.
MORGENSTERN, Susie. Cartes d’amor de 0 a 10. Lleida: Pagès, 2014. ISBN 9788499755236.
Què pot passar quan un nen com l’Ernest, que viu una vida avorrida amb la seva àvia, coneix
l’alegre Victoire, membre d’una gran família, i es fixa en ell?
ROSTAND, Edmond de. Cyrano. Adapt. Taï-Marc Le Thanh. Il·lustr. Rébecca Dautremer. Barcelona: Baula, 2007. ISBN 9788447916733 (*)
Vet aquí el gran clàssic de la literatura universal, meravellosament adaptat. Un tendre Cyrano,
nassut, poeta i enamorat fins a la mort.
SERRES, Alain. Te quiero un montón. Il·lustr. Olivier Tallec. Saragossa: Edelvives, 2016. ISBN
9788414002179.
Pot l’amor convertir-se en un viatge en el temps entre dues persones? Un amor d’infància perdut
podria esdevenir un nou amor quan aquestes persones s’han fet grans. I és que l’amor és etern.
Tristany i Isolda. Adapt. Beátrice Fontanel. Il·lustr. Aurélia Fronty. Barcelona: Baula, 2010. ISBN
9788447916733.
Us presentem la gran llegenda cavalleresca adaptada. Una tràgica història d’amor entre dos
joves enamorats per un error fatal del destí.

Grans lectors
CARMONA, Rocío. La gramàtica de l’amor. Barcelona: La Galera, 2011. ISBN 9788424636821.
Irene és enviada a un internat d’Anglaterra, on viurà el seu primer desengany amorós. Gràcies a
la lectura de set grans novel·les podrà fer el seu procés i tornar a enamorar-se de nou.
ERRERA, Eglal. L’estiu dels papafigues. Il·lustr. Raquel Martín. Barcelona: Cruïlla, 2008. ISBN
9788466121064 (*)
La Rebecca i en Dahoud s’enamoren. Malgrat el seu fort sentiment, el rerefons social, racial i
polític dels països on viuen no els ho posarà fàcil. Aquesta és una història d’un amor adolescent
plena de sensibilitat, sensualitat i tendresa.
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. Només ens queda l’amor. Il·lustr. Pablo Auladell. Alzira: Bromera,
2009. ISBN 9788498244113.
Estimar és una aventura de tots colors. De vegades transforma completament, i en altres ocasions fa patir molt. Hi ha amors que s’obliden i d’altres que van més enllà de la mort.
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LIAO, Jimmy. Desencuentros. Cadis: Barbara Fiore, 2008. ISBN 9788493559199.
Dues vides viuen en direcció contrària. Fins que un dia, per obra de l’atzar, es trobaran i res ja
no serà el mateix. Es perdran de nou i es buscaran i buscaran… fins a trobar-se de nou entre el
tràfec d’una intensa ciutat.
MANSO, Anna. Cor de cactus i altres formes d’estimar. Barcelona: Cruïlla, 2017. ISBN
9788466143578.
La Lara vol ser com un cactus, per punxar música com a DJ i fugir de l’enamorament. Ho aconseguirà?
MORGENSTERN, Susie. Com enamorar-se sense prendre mal. Lleida: Pagès, 2015. ISBN
9788499756424.
Les dones de la família de l’Annabelle estan tallades pel mateix patró: ambicioses i apassionades. Tot el seu interès se centra en la feina i en les fites que volen aconseguir. El que no saben
és que enamorar-se és un risc.
SANTOS, Care. L’anell de l’Irina. Barcelona: Baula, 2006. ISBN 9788447916057.
Una història d’amor que va més enllà de l’enamorament d’un pare i d’un fill per una mateixa
jove. És també un relat de creixement personal i d’amor a un país, Rússia, a través de la seva
literatura.
SATZ, Mario. La sopa de l’avi. Il·lustr Albert Asensio. Barcelona: Babulinka. ISBN 9788494159091.
La Catalina pateix anorèxia. L’Ezra, el seu avi, l’anirà conduint amb molt de tacte i delicadesa cap
a la curació a través d’un plat de sopa. I és que la saviesa és dins les coses més quotidianes i
senzilles.
SCHMITT, Eric-Emmanuel. L’Òscar i la Peggy Blue. Il·lustr. Álvaro Manzanero. Barcelona: Cruïlla, 2005. ISBN 9788466112936.
Amb l’Òscar, malalt de leucèmia, viurem dotze dies de la seva vida a l’hospital acompanyats
del seu amor, la Peggy Blue, i altres commovedors personatges. Una novel·la intensa i poètica.
SHAKESPEARE, William. Romeu i Julieta. Il·lustr. Toni Peu. Barcelona: Bambú, 2012. ISBN
9788483431795.
Romeu pertany a la família dels Montesco. Julieta és una Capuleto. Totes dues famílies són
rivals a Verona. Heus aquí els amants més coneguts de la literatura universal.
SIERRA I FABRA, Jordi. L’estel del matí. Barcelona: Cruïlla, ISBN 9788482860312.
Sovint les barreres socials i econòmiques posen límits a l’amor. Aquest és el problema que patiran en Pep i la Beatriu. Tots dos hauran de buscar la manera de poder fer realitat el seu somni.
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Lectures d’AVENTURES
Petits lectors
ALEMAGNA, Beatrice. Un gran dia de res. Barcelona: Combel, 2016. ISBN 9788491011736.
Mentre la mare treballa, un nen no sap què fer per distreure’s. Una incursió al bosc, sense la
seva maquineta, li farà descobrir un món de meravelles.
BEER, Hans de. Torna aviat, Lars. Lleida: Pagès, 2014. (El Petit Ós Polar; 1) ISBN 9788499755281.
En Lars, el petit ós polar, fa un viatge per accident. Tornar al Pol amb els seus pares serà una
aventura una mica més complicada.
BLOCH, Serge. El gran àlbum d’en Samsam. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 9788466124003 (*)
En Samsam és un petit heroi galàctic que protagonitza còmics per als més petits. En aquest
recull trobareu tot de breus històries farcides d’humor i d’aventures.
CARLE, Eric. L’erugueta goluda. Madrid: Kókinos, 2017. ISBN 9788416126729.
L’erugueta goluda s’ha convertit en un referent per a petits i grans, amb una petita eruga que
menja i menja fins a fer-se gran.
CHEN, Zhiyuan. Guji guji. Barcelona. Thule, 2005. ISBN 9788496473147.
Un cocodril neix, per accident, al niu d’una família d’ànecs. És tan feliç que no s’adona de la seva
diferència, fins que un dia apareixen tres malvats cocodrils.
GINESTA, Montse. El cargol Ferriol i l’herba de poniol. Il·lustr. Bernat Muntés. Barcelona: Pub.
Abadia de Montserrat, 2016. ISBN 9788498838527.
Un dels contes acumulatius per excel·lència. Els animals es van unint al cargol per tal d’aconseguir arrencar l’herba de poniol.
HUGHES, Emily. Salvatge. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2015. ISBN 9788494416002.
Salvatge és la història d’una nena que ha crescut i que viu al bosc molt feliçment. Un dia, una
família l’intenta domesticar i urbanitzar.
JANOSCH. Oh, que bonic és Panamà! Pontevedra: Kalandraka, 2015. ISBN 9788484648130.
Un petit ós i un petit tigre que viuen al costat del riu iniciaran un viatge per tal de trobar el millor
lloc on viure.
JEFFERS, Oliver. Perdut i trobat. València: Andana, 2010. ISBN 9788493793814.
Un dia, un pingüí es presenta a casa d’un nen i aquest l’ajuda a tornar al Pol. Però és això realment el que el pingüí desitjava? Bonica història sobre l’amistat.
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ROSEN, Michael. Anem a caçar un ós. Il·lustr. Helen Oxenbury. Barcelona: Ekaré, 2016.
9788494495915.
Una cançó anglesa que s’ha convertit en un clàssic del llibre infantil, en el qual una família surt
a buscar un ós. Pel camí, hauran de superar diversos obstacles i dificultats.
STRASSER, Susanne. El pastís és tan amunt. Barcelona: Joventut, 2015. ISBN 9788426142016.
Tot d’animals s’uneixen, pàgina a pàgina, per aconseguir arribar a un pastís que hi ha a la finestra d’un edifici. Divertida història per als més petits.

Lectors mitjans
ALMOND, David. El noi que nedava amb les piranyes. Il·lustr. Oliver Jeffers. Barcelona: Bambú,
2016. ISBN 9788483434000.
L’Ernie és orfe. Viu amb els oncles, però se sent ignorat. És per això que s’apunta a una companyia de fira ambulant. Viatjarà i, entre d’altres, coneixerà l’home que nedava amb les piranyes.
BERNARD, Fred. El secret dels núvols. Il·lustr. François Roca. Barcelona: Lumen, 2003. ISBN
9788426437860 (*)
Una cursa d’avions a través dels núvols permet als seus pilots viure aventures i, a la vegada,
conèixer el secret que els núvols amaguen.
CIRICI, David. El vol de l’oreneta. Il·lustr. Raquel Marín. Barcelona: Cruïlla, 2015. ISBN
9788466139694.
En Seydou és un infant adoptat que, un dia, fuig cap a l’Àfrica per retrobar una amiga seva. Un
viatge en solitari ple de perills i d’emocions.
DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe. Il·lustr. Javier Andrada. Barcelona: La Galera, 2009. (Petits
Universals) ISBN 9788424629595.
Adaptació d’una de les grans obres clàssiques d’aventures. La història d’un nàufrag que ha de
viure i sobreviure en una illa deserta durant molts i molts anys.
KIPLING, Rudyard. Mowgli. Adapt. Maxime Rovere. Il·lustr. Justine Brax. Saragossa: Edelvives,
2014. ISBN 9788426391773.
Una acurada i bonica adaptació d’El llibre de la selva, la vida de Mowgli, un nen acollit i protegit
pels animals salvatges.
LEWIS, Gill. Kulanjango. Il·lustr. Javier Olivares. Barcelona: Cruïlla, 2017. (El Vaixell de Vapor;
171) ISBN 9788466141963.
En Callum i la Iona han descobert una àliga pescadora, una au en perill d’extinció. L’estudiaran i
la seguiran, a través de l’ordinador, per tot el món, però no els serà fàcil. Història d’una vertadera
amistat.
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LECTURES d’AVENTURES
MORPURGO, Michael. El regne de Kensuke. Barcelona: La Magrana, 2003. ISBN 9788482644707.
Un nen que viatja en un veler amb els pares cau per la borda i va a parar en una illa que sembla
deserta. Allà, però, coneixerà un home vell que fa molt temps que va naufragar: en Kensuke.
PARR, Maria. Tania Val de Lumbre. Il·lustr. Zuzanna Celej. Madrid: Nórdica, 2015. ISBN
9788416440269
La Tània viu en un poble nevat i amb molts pocs nens. Això no vol dir que s’avorreixi: li encanta
anar en trineu i passar estones amb un avi.
PLACE, François. Los últimos gigantes. Barcelona: Ekaré, 2016. ISBN 9788494498848.
Al segle xix, un explorador adquireix el que sembla una dent de gegant on hi ha dibuixat un mapa
que podria ser la Terra dels Gegants. Aquí comença una aventura plena de perills i de misteris.
PUIGPELAT, Francesc. El nen que va xatejar amb Jack Sparrow. Il·lustr. Oriol Malet. Alzira: Bromera, 2015. (L’Elefant; 18) ISBN 9788490264072.
En Martí Blesa és un noi de dotze anys que guanya un concurs que li permet tenir un xat amb
l’actor Johnny Deep, protagonista de les pel·lícules Pirates del Carib.
TWAIN, Mark. Les aventures de Tom Sawyer. Il·lustr. Meritxell Ribas. Barcelona: La Galera,
2010. ISBN 9788424635169.
Les aventures i desventures d’en Tom Sawyer i el seu company Huck Finn a la riba del Mississipí
fa anys i panys, que delecten lectors de tot el món.

Grans lectors
AVI. Ciutat d’orfes. Barcelona: Bambú, 2016. ISBN 9788483431726 (*)
A finals del segle xix, en Maks Geless fa de repartidor de diaris. Té només tretze anys i viu a Nova
York, una ciutat plena de vida però també de perills, com la banda dels Busca-raons...
BURNETT, Frances Hodgson. El jardí secret. Il·lustr. Núria Giralt. Barcelona: Viena, 2011. ISBN
9788483309629.
La Mary Lennox és una nena que es queda òrfena i ha d’anar a viure a casa dels oncles, on
trobarà un jardí abandonat que es converteix en el seu territori. Allà descobreix els encants de
la natura i l’amistat.
CARBÓ, Joaquim. La casa sota la sorra. Barcelona: Estrella Polar, 2014. ISBN 9788499320069.
En Pere Vidal troba feina gràcies a un anunci misteriós. Després d’un viatge complex arribarà
a la casa sota la sorra, seu d’una organització secreta que es dedica a tota mena de negocis
bruts.
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DRAGT, Tonke. Carta al rei. Barcelona: Cruïlla, 2009. ISBN 9788466123167.
Abans de ser armat cavaller, el jove Tiuri ha de dur a terme una missió perillosa: portar una carta
al rei del país veí. És un viatge ple de perills, però també de coneixences inesperades, que li
permet fer tot un aprenentatge.
FOMBELLE, Timothée de. Entre el cel i la terra. Barcelona: Estrella Polar, 2013. (Vango; 1) ISBN
9788499322810.
En Vango fuig de tot de personatges que l’assetgen, acusat d’assassinat. Mentre fuig, ell no sap
qui és realment, desconeix el seu passat i busca la seva veritat enmig d’una aventura vertiginosa.
HOMER. L’Odissea. Il·lustr. Pep Montserrat. Barcelona: Bambú, 2012. ISBN 9788483431818.
Un cop acabada la guerra de Troia, Ulisses emprèn la tornada a Ítaca. El viatge és llarg: deu
anys durant els quals pateix tota mena de penalitats. Només l’astúcia l’ajudarà a tornar a la
seva pàtria.
LARREA, Miguel. Les aventures de Kip Parvati. Barcelona: La Galera, 2012. ISBN 9788424641528.
En Kip Parvati és un jove pescador que, un dia, comença a investigar sobre una fabulosa perla.
Això provocarà un canvi en la seva vida i el portarà a viure aventures trepidants.
LONDON, Jack. Ullal blanc. Barcelona: Vicens Vives, 2016. (Aula Literària; 17) ISBN 9788468211848.
Jack London va viure a Alaska durant l’època de la febre d’or. A Ullal blanc narra la història d’un
llop que, a poc a poc, és domesticat per un home.
MALLORQUÍ, César. L’illa de Bowen. Barcelona: Edebé, 2012. ISBN 9788468304250.
L’illa de Bowen és un enorme homenatge a les novel·les d’aventures. Una societat geogràfica
dirigida per un capità extravagant emprèn una expedició a l’Àrtic seguint les passes d’un científic desaparegut.
STEVENSON, Robert Louis. L’illa del tresor. Guió David Chauvel. Il·lustr. Fred Simon. Barcelona:
Cruïlla, 2010. ISBN 9788466124157 (*)
Jim Hawkins, que viu a la fonda de la seva família, aconsegueix el mapa d’un tresor. S’embarcarà en un vaixell rumb a una illa desconeguda. Aquí, entre d’altres, coneixerà John Silver i
viurà aventures increïbles.
VERNE, Jules. La volta al món en vuitanta dies. Barcelona: Edicions 62, 2013. ISBN 9788429772364.
Phileas Fogg aposta amb un grup de cavallers que és possible fer la volta al món en només
vuitanta dies. Amb el seu majordom, emprendran el viatge, ple de peripècies i escenaris de tota
mena.
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Novel·les FANTÀSTIQUES
Petits lectors
BARNETT, Mac. Llana a dojo. Il·lustr. Jon Klassen. Barcelona: Joventut, 2013. ISBN 9788426140142.
Una capsa amb un cabdell de llana i agulles de fer mitja apareix de forma misteriosa. Té poders?
Qui sap! Però en tot cas és capaç de transformar tot un poble i omplir-lo de colors i escalfor.
BROWNE, Anthony. Dins el bosc. Pontevedra: Kalandraka, 2014. ISBN 9788484648482.
El bosc és un espai ben especial, tan aviat és acollidor i agradable com misteriós i inquietant. En
aquest cas, tot comença en trobar una caputxa vermella...
CABRÉ, Jaume. En Pere i el bosc. Il·lustr. Júlia Sardà. Barcelona: Estrella Polar, 2015. ISBN 9788490576984.
El camió de bombers del Pere ha desaparegut, però això no quedarà així. El Pere és capaç de
qualsevol cosa per recuperar-lo, fins i tot d’encongir-se i entrar al cau d’uns conills!
CALDERS, Pere. Raspall. Il·lustr. Carme Solé Vendrell. Barcelona: Associació de Mestres Rosa
Sensat, 2009. ISBN 9788495988980.
Ben segur que Raspall és el gos més curiós de la història de la literatura catalana. Alguns
creuen que és un raspall, però el dia que ataca uns lladres es guanya l’admiració dels més
incrèduls.
CANELA, Montserrat. Ioshi i la pluja. Il·lustr. Max. Barcelona: La Galera, 1999. ISBN 9788424634063
(*)
Quan la pluja desapareix de Ioshi, en Xemor, el ferrer, haurà d’enfrontar-se a un difícil viatge per
resoldre-ho amb els déus.
LAPERLA, Artur. Super patata. Barcelona: Bang, 2011. (Mamut. El Meu Primer Còmic; 1) ISBN
9788415051268.
Quan ets el superheroi més guapo de la galàxia, costa d’acceptar que un malvat t’acaba de
convertir en patata. Però bé, tothom sap que ser un heroi comporta una gran responsabilitat.
I l’aspecte és el menys important.
PONTI, Claude. L’àlbum de l’Adela. Madrid: Lata de Sal, 2015. ISBN 9788494286759.
Un llibre juganer com n’hi ha pocs. Objectes i personatges passegen sense solta ni volta al llarg
d’unes pàgines enormes. T’atreveixes a treure’n l’entrellat?
SENDAK, Maurice. Allà on viuen els monstres. Pontevedra: Kalandraka, 2009. ISBN 9788484640080.
El dia que la mare va castigar en Max per portar-se malament, ell va decidir agafar la barca i
fugir al País dels Monstres. Segur que el nomenaran rei.
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TOBELLA, Montserrat. Un petit gegant. Barcelona: Baula, 2010. ISBN 9788447919987.
El petit protagonista somnia ser un gegant per poder abastar totes les meravelles del món. Però
qui sap, potser més a prop del que es pensa pot trobar la màgia de viure.
VAN ALLSBURG, Chris. L’Exprés Polar. Barcelona: Ekaré, 2004. ISBN 9788493306045 (*)
Si una nit sentiu el xiulet d’un tren que s’atura davant de casa, no us ho rumieu dues vegades:
enfileu-vos-hi! Amb l’Exprés Polar podreu viatjar al cor del Nadal.

Lectors mitjans
BAUM, L. F. El màgic d’Oz. Il·lustr. W. W. Denslow. Barcelona: Empúries, 2002. ISBN 8475969615.
Després que un tornado s’emporti la jove Dorothy al país d’Oz, les aventures se succeeixen
sense parar. Com tornarà a casa? Qui són el lleó, l’home de llauna i l’espantaocells que es va
trobant pel camí?
BOND, Michael. Un ós anomenat Paddington: la història veritable de l’ós del Perú profund.
Il·lustr. Peggy Fortnum. Barcelona: Viena, 2017. (El Jardí Secret de Viena; 3) ISBN 9788483309278.
Un petit ós acaba de baixar del tren a l’estació de Londres. Porta un cartellet penjat on demana
que algú tingui cura d’ell. Hi ha alguna família disposada a adoptar-lo i a ensenyar-li a viure a la
ciutat?
CASANOVA, Alicia. Enciclopèdia misteriosa dels éssers diminuts. Il·lustr. Fernando Falcone.
Barcelona: Animallibres, 2016. ISBN 9788416844159.
Després d’una extensa investigació, aquestes són algunes de les criatures màgiques que s’han
descobert al nostre entorn. Alerta, perquè conviuen entre nosaltres i no sempre ens posen les
coses fàcils!
COLLODI, Carlo. Les aventures d’en Pinotxo: història d’un titella. Il·lustr. Pep Montserrat. Barcelona: Combel, 2016. (L’Hora dels Clàssics) ISBN 9788491011477.
Pinotxo va néixer sent un titella de fusta però, màgicament, es converteix en infant. No tot és
tan fàcil: si vol ser sempre un nen haurà d’aprendre a comportar-se una mica millor. Quin patir!
DAHL, Roald. James i el préssec gegant. Il·lustracions de Quentin Blake. Barcelona: La Magrana, 2012. (L’Esparver) ISBN 9788482645650.
James fa realitat el seu somni, aconsegueix fugir de les seves odioses tietes i viatja fins a Nova
York. Encara que sembli increïble, el mitjà de transport és un préssec gegant!
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Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

NOVEL·LES FANTÀSTIQUES
ENDE, Michael. En Jim Botó i en Lluc el maquinista. Il·lustr. F. J. Tripp. Barcelona: La Galera,
2009. ISBN 9788424632434.
El petit Jim Botó és abandonat a l’illa més petita del món i, ves per on, no hi cap! En Lluc, però,
amb l’ajuda de la locomotora Emma, està disposat a ajudar-lo i plegats emprenen un llarg i emocionant viatge a la recerca del seu passat.
GISBERT, Joan Manuel. El guardián del olvido. Il·lustr. Alfonso Ruano. Madrid: SM, 2011. ISBN
9788467550313.
En Gabriel ha perdut una baldufa molt especial. Algú li parla de la casa del guardià de l’oblit, on
pot trobar tot allò que la gent ha perdut.
RODARI, Gianni. Contes per telèfon. Il·lustr. Emilio Urberuaga. Barcelona: Joventut, 2012. ISBN
9788426139177.
Heus aquí una bona colla de contes curts que es poden explicar per telèfon, un cada dia just
abans d’adormir-se. Són contes surrealistes i molt divertits.
SALA I VILA, Carles. Cornèlius i el rebost d’impossibles. Il·lustr. Javier Andrada. Barcelona: La
Galera, 2011. (Grumets; 208) ISBN 9788424636760.
Què pensaries tu d’una botiga que ven valor, paciència, alegria... just allò que cadascú necessita? Ideal, sí, però una mica intrigant, oi?
SENNELL, Joles. La guia fantàstica. Il·lustr. Montse Tobella. Barcelona: Animallibres, 2011. (La
Formiga Vermella) ISBN 9788415095361.
La guia fantàstica no sempre explica la mateixa història. Fins i tot, segons qui l’obre, es pot trobar amb tot de pàgines en blanc. I és que no tothom té la capacitat d’imaginar. Vols provar-ho tu?

Grans lectors
BARRIE, J. M. Peter Pan. Barcelona: Edicions 62, 2013. ISBN 9788429772432.
Peter Pan és el cap de la banda dels nens perduts, aquells infants que cauen dels cotxets i ningú els troba a faltar. Ara tots ells juguen feliços a l’Illa de Mai Més, entre una colla d’indis i uns
pirates. Ah! I entre fades i sirenes!
CARRANZA, Maite. La guerra de les bruixes (trilogia). Barcelona: Edebé, 2006. ISBN
9788423674909.
Una lluita separa les bruixes en dues bandes: les Omar, dones que viuen en el món real i utilitzen
els seus dons per fer màgia bona, i, les Odish, bruixes immortals que faran la vida impossible a
l’elegida per trencar la maledicció, l’Anaïd.
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CARROLL, Lewis. Alícia al país de les meravelles. Il·lustr. Júlia Sardà. Barcelona: Estrella Polar,
2015. ISBN 9788416519705.
L’Alícia jeu avorrida al camp quan un conill blanc, amb armilla i rellotge, passa corrents davant
seu. No s’ho pensa dues vegades i, darrere el conill, es llença de cap a una llodriguera. Benvinguts al país de les meravelles.
ENDE, Michael. La història interminable. Barcelona: Jollibre, 2016. ISBN 9788416661381.
El regne de Fantasia és a punt de desaparèixer. Ja ningú creu en el poder de la màgia. Per sort,
encara hi ha una esperança: el jove Bastian, amagat a les golfes de l’escola, té a les mans el
llibre que pot ajudar a salvar Fantasia.
FUNKE, Cornelia. El cavaller del drac. Barcelona: Columna, 2004. ISBN 9788466405201.
Els homes són a un pas de descobrir la terra dels dracs. És per això que una expedició, volant a
cavall d’un drac, marxa cap a l’Himàlaia per trobar una terra mítica on refugiar-se...
GALLEGO, Laura. Allà on els arbres canten. Barcelona: Cruïlla, 2011. ISBN 9788466129350.
Quan els bàrbars de les estepes envaeixen les terres de Nòrtia, Viana, la filla del duc de Rocagrisa, es veu obligada a abandonar la cort i convertir-se en una proscrita del bosc. El Gran Bosc,
però, amaga molts secrets i llegendes...
LEWIS, C. S. El nebot del mag. Il·lustr. de Pauline Baynes. Barcelona: Edicions 62, 2014. ISBN
9788429772586.
Dos amics, víctimes del poder d’uns anells màgics, han estat enviats a un altre món. Allà apareix
Àslan, un lleó que amb la seva cançó fila una nova terra: Nàrnia.
PULLMAN, Philip. La brúixola daurada. Barcelona: Estrella Polar, 2017. (La Matèria Obscura; 1)
ISBN 9788491373568.
La brúixola daurada, amb La daga i L’allargavista d’ambre, forma la trilogia La Matèria Obscura.
Les aventures de la jove Lyra Belacqua la portaran des d’Oxford fins al pol Nord en un viatge ple
de màgia, ciència i religió.
ROWLING, J. K. Harry Potter i la pedra filosofal. Barcelona: Empúries, 2016. ISBN 978841636780.
Quan en Harry Potter compleix onze anys, rep la notícia que s’ha d’incorporar a Hogwarts, una
escola de màgia. Allà començaran les seves populars aventures, al costat dels seus nous amics.
TOLKIEN, J. R. R. El hòbbit, o viatge d’anada i tornada. Barcelona: La Magrana, 2010. ISBN
9788482649931.
El hòbbit Bilbo haurà d’ajudar un grup de tretze nans a recuperar el seu tresor, robat pel drac
Smaug.
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Ciència-ficció
Petits lectors
AGEE, Jon. Vida en Marte. Barcelona: La Casita Roja, 2017. ISBN 9788494576997.
Hi ha vida a Mart? Sembla que no. N’hi ha prou de fer una passejada entre tots els racons del
planeta i tenir els ulls ben oberts. Algú veu cap ésser estrany?
BELLI, Gioconda. El taller de les papallones. Il·lustr. Wolf Erlbruch. Jerez de la Frontera: Barbara
Fiore, 2007.
Heu pensat mai que existeix un taller on un grup d’artistes dissenyen el món? Aquesta és la
història del jove Odaer, castigat al taller dels insectes per tenir massa fantasia. Però Odaer no
es deixa trepitjar i crea uns éssers meravellosos.
COMPANY, Mercè. La Nana Bunilda menja malsons. Barcelona: Associació de Mestres Rosa
Sensat / Magenta, 2011. ISBN 9788492748396.
Una escombra voladora que s’empassa els malsons i els transforma? Un estri que tothom voldria
però que només té l’encantadora bruixeta Nana Bunilda!
LETRIA, André. Estrambòlics. Fraga: La Fragatina, 2013. ISBN 9788494201912.
Monstres, extraterrestres, robots i éssers estrambòtics! I encara en pots inventar més! Les
pàgines d’aquest llibre estan tallades en tres trossos perquè juguis a ser un creador d’éssers
extraordinaris.
GRANADOS NIUBÓ, David. La nau d’en Guim. Barcelona: Takatuka, 2012. ISBN 9788492696758.
En Guim sempre camina cap a l’escola amb aire distret i el cap als núvols. Els companys se’n
riuen però ell somnia amb viatjar per galàxies llunyanes. Qui sap, a vegades la vida ens té reservades algunes sorpreses.
LITTEN, Kristyna. En Norton i l’Alfa. Barcelona: Blume, 2017. ISBN 9788416138951.
Ferros, molles, cargols rovellats, qualsevol cosa que es troben per terra pot servir per a alguna
cosa. En Norton i l’Alfa ho recullen tot. Però un dia troben una flora i es queden ben parats: què
és? Per a què podria servir?
ROSENTHAL, Marc. Gran bot, petit bot: el llibre dels robots oposats. Barcelona: Libros del Zorro
Rojo, 2017. ISBN 9788494650703.
Una pila de robots, plens de colors i de formes sorprenents, ens ajudaran a explicar els contraris
als més petits.
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TAYLOR, Sean. Ens enlairem! Il·lustr. Hannah Shaw. Barcelona: Takatuka, 2014. ISBN
9788416003082.
Com pot ser que un relat que explica la revolta dels animals de la granja contra la poca sensibilitat mediambiental del granger figuri dins una llista de llibres de ciència-ficció? Descobreix-ho
amb un final sorprenent!
UNGERER, Tomi. Hombre de la luna. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2012. ISBN 9788494033629.
Potser no t’hi has fixat, però dins la lluna hi viu un home i, saps què?, es troba molt sol i li agrada,
sempre que pot, enfilar-se en un estel fugaç i venir cap a la Terra...
WIESNER, David. Sr. Minino. Barcelona: Océano Travesía, 2014. ISBN 9786077352983.
El gat està una mica esverat. Fa dies que fa coses estranyes, i, sobretot, sembla obsessionat
amb la seva joguina: una nau espacial. Però… i si fos cert que la nau amaga un secret?

Lectors mitjans
FUJIKO, Fujio F. Doraemon. Barcelona: Planeta Cómic, 2016. ISBN 9788416244010.
Qui no coneix el gat còsmic més famós de tots els temps? És el Doraemon, que de la seva butxaca màgica pot treure qualsevol estri per divertir-nos, salvar-nos o poder defensar-nos dels
nostres enemics.
GALÍCIA, Montserrat. Missió de rescat. Il·lustr. Daniel Jiménez. Barcelona: Baula, 2010. ISBN
9788447919949.
La capitana Nesta Vila, després d’una missió d’alt risc on mor un home, és expulsada dels Cossos de Rescat. Apartada del servei, té una sorpresa quan se li demana de participar en una
missió altament perillosa al planeta Maragda.
HERGÉ. Hem caminat damunt la lluna. Trad. Joaquim Ventalló. Barcelona: Joventut, 2003. (Les
Aventures de Tintín)
Després de les aventures d’Objectiu: la lluna, Tintín i els seus amics aconsegueixen allunar.
Però, com era d’esperar, el viatge és ple de sorpreses: alguns tripulants no hi haurien de ser i hi
ha un traïdor a l’equip amb intencions d’apoderar-se del coet.
MARTÍ I ORRIOLS, Meritxell. La màquina del temps. Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: Cruïlla,
2015. (Les Aventures de l’Estel i el Pol) ISBN 9788466139571.
En aquest llibre joc tindràs l’oportunitat de viatjar amb una màquina del temps a diferents èpoques i descobrir quins errors històrics s’amaguen a cada una de les pàgines.
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NOVEL·LES DE CIÈNCIA-FICCIÓ
SALA, Alfred. Una hora al cretaci. Barcelona: Barcanova, 2017. ISBN 9788448942908.
Un descobriment en una excavació paleontològica deixa tots els científics amb un pam de nas.
Com és possible que dins l’esquelet d’un dinosaure hi apareguin les restes d’una humana?
SCIESZKA, Jon. En Frank Einstein i el motor antimatèria. Il·lustr. Brian Biggs. Barcelona: Estrella
Polar, 2015. ISBN 9788490578636.
En Frank Einstein és un fanàtic de la ciència, i amb tots els artefactes domèstics que troba intenta construir robots i enginys. Aquest any, a més a més, està disposat a guanyar el concurs
científic de l’institut.
TURKOWSKI, Einar. Era fosc i sospitosament tranquil. Barcelona [etc.]: Libros del Zorro Rojo,
2007. ISBN 9788496509528.
Un home misteriós arriba de cop a la ciutat i s’instal·la a prop del mar. Sembla un pescador, però
tot allò que fa és una mica estrany i misteriós. Quines són realment les seves intencions? A què
es dedica?

Grans lectors
ASIMOV, Isaac. Jo, robot. Barcelona: Labutxaca, 2014. ISBN 9788499309255.
La doctora Calvin és especialista en robots, i veu com, malgrat els avenços, la població continua
tenint temors davant aquests éssers. Sembla, però, que les Tres Lleis de la Robòtica haurien de
ser suficients per descartar cap possible dany.
BURGAS, Àngel. M.A.X. Barcelona: La Galera, 2012. ISBN 9788424643577.
Dos joves del futur juguen a tota hora a un joc ambientat a l’Empordà del 2000. Dins d’aquest
joc es converteixen en investigadors amb una missió: descobrir qui són tots aquests avis que
apareixen perduts a la platja.
BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. Barcelona: Edicions 62, 2013. ISBN 9788429772456.
Podeu creure en una societat on els bombers no apaguen el foc sinó que el provoquen? I sabeu
què és el més perillós i cal cremar per sobre de tot? Els llibres!
CIRICI, David. Zona prohibida. Barcelona: Fanbooks, 2013. ISBN 9788415745556.
Un desastre natural destrueix un centre d’internament. I arran d’això un centenar de noies queden soles i abandonades enmig d’un desert. Què feien allà tancades? Sabran sobreviure en un
món totalment desconegut per a elles?

18
18

L’Aparador de les Meravelles

DICK, Philip K. Blade Runner: els androides somien xais elèctrics? Barcelona: Educaula, 2013.
ISBN 9788499306285.
En un món arrasat per la guerra i ple de desferres tècniques i blocs de pisos en procés de desintegració, Rick Deckard es guanya la vida com a caçador mercenari amb la missió de «retirar»
els androides rebels.
HUXLEY, Aldous. Un món feliç. Barcelona: Labutxaca, 2010. ISBN 9788499302201.
En una societat futura, l’Estat manté els seus súbdits sota els efectes de la droga oficial del
règim, un narcòtic anomenat «soma». Per aconseguir tenir els ciutadans unificats, decideix engegar un procés de clonació.
LOWRY, Louis. L’home dels records. Barcelona: Cruïlla, 2014. (The Giver; 1) ISBN 9788466137423.
En Jonàs està molt nerviós perquè s’apropa la Cerimònia Anual. Aquest dia, tots els nens i nenes
de dotze anys sabran quin ofici els assigna el Comitè dels Ancians. El Jonàs rebrà un càrrec molt
especial: ser l’home dels records.
ORWELL, George. 1984. Barcelona: Edicions 62, 2010. (El Balancí; 475) ISBN 8429753214.
En un estat autoritari encapçalat per un gran líder, el Gran Germà, els ciutadans viuen en un
conformisme absolut. No existeix cap tipus de llibertat individual i el govern controla totes les
seves decisions, pensaments i desitjos.
PEDROLO, Manuel de. Mecanoscrit del segon origen. Barcelona: Edicions 62, 2013. ISBN
978842977237.
Al poble de Benaura, l’Alba es llença a l’aigua per salvar el Dídac, i mentre estan submergits uns
plats voladors extraterrestres ho destrueixen tot. L’Alba i el Dídac són els últims supervivents
de la Terra.
WELLS, H. G. La màquina del temps. Barcelona: Edicions 62, 2014. ISBN 9788429772685.
La màquina del temps és sens dubte el transport ideal per viatjar en qualsevol direcció de l’espai i el temps. Podràs conèixer els territoris fantàstics del futur remot, on viuen els elois i els
morlocks.
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Llibres amb HISTÒRIA
Petits lectors
BROWN, Peter. El jardí curiós. Barcelona: Takatuka, 2010. ISBN 9788492696246.
Una ciutat trista i grisa es pot convertir en un lloc molt més alegre amb l’ajuda d’un jove jardiner
que comença per utilitzar les vies mortes del tren.
CARLE, Eric. Diez patitos de goma. Barcelona: Kókinos, 2006. ISBN 97884842153 (*)
El naufragi d’un vaixell de càrrega amb un contenidor ple d’aneguets ens mostrarà els corrents
marins, amb la història de deu dels ànecs que van caure al mar.
DONALDSON, Julia. El petit cavernícola. Il·lustr. Emily Gravett. Barcelona: Picarona, 2017. ISBN
9788491450153.
Mamuts, hienes, tigres i ossos són els companys de joc d’aquest petit habitant de l’època de les
cavernes que no té por de res.
GAY, Michel. Crominyó. Barcelona: Corimbo, 2001. ISBN 9788484700166.
Estem a la prehistòria. Fa molt de fred, la neu ho cobreix tot i cal caçar per poder menjar alguna
cosa. Tots els habitants fan el que poden per contribuir a trobar una peça de caça, fins i tot els
artistes.
MACARNEY, Rosemary. Benvolguda Malala. Barcelona: Joventut, 2014. ISBN 9788426141262.
Agraïment en forma de carta que li envien les nenes de tot el món a la Malala Yousafzai, per
haver sigut tan valenta i defensar el dret de totes les nenes d’anar a l’escola.
PENNYPACKER, Sara. La nena dels pardals. Il·lustr. Yoko Tanaka. Barcelona: Joventut, 2010.
ISBN 9788426137722.
L’any que el govern de Mao Tse Tung decideix aniquilar tots els pardals, una nena, Ming Li, decideix que no farà cas de la mesura i salva i amaga tots els pardals que pot.
RICHARDSON, Justin. Amb la Tango són tres. Barcelona: Kalandraka, 2017. ISBN 9788484649861.
Al zoològic de Nova York, l’encarregat dels pingüins ajudarà una parella de mascles perquè
compleixin el seu somni: tenir un ou per incubar i del qual en surti un petit. L’anomenaran Tango.
SÁNCHEZ JUAN, Francisco. Quan el mar va desaparèixer. Il·lustr. Bàrbara Sansó. Barcelona:
Joventut, 2013. ISBN 9788426140128.
Entre el 1956 i el 1960, el govern rus decideix desviar el curs de diversos rius que desembocaven
al mar d’Aral per cultivar camps de cotó. Això va provocar un dels pitjors desastres ecològics
de la història.
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SANNA, Francesca. El viatge. Barcelona: Impedimenta, 2016. ISBN 9788416542475.
Una mare i els seus dos fills emprenen un viatge per fugir i salvar la vida. Aquesta història ens
mostra un exemple del que pateixen els refugiats de qualsevol guerra.
WINTER, Jeanette. La bibliotecària de Bàssora. Barcelona: Joventut, 2008. ISBN 9788426135827.
Una bibliotecària que estima els llibres farà tot el possible per salvar el fons de la biblioteca de
Bàssora quan comença la invasió de l’Iraq.

Lectors mitjans
ARASA, Cinta. Missió trobairitz! Il·lustr. Ignasi Blanch. Barcelona: Animallibres, 2013. ISBN
9788415095934.
A Tolosa de Llenguadoc, hi descobrirem dones poetes que reclamen el seu lloc en un món governat per i per als homes.
CARPENTIER, Vincent. Víkings. Il·lustr. Jeff Pourquié. Madrid: Nórdica, 2016. ISBN 9788416830558.
Per conèixer els costums dels víkings, els seus déus i com es relacionaven amb altres pobles
aquests mítics guerrers que no eren tan bàrbars com ens han fet creure.
CASTANYER I ANGELET, Xavier. Missió impossible. Il·lustr. Òscar Julve. Barcelona: Pub. Abadia
de Montserrat, 2017. ISBN 9788498839029.
A la Catalunya de la prehistòria, acompanyarem en Roc i la Bruna, dos germans disposats a tot
per salvar el seu clan, i viurem una època on la supervivència no era cap broma.
FONALLERAS, Josep Maria. Les galetes del saló de te Continental. Il·lustr. Leonard Beard. Barcelona: Cruïlla, 2007. ISBN 9788466118477.
Una fotografia en una exposició és el desencadenant d’una conversa de la Beatriu amb el seu
avi, on descobreix com van viure la guerra civil molts nens de l’època.
KUHLMANN, Torben. Lindbergh. L’agosarada història d’un ratolí volador. Barcelona: Joventut,
2014 ISBN 9788426141170.
Recreant la veritable història de l’aviador que va creuar l’Atlàntic, acompanyem el petit ratolí en
una aventura plena d’emocions i riscos.
MARTÍNEZ, Rocío. Història del Rainbow Warrior. Barcelona: Kalandraka, 2016. ISBN 9788484649151.
La història del vaixell insígnia de l’associació Greenpeace i de moltes de les accions que va
portar a terme, fins que va ser sabotejat i enfonsat.
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LLIBRES AMB HISTÒRIA
MORAVIA, Alberto. Històries de la prehistòria. Barcelona: Viena, 2010. (El Jardí Secret; 2) ISBN
9788483305539.
Animals petits o grans, agosarats, tímids o eixelebrats, que ens mostraran les diferents visions
de la vida i de com fer-ho per anar tirant.
POOLE, Josephine. Anna Frank. Il·lustr. Angela Barret. Barcelona: Beascoa 2005. ISBN
9788448822149 (*)
La història de la noia que, amb onze anys, va viure amagada de la persecució nazi fins que la van
denunciar, i que ens va deixar el seu testimoni en forma de diari personal.
PORTELL, Joan. Fill de rojo. Il·lustr Ignasi Blanch. Barcelona: Tantàgora, 2008 (La Guerra dels
Grans). ISBN 9788461199761.
La guerra de 1936-1939, explicada a través d’un relat extret de diferents històries narrades a
través dels ulls dels nens que la van viure.
SILEI, Fabrizio. L’autobús de la Rosa. Il·lustr. Roberto A. Quarello. Sevilla: Barbara Fiore, 2009.
ISBN 9788415208150 (*)
Rosa Parks va ser capaç de dir NO. Amb aquest gest va començar la desintegració de la segregació racial als EUA. Una mostra de com un petit gest pot fer canviar el curs de la història.
VANDER ZEE, Ruth. La història de l’Erika. Il·lustr. Roberto Innocenti. Barcelona: Kalandraka,
2014. ISBN 9788484648970.
Història real d’una nena a qui van salvar de l’horror dels camps de concentració nazis llençantla per la finestreta del vagó de tren que anava cap a Auschwitz.

Grans lectors
BOUTET DE MONVEL, Louis Maurice. Joana d’Arc. Barcelona: Thule, 2015. ISBN 9788415357599.
La història de Joana d’Arc explicada amb fidelitat històrica i en un format d’il·lustració innovador
a l’època en què es va publicar (1896).
CABEZA, Anna. Un dia sencer de blat. Barcelona: Bambú, 2010 (Èxit). ISBN 9788483431177.
Un etnògraf i un dibuixant reals són la inspiració d’aquesta història ubicada a un petit poble dels
Pirineus durant la guerra civil que relata l’amor per les coses petites i la lluita pel que et dona
felicitat.
DELGADO, Josep Francesc. Els llops de la lluna roja. Barcelona: Educaula, 2011. ISBN
9788415192213.
L’arribada de les tropes franquistes a un petit poble mostrarà a la protagonista que els llops reals
i els homes de debò tenen poc a veure amb el que li havien explicat.
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FERRADA, María José. Mexique. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2017. ISBN 9788494650796.
Història dels nens fills de republicans que van embarcar al vaixell Mexique fugint de la Guerra
Civil i que van ser anomenats «els nens de Morelia» per la ciutat que els va acollir.
GARCIA CORNELLÀ, Dolors. Serena. Barcelona: Cruïlla, 2012. ISBN 9788466130257.
Estem a Barcelona, el 1428. Un terratrèmol sacseja la ciutat. La rosassa de Santa Maria del Mar
cau a sobre de diverses persones, entre elles la mare de la Serena, que haurà de posar-se al
capdavant de la família mentre el pare, segrestat per uns pirates, no pugui tornar.
MORPURGO, Michael. Cavall de guerra. Barcelona: Estrella Polar, 2011. ISBN 9788499324678.
Quan esclata la Primera Guerra Mundial, el Joey, el cavall de granja de l’Albert, és venut i enviat
al front. L’amistat entre el nen i el cavall és tan gran que promet anar-lo a buscar.
PALUMBO, Daniela. Les maletes d’Auschwitz. Barcelona: Estrella Polar, 2012. ISBN 9788499327686.
A través de les maletes de quatre nens jueus, se’ns explicarà la seva història fins a arribar als
camps d’extermini nazis.
REINDHART, Dirk. Train Kids. Lleida: Pagès, 2017. (Nandibú Jove) ISBN 9788499757742.
Train kids és el nom que reben els cinquanta mil joves que cada any abandonen el seu país amb
l’objectiu d’arribar als Estats Units, tot creuant Mèxic en tren. La pobresa els empeny al viatge
més perillós del món, segons Amnistia Internacional.
SIS, Peter. El mur. Barcelona: Norma, 2009. ISBN 9788498475562.
L’any 1989 va caure el mur de Berlín, un mur que no només dividia les dues Alemanyes, sinó que
separava l’Europa democràtica de l’Europa comunista.
SOLAR NÚÑEZ, María. L’expedició del doctor Balmis. Alzira: Bromera, 2017 (Espurna; 122) ISBN
9788490267158.
El 1803, el vaixell Maria Pita va emprendre un viatge extraordinari des de la Corunya. Hi viatjaven
vint-i-dos nens inoculats amb el virus de la verola, amb l’objectiu de transportar la vacuna més
enllà de l’oceà i salvar la vida de milers d’infants. El doctor Balmis va dirigir aquesta aventura
filantròpica.
TEIXIDOR, Emili. L’ocell de foc. Barcelona: Cruïlla, 2012. ISBN 9788447629046.
L’Ocell de Foc és un aprenent de trobador que, rondant pels camins, descobreix la història del
jove rei Jaume I, i la lluita contra els càtars.
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Narracions d’HUMOR
Petits lectors
ALTÉS, Marta. No! Barcelona: Thule, 2013. ISBN 9788415357711.
El gos protagonista és increpat sovint i tothom li diu tantes vegades «No!» que acaba creient
que aquest és el seu nom real.
ARJONA, Juan. Burro: el origen. Il·lustr. Luciano Lozano. Barcelona: A Buen Paso, 2014. ISBN
9788494285424.
Un dia, un trist ruc decideix marxar del lloc on viu per arribar a ser un heroi aventurer. Intentarà
ajudar la rateta que escombrava l’escaleta i capgirar la coneguda rondalla.
BIZOUERNE, Gilles. El buen humor de lobo gris. Il·lustr. Ronan Badel. Saragossa: Edelvives, 2016.
ISBN 9788414002131.
El llop gris té molta gana i bon humor. Eixerit, li sembla que aquella jornada menjarà bé i sense
cap problema. Ara bé, hi ha dies que el pitjor està per succeir.
CARDON, Laurent. La unió fa la força. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2017. ISBN
9788416578658.
El galliner està esvalotat perquè una gallina ha faltat a la formació oficial de cada matí i un gall
ha desaparegut. Cal organitzar-se per solucionar el problema i, és clar, cal posar-se d’acord i
practicar la tolerància i la solidaritat.
ESCOFFIER, Michael. La veueta. Il·lustr. Dris Di Giacomo. Madrid: Kókinos, 2012. ISBN
9788492750801.
Us imagineu que un dia feu una malifeta i sentiu la veueta de la vostra consciència renyant-vos
pel que acabeu de fer?
LAMINACK, Lester L. Tres gallines i un paó. Il·lustr. Henry Cole. Barcelona: Joventut, 2013. ISBN
9788426139788.
L’enveja sempre porta problemes. I si no que ho preguntin a les tres gallines i al paó d’aquest
conte per voler-se canviar els respectius papers a la vida.
LETÉN, Mats. Finn Herman. Il·lustr. Hanne Bartholin. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2009.
ISBN 9788492412396 (*)
Heus aquí la divertida història d’un cocodril molt afamat que, durant un passeig per la ciutat, es
menja tot el que troba al davant, sense que la seva mestressa se n’adoni.
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MACKEE, David. Cebra tiene hipo. Barcelona: Ekaré, 2011. ISBN 9788493842987.
La zebra té un singlot intens i cap remei dels que li ofereixen els amics li funciona. Per sort, té
molt sentit de l’humor i aquest fet la fa riure amb els seus amics.
RICE, Hélène. El mejor libro para aprender a dibujar una vaca. Il·lustr. Ronan Badel. Albolote:
Barbara Fiore, cop. 2015. ISBN 9788415208822.
L’absurd pot ser el millor mètode per aprendre a dibuixar una vaca seguint les immillorables
instruccions que ofereix aquest manual.
RODRIGUEZ, Béatrice. Lladre de gallines. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2015. ISBN
9788494437540.
Una guineu rapta una gallina i és perseguida sense descans per altres animals, ja sigui pel desert, els boscos o el mar. Prepareu-vos per riure a dojo!
SÁEZ CASTÁN, Javier. El Pequeño Rey, general de infantería. Barcelona: Ekaré, 2009. ISBN
9788493650483.
El Petit Rei i els seus estrambòtics súbdits s’enfrontaran sense defallir a un estrany i curiós
enemic. Creieu que, al final, el podran vèncer?

Lectors mitjans
ATXAGA, Bernardo. Shola y la tía de América. Il·lustr. Emilio Urberuaga. Madrid: SM, 2014. ISBN
9788467569421.
La Xola és una gossa molt independent que li agrada anar a la seva. Però tot té un final, perquè
un dia coneixerà la tia que ve d’Amèrica i perillarà el seu tarannà lliure.
CABEZA, Anna. El misteri de la tifa abandonada. Il·lustr. Toni Batllori. Barcelona: Bambú, 2012.
ISBN 9788483432020.
Tres àvies, amb ajuda del net d’una d’elles, estan decidides a resoldre misteris armades d’agulles de fer mitja, plantofes i perfums anestèsics.
DOYLE, Roddy. La venjança dels mofetes. Il·lustr. Brian Ajhar. Barcelona: Columna, 2000. ISBN
9788466400087.
Un relat hilarant en el qual les pestilents mofetes castiguen els pares que es porten malament
amb els infants. I ho fan d’una manera molt divertida.
JAQUES, Benoît. La noche de la visita. Barcelona: A Buen Paso, 2010. ISBN 9788493721183.
El llop ferotge vol entrar a casa de l’Abu, amb males intencions, tot fent-se passar per repartidor
de menjar. El problema és que l’Abu és sorda com una tàpia i, és clar, la desesperació del llop va
creixent i creixent... fins a límits insospitats.
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NARRACIONS D’HUMOR
GALAN, Andreu. Qui no sap riure no sap viure. Il·lustr. Luis Demano. Barcelona: Andana, 2014.
ISBN 9788494175756.
Poemes, cançons, raps i endevinalles sobre l’humor i la diversió. Tots esteu convidats a llegir-los
i riure sense parar!
LINDO, Elvira. Manolito Gafotas. Il·lustr. Emilio Urberuaga. Madrid: Alfaguara, 2008. ISBN
9788420474021.
El Manolito és un nen de Carabanchel Alto que viu amb una família peculiar i que té una colla
d’amics i també algun enemic. Eixerit com pocs, el Manolito ens explica històries úniques, molt
divertides.
MUÑOZ Avia, Rodrigo. Els perfectes. Barcelona: Edebé, 2007. ISBN 9788423687176.
L’Àlex té una família perfecta i sense defectes. Només ell se sent completament diferent. Com
viurà i solucionarà aquesta contradicció?
SALA I VILA, Carles. 50 oficis esbojarrats. Barcelona: Cruïlla, 2014. ISBN 9788466141659.
Tempestaires, baixaquís, burxanàpies... són alguns dels oficis esbojarrats que trobareu dins
d’aquesta mena de petit diccionari d’oficis imaginaris.
SCIESZKA, Jon. El apestoso hombre queso y otros cuentos. Il·lustr. Lane Smith. Barcelona: Thule, 2004. ISBN 97878493373443.
Contes per riure sense parar. Relats clàssics reinventats amb uns personatges certament bojos
que alegren la lectura sense límits.
WEULERSSE, Odile. Nasreddin i el seu ase. Il·lustr. Rébecca Dautremer. Barcelona: Baula, 2006.
ISBN 9788447916856.
Una llegenda antiga que narra la història d’un pare i el seu fill amb un ruc. Tots dos hauran de suportar les crítiques de la gent del mercat que opina sobre la càrrega que ha d’aguantar l’animal.

Grans lectors
ALAPONT, Pasqual. Menjaré bollycaos per tu. Barcelona: Bromera, 2007. ISBN 9788476605516.
Al pare d’una noia se li acut muntar una orxateria a Londres. Ella ha de deixar el seu xicot. Puf!
Sort n’hi ha dels correus electrònics per mantenir el contacte i poder-li explicar totes les coses
sorprenents que li passen.
ARBOLEDA, Diego. Prohibido leer a Lewis Carroll. Il·lustr. Raúl Sagospe. Madrid: Anaya, 2013.
ISBN 9788467840124.
La institutriu Eugène ha d’evitar que una nena que es diu Alice, i que és fan de la història de
Carroll, sàpiga que estan a punt d’homenatjar l’autèntica Alice Liddell. A partir d’aquest moment
es veuran un seguit de situacions complicades i divertides.
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CARRANZA, Maite. Frena, Càndida, frena! Barcelona: Cruïlla, 2016. ISBN 9788466139861.
Una història plena de confusions, malentesos i situacions esbojarrades amb una Càndida enamorada del noi equivocat i unes disfresses que ho complicaran tot.
GRAHAME, Kenneth. El viento entre los sauces. Madrid: Anaya, 2006. ISBN 8466752137.
Grahame ens explica, amb gràcia i lirisme, els tràfecs del Talp, el Ratolí i el Teixó, les bogeries
del Gripau i les aventures que passen aquesta colla d’animals humanitzats que reflecteixen el
comportament humà de manera acurada.
IBBOTSON, Eva. Adopta un fantasma. Barcelona: Cruïlla, 2005. ISBN 97878466111565.
L’Oliver rep en herència una mansió i es troba amb un estratagema d’un oncle que l’hi vol prendre i que li envia una colla de fantasmes per fer-li por. Però, ai las, resulta que es fan amics!
LECOINTRE, Jean. Animals domèstics. Barcelona: Ekaré, 2013. ISBN 9788493991265.
Els senyors Arxibald reben la visita d’un gos que desitja ser contractat com a mascota. Jean
Lecointre compon un univers ple d’humor, on animals i humans conviuen, malgrat que amb algunes contrarietats…
MANSO, Anna. Canelons freds. Barcelona: Cruïlla, 2008. ISBN 9788466121637.
Dues adolescents amb ganes de gaudir de la vida passen les mil i una per aconseguir esquivar
els conflictes amb els companys, els professors i la família. Sort que han descobert el poder
terapèutic d’escriure en un diari.
MARTÍN PINILLOS, Patricia. Una de zombis. Barcelona: Estrella Polar, 2012. ISBN 9788499329758.
Una munió de zombis està atacant Barcelona. Una colla de noies i nois que mengen Phoskitos
amb Cacaolat fugiran d’aquest atac aterridor... i divertit.
MENDOZA, Eduardo. Sin noticias de Gurb. Barcelona: Seix Barral, 2008. ISBN 9788432207822.
A la Barcelona preolímpica aterren dos extraterrestres, i un agafa la forma d’una cantant de
moda, cosa que li portarà molts entrebancs. Hilarant i esbojarrada, l’epopeia dels dos alienígenes!
MURAIL, Marie-Aude. Simple. Barcelona: Estrella Polar, 2010. ISBN 9788492671335.
En Kléber té un germà, Simple, que té vint-i-dos anys i... tres anys. Vint-i-dos és l’edat biològica,
i tres, l’edat mental. La seva entranyable relació ens mostrarà com d’important és tenir algú que
t’estima de debò.
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Obres REALISTES
Petits lectors
BRIDGES, Shirin Yim. El desig de la Ruby. Il·lustr. Sophie Blackall. Barcelona: Serres, 2005. ISBN
9788484882053 (*)
La Ruby no és una noia com les altres. És, com en diuen ara, una noia del seu temps, tot i que viu
en una antiga ciutat tradicional xinesa. En lloc de buscar marit i casar-se, està decidida a anar
a la universitat.
CHEN, Zhiyuan. El millor Nadal. Barcelona: Thule, 2006. ISBN 9788496473515.
S’acosta Nadal i els negocis del senyor ós no han anat bé. Amb prou feines té diners per comprar el menjar. Però aquest any el Pare Noel deixarà uns regals molt especials perquè aquest
sigui el millor Nadal.
HALL, Michael. Vermell: història d’una cera de colors explicada per mi! Barcelona: Takatuka,
2017. ISBN 9788416003785.
Divertit, acolorit i commovedor àlbum il·lustrat sobre el valor que hem de tenir per ser fidels a nosaltres mateixos. La història permet diverses lectures i tothom hi trobarà un motiu de reflexió diferent.
HENSON, Heather. La senyora dels llibres. Il·lustr. David Small. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN
9788426137869.
La senyora dels llibres, amb el seu cavall, porta lectura als habitants de les cases perdudes a la
muntanya. Petit homenatge a aquelles bibliotecàries que feien tots els esforços possibles per
fer arribar les històries arreu.
HERTHEL, Jessica. Sóc la Jazz. Il·lustr. Shelagh McNicholas. Barcelona: Bellaterra, 2015. ISBN
9788472907256.
La Jazz va saber de sempre que era diferent de les altres nenes i nens de la seva edat. Des de
ben petita tenia un fort sentiment que la feia ser conscient de ser una nena, i va lluitar perquè el
seu entorn l’acceptés tal com se sentia. Història real de superació.
KEATS, Ezra Jack. Un dia de neu. Madrid: Lata de Sal, cop. 2013. ISBN 9788494058486.
El descobriment de la neu per part d’un infant és l’anècdota que explica aquest àlbum, que va
merèixer, ara fa més de cinquanta anys, la prestigiosa medalla Caldecott. Un conte ple de tendresa
i realisme.
PAVÓN, Mar. Un lloc per a la Rula. Il·lustr. Maria Girón. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2015.
ISBN 9788494284151.
Quan la Rula comença a fer-se gran li toca encarregar-se de les tasques de casa i, per si fos
poc, ja li han buscat un futur marit. Per sort, trobarà en els llibres una manera de fugir de les
seves obligacions...
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TURIN, Adela. L’Artur i la Clementina. Il·lustr. Nella Bosnia. Barcelona: Hipòtesi; Pontevedra:
Kalandraka, 2012. ISBN 9788484647898.
L’Artur i la Clementina s’enamoren i es casen. Al principi tot sembla molt bonic, però va passant
el temps i els somnis de la Clementina s’esvaeixen. L’Artur no la valora i la ridiculitza constantment...
VINCENT, Gabrielle. Ernest i Celestina, músics de carrer. Barcelona: Kalandraka, 2017. ISBN
9788416804115.
Bellíssima reedició d’un dels llibres de la col·lecció protagonitzada per un ós mandrós tan insegur com protector, i per una petita ratolina llesta, decidida i tossuda.
WINTER, Jeanette. L’escola secreta de la Nasrin: una història real de l’Afganistan. Barcelona:
Joventut, 2010. ISBN 9788426138095.
La Nasrin és una nena afganesa que veu com, després que els talibans arribessin al poder al
seu país, li prohibeixen anar a l’escola. Basada en la història real d’una nena que va assistir a
l’escola malgrat les prohibicions.

Lectors mitjans
CARRANZA, Maite. La pel·lícula de la vida. Barcelona: Cruïlla, 2017. ISBN 9788466142045.
L’Olívia és filla d’una família de classe mitjana, i viu amb el germà i la mare, que és actriu. Dia a
dia, els deutes els consumeixen i la situació decau fins que els desnonen. L’Olívia haurà de ser
forta i sobreposar-se a l’esfondrament de la mare i la debilitat del fill petit amb valentia i enginy.
FRISCH, Aaron. La Caputxeta Vermella. Il·lustr. Roberto Innocenti. Barcelona: Símbol, 2013.
ISBN 9788415315131.
Magnífica adaptació del conte clàssic, on el paisatge ja no és un bosc, sinó una ciutat actual, el
llop són uns brètols i els perills són al girar la cantonada. Les il·lustracions d’Innocenti són una
meravella gràfica.
HEIDE, Florence Parry. En Tristany s’encongeix. Il·lustr. Edward Gorey. Barcelona: Blackie
Books, 2017. ISBN 9788417059231.
En Tristany és un nen que un dia comença a encongir-se. Els pares tenen coses entre mans i
no li presten cap mena d’atenció, fins que el problema és tan evident que hauran de posar fil a
l’agulla.
PALUMBO, Daniela. Les maletes d’Auschwitz. Barcelona: Estrella Polar, 2012. ISBN
9788499327686.
En plena Segona Guerra Mundial, quatre nens jueus de diferents països europeus ens narren
el procés que els ha de conduir, inevitablement, al camp d’extermini, i de quina manera viuen
els fets.
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ROSEN, Michael. El llibre trist. Il·lustr. Quentin Blake. Barcelona: Serres, 2004. ISBN
9788484881612 (*)
Història colpidora que parla del dol que pateix un pare arran de la mort d’un fill. Parla de la tristesa, de com l’afecta i de les coses que fa per afrontar el seu dolor.
SAMSON, Gideon. Els meus trucs per sobreviure a la classe de natació. Barcelona: Takatuka,
2016. ISBN 9788416003631.
Al protagonista del llibre no li agrada gens nedar. Cada dijous li toca anar a classe i això l’angoixa. Sort de l’home que dona de menjar als coloms a la plaça...
SEMPÉ. Marcel·lí. Barcelona: Blackie Books, 2016. ISBN 9788416290758.
Podeu imaginar-vos un violinista que no pari d’esternudar? En Marcel·lí en coneix un, en Renat
Rastrell, amb qui comparteix una bonica amistat.
STAMM, Peter. Per què vivim als afores de la ciutat. València: Tàndem, 2008. ISBN 9788481317800.
Heus aquí una família que cada dues pàgines canvia de casa. Alguna pot ser real i alguna fantàstica: el barret de l’oncle, la lluna, el terrat de l’església, el cinema, el bosc...
TÀSSIES, Josep Anton. Noms robats. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 9788466126984.
Història colpidora, en la qual el protagonista ens narra en primera veu l’assetjament que pateix
cada dia a l’escola.
VILLANUEVA, Muriel. Duna: diari d’un estiu. Il·lustr. Ferran Orta. Barcelona: Babulinka, 2015.
ISBN 9788494159077.
Semblava que seria l’estiu més avorrit de la seva vida, però gràcies a una colla d’amics, un avi
malcarat i un noi misteriós, la Duna passarà unes vacances molt especials, plenes de descobertes i de creixement personal.

Grans lectors
BARBAL, Maria. Pedra de tartera. Barcelona: Columna, 2015. ISBN 9788466420020.
La novel·la ens narra en primera persona la vida d’una dona, Conxa, que, ja gran i lluny dels
paratges que la van veure néixer i on ha passat la major part de la vida, refà la seva trajectòria
vital en una mena de memòries.
BOMBARA, Paula. El mar i la serp. Lleida: Pagès, 2016. ISBN 9788499758077.
Narrada en primera persona, la protagonista, de camí a l’adolescència, explica la desaparició
del pare, el segrest i tortura de la mare i el silenci que s’imposa en tothom qui l’envolta. Una
tragèdia que van viure moltes famílies argentines.
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BONDOUX, Anne-Laure. Temps de miracles. Barcelona: Baula, 2004. ISBN 9788447921201 (*)
En Kumai fuig de les guerres del Caucas amb la Glòria, una jove misteriosa. Un viatge ple de
perills a la recerca de la pròpia identitat.
DE VIGAN, Delphine. No i jo. Barcelona: Labutxaca, 2016. ISBN 9788499301211.
Enmig de la follia de la gran ciutat, No i Lou construeixen una amistat que trenca barreres i que
potser aconseguirà canviar-los la vida.
DRAPER, Sharon M. Fora de mi. Barcelona: Cruïlla, 2018. ISBN 9788466144117.
La Melody és la nena més brillant de l’escola, però ningú no ho sap: té paràlisi cerebral, seu en
una cadira de rodes i mai no ha pogut dir ni una sola paraula…
GOING, K .L. Xaval gras es menja el món. Barcelona: Edicions de 1984, 2016. ISBN 9788415835936.
En Troy Billings té 17 anys i pesa 134 quilos. Cansat de ser la riota de tothom, decideix tirar-se a
la via del metro. Però un jove sense sostre, geni de la guitarra i del punk rock, el salva i, a més, li
proposa de ser el bateria del seu grup.
HEURTIER, Annelise. Sweet Sixteen. Lleida: Pagès, 2017. ISBN 9788499758596.
Relat de superació i valentia narrat en primera persona. La protagonista és la Molly, una de les
primeres noies negres que van anar a l’institut després de l’abolició de la segregació racial als
Estats Units.
HINTON, Susan E. Els marginats. Barcelona: Estrella Polar, 2009. ISBN: 9788492790784.
Arran d’una baralla entre dues bandes rivals, Ponyboy i Johnny han d’amagar-se i viure al marge
de la llei. Però quan es troben amb un incendi en una església hauran d’arriscar la vida, si volen
salvar uns nens de morir cremats…
MARTÍNEZ, Gabi. Un regalo para Kushbu. Il·lustr. Tyto Alba, Miguel Gallardo. Barcelona:
Astiberri, 2017. ISBN 9788416880300.
Retrat de nou persones arribades a Barcelona d’arreu del món a la recerca d’una vida millor.
Han fugit de situacions de misèria, guerra, persecució, i en arribar a Europa veuen com els seus
drets són vulnerats de nou.
PALOMAS, Alejandro. Un fill. Barcelona: Bridge, 2015. ISBN 9788494185748.
En Guillem és un nen aparentment normal que amaga un secret. Un pare en crisi, una mare
absent, una professora intrigada i una psicòloga que mira de recompondre la seva història. Una
novel·la plena de sentiments i un misteri esfereïdor.
SALINGER, J. D. El vigilant en el camp de sègol. Barcelona: Edicions 62, 2011. ISBN 9788429768282.
Els dos llargs dies que Holden Cauldfield, el jove protagonista, passa a Nova York són la seva
fugida personal. Fuig del món dels adults, un món que rebutja i odia…
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Lectures TERRORífiques
Petits lectors
ADAMS, Jennifer. Dràcula: el primer llibre dels nombres. Il·lustr. Alison Oliver. Barcelona: Coco
Books, 2014. ISBN 9788494316609.
Duus un collaret de deu flors d’all mentre comptes llops, vaixells i taüts plens de terra? Enginyosa versió de la novel·la gòtica de Bram Stoker.
ALBO, Pablo. El papu. Pontevedra: OQO, 2006. ISBN 9788496573840.
L’àvia fa un pastís per a les seves tres netes, però li falten ingredients i decideix fer pa de mel, el
menjar preferit del Papu —ui, quina por!
BROWNE, Anthony. Dins el bosc. Pontevedra: Kalandraka, 2014. ISBN 9788484648482.
Un nen haurà de creuar el bosc per portar un pastís a la seva àvia malalta. Si la història us resulta familiar, espereu a llegir aquest relat ple de detalls dels contes clàssics.
ORENTIN, Philippe. Papa! Barcelona: Corimbo, 2010. ISBN 9788484703952.
Arriba la nit i el petit monstre se’n va al seu llit. Però just quan està a punt d’adormir-se, se sent
un gran crit... Papa!!!!
DAMM, Antje. La visita. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2016. ISBN 9788416578191.
L’Elisa és una dona que es tanca a casa. Tot li fa por, però entre les quatre parets de casa seva
se sent segura. Un dia rep una visita que provocarà un gran canvi.
DOLE, Antoine. El monstre de l’armari existeix i t’ho demostraré. Barcelona: Animallibres, 2018.
ISBN 9788416844586.
El monstre de l’armari existeix, sí! Els pares creuen que tot són excuses que m’invento, però jo
sé on viu i demostraré que el monstre és qui provoca les entremaliadures.
LE THANH, Taï-Marc. Babaiaga. Il·lustr. Rébecca Dautremer. Barcelona: Baula, 2004. ISBN
8447912388 (*)
La Babaiaga és una bruixa molt temible i molt dolenta. La seva passió i el seu objectiu és menjar
infants.
LLUCH, Enric. El zombi. Barcelona: Animallibres, 2010. ISBN 9788496726796.
El bruixot buscava un zombi de primera, així que va triar una tomba, hi va abocar la poció màgica
i va esperar...
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MAYER, Mercer. Un malson al meu armari. Barcelona: Kalandraka, 2011. ISBN 9788484647713.
Si del nostre armari en surt un monstre, pot ser que ell encara tingui més por que nosaltres, o bé
que sigui tan inofensiu que només vulgui jugar i tenir companyia.
PORT, Moni. El llibre valent. Barcelona: Takatuka, 2013. ISBN 9788416003006.
Petit catàleg de moltes de les pors amb què ens podem trobar en el nostre dia a dia, i també dels
remeis o les maneres d’enfocar el tema per afrontar-les.
UNGERER, Tomi. Els tres bandits. Barcelona: Kalandraka, 2012. ISBN 9788484645511.
Tres bandits terribles, amb les seves capes i els seus barrets negres, esperen amagats enmig
del camí. Vols conèixer el secret que amaguen?

Lectors mitjans
DAHL, Roald. Les bruixes. Il·lustr. Quentin Blake. Barcelona: Estrella Polar, 2013. ISBN
9788415853978.
Un nen que ha estat víctima de les bruixes s’enfronta, amb l’ajuda de la seva adorable àvia, a
totes les bruixes d’Anglaterra!
DURAN, Teresa. En Matadegolla. Il·lustr. Danide. Barcelona: Fil d’Aram, 2010. ISBN 9788493796716.
En Matadegolla de petit era un nen com els altres, però a mesura que va anar creixent va créixer
també la seva mala fama.
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. Fantasmes al passadís. Alzira: Bromera, 2005. ISBN 9788498240009.
La Marina sap que al passadís de casa seva hi ha fantasmes. Ella els veu totes les nits quan va
al bany, però la seva família no la creu. Si almenys els pogués fotografiar...
GISBERT, Joan Manuel. El Bosc dels Desapareguts. Il·lustr. Francisco Solé. Barcelona: Baula,
2013. ISBN 9788447926862.
Del Bosc dels Desapareguts sempre s’havien explicat històries que feien por. Ara tornen a succeir i en Lleonard anirà a veure què passa. Ell creu que són històries velles de les quals ja no cal
espantar-se. Però té raó?
GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm. Hansel i Gretel. Il·lustr. Lorenzo Mattotti. Barcelona: Libros
del Zorro Rojo, 2010. ISBN 9788492412556.
Hansel i Gretel són abandonats al mig del bosc. Allà trobaran una preciosa casa de xocolata…
i una mestressa amb unes intencions molt malvades. Les il·lustracions de Mattotti fan que la
història encara sigui més tenebrosa.
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GRIPE, Maria. Els fills del bufador de vidre. Il·lustr. Harald Gripe. Barcelona: Cruïlla, 2003. ISBN:
9788476291306 (*)
La Klara i en Klas, els fills del bufador de vidre, són segrestats per un cavaller misteriós que els
porta a un castell meravellós, però allà no són feliços. Una bruixa bona els ajudarà a fugir-ne.
HICKS, Barbara Jean. Nyic-nyec garranyec! Il·lustr. Alexis Deacon. Barcelona: Joventut, 2004.
ISBN 9788426133830.
Si hi ha infants que tenen por dels monstres, és evident que els monstres també poden tenir por
dels infants! Però creieu que poden arribar a ser amics, un nen i un monstre?
SHELLEY, Mary. Frankenstein. Adapt. Seve Calleja; il·lustr. Tha. Barcelona: La Galera, 2006. ISBN
9788424621551.
El doctor Frankenstein ha creat una criatura que tothom rebutja per por i desconfiança, però què
s’amaga rere aquest ésser? Magnífica adaptació per a infants d’aquest clàssic del terror que
enguany celebra ja dos-cents anys de vida.
STEWART, Paul. Més enllà del bosc: cròniques de l’Abisme. Il·lustr. Chris Riddell. Barcelona:
Empúries, 2002. ISBN 9788475968964.
Una trepidant aventura a través d’un món terrorífic habitat per goblins, trolls, monstres i arbres
devoradors de carn humana. T’atreveixes a llegir-la?
UNGERER, Tomi. El ogro de Zeralda. Barcelona: Ekaré, 2013. ISBN 9788494124709.
T’imagines viure en un poble on, cada matí, un ogre es menja nens? Per evitar la massacre, els pares
amaguen els seus fills. Tot canvia, però, quan l’ogre es troba amb la Zeralda, una noieta molt especial.

Grans lectors
DAHL, Roald. Històries de fantasmes. Barcelona: Estrella Polar, 2010. ISBN 9788466409377.
Recull dels catorze millors contes de terror escrits per Roald Dahl. Es tracta de relats esfereïdors amb
una pila d’ingredients terrorífics: una mà fantasma, tempestes marines, pànic al metro de Londres...
GAIMAN, Neil. El llibre del cementiri. Il·lustr. Chris Riddell. Barcelona: Fanbooks, 2104. ISBN
9788415745983
El protagonista d’aquesta història —la família del qual ha estat assassinada— és criat per morts
en un cementiri. És allà on creix, estudia, s’enamora, descobreix els assassins i lluita contra ells,
amb l’ajuda de personatges vinguts de les tenebres.
GOREY, Edward. La colla Mata-Degolla, o Després d’una excursió. Barcelona: Angle, 2008.
ISBN 9788496970632.
Abecedari de la mort prematura de vint-i-sis infants (un per cada lletra de l’alfabet). Una tenebrosa obra mestra d’Edward Gorey.

34
34

* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

L’Aparador de les Meravelles

HIGGINS, F. E. El llibre negre dels secrets. Barcelona: Cruïlla, 2007. ISBN 9788466117500 (*)
Tot canvia en la vida d’en Ludlow des del moment que puja en aquell cotxe de cavalls, i encara
més quan ha d’escriure aquells secrets esgarrifosos al llibre!
IRVING, Washington. La llegenda de Sleepy Hollow. Barcelona: Base, 2014. ISBN 9788415711865.
Pels rodals de Sleepy Hollow, cavalca cada nit un misteriós genet que escampa el pànic per tota
la contrada. I és que porta el cap a les bosses de la seva muntura.
KAFKA, Franz. La metamorfosi. Il·lustr. Aitana Carrasco. Carcaixent: Sembra, 2016. ISBN
9788416698042.
No és un malson horrorós despertar-se un matí i descobrir que t’has convertit en un negre i
lluent escarabat?
POE, Edgar Allan. Contes macabres. Il·lustr. Benjamin Lacombe. Barcelona: Baula, 2012. ISBN
9788447923304.
Tria de vuit contes macabres d’un dels escriptors de terror per excel·lència, E. A. Poe. La mort,
les malalties, les ànimes, els cementiris, allò tèrbol, les obsessions… Un poti-poti de por, il·lustrat magníficament per Benjamin Lacombe.
RUIZ ZAFÓN, Carlos, El palau de la Mitjanit. Barcelona: Planeta, 2006. ISBN 9788497081764.
Calcuta, 1932. Un tren en flames travessa la ciutat i sembra el terror dins les ombres de la nit.
Tres joves hauran de resoldre l’enigma més terrible de la història de la ciutat.
SAMPERE, Josep. El pou darrere la porta. Barcelona: Barcanova, 2017. ISBN 9788448924560.
Has notat mai si l’ascensor del teu bloc de pisos fa coses estranyes? En aquesta novel·la, alguns
indicis demostren que l’ascensor podria estar posseït. En tot cas, no és tan innocent com es
podria creure a primer cop d’ull!
SCAFATI, Luis. Dràcula. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2007. ISBN 9788496509689.
L’il·lustrador argentí Luís Scafati, amb una acurada edició dels Libros del Zorro Rojo, ens regala
una versió imprescindible del Dràcula de Bram Stoker.
STEVENSON, Robert Louis. L’estrany cas del Dr. Jekyll i el Sr. Hyde. Il·lustr. Fernando Vicente.
Barcelona: Bambú, 2009. ISBN 9788483430729.
A casa del doctor Jekyll, un metge respectable, a vegades hi entra un ésser repugnant capaç de
cometre els crims més atroços. A qui dels dos caldrà investigar?
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Novel·les POLICÍAQUES
Petits lectors
DOCHERTY, Helen. El Pispallibres. Madrid: Maeva, 2014. (Maeva Young) ISBN 9788415893578.
Els llibres comencen a desaparèixer i ja no es pot llegir un conte abans d’anar a dormir. Qui és
aquesta criatura màgica que s’enduu els llibres?
DUBUC, Marianne. L’autobús. Barcelona: Tramuntana, 2015. ISBN 9788494182587.
En un viatge d’autobús poden passar moltes coses: que pugi gent de tota mena i, fins i tot, que
hi hagi algú que vulgui pispar una cartera. Per fixar-s’hi molt!
HOLZWARTH, Hans Werner. La talpeta que volia saber qui li havia fet allò en el cap. Il·lustr.
Wolf Erlbruch. Pontevedra: Kalandraka, 2005. ISBN 978849512378.
Una talpeta haurà d’investigar qui li ha llençat una caca al cap. De bon matí, les seves investigacions ens n’ensenyaran una bona mostra!
JARQUE, Marta. En Jan Pol fa de detectiu. Barcelona: Bambú, 2006. ISBN 9788483430071.
En Jan Pol vol ser detectiu. El primer cas amb què es troba és l’estranya desaparició del seu
entrepà de formatge. Aconseguirà trobar el culpable?
KAMIGAKI, Hiro. Pierre El detectiu de laberints. Barcelona: Blume, 2016. ISBN 9788498018745.
Falsificadors i traficants d’obres d’art, el misteri està servit! A banda de demostrar si ets un bon
observador, podràs conèixer alguns dels quadres més importants de la història de l’art.
SÁEZ CASTÁN, Javier. Los tres erizos. Barcelona: Ekaré, 2012. ISBN 9789802572977.
Els tres eriçons tenen gana i han decidit endur-se les pomes del veí i menjar-se-les a casa. Però,
ai!, algú els ha vist i no deixarà el delicte sense càstig!
VERE, Ed. Max el valent. Barcelona: Joventut, 2014. ISBN 9788426140722.
Ser valent requereix seguir un bon mètode d’investigació. Això farà en Max per aprendre a
caçar ratolins!
YOUNG, Ed. Set ratolins cecs. Barcelona: Ekaré, 2009. ISBN 9788493684396.
Aquest àlbum il·lustrat ja és un clàssic. Els petits i cecs protagonistes ens mostren que per
conèixer alguna cosa en profunditat cal investigar-ho TOT!
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UNGERER, Tomi. On és la meva sabata? Pontevedra: Kalandraka, 2014. ISBN 9788484648727.
El nen ha perdut la sabata, però, ben mirat, de sabates el món n’és ple. Si obres bé els ulls pots
trobar botes, sabatilles o sabates de taló amagades pertot arreu.

Lectors mitjans
BIDARI, Bono. Jo, Elvis Riboldi, i el restaurant xinès. Barcelona: La Galera, 2012. ISBN
9788424636869.
Ara que l’Elvis i el Boris s’han aficionat al menjar oriental, resulta que els gossos de la ciutat
comencen a desaparèixer. Sort que no es quedaran amb els braços plegats.
CABEZA, Anna. El misteri de la tifa de gos abandonada. Barcelona: Bambú, 2012. ISBN
9788483432020.
Tres àvies i el net d’una d’elles comparteixen el gust per desvelar casos misteriosos. Que es
preparin els pispes!
CANAL, Eulàlia. Això és un secret que només sé jo. Il·lustr. Zuzanna Celej. Barcelona: Animallibres, 2014. (La Formiga; 50). ISBN 9788415975069.
Hi ha un misteri a l’escola: un robatori, un accident o, qui sap, un assassinat! Sort de tres alumnes que no es conformen amb la versió oficial.
CANAL, Gonzalo. El robo de las aes. Il·lustr Peli. Barcelona: Ekaré, 2012. ISBN 9788493842970.
Robar totes les lletres A del tipògraf del poble pot ser una solució si vols evitar que algú difami a
qui estimes. El fi justifica els mitjans?
CELA, Jaume; PALOU, Juli. Assassinat fora de temporada. Il·lustr. Pep Brocal. Barcelona: Animallibres, 2012 (La Formiga; 35) ISBN 9788415095644.
A la Marta tothom la coneix com Xarloca, una barreja de Sherlock Holmes i Xarlot. Gràcies a
les seves habilitats detectivesques, podrem seguir la pista del noi misteriós que ha desaparegut
fent autoestop.
ESCANDELL, Víctor. Enigmes. Desafia la teva ment amb 25 històries de misteri. Barcelona:
Zahorí de Ideas, 2017. ISBN 978849458297.
Un cas, unes pistes i molta atenció. Ja ho tenim tot per resoldre els casos que ens plantegen i
jugar a ser el detectiu més enginyós de la història.
GATTI, Alessandro. El misteri de la Rosa Escarlata. Il·lustr. Iacopo Bruno. Barcelona: Estrella
Polar, 2013 (Sherlock, Lupin i jo; 3) ISBN 9788415853695.
Vint anys després, una rosa escarlata es torna a trobar al costat d’un cadàver. Ha tornat l’assassí? Els tres joves amics, Sherlock, Lupin i Irene, ho descobriran.
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LARRÉGOLA, Jordi. La desaparició d’en Sardina. Il·lustr. Àngels Ruiz. Barcelona: Baula, 2012
(Ala Delta. Sèrie Verda; 42) ISBN 9788447924684.
Dues històries es barregen en aquesta novel·la: per una banda, l’assetjament escolar que pateix
la protagonista, i per l’altra, l’estranya desaparició de la mascota de la classe.
MUÑOZ AVIA, Rodrigo. El signe prohibit. Barcelona: Edebé, 2015. ISBN 9788468315805.
Què fer quan la teva millor amiga marxa, de sobte, de la ciutat i tu ets l’únic que t’adones que hi
ha alguna cosa fosca al darrere d’aquesta desaparició?
STEINHÖFEL, Andreas. El cas del macarró gratinat. Barcelona: Estrella Polar, 2011 (Rico & Oscar; 1) ISBN 9788499323732.
Una ment superdotada i un cervell lent però molt detallista poden arribar a descobrir les pistes
més amagades i sorprenents d’un cas.
WEGELIUS, Jakob. La mona de l’assassí. Barcelona: Viena, 2017. ISBN 9788483309551.
La Sally és una mona que no parla, però sap escriure, i amb l’ajuda de la seva Remington i el seu
enginy viatjarà per tot el mon per ajudar el seu estimat amic, acusat d’un crim que no ha comès.

Grans lectors
BURGAS, Àngel. Noel et busca. Barcelona: La Galera, 2012. (Lluna Roja) ISBN 9788424644598.
L’Enric es desperta a l’hospital i no recorda res de res. No sap qui és però tampoc ningú el reclama. A la porta de l’habitació hi ha la policia. Només un noi està disposat a ajudar-lo. Però és
de fiar?
CARRANZA, Maite. Paraules emmetzinades. Barcelona: Edebé, 2011. ISBN 9788468303345.
Des del seu captiveri, després d’anys tancada, la jove protagonista troba el mòbil del seu segrestador. Una única trucada, un crit d’auxili, però que pot ser la pista justa per salvar-se.
DOYLE, Arthur C. Les aventures de Sherlock Holmes. Relats, volum I. Barcelona: Viena, 2017.
ISBN 9788483309605.
Els casos de Sherlock Holmes són una mostra de l’enginy i la capacitat de deducció que han
servit de model a molts dels investigadors de crims de la història de la novel·la policíaca. Tot un
repte acompanyar-lo.
GAGNON, Michelle. Atrapats a la xarxa. Barcelona: Fanbooks, 2014. ISBN 9788415745846.
Els pirates informàtics són els protagonistes d’una història trepidant plena de persecucions i
misteris. Qui hi ha al darrere d’aquesta gran xarxa criminal? Només a través de la xarxa es pot
aturar aquest contraban esfereïdor.
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HADDON, Mark. El curiós incident del gos a mitjanit. Barcelona: La Magrana, 2007. ISBN
9788485351312.
Investigar l’estranya mort d’un gos del veïnat és l’eix de la novel·la. Allò que la fa particular és
el protagonista, un noi de quinze anys que pateix la síndrome d’Asperger i que està disposat a
treure l’entrellat d’aquest misteri.
HERNÀNDEZ, Pau Joan. La balada del funicular miner. Barcelona: Cruïlla, 2013. (Gran Angular;
172) ISBN 9788466133692.
Una bèstia s’ha escapat, i en aquest petit poble de muntanya han començat a passar fets estranys. Són molts els possibles culpables: caldrà estar ben atent.
MIRET, Lluís. PQPI Conection. Alzira: Bromera, 2011. (Espurna) ISBN 9788498249675.
Els alumnes d’una aula de PQPI, que tenen fama de ser mals estudiants, són sospitosos de
l’atracament d’un banc. Hauran de fer servir l’enginy per sortir de l’embolic.
PRADAS, Núria. El misteri del carrer de les Glicines. Barcelona: Bambú, 2006. (Grans Lectors;
1) ISBN 9788483430026.
En Marc desapareix i no arriba mai a la cita que tenia amb l’Helena. Què ha passat? Qui era la
noia de cabells negres? Són intrigues que l’Helena està disposada a investigar per treure l’entrellat d’aquest misteri.
VALENTINE, Jenny. La doble vida de Cassiel Roadnight. Barcelona: Cruïlla, 2014. (Gran Angular;
173) ISBN 9788466134064.
En un centre d’acollida, algú confon en Xic amb un jove desaparegut fa dos anys. Empès per la
il·lusió de tenir una vida normal, en Xic es fa passar per Cassiel Roadnight. Però de normal la
nova vida d’en Cassiel no en tindrà res.
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