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Fora els murs!

ARMENGOL, Gemma
Barcelona: Animallibres, 2018
Aquest llibre pertany a la col·lecció “Les bestioles del jardí” creat
pensant amb els primers lectors.
Un grup de formigues africanes arriba a un jardí i alguns veïns
aixequen murs per protegir-se. És una història emotiva que ajuda
a parlar de les diferències i a ser tolerants.

Veïns

BLANCH, Ignasi
Barcelona: Babulinka Books, 2018
És un llibre creat per dos il·lustradors. En una pàgina apareix un
nen i a l’altra una nena. Cadascú pinta i utilitza uns colors ben
diferenciats per observar la vida. Entre els dos s’estableix com
una batalla i al final les omplen plegats.
Diferents formes de veure les coses i d’interpretar-les per acabar
compartint-les. Aquesta obra forma part de la col·lecció llibres
per a l’educació emocional.

Pequeña nube
CARLE, Eric
Madrid: Kókinos, 2018

És un llibre emotiu, imaginatiu i creatiu on les il·lustracions d’Eric
Carle fan volar la imaginació. Ens parla d’un núvol petit i curiós que
després d’iniciar un viatge per fer noves descobertes, decideix
tornar amb tot el grup de núvols.

La natura

CHABBERT, Ingrid
Barcelona: Cruïlla, 2018
Llibre joc adequat als nens d’escola bressol. Els infants tocant i
resseguint les formes i els contorns podran reconèixer i endevinar
els diferents animals.

Un conte

COPPO, Marianna
Barcelona: Kalandraka, 2018
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Amb l'ajuda del conill i les imatges que ell va dibuixant pots fer
volar la imaginació i fins i tot crear el teu propi conte i quan
arribes al final, si vols, pot tornar a començar. Un llibre on les
cobertes tenen forma de sobre de carta,escrit amb llenguatge
directe i senzill. Les il·lustracions i els colors són molt bonics.

Els cinc lletjos

DONALDSON, Julia
Barcelona: Brúixola, 2018
Dels creadors anglesos d’El Grúfal. Els “lletjos” es van trobant,
s’uneixen i fan un club. Cada vegada que un animal s’uneix al
grup, canten una cançó modificant la lletra però amb la
mateixa cantarella. Les il·lustracions d’Alex Scheffler són molt
clares i complementen el text.
Acabat el conte, s’inclou una llista d’animals de la selva
classificats per grans, petits, tímids i lletjos i et fan participar
com a lector preguntant-te: i tu, què en penses? El nyu, el
facoquer, la hiena, el voltor orellut i el marabú africà es fan dir els
cinc lletjos. Però, realment ho són?. Un conte meravellós que ens
ensenya on es troba la veritable bellesa.

La abuela Z

COPPO, Marianna
Barcelona: Kalandraka, 2018
L’Albert volia celebrar el seu aniversari, però els seus pares no
estaven per celebracions. Per sorpresa truca a la porta la seva
àvia “Abuela Z” i amb ella descobreix un món fantàstic on mai
més s’avorrirà. L’il·lustrador utilitza quatre colors: taronja, blau,
blanc i negre, que representen l’estat d’ànim del protagonista.

Goteta

JOIRE, Stéphanie
Barcelona: Joventut, 2018

Les il·lustracions d’AlexÀlbum
Scheffler
són molt clares
i complementen
el
desplegable
en acordió
que mostra el
el text.
cicleAcabat
de l’aigua
conte, s’inclou una llista
d’animals
la selva
classificats Utilitza
per grans,
petits,
tímids i i
amb
imatgesde
molt
pedagògiques.
un text
imaginatiu
lletjos i et fan participar
com Podem
a lectorseguir
preguntant-te:
i tu,gota
què d’aigua
en penses?
El nyu,
el
rítmic.
el cicle d’una
des dels
núvols
facoquer, la hiena, el voltor
i eltornada
marabú
es fan dir els cinc lletjos. Però,
fins alorellut
mar i de
alsafricà
núvols.
realment ho són?
És un llibre que té la claredat científica d’un llibre de
Un conte meravellós que
ens ensenya al
onmateix
es troba
la veritable
coneixements,
temps
que unbellesa.
text poètic.

Quan jo vaig néixer
MARTINS, Isabel Minhós
Barcelona: Takatuka, 2018
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“Quan jo vaig néixer, tot era nou. Tot per estrenar”.
Aquest àlbum il·lustrat explica les experiències d’un nen des de
la foscor del ventre de la mare fins al coneixement conscient. Un
llibre que parla de la descoberta a través dels sentits que
permeten veure les cares, els animals, els objectes, l’entorn, els
jocs... Tractat amb delicadesa i poesia permet dialogar amb les
imatges de cada escena. Un llibre
per acompanyar com els jocs i les cançons de falda.

Quatre contes d'amor:
tardor, hivern, primavera, estiu
PLA, Imma
Mataró: A Buen Paso, 2018

Explica quatre historietes situades en les diferents estacions de
l’any, que parlen de la relació que hi ha entre un arbre
enamorat i un núvol.
La simplicitat de les il·lustracions, la simbologia del color, de les
formes i dels números donen l’aparença d’un poema.
Recomanat als lectors de totes les edats.

Pell de cocodril

ROMÁN, José Carlos
Manresa: La Fragatina, 2017
Una història molt ben explicada en format àlbum. Ens parla de
com l’orgull, la presumpció i la vanitat ens poden portar a
perdre el més valuós que tenim: l’amor i l’amistat.
El nostre protagonista, vantant-se de la seva bellesa, davant les
alabances i les adulacions, s’oblida dels seus amics, que sempre
li fan costat. Fins que la sort li canvia i els troba a faltar. Llavors
s’adona que qui té un amic té un tresor.

Vint badalls

SMILEY, Jane
Sant Joan Despí: Corimbo, 2018
El llibre explica el que fa la Lucy en un dia d’estiu, com segons
el seu estat d’ànim badalla i també com intenta superar les
seves pors. Tot això acompanyat per unes precioses
il·lustracions molt càlides.

L'ascensió al Mont Blanc
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ZENZIUS, Pierre
Sant Cugat del Vallès: Símbol, 2018
Al segle XVIII, els Alps són en gran mesura desconeguts.
Les muntanyes més altes encara estan envoltades de
supersticions. Només s'hi aventuren uns pocs caçadors
d'isards i alguns buscadors de minerals. Buscant
miradors cada vegada més elevats, un home anomenat
Saussure, naturalista i geòleg suís, acaba trobant-se al
cim del Mont Blanc, el gegant dels Alps, que conquereix
l'agost de 1787.
Aquesta història s’inspira en dos llibres seus que relaten
la seva expedició. Un bonic àlbum il·lustrat que agradarà
als amants de la muntanya i de les expedicions
científiques. Les il·lustracions ens aporten molts detalls i
aspectes per comentar.

Contes de 7 a 10 anys
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Estimat jo

ALLARD, Alain
Riba-roja de Túria: Kireei, 2018
Llibre il·lustrat que ens parla de l’amor, però d’un amor especial
el que hauríem de sentir per nosaltres mateixos. A través de les
imatges, que són unes petites obres d’art, ens presenta
situacions quotidianes que ens passen a tots i ens fa valorar-les.
El recomanaria per nens i nenes de totes les edats fins i tot pels
adults, segur que tots en gaudiran.

La petita sirena

ANDERSEN, Hans Christian
Barcelona: Cal·lígraf, 2018

És un dels contes més famosos d’Andersen. Aquesta versió (tan
diferent a la de Disney) és fidel a l’original i en conserva tota la
seva potència.
El text és clar i entenedor i les il·lustracions contraposen la pau i
la verdor de les profunditats del mar al món gris, tòxic i ple de
fum dominat per la indústria. Aquesta adaptació a part
d’emocionar-nos amb el final clàssic d’Andersen ens pot fer
reflexionar sobre com protegim el nostre entorn.

A baix els murs!
BATTUT, Éric
Barcelona: Blume, 2018

El rei Lleó ha mort, els seus fills els príncep Gastó i el príncep
Gedeó, es barallen per substituir-lo. Com que no es posen
d’acord, decideixen que un es quedi amb tot el que sigui de
color blau i l’altre tot el que sigui de color vermell. Separen tot
per colors i fan construir dos murs per més seguretat. Els
habitants no estan gaire contents perquè han quedat separats i
no es poden veure amb els amics, les famílies, els veïns.
Un dia uns nens sorprenen els dos prínceps enfilant-se als murs amb unes cistelles
plenes de menjar. El poble decideix que els dos prínceps han de desfer els murs i
construir un camí que uneixi els dos pobles.
Un llibre que parla de com la força dels pobles té el poder de fer fora aquells que no
governen per a tothom. Tot això explicaten format d’àlbum il·lustrat amb dibuixos de
traços senzills però entenedors.

Amadeus
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COSTA, Marta
Barcelona: Baula, 2018

Amadeus era un músic que toca el contrabaix a l’orquestra
simfònica. De vegades feia concerts per als seus veïns i amics.
Un dia el Sr. Borrell en un d’aquests concerts es va quedar
adormit i Amadeus va pensar que havia perdut la música i va
anar per tots els racons del món a veure si la trobava. Va tornar
cap a casa trist i amoïnat perquè no havia trobat el que
buscava. Els seus amics li van dir que fes sonar la música i
llavors es va adonar que la música era dintre seu. Els dibuixos
són de línies simples, però molt entenedors.

Feliç feroç

HEMATOCRÍTICO
Barcelona: Barcanova, 2018
La mare d’en Feliç Feroç està preocupada perquè el seu fill no
és ferotge, ni espanta a la gent, ni menja animals. És bo, fa els
deures, llegeix molt, té la seva habitació endreçada, ajuda les
velletes a creuar el carrer. El seu tiet, el Llop Ferotge, es proposa
fer d’en Feliç una bèstia malvada i cruel, però no se’n surt. Un
dia en Feliç va fer un pastís i li va fer tastar al seu tiet. Aquest, va
trobar la solució al problema, ja que preparava unes postres que
feia por de tan bones com eren, van posar una pastisseria:
Pastisseria Feroç.
Els dibuixos fets amb aquarel·les, amb tons molt suaus, de línies
simples, esquemàtics, però molt entenedors.

El nas d'en Cyrano
MAINCENT, Géraldine
Barcelona: Símbol, 2018

Àlbum il·lustrat que ens acosta al clàssic d’Edmond Rostand,
amb humor i fidelitat a la història original. Traducció molt
acurada amb un escrit molt poètic acompanyades d’imatges
molt cuidades. Aquests tipus de llibres apropen els clàssics als
infants.

Mi mejor amigo es un gorila
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PIN, Isabel
Santa Maria de Tormes: Lóguez, 2018

Aquesta narració és, més que un conte, una exaltació a l’amor
i l’amistat entre els humans i els animals. I és que aquest
sentiment genera una història que porta al lector a viatjar cap
a terres llunyanes, descobrint la fauna i la flora del país
d’origen de l’animal protagonista, l’Àfrica.
Un viatge fantàstic? O... és un somni? Tot plegat una
magnífica aventura, explicada extensament.

Una jirafa y media
SILVERSTEIN, Shel
Pontevedra: Kalandraka, 2018

La girafa es va allargant perquè l’autor juga a fer aparèixer i
desaparèixer elements i personatges al llarg de la història.
Utilitza un humor “absurd” que va creixent a cada pàgina.
La traducció de Miguel Azaola manté la rima del text original i
el fa divertit. Els dibuixos són simples i de traç net.

Lectures a partir d'11 anys
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La màscara que escopia foc
BREZINA, Thomas
Barcelona: Cruïlla, 2018

Llibre de misteri on els amics de la Penya dels Tigres fan un
viatge a una illa deserta. Hauran de resoldre enigmes,
descobrir pistes, trucs i descodificadors.
Qui en la pre-adolescència no s’ha volgut posar a la pell d’un
policia, no s’ha cregut un bon detectiu o un superheroi?
Amb això i més s’identifiquen els joves de la Penya dels Tigres..
Uns vailets molt enjogassats, valents i curiosos que no dubten
a posar en pràctica les seves habilitats per tal d’aclarir
qualsevol embolic.

Quan el meu pare era un arbust
LEEUWEN, Joke van
Barcelona: Cruïlla, 2018

El pare de l’Ela ha d’anar a la guerra i ella es queda amb la seva
àvia, perquè la mare viu en un altre país. Quan la situació es
complica, l’Ela ha d’iniciar un llarg viatge ple de perills i
absurditats burocràtiques, juntament amb altres nens, cap al
país de la seva mare.
Amb simplicitat i tendresa ens presenta unes reflexions i
vivències sobre l’absurditat de la guerra des de la senzillesa i la
innocència de la protagonista.

Los hermanos Willoughby:
una novela escrita vilmente por
la autora
LOWRY, Lois
Madrid: Anaya, 2018

Una història d’una peculiar família on els pares no suporten
els seus fills I viceversa. Una parodia d’aquest tipus de
literatura que fa referència a nens orfes, hereus perduts,
institutrius estrictes. Una novel·la amb humor àcid que fa
referència als clàssics de la literatura infantil i juvenil.

L'illa de l'Abel

STEIG, William
Barcelona: Blackie Books, 2018
L’Abel és un ratolinet molt afortunat. Viu en un entorn
civilitzat amb totes les comoditats i és feliç amb la seva
estimada Amanda i la seva família. Un dia, una gran
tempesta els sorprèn mentre estan de pícnic. Un vent
molt fort l’arrossega fins a un lloc desconegut, una illa
plena de perills on haurà de sobreviure tot sol. Aviat
descobrirà els secrets de la natura i de la vida. Sense deixar
de pensar mai en tornar amb l’Amanda i el seu món
confortable, sabrà trobar el moment de fer-ho després
d’haver fet grans coneixences i descobertes.
Les il·lustracions del mateix autor acompanyen el text i li
donen la calidesa i l’humor adequat.
“Un viatge emocionant, poètic i tremendament divertit.
Una de les obres mestres de la literatura infantil
universal”. Molt recomanable.
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Coneixements
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Big bang: astronomia i poesia
CASAS, Lola
Barcelona: Barcanova, 2018

És un llibre d’astronomia amb poemes de Lola Casas. A cada
tema li correspon un poema. Els continguts estan escrits amb
un llenguatge planer pel científic Jordi Lopesino.
Les il·lustracions acompanyen els textos amb dibuixos molt
esquemàtics.

Cómo funciona un aeropuerto
CUADRADO, Jordi
Barcelona: Parramón, 2018
Molt interessant per conèixer tot el que passa a un aeroport.
Inclou una APP amb realitat augmentada que permet ampliar
la informació amb animacions i jocs. Descobrirem què passa en
aquelles zones on els passatgers no hi tenim accés!.

Paisatges d'arreu del món
LECOEUVRE, Claire
Barcelona: Símbol, 2018
Vint paisatges naturals molt coneguts d’arreu del món,
que ens parlen de la història de la Terra i de les sorpreses
que la seva evolució ens amaga.
Històries que revelen també la vida dels homes en
aquests indrets excepcionals i l’impacte, sovint destructor,
de la vida humana sobre el medi. Molt interessant
Del mateix format, l'editorial Símbol ha publicat Paisatges
de Catalunya.

Dins la capsa meravellosa:
viatge a l'interior de la vida
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MACIP, Salvador
Barcelona: Flamboyant, 2018
Un viatge fascinant a través del món de les cèl·lules i l’ADN de
la mà de Salvador Macip, metge, científic i investigador. Les
il·lustracions i el text ajuden a la comprensió combinant amb
encert ciència i fantasia. Un bon llibre que ens descobreix com
és de meravellosa la vida a través de la ciència.

El cielo imaginado
MASTRO, Pablo A
Mataró: A Buen Paso, 2018

Aquest llibre ens parla del meravellós i fascinant univers que
representa el cel a la nit, amb els seus incomptables puntets
lluents que anomenem estrelles, i la màgia que desperten en
nosaltres, igual que ho van fer en els nostres avantpassats.
Aquesta petita gran obra que combina ciència i imaginació
despertarà en els infants la passió per l’astronomia i els
permetrà reconèixer les estrelles i les constel·lacions.

Cuentos para niños que sueñan
con cambiar el mundo:
50 superhéroes inspiradores de
carne y hueso
MAZZANTI, Marcelo E
Barcelona: Duomo, 2018
Biografia de cinquanta homes que des de petits han destacat
com a científics, escriptors, músics o esportistes. Hi trobem
personatges de tots els temps, cadascun d’ells acompanyat
d’una imatge a color, on se’n destaquen els trets més
característics de cada personatge. El text utilitza frases curtes
amb un vocabulari clar i entenedor.
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Els animals de la mar
ROMATIF, Alexia
Alzira: Bromera, 2018

El mar, la seva màgia i molts dels seus habitants queden molt
ben explicats en aquesta obra, per mitjà d’unes magnífiques
fotografies i uns relats breus i concisos.
Els lectors, de totes les edats, podran trobar respostes a les
seves curiositats sobre les espècies marines i les seves
particularitats. Aquest llibre forma part de la col·lecció La
biblioteca dels ratolins, dedicat a difondre el món animal.

Amelia Earhart
THOMAS, Isabel
Barcelona: Blume, 2018

Ens explica la vida d’una heroïna de l’aviació, Amèlia Earthart.
Va ser la primera dona que va travessar l’oceà Atlàntic en un
vol en solitari i batent molts rècords aeronàutics. La seva
desaparició quan intentava fer la volta al món es tot un
misteri. L’obra ens permet conèixer la vida d’una de les pilots
més intrèpides i decidides de la història. Va lluitar per la
igualtat entre els homes i les dones a les que va animar a que
tinguessin ambicions.Les il·lustracions, molt clares ajuden a
interpretar el text.
Aquest llibre forma part de la col·lecció Petits relats de grans
històries, que pretén transmetre valors com l’esforç, la
tenacitat i el coratge.

El Club de lectura de literatura infantil de la Biblioteca Central
d'Igualada, adreçat a adults i prescriptores de lectura de literatura
infantil, a cada sessió, exposa les darreres novetats i cadascú s’emporta
en préstec algunes novetats. A la sessió següent es presenten les obres
llegides, i se'n fa una ressenya.
Per això, us presentem aquestes recomanacions basades en una tria de
les novetats que han arribat a la biblioteca durant aquest curs 2018-2019.
Les persones que hi han participat són:
Francina Bacardit
Mercè Esteve
Cristina Llobet
Teresa Orpinell
Isabel Ribalta
Elisa Sabater
Encarnació Sánchez
Assumpció Vila

Imatge portada: Joan Turú

