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EL PINTOR DELS POBRES

«París vist des del Sagrat Cor (Paris vue du Sacré Coeur), 1936»
Oli sobre tela, 200 x 275 cm / © Hereus de Jules Adler
Musée des Beaux-Arts de Dole (França)
Foto © Henri Bertrand, París

Nascut a Luxeuil-les-Bains (Alt Saona, Borgonya - Franc Comtat), en una
família jueva d'origen alsacià, Jules Adler (1865-1952) és un pintor de la
segona generació naturalista que té una obra extensa però poc
coneguda pel públic tot i que algunes de les seves pintures s’han
convertit en una icona de les lluites obreres reproduïdes en molts llibres
d’història. Aquest hivern, el Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme (MAHJ)
de París, coincidint amb el 75è aniversari de l'alliberament dels camps
nazis, presenta una exposició antològica del pintor. La mirada plàcida
de Jules Adler en aquesta tela segurament que seria una altra si el pintor
contemplés París encès per les vagues i les mobilitzacions dels «gilets
jaunes (armilles grogues)» que mantenen un pols amb el Palau de l'Elisi.

¿QUINA ÉS LA FRONTERA DEL
TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS?

El teatre per a tots els públics té el repte de connectar
amb tots els espectadors, una audiència diversa i exigent
que reclama la màxima qualitat i creativitat a unes
companyies de contrastada professionalitat

Que s’adreci a infants, joves i famílies no significa que sigui
“menor”. Tot el contrari. El teatre per a tots els públics —sovint,
per a algun en concret— té el repte de connectar amb tots i
cadascun dels espectadors, una audiència diversa i exigent
que reclama la màxima qualitat i creativitat a unes
companyies de contrastada professionalitat. Es tracta d’un
sector integrat per més d’un centenar de companyies amb
un perfil i unes dinàmiques particulars, que fa molta pinya, és
crític i es mou cada dia arreu del territori (i cada cop més,
també fronteres enllà). Una gran família que, sovint, actua
com a porta d’accés a les arts escèniques. Les primeres
experiències són crucials. La responsabilitat, altíssima.
Ofès pel tractament al teatre familiar en la darrera gala
d’Adetca Catalunya Aixeca el Teló, el sector de l’escena
infantil i juvenil es va alçar —si mai s’havia ajupit— per
reivindicar-se. Twitter va treure fum amb l’etiqueta
#elfamiliarenlluita que acompanyava el comunicat de
l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP),
creada el 2000 i que actualment agrupa una seixantena de
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companyies de diferents disciplines. La polèmica es va
resoldre amb diàleg i acords per promoure i dignificar
conjuntament el que, fins ara, ha estat considerat “el germà
petit de les arts escèniques”. Un menysteniment injust quan es
comprova que aquest tipus de teatre compta amb el mateix
rigor, categoria i art que pot tenir (o no) una companyia
adreçada al públic adult. Com afirma la TTP: “El teatre només
es diferencia entre bo i dolent”.

Deu peculiaritats del teatre familiar
1. Autònom, artesanal i estable. Característiques compartides
amb moltes de les companyies denominades emergents,
però el sector familiar ho és més per vocació que per
necessitat (que també). Els membres es reparteixen tots els
papers de l’auca: dramatúrgia, producció, disseny i
confecció, distribució, comunicació, etc., si bé molts grups
compten amb un equip de col·laboradors externs també
permanent. És el cas de Martí Doy, Alfred Casas o Joan Pena,
responsables de molts dels titelles i escenografies, o del
dramaturg Jordi Palet que, tot i integrar Farrés Brothers i cia,
“festeja” —com diu ell— amb altres companyies com Teatre
al detall, La Bleda, Jordina Biosca o Engruna Teatre, entre
d’altres.
2. De repertori. Gràcies al fet de consolidar-se com un equip
estable, els espectacles gaudeixen d’un llarg recorregut.
Habitualment el període d’explotació és de dos anys d’ençà
de l’estrena, durant els quals alternen els bolos amb
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produccions anteriors (segons demanda). Superat aquest
temps, els muntatges passen a formar part de la cartera de la
companyia, on —cada cas és diferent— poden arribar a
mantenir-s’hi més de deu anys. Una vida fructífera que, en
canvi, és gairebé anecdòtica en les companyies per a adults,
més propenses a fer-se i desfer-se segons els projectes.
3. De dimensions petites. Hi ha nombroses excepcions, però
generalment les companyies tenen dos o tres membres i
procuren que el format de les produccions sigui petit o mitjà
per poder-les traslladar i muntar amb la màxima comoditat.
Antigament —com en les arts escèniques en general—
abundava més el gran format. Exigències de la indústria.
4. Polivalent i obert tot l’any. Disposar d’un ampli catàleg —i
encara més si és variat amb espectacles de diferents gèneres,
per a diferents edats i de diferents formats (sala i carrer)—
permet treballar tot l’any. Sense renunciar al que són,
s’adapten a les necessitats del mercat. I, si cal, es desplacen,
munten, actuen i desmunten fins a dues o tres vegades en un
mateix dia, potser amb produccions diferents i tot. Els bolos no
s’escatimen.
5. Té circuit. En caldria més, però, fent familiar (si el producte
és bo) es treballa. D’aquí el salt al familiar d’algunes
companyies
d’adults.
Actuen
entre
setmana
en
programacions escolars i el cap de setmana en la cartellera
familiar, ja sigui en sales especialitzades (SaT! Teatre, Jove
Teatre Regina, La Puntual, LaSala de Sabadell...), cicles
estables o esporàdics, o en l’oferta d’entitats que han fet
gran l’escena per als més petits d’aquest país, com Fundació
Xarxa, Agrupació Rialles i La Roda. A més a més, participen
en les nombroses fires i festivals que s’organitzen a Catalunya,
com la Mostra Igualada, la Fira de Titelles de Lleida o El més
petit de tots; la FIET de Vilafranca de Bonany (Mallorca); FETEN
de Gijón o Teatralia de Madrid; Au Bonheur des Mômes (Le
Grand Bornand) o MOMIX (Kingersheim) a França, etc., on,
alhora, es promou activament l’assistència de programadors
i, per tant, sorgeixen noves oportunitats de feina.
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6. Públic fidel i prescriptor. La comunicació és molt relacional,
de boca-orella. Els espectacles (i les companyies) es
recomanen sobretot entre familiars i amics, i es teixeix una
gran fidelitat, no només amb els grups, sinó també amb les
sales i els circuits que els programen. Anar al teatre es
converteix en un hàbit per compartir. D’altra banda, els
mitjans de comunicació fan poc d’altaveu. Són comptats els
que en parlen a bastament. D’aquí el naixement, el 2014,
d’EscenaFamiliar.cat, el portal de la TTP. Tampoc capta gaire
l’interès de la crítica professional. N’hi ha, però es compta
amb els dits d’una mà.
7. Generacional i amb capes. Les companyies més veteranes
han vist passar fins a tres generacions familiars. Els infants que
anaven a teatre amb els seus avis o pares ara hi porten els
seus fills o, en el millor dels casos: els qui fa poc eren infants
ara són adolescents i continuen anant al teatre. La renovació
constant de públic d’un ampli ventall d’edats troba en les
“capes de lectura” un ham per connectar amb els més grans,
ja sigui amb interpretacions més profundes o picades d’ullet.
8. De carretera i manta. Comenten freqüentment que no
saben si es passen més hores al taller o a la furgoneta, on, per
cert, sorgeixen les millors idees. El cas és que fan molts i molts
quilòmetres (és molt relatiu, però alguna, com Xip Xap Teatre,
n’ha calculat entre 80.000 i 100.000 a l’any). Han recorregut
tota la Península i part del continent. Des de fa uns anys —de
les mancances, virtut— s’han obert molt al mercat exterior,
especialment l’asiàtic. Cada cop agafen més el vaixell o
l’avió, encara que pel volum d’algunes escenografies —i pel
risc que suposa, ja que més d’una i de dues vegades se’ls ha
extraviat l’equipatge especial— no poden eludir el trajecte
per terra. No els cauen els anells.
9. Sense star system. Hi ha companyies amb 40 anys de
trajectòria, com L’Estaquirot Teatre, L’Estenedor Teatre, Toc de
Retruc, Rocamora Teatre i Pep López que, més enllà del caliu i
la fidelitat del públic, no gaudeixen de popularitat. No són
mediàtiques perquè els mitjans no en parlen i, quan es veuen
forçats a fer-ho —per exemple, en l’anunci de premis de la
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seva categoria—, els releguen a un segon pla. Tot i la
discriminació positiva, les companyies familiars no omplen
titulars, d’aquí l’etiqueta #delfamiliarnipiu. Igualment, els jurats
difícilment contemplen els seus treballs en guardons com el
millor espectacle o categories tècniques quan podrien,
perfectament, optar-hi al costat de les companyies d’adults.
10. És professional, inquiet i compromès. Els darrers anys ha
anat eliminant l’intrusisme que s’hi atrevia sota el pretext del
“total, és per a nens”. L’oferta no professional ha caigut pel
seu propi pes. És un sector exigent que investiga, s’analitza, es
reuneix, debat i es forma de manera perseverant per oferir
sempre el millor. Creu en el que fa. El familiar és un compromís
amb una professió i un públic (del present) que, si l’atrapen,
estimarà també el món de l’escena i la cultura.

El peix que es mossega la cua
Hi ha feina, però es treballa en precari. A diferència d’altres
països (França, sense anar més lluny), no es disposa d’un
règim d’artistes per garantir unes condicions laborals òptimes
ni d’ajuts que permetin dedicar-se a la recerca, per la qual
cosa no es compta amb el temps suficient de creació.
Tampoc proliferen les facilitats pel que fa a residències
artístiques i/o tècniques, coproduccions, gires, etc.
Les condicions d’exhibició —encara avui es detecten
mancances tècniques en certs espais— agreugen la situació,
ja que determinen un tipus de produccions viables de muntar
i desmuntar amb el mínim temps possible. En aquest sentit, la
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coexistència amb el circuit escolar va en detriment del sector.
Les presses no són mai bones. Arribar a un teatre a les 8 del
matí per muntar, oferir dos passis seguits amb un petitíssim
marge entremig per preparar-ho tot de nou per a la nova
funció —també intèrprets i personal tècnic— i acabar a l’hora
pactada perquè els alumnes han de plegar puntuals —cal
sumar-hi el temps de desplaçament del teatre al centre
educatiu— és una aberració per al treball de l’artista.
El sector reclama el valor artístic i reconeixement professional
que li correspon, així com que li dediquin els mateixos
recursos i pressupost
El timeline acadèmic, però, no és l’únic taló d’Aquil·les. El
familiar ha de competir també amb el “privilegi” que tenen
habitualment les representacions per a adults. Qüestió de
prioritats. S’han donat casos, per exemple, de no poder
moure els focus en la matinal familiar de diumenge perquè
l’espai ja està il·luminat per la sessió per a adults de la tarda.
O haver-se d’adaptar a la seva escenografia.
Tot plegat respon a unes voluntats que, a vegades, es
camuflen sota una quota. El sector reclama el valor artístic i
reconeixement professional que li correspon, així com que li
dediquin els mateixos recursos i pressupost que a qualsevol
altra art escènica. És un fet: els espectacles familiars estan
pagats molt per sota dels d’adults. En general, els
programadors troben molt car un muntatge de més de 2.000
euros de caixet, mentre que quan es tracta d’adults si no
supera els 3.000 euros es pot arribar a considerar barat.
A això cal sumar-hi un altre hàndicap: el preu de l’entrada.
Mentre en els espectacles per a adults es pot trobar al voltant
dels 20 euros, en els infantils gira al voltant dels 5. S’estableix
un “preu polític”, popular, perquè l’entrada sigui més
assequible per a tothom, però per contra no es compensa la
davallada d’ingressos a taquilla. Per això, tot i l’aportació de
les administracions —que poden arribar a subvencionar la
meitat del caixet—, les sales sol·liciten ajudes diferenciades
per fer front a aquest dèficit estructural.
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Si l’espectacle és bo tothom n’ha de poder gaudir,
com en qualsevol pel·lícula de Pixar
D’altra banda, a Barcelona capital les companyies no van a
caixet, sinó a taquilla —pel que fa als percentatges, cada
teatre estableix les seves pròpies condicions. Per tant, aquest
decalatge acaba repercutint directament sobre elles. Actuar
a Barcelona implica un sacrifici, per això són ben poques les
companyies que hi fan temporada —només hi sobreviuen les
que anivellen els números.
Aquests són alguns dels “punts crítics” —així els qualifica— que
inclou el Pla Integral de les Arts Escèniques i musicals per a tots
els públics 2011-2018. Es va presentar el maig de 2010, però
s’ha aplicat residualment amb accions puntuals. La voluntat
de la Generalitat de Catalunya d’integrar-lo dins el Pla
Integral de Teatre ha despertat el temor del sector de quedar
novament relegat. “Cal defensar la parcel·leta”, afirma la
gerent de la TTP, Abigail Ballester, que afegeix: “En un món
ideal, la TTP no hauria d’existir. Si l’espectacle és bo tothom
n’ha de poder gaudir, com en qualsevol pel·lícula de Pixar,
que hi ha públic de totes les edats i no passa res”.
Fruit del Pla integral familiar, l’octubre de 2011, el CoNCA
(Consell Nacional de la Cultura i de les Arts) va editar, amb la
col·laboració de la TTP, el Codi de bones pràctiques
professionals a les arts escèniques i musicals per a infants i
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joves, un manual per dignificar la professió i millorar-la en els
àmbits de la creació, producció i exhibició.
El teatre familiar en xifres
El setembre del 2017, la TTP va elaborar també un Informe
sobre les instal·lacions en les arts de carrer per tal de
reconèixer-les com una disciplina més a tots els nivells.
“També s’adrecen a tots els públics i Catalunya n’és un
referent. Treballem perquè a les festes majors s’aposti per
programar espectacles de carrer, complementant l’oferta de
cultura popular i lúdica com diables, inflables, etc. I també
perquè els programadors i les fires les tinguin realment en
compte com un espectacle, no com a farciment”, subratlla
Ballester.
Altres cavalls de batalla són la desatenció d’alguns municipis
recolzant-se en la implicació —enorme i absolutament
voluntària— dels grups Xarxa i Rialles i la captació de públic
jove i adolescent, així com el foment del treball conjunt entre
els departaments de Cultura, Joventut i Educació de les
diferents administracions. Encara hi ha molts reptes pendents.
Jaume Amigó, que va ser president de Fundació Xarxa els
primers 20 anys de l’entitat, afirmava en el debat “Infants i
famílies exigeixen més teatre” del passat octubre: “Hem
avançat, estem molt millor que anys enrere, però també és
cert que tots pensàvem que el 2020 la cosa aniria de manera
diferent. No estem satisfets, és decebedor”. El sector és
unànime. El familiar està en lluita.
Article íntegre «El teatre familiar es reivindica com el que és: professional»,
signat per la periodista i crítica de teatre, especialitzada en l'àmbit de teatre
familiar, Núria Cañamares, publicat dins de «Dossier familiar» de la revista
«Entreacte», núm. 207, hivern 2019-2020, de l'Associació d'Actors i Directors
Professionals de Catalunya.
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LES NOVES NARRATIVES DIGITALS
Un vídeo d’un minut, una infografia interactiva
o fins i tot un videojoc... Fer rodar l'ull!

Un vídeo d’un minut, una infografia interactiva o fins i tot un
videojoc. Són noves maneres d’explicar allò que passa, més
enllà del text i la fotografia. Són les noves narratives digitals
que, si bé encara no han irromput amb tota la força en les
redaccions dels mitjans més veterans i consolidats, estan sent
la base per alguns dels més joves, com «Playground», que
basa el seu èxit en els vídeos de curta durada que difonen
pels seus canals a les xarxes socials i amb els quals resumeixen
les notícies més comentades a nivell mundial, sigui quina sigui
la temàtica. Una nova manera d'accedir a la informació que
també s'acabarà aplicant a la literatura.
La doctora en Periodisme i Comunicació, Nereida Carrillo,
defineix les noves narratives com una “manera d’explicar
traient profit dels recursos que aporta Internet”. Per Carrillo,
“es tracta d’explicar millor el que passa, de manera més
atractiva i efectiva”. Innovant en la forma d’explicar la
realitat s’arriba al públic jove que, segons Carrillo, “se sent
atret per formes més visuals i interactives de comunicació”.
Coincideix amb ella el periodista i professor de Periodisme a la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Patrick Urbano, que
valora positivament el fet que aquesta nova manera
d’explicar la informació “s’adapta molt bé a la generació
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millennial, aquells que ara tenen entre 20 i 35 anys”. Urbano,
però, adverteix que aquests vídeos o infografies “no
substitueixen l’article en profunditat” i veu “complicat que
facin reflexionar sobre la realitat”. Per Urbano, qui ha treballat
en diferents mitjans especialitzats en noves narratives i és
també professor de redacció digital a l’Escola Superior de
Protocol i Relacions Institucionals (ESPRI), “coneixem massa
històries i no tenim temps de pensar en profunditat entre el
contingut d'una i l’altra”.
Malgrat el risc de rebre crítiques, tant Nereida Carrillo com
Patrick Urbano coincideixen a assenyalar la importància que
té per a un periodista estar familiaritzat amb aquestes noves
narratives que comencen a irrompre fins i tot en alguns
mitjans veterans. “Per un periodista, és important conèixer
aquestes noves fórmules perquè revaloritza el seu perfil
professional i, si és freelance, li dóna valor afegit i el diferencia
dels seus competidors”, argumenta Carrillo.

Més enllà dels vídeos de curta durada, si hi ha una eina
narrativa que coincideixen a destacar els experts és el
newsgaming, un anglicisme que fa referència a la barreja
d’informació periodística i els jocs. Així, alguns mitjans tracten
d’explicar la informació als lectors fent-los formar part
d’aquesta i d’una manera lúdica. Les seves decisions
afectaran el desenvolupament del joc a la vegada que
aniran coneixent informació real.
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12th September, sobre les polítiques de l’expresident dels EUA
George W. Bush després dels atemptats de l’11 de Setembre
del 2001, i Cutthroat capitalism, creat el 2009 per entendre les
accions dels pirates somalis, són dos exemples de
newsgaming coneguts internacionalment. Aquest últim, creat
per la revista «Wired», permetia a l’usuari posar-se a la pell
d’un pirata, capturar un vaixell i negociar un rescat, tot
barrejat amb informació i vídeos del que aleshores estava
passant realment a les costes de Somàlia.
La clau d’aquest tipus de joc és, explica Patrick Urbano, que
atrau el públic més jove i els mitjans que hi treballen en
desenvolupar-los “saben com atreure aquest públic jove”.
Però la barreja del joc i la informació és només una de les
eines de les quals disposen els mitjans: documentals
interactius, reportatges multimèdia, cronologies interactives o
tot el que gira entorn al periodisme de dades (Big Data
journalism) són, per Nereida Carrillo, altres bons exemples. En
concret, Carrillo considera que un format es pot considerar
una eina de narrativa digital si compleix amb aquestes tres
característiques: multimèdia (“s’hibriden diferents formats no
juxtaposats, sinó integrats”), interactivitat (“els usuaris poden
personalitzar la història”) i immersió (“l’usuari se submergeix en
la noticia, té una experiència més sensorial”).

Cornabou 12

Les noves narratives digitals no deixen de ser una resposta a
les noves maneres de consum d’informació de la societat.
Segons un estudi del Pew Resarch Center, més de la meitat
dels usuaris de més de 50 anys prefereixen consumir la
informació en vídeo, en comptes de llegir-la. Entre els joves la
xifra arriba a prop del 40%. Aquestes dades vénen
acompanyades del fet que la lectura a Internet no és lineal i
continuada, com ha estat sempre el paper. Segons l’expert
en usabilitat, Jakob Nielsen, a Internet llegim en F, és a dir:
llegim la primera o primeres línies del text, fem una ullada en
vertical per, a continuació, llegir potser alguna línia que ens
cridi l’atenció per tornar tot seguit a la lectura en vertical. “Els
nous mitjans, com Vice o BuzzFeed, s’estan adaptant a com
llegeix la gent”, apunta Urbano.
Però no només és un canvi en la forma de lectura. El lector de
nous mitjans vol que el periodista l'ajudi a “discernir el que és
essencial del que és secundari i fins i tot d’allò que pot ser
prescindible”, tal com afirmaven el 2006 els professors de
Periodisme Ramón Salaverria i Francisco Sancho en el seu
llibre Diseño periodístico en Internet. En aquest espai de canvi,
les noves narratives digitals demostren ser una eina cada cop
més necessària per als periodistes i una nova manera de fer
informació fins i tot en els principals mitjans, que ja comencen
a buscar professionals especialitzats en aquest àmbit per
incorporar-los a les redaccions.

Article publicat pel periodista Adrián Caballero dins el Setmanari
d'anàlisi de periodisme i comunicació «Report.cat», projecte impulsat
pel Col·legi de Periodistes de Catalunya.
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ESCRIURE DES DE LA PRESÓ
Jordi Cuixart, pensant en els fills

Primer va ser Oriol Junqueras. Ara ha estat Jordi Cuixart.
Escriure des de la presó pensant en els fills ha estat el nexe
comú dels llibres publicats pels dos, polític i activista. Jordi
Cuixart ha escrit un conte sobre la llibertat d'expressió en clau
de faula. L'ha il·lustrat sensiblement Ignasi Blanch. L'àlbum,
publicat per l'Editorial Estrella Polar, amb la col·laboració
d'Òmnium Cultural, parla del dret que tenen de manifestar-se
lliurement tant els més petits com els que no ho són tant. A
«Un bosc ple d'amor» en un bosc frondós i ple de vida, un
eriçó malcarat impedeix que una oreneta hi faci el seu niu.
Davant d'una situació tan injusta com aquesta, tots els
habitants del bosc intenten pacíficament que l’eriçó canviï
d’actitud. Convèncer no es vèncer, però és un primer pas
que cal aprendre a fer des de molt aviat. Entre làmines, plana
la mirada solidària i surrealista d'Ignasi Blanch i, entre línies, el
somriure permanent de Jordi Cuixart que, des de la presó,
continua treballant amb un desig: «Que els nostres fills puguin
viure en un món més just, més lliure i més solidari».

© Ignasi Blanch / Estrella Polar
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NOVETATS LITERÀRIES
La selecció de les novetats més recents, tancada a la
recepció de l'última setmana de gener, recull, entre totes les
categories, 206 ressenyes d'àlbum i llibre il·lustrat, 42 ressenyes
d'autors catalans i 58 ressenyes de traduccions. En conjunt, un
total de 306 ressenyes de novetats que, com sempre, els
lectors del Suplement de Cornabou, poden trobar per ordre
alfabètic d'autors, en el cas dels apartats d'autors catalans i
traduccions, i per ordre alfabètic d'il·lustradors en el cas dels
àlbums i llibres il·lustrats, a més de la possibilitat de recuperar i
descarregar suplements anteriors en el web de novetats de la
revista [https://bit.ly/2GWI3ya]

«Discurs de Severn Cullis-Suzuki a la cimera de la Terra de Rio de Janeiro el 1992»
Nova col·lecció Akiparla. La força de la paraula
© Ana Suárez / Akiara Books, 2019
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(LLIBRE I ÀLBUM IL·LUSTRAT)

© Nora Brech / Editorial Nórdica

© Gemma Capdevila / Editorial Nanit
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© Axel Acheffler / Editorial Brúixola - Bruño

© Mariana Ruiz Johnson / Editorial Kalandraka
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© Joanna Concejo / Editorial Thule

© Rocio Bonilla / Editorial Animallibres
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© Gemma Capdevila / Editorial Nanit

© Raquel Díaz Reguera / Thule Edicions
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© Anna Font / Editorial Akiara Books

© María Elina / Editorial Kalandraka
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© Lucía Zamolo / Editorial Takatuka

© Albert Asensio / Editorial Nórdica

© Albert Asensio / Editorial Nórdica

© Beatrice Alemagna / Editorial Combel
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© Tove Janssen / Editorial CocoBooks

© Beatrice Alemagna / Editorial Combel

© Kate Read / Editorial Libros del Zorro Rojo

____________________________________________________________________________
Podeu visualitzar una tria de mes il·lustracions al canal FLICKR de la revista Cornabou
[https://www.flickr.com/photos/cornabou]
____________________________________________________________________________
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LLIBRE I ÀLBUM IL·LUSTRAT
Grec Abbott. «Hi ha una dragona al teu llibre». Text de Tom
Fletcher. Traducció de Núria Riera. Editorial Brúixola - Bruño Anaya. Barcelona, 2019 A partir de 5 anys.
Tot de làmines amb mil i una actituds i posicions de la
dragona protagonista. Des que surt de l'ou fins que es passa
l'estona esternudant, intentant apagar un foc, fins a berenar
per omplir la panxa i poder volar de nou.
Beatrice Alemagna. «Les coses que se'n van». Text de l'autora.
Traducció d'Aurora Ballester. Editorial Combel. Barcelona,
2019. A partir de 5 anys.
Àlbum de doble joc per fomentar el canvi de lectura visual.
Cada làmina té abans un paper ceba amb un petit detall
que canvia un punt de la imatge. A la vida hi ha moltes coses
que se'n van, que es transformen i que passen. Totes, però,
menys una. El lector la pot descobrir.
Mélanie Allag. «El pirata més terrible del món». Text de
Ruchard Petitsigne. Traducció de Jordi Vidal Tubau. Editorial
Baula, Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
La taverna d'en Robbie Cabells Bruts acull cada any l'elecció
del pirata més terrible del món. S'hi presenten quatre filibusters
ferotges, i cadascun està convençut que guanyarà. ¿Quin
d'aquests pirates aconseguirà el títol més preuat de tots els
mars i oceans?
Virginie Aracil. «Les formes del senyor Bear». Text de l'autora.
Traducció de Georgina Mercader. Editorial Combel.
Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
Una manera d'aprendre a comptar i reconèixer les formes en
català i en anglès. Cada títol de la sèrie inclou, a més, un
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annex final amb peces encunyades per jugar amb els
nombres i les formes bàsiques.
Virginie Aracil. «El petó més dolç». Text de l'autora. Traducció
equip Baula. Editorial Baula, Barcelona, 2019. A partir de 2
anys.
Llibre de cartró per als més petits amb perfils retallats. Cada
peça que s'obre conté una imatge amb un petó diferent
explicat en rodolí, per llegir en veu alta tantes vegades com
calgui i estimular els sentits i el llenguatge.
Armand, Carles Alberda i Carles Arbat. «Explorem
Tarragona!», «Explorem Lleida!» i «Explorem Girona!». Textos
de Cristina Serret, Núria Piqué i Lourdes Campuzano.
Col·lecció Explorem el Món. Editorial Mediterrània. Barcelona,
2019. a partir de 7 anys.
Una manera de descobrir cadascuna de les ciutats amb
propostes de rutes, activitats i jocs per fer en família. A més,
una oportunitat per descobrir-ne la història i els períodes més
importants que han fet que cadascuna de les ciutats
explorades tingui una personalitat pròpia. Una quarantena de
missions i enigmes, alguns amb codis QR. La Tàrraco i la Ilerda
del temps dels romans o els calls jueus de l'Onyar, amb ulls
d'avui.
Mónica Armiño. «La meva família és especial». Edicions del
Pirata. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
La diversitat familiar amb unes làmines singulars de l'autora
que fan entrar els primers lectors en una història
protagonitzada per molts animals, on una àvia centenària
convida la seva família pel seu aniversari. Text en lletra
majúscula.
Eva Armisén. «La mare i el mar». Text de Heeyoung Ko.
Adaptació de Santi Balmes. Editorial Principal dels Llibres.
Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Història de tres generacions de haenyeo, les sirenes sudcoreanes de l’illa de Jeju: una filla, la seva mare i l’àvia. La
mare és una haenyeo, una dona del mar. Ella i les seves
companyes es preparen cada dia per anar al mar: s’equipen
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amb aletes per nedar, ulleres per bussejar, un cinturó de llastre
per submergir-se i una xarxa per guardar la seva pesca.
Aquestes dones bussegen el fons marí, on atrapen pops,
recullen algues i pesquen marisc. Les haenyeo practiquen
una tècnica mil·lenària de busseig mitjançant la qual se
submergeixen sense bombones d’oxigen. Algunes d’elles
poden aguantar la respiració fins a tres minuts, però tenen un
secret: com els dofins, les dones del mar deixen anar l’aire
quan arriben a la superfície amb un so anomenat sumbisori o
xiulet del vent. Un dia, la mare intenta atrapar una orella de
mar molt gran, però es queda sense aire als pulmons. L’àvia la
rescata i li ofereix una valuosa lliçó: el mar no perdona la
cobdícia humana, i si et tornes cobdiciosa sota l’aigua, pots
morir.
Albert Asensio. «La Victòria somia». Text de Timothée de
Fombelle. Traducció d'Oriol Sánchez Vaqué. Editorial Nórdica
Libros. Madrid, 2019. A partir de 9 anys.
La Victòria és una lectora voraç. Somia amb duels i
persecucions, amb missions perilloses a Sibèria, o que un
alienígena s’emporta la seva germana per sempre. Per
desgràcia, viu a Chaise-sur-le Pont, el lloc més tranquil i avorrit
del món. Però un dia, de sobte, comencen a succeir coses
inexplicables: el seu amic Jo està investigant la pista de tres
xeienes, els seus llibres desapareixen de l’estanteria de la seva
habitació i una nit sorprèn un cowboy conduint el cotxe del
seu pare. Definitivament, alguna cosa extraordinària ha de
passar.
Miren Asiain Lora. «Un milió d’ostres dalt de la muntanya». Text
d'Àlex Nogués. Editorial Flamboyant. Barcelona, 2019. A partir
de 5 anys.
¿Com han arribat unes ostres fins dalt d’una muntanya?
Després de milions d’anys la Terra té moltes coses per explicar.
L’autor, geòleg especialitzat, guia els lectors pels misteris de la
geologia.
Pablo Auladell. «Cargol». Text de Pablo Albo. Editorial A Buen
Passo. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Malgrat allò que el seu nom pot suggerir, en Cargol no és un
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cargol normal, de fet és el cargol més ràpid de tot l'hort. A
més a més, a en Cargol li agrada somiar: per exemple li
encantaria arribar fins al garrofer a l’altre costat de la tàpia.
Un dia finalment comença el seu viatge, carregant el seu bon
humor, el seu esperit possibilista i un indestructible desig de
viatjar.
Pierre Bailly. «Superpelut». Text conjunt de Céline Fraipont.
Col·lecciò Petit Pelut. Editorial Base. Barcelona, 2019. A partir
de 5 anys.
A Superpelut, el Petit Pelut està fascinat per un superheroi fort i
musculat, Supernyap. Però la realitat és enganyosa i l’heroi és,
en veritat, un nen rodonet i tímid. En aquesta nova aventura,
el Petit Pelut ens parla de les aparences i del pes de la mirada
dels altres.
Diego Barletta. «Animals de companyia». Text d'Ana Galán.
Editorial Tramuntana. Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà),
2019. A partir de 4 anys.
La protagonista viu en una granja plena de dinosaures.
Stegosaurus, Iguanodon, Triceratops, Diplodocus, ... La seva
feina es cuidar-los!
Agnese Baruzzi. «El retorn dels monstres capgirats», «Què hi ha
darrere la porta?» i «Qui hi ha a la finestra?». Disseny de
l'autora. Editorial VVKids - Vicens Vives. Barcelona, 2020. A
partir de 3anys.
A través d'un joc de figures en moviment i transformació els
més petits poden fer girar els eixos i descobrir monstres
acolorits que no fan por. Una manera de posar el món de
cap per avall i tenir les primeres sorpreses.
Christine Battuz. «Bona nit, tots a dormir». Text de l'autora.
Edicions del Pirata, Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Un conte que ajuda a dormir amb una lluna que s’il·lumina.
La història explica com se'n van a dormir diferents animals. La
càlida llum que projecta la lluna, omple les habitacions
fosques d’una tènue llum que permet llegir el conte a la
vegada que crea una atmosfera idònia de repòs. Té una
durada de trenta segons. A més, es converteix en una
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joguina, ja que els petits poden activar la llum.
Pilarín Bayés. «Petita història del Servei Meteorològic de
Catalunya». Col·lecció Petites Històries. Editorial Mediterrània.
Barcelona, 2020. A partir de 8 anys.
Una manera lúdica d'explicar a petits i grans com es va anar
formant de mica en mica, al llarg dels anys, el que avui es
coneix com a Servei Meteorològic de Catalunya i les diferents
etapes viscudes des que tot va començar quan Eduard
Fontserè, juntament amb una colla d’amics aficionats a
observar el cel, van decidir posar en comú les dades. Junts
van començar a fer prediccions del temps per ajudar a
pagesos, pescadors, pilots d’avió i ciutadans en general.
Maria Beitia. «En Joan ha perdur la A. Un viatge per l'obra de
Joan Brossa». Text de Pep Molist. Col·lecció Tresors. Editorial El
Cep i la Nansa. Vilanova i la Geltrú, 2019. A partir de 5 anys.
L'àlbum apropa la figura i l'obra de Joan Brossa amb la
narració de la història on la il·lustració promou un exercici
d'observació actiu per part dels infants que hauran d'ajudar el
protagonista a trobar els poemes visuals que hi ha amagats
en cada pàgina. Un joc d'observació artístic que compta
amb la col·laboració de la Fundació Joan Brossa que ha
cedit els poemes per a la publicació.
Laia Berloso. «El llibre de les estacions». Text d'Anna Canyelles.
Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
¿Qui és aquest animaló que apareix al llarg de totes les
estacions de l'any? Els lectors poden seguir el rastre de la
gossa Neula i trobar un conte per a cada mes. A més, el
paisatge de cada estació va canviant amb les il·lustracions.
Claudia Bielinsky. «Ple, ple, ple d'animals». Text d'Alexandra
Garibal. Traducció d'Abel Carretero. Editorial Baula,
Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
El món és ple d'animals. N'hi ha de petits, n'hi ha de gegants,
n'hi ha de rabiüts i n'hi ha de simpàtics. Alguns caminen per
terra, d'altres fan bombolles sota l'aigua i alguns volen per
l'aire. Gran àlbum amb un ampli catàleg de bestiari amb les
seves descripcions.

Cornabou 27

Alba Bla. «Tinc dues famílies». Text d'Antònia Cardona i Natàlia
Ferrús. Col·lecció: Contes Familiars. Edicions 96, La Pobla
Llarga, Ribera Alta, País Valencià, 2019. A partir de 5 anys.
En Luca té dues famílies i fa classes de circ. La col·lecció està
concebuda com una eina per treballar la diversitat familiar, el
respecte, la convivència i la igualtat. Les històries, com la de
la Luca, mostren diferents tipus de família.
Aaron Blabey. «Mos el gos». Text de l'autor. Traducció de
Muntsa Fernàndez. Editorial Barcanova. Barcelona, 2019. A
partir de 3 anys.
El Mos és un gos golafre i egoista. Vol totes les pilotes, tots els
ossos, totes les joguines i es nega a compartir-lo amb el seu
company Met. Però ser tan egoista pot tenir conseqüències
nefastes.
Ignasi Blanch. «Un bosc ple d'amor». Text de Jordi Cuixart.
Col·lecció Primers Lectors. Editorial Estrella Polar - Grup 62.
Amb la col·laboració d'Òmnium Cultural. Barcelona, 2019. A
partir de 3 anys.
Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, empresonat per la
justícia espanyola arran d'haver liderat amb Jordi Sànchez
una manifestació pacífica al centre de Barcelona ha escrit
des de la presó un conte que ha acabat sent un àlbum
il·lustrat per Ignasi Blanch sobre la llibertat d’expressió i el dret
a la manifestació per a petits i no tan petits. En un bosc
frondós i ple de vida, un eriçó malcarat impedeix que una
oreneta hi faci el seu niu. Davant la situació injusta, tots els
habitants de l’indret intenten pacíficament que l’eriçó canviï
d’actitud.
Julio Antonio Blasco. «Tothom al tren!». Text d'Àngels Navarro.
Editorial Combel. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
En Croco, en Leo i en Panda reben una invitació per a la festa
d’aniversari d’una amiga que viu a la muntanya. I hi aniran en
tren. Arriben a l’estació, compren el bitllet, busquen el seu
vagó i el tren es posa en marxa. Els petits lextors hi poden
pujar estirant les llengüetes, aixecant les solapes i descobrint
com és un tren per dins en classe pop-up.
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Blexbolex. «Senyor Gat». Text de l'autor. Libros del Zorro Rojo.
Barcelona, 2019. A partir de 6 anys.
El Senyor Gat és expulsat de casa seva. El seu amo, fart de les
seves malifetes, l’ha llençat per la finestra. Casualment aterra
sobre unes botes vermelles i, amb elles i una gorra que troba
a les escombraries, comença a vagar sol per la ciutat. De
seguida es troba un conill, càndid i neci, a qui convenç amb
la seva xerrameca perquè sigui el seu company d’aventures.
Els dos amics estan famolencs i, per aconseguir menjar, han
de dissenyar un bon pla que inclou l’engany i l’astúcia, a més
de comptar amb l’ajuda d’Elodie. Una picada d'ullet del
clàssic «El gat amb botes» de l'il·lustrador Bernard Granger
(Douai, França, 1966), que utilitza el pseudònim de Blexbolex.
Rocio Bonilla. «Juguem amb la Minimoni!». Text de l'autora.
Editorial Animallibres. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
A la Minimoni li agrada fer moltes coses: pintar, llegir, jugar, fer
esport... No para quieta ni un segon. Per això, ara proposa un
llibre d’activitats per compartir entre tots. S'hi troben jocs per
posar a prova l'enginy dels usuaris, fitxes per afinar la destresa
de tots ells amb el llapis i trucs per desenvolupar la imaginació
i aprendre a alimentar-la.
Silvia Bonanni. «Què ens cal?». Text de Gianni Rodari.
Traducció de Teresa Duran. Editorial Kalandraka. Barcelona,
2020. A partir de 5 anys.
Un raonament deductiu, o sil·logisme que conserva tota la
seva força innovadora, des de la senzillesa i l’enginy. És
l’exemple perfecte de com l’autor convertia les paraules i les
idees en joguina poètica i intel·ligent; una lectura que el
cantautor italià Sergio Endrigo va convertir en cançó, i que en
català va ser musicat per Toni Giménez. El relat segueix una
successió lògica i esglaonada sobre l’origen d’un objecte
quotidià. Per aconseguir una gran cosa a vegades n’hi ha
prou amb el mínim. Els collages de Silvia Bonanni practiquen
aquest salt creatiu i transformador de l’art, amb una proposta
que combina tota mena de retalls de paper imprès amb
elements tèxtils.
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Ellie Boultwood, Hannah Cockayne i Kylie Hamley. «Mira,
toca, sent». Text de les autores. Traducció de Núria Riera.
Editorial Brúixola - Bruño. Barcelona, 2019. De 0 a 3 anys.
Un llibre ple de textures, formes i colors especialment dissenyat
per compartir amb els bebès. Cadascuna de les activitats
que inclou estimula els sentits de l'infant i els convida a
interactuar amb les pàgines, amb l'adult que l'acompanya i
amb el món que l'envolta.
Laëtitia Bourget. «La meva casa al bosc». Text d'Alice Gravier.
Libros del Zorro Rojo. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
Un àlbum en format acordió, de 4 metres de llarg. El
protagonista convida el lector a recórrer el camí que porta a
la seva llar, una casa al bosc. Per una de les cares del llibre
gegant comença el viatge: travessar el poble, creuar el pont,
passejar per la riba del riu... Un mural sorprenent i delicat on
l’amfitrió explica, pas a pas, com arribar a casa seva. Una
cop allà, a l’altra cara del llibre, s'accedeix a les diferents
habitacions on hi ha una infinitat de detalls per descobrir. A la
sobrecoberta es reprodueixen els objectes que els lectors han
de trobar a les làmines.
Marc Boutavant. «Gos Pudent» i «Gos Pudent va a l'escola».
Text de Colas Gutman. Traducció d'Isabel Obiols. Editorial
BlackieBooks, Barcelona, 2019. A partir de 7 anys.
Gos Pudent viu en un cubell d’escombraries, fa olor de
sardines, està ple de puces i el seu pèl sembla una catifa
vella. I per si amb això no n'hi hagués prou, és un gos bastant
ximple. Però malgrat tot això, té un cor molt gran i és un pou
d'optimisme i d'alegria. Nova col·lecció en la qual Gos Pudent
viu un munt d’aventures i d’emocions al costat del seu fidel i
únic amic, Gatxafat, un altre desgraciat de la vida. A
Gatxafat el va atropellar un camió i per això és tan pla. És el
millor amic de Gos Pudent i l’ajuda a entendre la vida,
perquè la majoria de les vegades Gos Pudent no entén res.
Una sèrie de deu volums que té de fons la reflexió sobre
qüestions del dia a dia de tothom. De Gos Pudent se'n
prepara una sèrie televisiva de 52 capítols que s'estrenaran a
França el 2021 i probablement, després, a la televisió
catalana.

Cornabou 30

Nora Brech. «Qui vol venir a la meva festa d`aniversari?». Text
de l'autora. Traducció de Blanca Busquets. Editorial Nòrdica.
Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
Un àlbum il·lustrat per a prelectors i primers lectors sobre el
valor de tenir amics amb qui compartir les alegries. L'Ida és
una petita óssa molt dolça que viu al Pol Nord. Acaba de fer
anys i té moltíssima feina: ha de preparar un pastís, inflar els
globus i adornar la taula per celebrar el seu aniversari. ¿Però
qui anirà a la festa de la petita Ida? Perquè al Pol Nord no hi
viu gairebé ningú.
Laura Brenlla. «El món dels vikings». Text de Federica Magrin.
Editorial VVKids - Vicens Vives. Barcelona, 2020. A partir de 5
anys.
Un llibre per reviure les aventures dels vikings des de casa i per
descobrir els secrets de la nostra civilitzacio. Es poden muntar
els personatges i els escenaris per jugar amb la història.
Lucie Brunellière. «Retrats d'animals». Disseny de l'autora.
Col·lecció: Els Meus Imaginaris. Editorial Joventut. Barcelona,
2019. A partir de 3 anys.
Un llibre de dimensions considerables amb una fascinant
galeria de trenta retrats d’animals de tot el món amb el seu
nom corresponent. Uns retrats sobris i tan impactants com si
sortissin d’un estudi fotogràfic, en els quals l’autora copsa tota
la bellesa animal i li dóna vida i poder. Un homenatge a
l’animalitat.
Neus Caamaño. «Hola, matí!». Text de Mar Benegas. Editorial
A Buen Paso. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Cada dia és una aventura i, quan s'és nadó, tot és nou. Dir
«hola» al gat, al piano, jugar amb la tortuga. Saludar els núvols
o una amiga. Explorar, mirar, tocar... Així passen les hores i,
quan és l'hora d'anar al llit, se saluden els somnis dient «bona
nit». Una manera de jugar amb les formes de salutacions
«hola»i «adéu» que proposa un recorregut al voltant del dia,
dels objectes, dels moments i les persones que envolten el
nadó en els seus primers passos per descobrir-se a sí mateix i el
món que habita.
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Sílvia Cabestany. «Nusos». Text de Xavier Blanch. Editorial
Baula. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Hi ha nusos i nusos. N'hi ha de senzills i n'hi ha d'enrevessats.
N'hi ha que són fàcils de desfer i n´hi ha que déu-n'hi-do! Els
nusos més difícils són els que no es veuen, com els que de
vegades es noten panxa endins.
Toni Cabo. «El gegant de merengue». Text de M. Carmen
Sáez. Col·lecció Salabret d'Històries. Edicions 96. La Pobla
Llarga, Ribera Alta, País Valencià, 2019. A partir de 5 anys.
Hi ha un país, a la vora de la mar de Llimonada conegut com
el País de Merengue i Caramel. Els seus habitants, tots de
merengue, són molt alegres, tot i que viuen sota les ordres de
Merengot, un gegant de geni curt que els ha fet creure que
els forasters són dolents. Ningú no ha vist mai cap persona
diferent, però un dia, mentre els caramenguins juguen
tranquils a la platja, hi arriba una sorpresa que els canvia la
vida de dalt a baix: dues germanes agosarades que els
deixen bocabadats. I comença una aventura inesperada.
Manu Callejón. «El meu primer memory. Les bestioles».
Editorial Combel - Casals. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
Un llibre tot de cartró amb cinc propostes del joc del memory
per aprendre els noms de les petites bestioles de cinc entorns
diferents: el camp, l’estany, el bosc, sota terra i la nit. A la
pàgina esquerra, hi ha una escena amb diverses activitats
d’observació i, a la dreta, hi ha el joc del memory, amb
quatre parells de cartronets per relacionar.
Jordi Calvís. «La petita enciclopèdia del Procés». Text de Pau
Clua. Editorial Penguin Random House. Barcelona, 2019. A
partir de 10 anys.
¿Quantes vegades s'ha proclamat la República Catalana?
¿Quantes persones van votar el 9-N? I l'1-O? ¿I quantes han
participat a les manifestacions de l'11 de setembre? ¿Quant
es trigaria a fer la Via Catalana a peu? ¿Quina va ser la ruta
de les urnes? ¿Què és una Moleskine? ¿Quina és la
composició química del Fairy? ¿Qui és Piolín? ¿On és Sant
Esteve de les Roures? ¿D'on surt el llaç groc? ¿Què es va
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enganxar i escriure als cotxes «devastats» de la Guàrdia Civil?
¿A quines viles de Catalunya hi ha places o carrers 1
d'Octubre? ¿Qui és Joan Bonanit? ¿Quines preguntes ha de
formular el jutge Marchena obligatòriament als testimonis
abans de l'interrogatori? Una miscel·lània que aplega dades,
curiositats, records i moltes emocions.
Kelly Canby. «Història d'un forat». Text de l'autora. Traducció
de Marta Salvadó. Editorial Tramuntana. Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà), 2019. A partir de 5 anys.
En Litus es troba un forat abandonat al terra d’un camí. El
recull i se’l posa a la butxaca. I es pregunta quantes coses pot
fer amb aquest forat.
Gemma Capdevila. «Inevitable». Cançó del grup Oques
Grasses. Editorial Nanit. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
Un conte basat en la cançó homònima d'Oques Grasses. Una
cançó contada que obre una finestra imaginària per gaudir
de la vida i de la bellesa sense pensar en les caigudes. Un
conte basat en la poesia, vàlid per a tots els públics. Conté
també un solucionari d'activitats proposades, dues
il·lustracions per acolori, una proposta de jocs i converses i un
alfabet per descarregar i desxifrar els jeroglífics que el conte
amaga.
Mónica Carretero. «El líder». Text de Pilar Serrano. Editorial
Tramuntana. Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà),2019. A
partir de 4 anys.
La petita bassa s’està assecant. Els seus habitants estan molt
preocupats: necessiten un líder que els dirigeixi. Qui serà el
més adient?
Bàrbara Castro Urío. «A dormir, petita balena!» Disseny de
l'autora. Editorial Zahorí Books. Barcelona, 2019. A partir de 3
anys.
Un petit viatge per fer abans d’anar a dormir. Una petita
balena grisa ha nascut en aquest llibre. Mentre tasta els colors
de l’arc de Sant Martí, es va fent cada cop més gran. Quan
es menja l'última bola, ja és fosc. És hora d’anar a dormir. Una
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introducció als colors, els números, les formes i les hores del
dia. Pàgines troquelades de cartró.
Ona Caussa. «La Quokka Moka». Text de María Solar.
Traducció de Joan Bustos. Editorial Animallibres. Barcelona,
2019. A partir de 5 anys.
Un dia, sense voler, la Quokka Moka, una marsupial
australiana, extermina la seva espècie. Només sobreviuen ella
i la seva àvia, que per cert està molt enfadada. Totes dues,
amb l’ajuda de l’esperit del gripau Roco, el seu millor amic,
han d’anar a l’Antiunivers a buscar els quocos per intentar
recuperar la seva espècie. Una aventura entre el món del
dret i el món del revés.
Mark Chambers. «Superratolí. El robatori del gran formatge».
Text de M. N. Tahl. Traducció de Marta Salvadó. Editorial
Baula, Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
La notícia del robatori del Gran Formatge s'estén com la
pólvora per Ratòpolis. ¿Qui ha estat el roí rosegador que ha
robat aquesta magnífica menja? Podrà l'heroi emmascarat,
en Superratolí, capturar el malèvol malfactor abans que no
sigui massa tard? Cada làmina té una sorpresa amb peces
mòbils.
Sébastien Chebret. «Mare robot». Text de Zidrou. Traducció de
Montse Molist. Editorial Baula. Barcelona, 2019. A partir de 5
anys.
Per a alguns és molt pràctic tenir una mare robot a casa que
fa tota la feina. ¿Però i si un dia decideix declarar-se en
vaga? Per això, el conte comença dient en boca dels petits
protagonistes: «He de reconèixer que n'estem molt contents,
de la nostra mare robot. A casa, ens fa tota la feina.
Absolutament tota. Neteja el que embrutem. Endreça el que
desendrecem. Omple la nevera. També cuina molt bé.
Sobretot els raviolis de llauna i les torrades de melmelada.»

Cornabou 34

Laurianne Chevalier. «Descobreixo els arbres i aprenc a
reconèixer-los». Text de Vincent Albouy. Traducció:
Animallibres. Editorial Animallibres, Barcelona, 2019. A partir
de 5 anys.
Auró, roure, tell, avet, castanyer, olivera, bedoll, pomera... El
lector pot seguir la pista dels arbres amb aquesta guia que
dóna les claus per reconeixe'ls i comprendre millor com
funcionen al llarg de les estacions. A més, es poden dibuixar.
Marc Clamens i Laurence Jammes. «En Bob i els seus amics».
Text dels autors. Traducció de Marta Salvadó. Música de Jules
Bikôkô. Editorial Combel. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
En Bob i el seu contrabaix canvien de casa. El llibre permer
escoltar les melodies noves que descobreix en Bob en aquest
veïnat tan musical. Es pot descarregar la cançó sencera al
final del llibre composada per Jules Bikôkô, membre del grup
musical Macaco.
Ben Clanton. «Narval i Lludri». Text de l'autor. Traducció
d'Amanda B. Bradbury. Editorial Joventut, Barcelona, 2019. A
partir de 7 anys.
¿Què passa entre dos superbons amics quan coneixen un nou
superamic? ¿Pot la gelosia acabar amb una amistat? Narval i
Medu tornen per explicar la seva pròpia experiència amb
dosis d’humor. Tercer lliurament dels Llibres de Narval i Medu.
Una sèrie perquè els petits comencin a ser lectors autònoms,
descobrint algunes de les infinites curiositats del mar.
Montse Clotet. «La increïble història d'un núvol». Text de
l'autora. Col·lecció El Dodo Bobo. Sd.Edicions, Barcelona,
2019. A partir de 5 anys.
Un núvol descobreix l'home del temps. ¿Però qui és aquest
agosarat que s'atreveix a fer pública la seva intimitat? Una
història rimada en la que els dos protagonistes juguen a fet i
amagar fins que inevitablement es troben. Un conte que
l'autora dedica al pare dels seus dos fills, mor de càncer. La
meitat dels drets d'autor es destinen al Repte Metàstasi de
l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).
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Tom Clohosy-Cole. «Passatgers al Discovery Espress». Text
d'Emily Hawkins i Tom Adams. Editorial La Galera. Barcelona,
2019. A partir de 7 anys.
Una aventura interactiva per despertar la imaginació dels
aspirants a enginyers. El professor Pendleton convida els
lectors al Discovery Express. Viatjaran per la història del
transport: la invenció de la roda, la bicicleta, les màquines de
vapor o la conquesta de l'aire. Però hi ha un problema: el
professor ha desaparegut. En cada pàgina hi ha finestres
secretes amb pistes i codis que ajuden a resoldre el misteri.
Charline Collete. «El petit cuidador d’insectes». Text de
Nastasia Rugani. Traducció de Delfín G. Marcos. Editorial
Nórdica Libros. Madrid, 2019. A partir de 8 anys.
Si una mosca o un escarabat tenen una ala danyada o una
pota trencada, necessiten urgentment al cuidador d'insectes.
El cuidador fa meravelles amb la seva agulla sanadora, tot i
que s'acosta el moment de la seva jubilació i necessita passar
el relleu al seu fill Noc; a la fi i al el cap, és un treball que es
transmet de pares a fills. Sempre ha estat així. El problema és
que Noc tem als insectes i a més l'Agulla no sembla respondre
davant la seva inseguretat. Per contra, la seva germana gran,
Lulu, estaria encantada de continuar amb la tradició. Amb
dolçor i precisió, aquesta novel·la aborda subtilment les pors a
no complir amb les expectatives dels nostres éssers estimats i
la necessitat d'acceptar les nostres pròpies eleccions per
superar els temors.
Joanna Concejo. «L'ànima perduda». Text d'Olga Tokarczuk.
Traducció de Xavier Farré. Col·lecció Fuera de Órbita. Thule
Edicions. Barcelona, 2019. A partir de 6 anys.
Una commovedora història sobre l’espera, la paciència i la
introspecció, concebuda com un llibre d’art per a totes les
edats que va rebre el Premi Bolonya Ragazzi 2018, Menció
Especial en Ficció. El tema filosòfic, la pròpia qüestió de
l’ànima, s’explora a través d’unes il·lustracions que traspuen
una sensació de pau i meditació. Joanna Concejo representa
la malenconia i l’alegria evocades per la memòria amb
traços fins i dibuixos minuciosos.
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Marta Comín. «Abracadabra». Editorial Combel - Casals.
Barcelona, 2019- A partir de 3 anys.
En Daniel ha rebut el millor regal del món pel seu aniversari: el
maletí de màgia de l’avi. ¿Quins trucs hi trobarà? ¿Quines
sorpreses conté? Un llibre ple de màgia.
Marianna Coppo. «Petra». Text de l'autora. Traducció de
Carlos Mayor. Col·lecció Petits Curiosos. Editorial Joventut.
Barcelona, 2019. a partir de 5 anys.
¿És una muntanya? ¿És una illa? És Petra! Les il·lustracions
desplacen els lectors a l’univers imaginari d’una pedreta que
es troba en circumstàncies que canvien constantment. Un
àlbum que demostra el poder de la perspectiva i de la
imaginació. Petra és una petita pedra que es creu que és una
majestuosa muntanya... fins que un gos la recull per jugar
amb el seu amo i acaba anant a parar a un niu d’ocells.
¿Segueix creient que és una muntanya? No, Petra ara és un
ou! Un ou dins d’un món ple de possibilitats. Després cau en
un estany i es converteix en una illa increïble... i finalment en
la mascota d’una nena.
Francesca Cosanti. «El gran llibre dels dinosaures gegants / El
petit llibre dels dinosaures més petits». Textos de Francesca
Cosanti, Cristina Banfi i Cristina Peraboni. Cossetània Edicions.
Valls, 2019. A partir de 7 anys.
Alguns dinosaures eren enormes, més grossos que alguns
vaixells. Altres eren sorprenentment petits, fins i tot més petits
que una bicicleta de criatura. En aquest llibre els hi són tots. Els
gegants de la prehistòria han estat recollits a les pàgines d’«El
gran llibre...», mentre que a «El petit llibre...» hi ha els
exemplars més menuts que s'hagin vist mai. Un treball intens
de la il·lustradora italiana Francesca Cosanti, nascuda el 1985
a Martina Franca (Pulla, Itàlia) i que dedica actualment el seu
ofici a la publicitat i el món editorial.
Marta Costa. «Qui vol jugar amb mi?». Text de l'autora.
Col·lecció Nous i Esbojarrats. Editorial Baula. Barcelona, 2019.
A partir de 5 anys.
¿Un ós en un equip de futbol? Ni parlar-ne! Els cocodrils no
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accepten en Berni. Ell, lluny de rendir-se, decideix formar el
seu propi equip. La rata és més ràpida que un llamp i
l'elefanta pot ser una gran portera. Juntament amb el fort
goril·la i l'hàbil flamenc, s'enfronten els cocodrils. ¿Però, quin
equip guanyarà el partit?
Jessica Courtney-Tickle. «El llac dels cignes». Text de Katy
Flint. Traducció de Núria Riera. Editorial Brúixola. Barcelona,
2019. A partir de 5 anys.
Un bruixot malvat ha convertit en cigne la princesa Odette.
¿Es podrà deslliurar de l'encanteri ella? Un àlbum per conèixer
els personatges del clàssic com Odile, la filla del pervers
bruixot i per veure la princesa Odette en la seva lluita contra
l'encanteri. Els lectors poden premer la nota musical que hi ha
en cada làmina perquè la història es conegui amb la música
de Txaikovski. Cada tema es pot escoltar també pitjant el
cercle de cada làmina.
Cuchu. «La mofeta presumida». Text d'Anna Fité. Col·lecció I
si...? Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 4 anys.
La mofeta ha trobat una moneda mentre escombrava la
placeta. ¿Li sona a algú...? I s'ha comprat un llaç preciós.
Però ella continua fent una pudor insuportable que mareja els
pretendents que s'hi acosten. ¿Serà l'amor capaç de superar
totes les adversitats?
Eva Czerwenka. «Busca i Troba. On és en Pinky?». Text de
l'autora. Traducció de Jordi Pujol Manyà. Editorial Tramuntana.
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), 2019. A partir de 5 anys.
Una excursió acompanyada de moltes il·lustracions amb
l'objectiu de trobar el pingüi de la casa.
Kaia Dahle Nyhus. «El món va dir sí». Text de l'autora.
Traducció de Meritxell Salvany. Editorial Takatuka. Barcelona,
2019. A partir de 6 anys.
Un bon dia va començar el món i va començar el temps, i del
xoc entre planetes en va sorgir la Terra. I van començar les
estacions. I primer vam ser peixos dins l’aigua, després, rèptils i,
més tard, mamífers. Vam començar a caminar sobre dues
cames i vam fer les nostres primeres eines. I el món semblava

Cornabou 38

enllestit, però d’ençà d’aleshores sempre hem continuat
inventant i fabricant coses noves que ens han portat progrés,
però també destrucció. I des de llavors el món no s’ha aturat, i
nosaltres tampoc. Premi de la Crítica de Noruega.
Owen Davey i David Hawcock. «Dinopop. 15 pop-up
increïbles». Text d'Owen Dawey. Traducció de Georgina
Mercader. Editorial Combel. Barcelona, 2019. A partir de 3
anys.
Els dinosaures i els rèptils prehistòrics cobren vida en aquest
pop-up. Amb15 dinosaures en tres dimensions i un disseny
gràfic molt dinàmic per als petits seguidors de les criatures
més grans que han poblat el planeta.
Beckie Davies. «La tortugueta i el mar». Text de Jennie Poh.
Traducció de Núria Riera. Editorial Brúixola. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
A la Tortugueta li encanta el lloc on viu: un preciós mar ple de
colors vius i sorpreses meravelloses. Però un bon dia el mar es
torna fosc, lleig i trist, i la pobra tortuga corre un gran perill.
¿Serà capaç de sortir-se'n? Els primers lectors poden explorar
el mar amb la petita tortuga i conèixer la lluita terrible de les
espècies que hi viuen quan el plàstic i la contaminació
envaeixen els seus caus.
Benji Davies. «Cullereta». Text de l'autor. Traducció d'Anna
Llisterri. Andana Editorial. Algemesí, Ribera Alta, País Valencià,
2019. A partir de 5 anys.
De vegades les grans històries tenen els principis més petits.
Nita és el capgròs més petit d'un gran estany i hi viu amb tots
els seus germans. Encara que algú més hi viu, un peix
anomenat: el gran Blup. Amb el pas dels dies tots comencen
a desaparèixer i Nita es pregunta quin serà el seu futur.
¿Acabarà en algun lloc millor? Una història sobre un petit
capgròs: sobre créixer i fer un salt cap a la vida.
Thierry Dedieu. «El gran lligre dels ensurts». Text de l'autor.
Editorial Zahorí Books. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
Un llop fa por, però el lector es pot atrevir a veure què amaga
entre les dents. ¿I un gripau? ¿Provoca fàstic el que hi ha
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dins? ¿Què s'amaga sota el llençol d'un fantasma? A part
d'espantar la por, tot això es pot descobrir només estirant la
solapes.
Marion Deuchars. «Juga amb l'Art!». Disseny de l'autora.
Editorial CocoBooks. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Un llibre per crear amb les tècniques secretes dels artistes més
reconeguts de la història de l'Art. L'usuari pot pintar amb
Mondrian, Van Gogh o Andy Warhol entre molts altres i
descobrir la força expressiva dels colors. També pot crear una
escultura mòbil a l'estil de Calder, pintar a l'estil de Pollock o
compondre el seu retrat cubista com Picasso.
Diversos autors. «Bona nit, lleó!», «Bona nit, ós!», «El meu primer
llibre de ciència. El cos» i «El meu primer llibre de ciència.
L'espai». Editorial Brúixola - Bruño. Barcelona, 2019. A partir de
3 anys.
Ha arribat l'hora d'anar a dormir, però abans el Lleó i l'ós volen
donar la bona nit als seus amics. I també dos llibres amb
solapes i peces mòbils per explorar i descobrir les curiositats
del cos humà o els secrets de l'espai amb una roda que gir,
solapes, peces mòbils i un desplegable.
Emma Dodd. «T'estimo cadellet». Text de Giles Andreae.
Traducció de Núria Riera. Editorial Brúixola - Bruño. Barcelona,
2019. A partir de 3 anys.
Quan una adorable boleta peluda s'uneix a la família, no tot
és diversió: també arriben noves responsabilitats. Un àlbum
que parla de l'afecte entre un cadellet i les persones que en
tenen cura.
Claude K. Dubois. «Quin avorriment...». Text de l'autora.
Editorial Blackie Books. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
A en Merla i en Pipiu tot els avorreix solemnement. Ni jugar a
tocar i parar, ni fer curses, ni els gronxadors, ni la pilota, ni la
piscina inflable perquè l'aigua és massa freda. Només volen
jugar amb la tablet. Per qualsevol altra cosa tot són excuses.
Però descobriran que, si aixequen el cap de la pantalla i
miren al seu voltant, el món pot ser un lloc ple de coses
divertidíssimes que fan riure.
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Marianne Dubuc. «El jardí d'en Bernat». Text de l'autora.
Traducció de Raquel Solà. Editorial Joventut. Barcelona, 2019.
A partir de 5 anys.
En un jardí normal i corrent, amb flors, plantes i habitants que
hi viuen tot l’any, un matí, sense previ avís, una llavor cau del
cel i hi aterra, pertorbant la vida tranquil·la dels que hi
habiten. Els lectors poden observar l’evolució de la llavor que
germina i descobrir l’atrafegada vida de l'ecosistema. Tot un
microcosmos on es pot apreciar el costat més afable de la
vida al jardí.
Bernard Duisit. «Sis ocells són tres parells». Text d'Olivia
Cosneau. Traducció d'Albert Jané. Editorial Combel.
Barcelona, 2019. A partir de 4 anys.
Sis ocells han crescut i es disposen a deixar el niu. Un llibre
pop-up ple de sorpreses i d’ocells extraordinaris, per aixecar el
vol tots plegats.
Guillaume Duprat. «Els monstres també ploren». Disseny de
l'autor. Editorial Zahorí Books. Barcelona, 2019. A partir de 5
anys.
Un llibre per posar-se a la pell dels monstres més temibles de
tots els temps. Fúria, amor, decepció, venjança, por... Fins i tot
les criatures més monstruoses poden sentir emocions. Làmines
amb solapes per aixecar. ¿Qui fa tremolar el Yeti, la ràbia de
Frankenstein o el cor tendre de King Kong? Un repàs dels
monstres de llegendes, mitologia, llibres i pel·lícules de tots els
temps i llocs.
Kathryn Durst. «Ei, superavi!». Text de Paul McCartney.
Traducció de Núria Riera. Editorial Brúixola. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
L'exbeatle Paul McCartney cavalca de nou i aquesta vegada
amb un àlbum per a infants que porta els lectors a recórrer el
món en un viatge ple d'emocions amb destinació del llit a
l'hora de dormir. L'avi és un superaventurer que fa coses
increïbles. Amb la seva brúixola màgica porta els seus quatre
néts a viure aventures trepidants. El lector pot muntar peixos
voladors, esquivar estampides o escapar d'allaus.
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María Elina. «El llop de sorra». Text d'Asa Lind. Traducció de
Carolina Moreno. Editorial Kalandraka. Barcelona, 2019. A
partir de 8 anys.
La platja és el seu refugi i el Llop de Sorra, el seu únic amic,
que dóna resposta a les seves inquietuds, no exemptes d’un
profund pòsit filosòfic: l’origen de l’existència, la immensitat de
l’univers, les pors... En el primer volum d’aquesta trilogia
adaptada en format teatral, radiofònic i animat, l’autora es
posa en la pell d’una nena que qüestiona la lògica dels
adults, empatitza amb els seus moments d’ira i impotència,
s’expressa amb la transparència i la naturalitat pròpies de la
infància, des de l’humor absurd i encantador que juga amb
els extrems.
Mel Elliott. «La nena amb dos pares». Text de l'autora.
Traducció de Maria Bertran. Editorial Baula, Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
La Berta està molt contenta perquè a l'escola hi ha una nena
nova. Es diu Matilda i a totes dues els agrada el mateix.
Només hi ha una cosa que les diferencia: la Matilda té dos
pares. Es mor de ganes de coneixe'ls, segur que a casa seva
tot és molt diferent.
El Persas. «Contes del temps». Text de Tomàs Molina. Editorial
La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 6 anys.
¿Què és l'aigua màgica? ¿Per què neva? ¿Qui és la fada
Margarida? Tomàs Molina respon totes aquestes preguntes i
moltes més d'una forma amena i divertida. Un recull de dotze
contes agrupats per estacions. En cada conte s'explica un
fenomen atmosfèric com ara, la gebrada, les tempestes o la
pluja d'estels. Cada relat va acompanyat d'una breu
explicació científica sobre el fenomen atmosfèric i una
fotografia.
Víctor Escandell. «Enigmes de por». Text d'Ana Gallo. Zahorí
Books. Barceona, 2019. A partir de 6 anys.
Una desena de relats inspirats en personatges clàssics de por
per posar a prova la ment dels lectors. Es fa fosc, la flama de
les espelmes tremola i se sent un udol a la nit. És l'hora de
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resoldre enigmes. ¿On s'amaga Frankfestein? ¿Qui viu a l'àtic?
¿Com es pot un protegir de les bruixes? ¿Què ha passat a la
festa de Halloween? Frankenstein, Dràcula, el Doctor Jekyll i
Míster Hyde... Relats per resoldre un enigma ocult en cada
història.
Anna Font. «Plou o fas sol?». Text de Mireia Vidal. Akiara
Books. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
¿Heu mirat mai amunt? ¿I què fa, plou o fa sol? ¿Heu mirat
mai endins? ¿I aleshores què fas, plous o fas sol? El conte
parla de com tot allò que les persones fan sempre acaben
tenint conseqüències en algú altre. Per això cal triar sempre
entre si un vol ploure o fer sol. Una història que protagonitzen
el senyor Wang i la senyora Eulàlia... i la pluja, esclar, i el sol!
André Franquin. «El senyor Xing Yun». Col·lecció Marsupilami.
Editorial Base. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
El senyor Xing Yun és un ciutadà xinès corrent, que porta una
vida corrent en una ciutat corrent. Però és també l’home
amb més mala sort del món. Després d’haver-ho provat tot,
s’ha retirat a un monestir. Allà, un monjo li assegura que la
seva sort només canviarà si aconsegueix un pèl de
marsupilami. I es dirigeix cap a Palòmbia, on es produirà una
trobada memorable entre l’home i la llegenda, entre la
desgràcia i la sort.
Mercè Galí. «Contem la revolta». Text de Carla Gràcia.
Col·lecció Tresors. Editorial El Cep i la Nansa, Vilanova i la
Geltrú, 2019. A partir de 7 anys.
Aquesta és la història de la Revolta de les Quintes que va tenir
lloc a la Vila de Gràcia durant sis dies d’abril de 1870. La van
començar dones, mares i lluitadores, que no sabien de lletra,
però sí de pèrdues, injustícies i llibertats. La llegenda ens diu
que, durant el setge que van patir, una dona no va deixar de
fer sonar en cap moment la campana de la Torre del Rellotge
per espantar l’exèrcit i donar temps a les seves companyes i
companys a fugir.
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Paulo Galindro. «El Cuquedo» i «El Cuquedo busca un amor
que faci por». Text de Clara Cunha. Edicions del Pirata,
Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
¿Per què tots els animals van d’una banda a l’altra de la selva
sense parar? ¿Qui serà el Cuquedo? ¿Algú que sap espantar?
Un àlbum per espantar la por. El text juga amb la repetició per
tal que els infants intueixin què passarà a continuació i
participin de la història des de l'inici. I també: el Cuquedo vol
trobar una parella i poder espantar conjuntament. Així que
decideix preguntar als diferents animals de la selva si es volen
casar amb ell. Però només podrà ser la seva parella, la que
sàpiga espantar de veritat.
Toni Galmés. «On és l’Estel·la? Festes i tradicions catalanes».
Text de l'autor. Editorial Comanegra. Barcelona, 2019. A partir
de 5 anys.
Continuació de la sèrie d'«On és l'Estel·la?», còmic sobre 1-O,
conegut sobretot per haver estat denunciat per la policia
espanyola pel seu presumpte contingut ofensiu i
adoctrinador. En aquest segon volum, l’Estel·la no para de
moure's per cercaviles, carnestoltes, per Sant Jordi, festes del
menjar, jornades castelleres, el Nadal, balls tradicionals o
correfocs. L’Estel·la és una experta de primera magnitud en
les dèries festives de les tradicions catalanes. El lector ha
d'aconseguir trobar-la en cada escenari i identificar totes les
festes i tradicions que s’hi representen. Un joc per a tota la
família.
Chema García. «Els pollets a l'espai». Text de l'autor.
Col·lecció Els Pollets. Editorial Barcanova. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
Una tarda calorosa d'estiu, el granger Tomàs fa la migdiada i
comença a somiar que els seus pollets viatgen a l'espai en um
plat volador. Visitaran la Lluna, Mart, Saturn. Però el viatge
sembla que es complica. Encara sort que només és un somni.
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Román García Mora. «El món dels dinosaures». Text de l'autor.
Editorial VVKids - Vicens Vives. Barcelona, 2020. A partir de 6
anys.
¿Quina mida tenien les dents d'un Tiranosaure Rex? ¿Com
naixia un dinosaure? ¿Per què alguns dinosaures tenien
cresta? El lector pot aixecar les solapes i descobrir les
curiositats i els secrets més increïbles sobre el món dels
dinosaures. Una aventura per a futurs paleontòlegs.
Roland Garrigue. «Princesa Kevin». Text de Michaël Escoffier.
Traducció de Montse Molist. Editorial Baula, Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
En Kevin és una princesa. Els altres ja se'n poden riure, que li és
ben igual. En Kevin és una princesa, i no se'n parli més. La
seva germana li ha deixat un vestit, unes sabates de taló i
unes quantes joies. Ha agafat el maquillatge de la seva mare,
i ara en Kevin és una princesa. La veritat és que no veu quin
mal hi ha, a disfressar-se així. Quan un es disfressa, és perquè
no el reconeguin, oi? Si no, disfressar-se ja no tindria cap
gràcia.
Claire de Gastold. «Olor animal». Text d'Emmanuelle Figueras.
Editorial Zahorí Books. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
L'ós, gràcies a les seves grans fosses nasals, detecta la
presència d'una balena encallada a més de 30 km de
distància. El talp de musell estrellat, per compensar la seva
falta de visió, ha desenvolupat un mètode únic per olorar
millor el seu menjar sota l'aigua. L'olor particular de cada xai
permet a la seva mare de trobar-lo enmig d'un gran ramat...
Tot això i molt més en aquest àlbum divulgatiu per desxifrar els
olorosos missatges dels animals i l'ajuda d'una quinzena de
solapes.
Patricia Geis. «Petita ballarina». Text de l'autora. Editorial
Combel. Barcelona, 2019. A partir de 4 anys.
Els lectors poden ajudar la Petita Gata a complir el seu somni:
ser ballarina. Un llibre interactiu amb solapes, ballarins, músics i
un gran escenari pop-up per al festival de fi de curs!
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Patricia Geis. «El sol i els planetes». Text de l'autora. Editorial
Combel. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Un llibre pop-up per als amants de l’espai, amb informació
actualitzada en solapes sorprenents sobre els cossos celestes,
per entendre d’una forma molt pràctica i experimental com
funciona el sistema solar i com rebem els seus efectes en la
nostra vida quotidiana a la Terra.
Patricia Geis. «Frank Lloyd Wright». Text de l'autora. Editorial
Combel. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
Un viatge interactiu a través de l’obra de l’arquitecte Frank
Lloyd Wright. Llibre pop-up amb finestres tridimensionals,
edificis en 3D, solapes, pestanyes i una proposta d’activitat
artística perquè els joves lectors descobreixin la vida i l’obra
d’aquest genial arquitecte.
Guido van Genechten. «El meu pare de vegades és...» Text de
l'autor. Traducció de Maria Bertran. Editorial Baula, Barcelona,
2019. A partir de 5 anys.
Encara que no sigui un superheroi i no faci sempre les coses
com a mi m'agradaria més, el meu pare sempre es fa estimar.
Grans làmines amb bestiari personificat.
Patrick George. «Rescat Planeta». Text de l'autor. Traducció de
Teresa Farran. Col·lecció Els Meus Primers Conceptes. Editorial
Joventut. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
¿Residus plàstics? ¿Contaminació? ¿Estalvi d’energia? ¿Com
explicar-ho als infants? Un llibre de petits gestos que ajuden a
fer que el món sigui un lloc més verd. ¿Què es pot fer per
ajudar a salvar el planeta? Les respostes en cada doble
pàgina amb diferents objectius mediambientals: mantenir
l’aire net, l’aigua pura i abundant, les plantes i la vida silvestre
pròspera o la sostenibilitat i la minimització de residus.
Seta Gimeno. «Nina». Text de l'autora. Traducció de Teresa
Broseta. Bromera Edicions. Alzira, Ribera Alta, País Valencià,
2019. A partir de 5 anys.
La Nina és molt petita, però té una autoestima gegant. És
molt tendra i familiar, amb una gran personalitat i una mica
desvergonyida. Té un llit de disseny. I també, al saló, un coixí
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bonic i còmode que fa joc amb els sofàs. Però la Nina no
dorm mai al seu llit ni s'ajeu al seu coixí. No necessita un llit per
a gossos. Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat.
Alicia González Ramírez. «El jardí de la Violeta». Text de
l'autora. Guia didàctica d'Isabel Nieto. Editorial Emonautas.
Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Un conte per reflexionar sobre l'autoestima i la cura d'un
mateix. La Violeta ha descobert una cosa extraordinària: una
petita planta ha crescut en el seu interior. Però, ¿com es fa
per cuidar una planta tan especial? Els lectors es poden
convertir en jardiners de la seva planta interior amb Violeta i la
seva dent de lleó. El llibfe inclou una guia didàctica amb
material complementari per treballar amb les famílies.
Philip Gordano. «Quan el sol desperta». Text de Giovanna
Zoboli. Editorial Libros del Zorro Rojo. Barcelona, 2019. A partir
de 5 anys.
Quan el sol es desperta, el món es transforma: el gat s’estira,
la flor s’obre, el gall canta… I així comença un conte senzill,
un reguitzell de descobriments, personatges i accions que el
lector pot recitar en veu alta i fins i tot ampliar amb altres
troballes pròximes a la seva realitat. ¿I quan desperta la
Lluna? Doncs tots aquests mateixos personatges fan alguna
cosa diferent: el gos s’arrauleix, la casa dorm, el nen somnia…
Rebecca Green. «Com fer-se amic d'un fantasma». Text de
l'autora. Traducció de Susana Tornero. Editorial Joventut.
Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
¿Què es pot fer quan es coneix un fantasma? Primer: oferir-li
algunes de les seves llaminadures preferides, com per
exemple torrades amb floridura o trufes de cera d’orella.
Segon: explicar-li històries de por per anar a dormir. Tercer: no
deixar que es mengin el fantasma de cadascú. Hi ha qui els
confon amb menjar, ja siguin ous ferrats o nata. Una guia
pràctica amb bon humor per no perdre l'amistat dels
fantasmes.
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Anna Grimal. «Pioneres». Text de Maria Mercè Roca. Editorial
Barcanova. Barcelona, 2019. A partir de 7 anys.
¿Quina va ser la primera dona catalana que va pilotar un
avió? ¿I la primera que va pujar a l'Everest? ¿Com es deia la
primera dona catalana que va compondre una òpera? ¿I la
primera alcaldessa que va ser elegida per governar? ¿I la
primera bombera? ¿I la primera sindicalista? ¿I la primera
nena que es va enfilar en un castell? Les quinze dones
protagonistes d'aquest àlbum són dones de catalanes que
han anat sempre al davant. Han estat valentes, brillants i
obstinades. La doctora Dolors Aleu, la bibliotecària Francesca
Bonnemaison, l'aviadora Pepa Colomer, l'oceanògrafa
Josefina Castellví o la biòloga Anna Veiga, entre altres.
Katharina Grossmann. «Com educar bé els pares». Text de
l'autora. Editorial Tramuntana, Sant Feliu de Guíxols, Baix
Empordà, 2019. A partir de 5 anys.
Els pares no són perfectes, tothom ho sap. Per això és molt
important ensenyar-los les normes bàsiques de la vida familiar.
No és el món al revés, és la realitat.
Jaume Gubianas. «Vine a la festa!». Text de l'autor. Editorial
Barcanova. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
El país és ple de festes que configuren una personalitat
especial a cada població per la seva tradició. El llibre fa un
recorregut visual per algunes d'aquestes celebracions i el text
les situa en el seu marc històric i popular.
Gusti. «El jove guerrer». Text de Ricardo Alcántara. Traducció
de Tina Vallès. Editorial Kalandraka. Barcelona, 2019. A partir
de 5 anys.
Aventura ambientada al vell oest americà a través de
l’estètica de les icòniques pel·lícules d’indis i vaquers. El
protagonista mostra de nou la seva il·limitada capacitat per
convertir qualsevol objecte en el plomall més imponent, la
muntura més veloç, l’arc més precís... sempre amb una bona
dosi d'humor.
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Gusti. «El pirata valent». Text de Ricardo Alcántara. Traducció
d'Helena García. Editorial Kalandraka. Barcelona, 2019. A
partir de 3 anys.
¿Què pot passar quan un pirata ferotge puja al pal major del
seu bergantí, i en plena aventura, la mare el crida per
berenar? Reedició d'aquest conte que ja ha fet 30 anys i
continua estimulant la fantasia amb les divertides rimes
d’aquesta trepidant peripècia que, sense sortir de casa,
convida a solcar els mars tot fent abordatges i buscant tresors.
Gusti. «Qui ha estat?». Text de Jaume Copons. Editorial
Combel - Casals. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
A la Rosa sempre li toca el rebre quan a casa algú ha fet una
malifeta. Però ella, fixant-s’hi molt, és capaç de trobar els
veritables culpables. Cas per cas, els lectors poden jugar a
descobrir el culpable observant l’escena amb atenció, i, si no,
estirant la solapa es pot trobar la solució.
Ryan T. Higgins. «Hotel Bruce». Text de l'autor. Traducció de
Muntsa Fernández. Editorial Barcanova. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
En Bruce ha tornat, però aquest cop troba alguna cosa més
que unes oques al plat. Una gran quantitat d'animals del bosc
s'han apropiat del seu cau i no hi ha manera de fer-los fora.
Kate Hindley. «El pitjor monstre de tots». Text de William Bee.
Traducció de Marta Salvadó. Editorial Baula, Barcelona, 2019.
A partir de 5 anys.
L'Albert ha inscrit en Sidney al concurs del millor monstre de
companyia del món. Per guanyar cal: estar ple de paràsits,
ser superpudent, volar molt alt, tenir moltes berrugues o treure
foc pels queixals. A en Sidney li agrada banyar-se enmig de
molts escuma i bombolles de sabó. No va pas bé, si vol
guanyar.
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Petr Horáček. «El darrer tigre». Text de l'autor. Traducció de
Raquel Solà. Editorial Joventut. Barcelona, 2020. A partir de 5
anys.
A la jungla més impenetrable viu un tigre molt valent. El tigre,
fort i orgullós, és el senyor de la jungla. Però quan és capturat
per uns caçador s’adona que el que realment importa no són
la força o el poder sinó la llibertat. Una faula que reflexiona
sobre el perill d’extinció o la captivitat dels animals salvatges. I
a través de la seva història, remarca la importància de la
llibertat sobre altres valors. ¿De què serveix ser fort i poderós si
no s'és lliure per fer el que es vol?
Susana Hoslet. «El Gla, un aprenent d'esquirol». Text de Cinta
Arasa. Col·lecció Pluja de Llibres. Editorial Barcanova.
Barcelona, 2019. A partir de 6 anys.
L'Aloma, una nena de set anys, està convençuda que és la
millor mestra que un petit esquirol pot tenir per aprendre tot el
que un animal com aquest ha de saber per créixer. El dia que
en troba un, l'Aglà, ella decideix que l'esquirol es quedi a viure
a casa seva, ni que tothom li digui que cal que visqui al bosc,
amb els altres esquirols. Però l'Aloma no en vol ni sentir a
parlar, de dir adéu al seu nou amic; per això decideix
convertir-se en la seva mestra. ¿Però es pot ensenyar un
esquirol? Una història sobre el respecte per la natura i els
animals, sobre l'amistat i els sentiments que l'acompanyen,
com ara: l'amor, la complicitat, el respecte i, també,
l'enyorança quan cal dir adéu.
Christian Inaraja. «Oi, Eloi?». Text de Miquel Desclot. Editorial
Kalandraka. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
Recull de proverbis, endevinalles, cançons i jocs breus que
beuen de la tradició i del sentit lúdic del vers s'entremesclen
amb composicions més extenses que remeten a autors
clàssics i contemporanis com Robert Louis Stevenson, Jacques
Prévert, Gianni Rodari o els limericks d'Edward Lear, entre
altres, amb els quals l'autor basteix ponts cap a altres sistemes
literaris europeus. Les il·lustracions participen d'aquest
propòsit, serpentejant entre les lletres, amb traços de formes
bàsiques que configuren escenaris urbans o naturals.
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Christian Inaraja. «Declaració dels Drets de l'Infant». Text de
Jordi Sierra i Fabra. Editorial Baula, Barcelona, 2019. A partir de
5 anys.
Era el 1959 quan es va aprovar en Assemblea el que seria un
escrit nou que es va consensuar i votar. En el món dels infants,
hi havia molts infants marcats per les desigualtats. I la gent
volia evitar que fossin víctimes de tantes maldats. Un
homenatge als 60 anys de la Declaració dels Drets de l'Infant.
Günter Jakobs. «Dents bestials». Text de Sophie Schoenwald.
Traducció de David Sànchez. Editorial La Galera. Barcelona,
2019. A partir de 5 anys.
Al zoo ningú es renta les dents. El director té un pla infal·lible i
encarrega al seu ajudant l'eriçó Èric Mentolat una missió
arriscada: una mica de pasta de dents a l'esquena i a
treballar. L'Èric frega, poleix i raspalla dents grans, petites i
esmolades, i deixa tots els animals a punt per a la foto de
família.
Laurence Jammes i Marc Clamens. «La Gala i el Pelut al circ».
Text dels autors. Traducció d'Albert Jané. Col·lecció Pop
Show. Edtorial Combel. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
El Pelut, el gos trapella de la Gala, salta a la pista de circ per
participar en l’espectacle. Els acròbates, els pallassos,
l’espectacle de màgia… Els petits lectors poden desplegar el
pop-up de cadascun dels números del circ.
Tove Jansson. «Qui animarà em Xic?» Text de l'autora. Editorial
CocoBooks. Barcelona, 2019. A partir de 4 anys.
Una nova història de la vall dels Mumin. Una tendra lliçó de
vida per vèncer les pors i aprendre a valorar l’amistat i a
relacionar-se amb els altres. Per primera vegada es publica
en català aquest clàssic de la literatura infantil editat el 1960.
El protagonista, en Xic, un nen tímid i esquívol, emprèn un llarg
viatge fugint de l’aïllament. El lector s’endinsa en una història
poètica d’aventures en què els seus protagonistes
aconsegueixen superar la por, la timidesa i la soledat i, al final,
fan que aquests sentiments ressorgeixin i es transformin en
relacions càlides, en amistat i amor.
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Dani Jiménez. «L'ós i les dues germanes». Adaptació de
Gemma Mulet. Publicacions Abadia de Montserrat.
Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
La Bianca i la Mariedda són dues germanes que viuen amb la
seva mare en una petita cabana. Una nit d'hivern, senten que
algú truca a la porta. Quan van a obrir, es troben al davant
un ós enorme. Conte sard.
Daniel Jiménez. «Fantabulosament». Text de Mercè Canals.
Col·lecció Nous i Esbojarrats. Editorial Baula. Barcelona, 2019.
A partir de 5 anys.
¿Us heu sentit mai fabulosament bé? Sí, com quan barregeu
gelat de xocolata i de mango, o quan remulleu els peus a
l'aigua del mar, o quan us tireu de cap per un tobogan, o
quan bereneu amb els amics, els gats i els esquirols o quan
estreneu paraigua el dia que plou a bots i barrals,o quan...
Jean Jullien. «Pere, el gat dempeus». Text de Nadine Robert.
Edicions del Pirata. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Un matí, en Marc troba una caixa davant de la seva porta.
Intrigat, l’obre. A l’interior, un gat negre i blanc s’aixeca sobre
les seves potes del darrere. En Marc se sorprèn molt, però en
Pere, el gat dempeus, encara li reserva moltes altres sorpreses.
Pere, el gat dempeus mostra el valor de l’amistat i que, de
vegades, ser diferent et fa únic i especial.
Nayat Kaid. «Estic guapa?» Text de l'autora. Cossetània
Edicions. Valls, 2019. A partir de 5 anys.
La firafa vol semblar guapa i, per aconseguir-ho, es va
emprovant diferents accessoris que són dels seus amics: un
barret, un collaret i unes botes. Pregunta a tots els seus amics,
l'ocell, la serp i el tigre, si amb cadascun dels elements la
veuen guapa, però ells no li responen. De cop, tots ells cauen
a l'aigua i la girafa, advertida pel mico, s'oblida ràpidament
de la seva imatge per anar-los a rescatar. Els amics, en
recompensa, li fan un regal: unes arracades vermelles i li fan
veure que els accessoris externs no la fan més guapa del que
és per les seves bones accions. Una reflexió acolorida sobre el
concepte de la bellesa.
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Emmanuelle Kécir-Lepetit. «El meu primer hortet». Text de
l'autora. Editorial Tramuntana. Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà), 2019. A partir de 3 anys.
Com si es tractés d’un bon planter, aquesta petita guia
pràctica i documental descobreix tots els trucs i consells per
crear el primer hortet al jardí o al balcó. ¿Com crear un hort?
¿On instal·lar-lo? ¿Com preparar la terra? ¿Com sembrar?
Una guia també per aprendre a triar els fruits i les verdures
fàcils de cultivar i com associar les plantes per atreure les
bestioles beneficioses per al jardí i allunyar els paràsits.
Halina Kirschner. «El tractor ve amb mi». Text de Finn-Ole
Heinrich i Dita Zipfel. Traducció d'Anna Soler Horta. Editorial
Takatuka. Barcelona, 2019- A partir de 3 anys.
El Tractor és un més de la família, si més no, per al
protagonista d'aquest àlbum. Quan li diuen que la família se’n
va a viure a la ciutat, no li fa gaire gràcia, però d’entrada ho
accepta amb resignació, fins que s’adona que aquest fet
comporta la separació dels seu company de jocs i aventures,
el seu amic fidel, el Tractor. Es veu que a la ciutat no hi ha
prou espai per a ell i que allà no servirà per a res, li diuen. Però
ja se sap que el Tractor sempre és útil sigui on sigui i que hi ha
una pila de coses que el Tractor pot fer a la ciutat. No deixarà
el Tractor abandonat. No se n’anirà sense el seu Tractor.
Sarah Loulendo i Arnaud Roi. «Per fi, lliures!» Disseny dels
autors. Editorial Zahorí Books. Barcelona, 2019. A partir de 5
anys.
¿La girafa? Massa gran per estar tancada en un circ! ¿El
rinoceront? Massa gros per viure en un espai tancat! ¿L’orca?
Comprimida dins una piscina de formigó! Una descoberta de
set animals salvatges en captivitat que es poden alliberar
només aixecant les solapes.
Tanja Louwers i Helmi Verbakel. «Fes-me una abraçada,
granoteta». Editorial Librooks. Barcelona, 2019. A partir de 3
anys.
Després de l’ósset i el petit pingüí, arriba la granoteta. Llibre i
titella en un sol pack per llegir, jugar i compartir estones amb
els més petits de la casa. Pensat perquè interactuïn pares i fills
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en lectures conjuntes abans d'anar a dormir, en llevar-se o en
altres moments íntims del dia.
Sophie Ledesma. «La màgia polar». Text de l'autora. Editorial
Combel. Barcelona, 2019. A partir de 3 mesos.
Una mica d’aigua i... alehop!, apareixen nous amics per jugar
a la banquisa, en un immens banc de glaç marí dels oceans
polars. Si s'enfonsa el llibre a l’aigua es veu el color de tots els
animals del gel. Inclou un nino per jugar al bany.
Jacqui Lee. «El senyor mussol». Text de Libby Walden.
Traducció de Núria Riera. Editorial Brúixola. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
Un àlbum amb solapes que convida els infants a sacsejar-lo,
bufar, picar de mans o fer pessigolles al seu protagonista.
Molta foscor, que és el que agrada als mussols. Però en la
foscor hi ha la millor llum de vida.
Hervé Le Goff. «La tornada a l'escola dels animals». Text de
Noé Carlain. Editorial Baula. Barcelona, 2019. A partir de 3
anys.
Els animals tornen a l'escola. Avui és el primer dia. A l'hora
d'entrar, els cargols, tímids, s'amaguen dins la closca. Al petit
elefant li pesa massa la motxilla i alguns dels cocodrils ploren. I
els ratolins, els llops, els óssos. ¿Què fan quan tornen a
l'escola?
Martijn van der Linden. «Un indi com tu i com jo». Text d'Erna
Sassen. Traducció del neerlandès: Gustau Raluy. Editorial
Takatuka. Barcelona, 2019. A partir de 9 anys.
En Boaz és un noi solitari a qui fascinen els indis i els ponis. A
l’escola no té amics i tendeix a perdre’s en els seus
pensaments. Fins que arriba una nova alumna, l’Aisha, que no
sap parlar la seva llengua, sembla índia i se sap comunicar
amb dibuixos com els indis. Després d’haver-la coneguda en
Boaz és el nen més feliç del món, però al seu pare se li acut la
idea de canviar-lo de classe. L’Aisha sembla que també té
problemes a casa i cada dia se la veu més cansada.
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Dominika Lipniewska. «A la ciutat». Text de l'autora. Traducció
d' Alícia Rodríguez. Editorial CocoBooks. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
Un viatge a través d'una ciuat bulliciosa. Trobar habitatges a
les alçades. Observar els diferents mitjans de transport.
Escoltar els sorolls dels carrers concorreguts i relaxar-se als
parcs tranquils. Descobrir l'art als museus, visitar els teatres, els
mercats, les botigues. La gent és molt diversa i treballa en
milers d'oficis curiosos i interessants. Al capvespre torna la
calma i algunes persones se'n van a dormir, mentre que
d'altres surten a divertir-se i a gaudir d'un sopar deliciós, un
concert o un ball amb música en directe... Però n'hi ha que
encara treballen perquè a la ciutat tot continuï funcionant.
Anna Llenas. «El monstre de colors Kamishibai». Text de
l'autora. Editorial Flamboyant. Barcelona, 2019. A partir de 5
anys.
Kamishibai, o teatre de paper, és una manera d’explicar
històries originària del Japó. La capsa inclou un exclusiu teatrí
de cartró i vint-i-dues làmines perque els petits lectors visquin
una experiència màgica i es deixin fascinar pel poder de la
imatge i la narració oral.
Andreu Llinàs. «Si no he menjat res!». Text de Mar Benegas.
Editorial Combel. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
El llop té mal de panxa i el metge l’examina. El li diu, ofès, que
no ha menjat res. Però, ¿potser alguna fada? ¿I aquest soroll?
Són els tres porquets! ¿I aquestes àvies d’on surten? El metge
se sorprèn amb tota la tropa. I els petits lectors poden aixecar
les solapes per descobrir què amaga el llop a la panxa.
Claire Lloyd. «Pop-up. On és? T'estimo molt!». Text de l'autora.
Traducció de Núria Riera. Editorial Brúixola - Bruño. Barcelona,
2019. De 0 a 3 anys.
Algú ha deixat una pila de regals per a l'Ovelleta Feliç. Els
petits lectors l'han d'ajudar a trobar-los. Són a sota de les
solapes. Llibre pop-up que fomenta la interacció, el
llenguatge, la memòria i la imaginació.
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Sarah Loulendo i Arnaud Roi. «Per fi, lliures!» Creació dels
autors. Editorial Zahorí Books. Barcelona, 2019. A partir de 4
anys.
¿La girafa? Massa gran per estar tancada en un circ! ¿El
rinoceront? Massa gros per viure en un espai tancat! ¿L'orca?
Comprimida dins d'una piscina de formigó! Un àlbum per
descobrir la vida de set animals salvatges en captivitat i
perquè el lector els pugui alliberar aixecant les solapes. Llibre
pop-up amb set peces i amb informació complementària
sobre l'hàbitat natural dels éssers vius que es mantenen en
captivitat en zoos, circs i parcs aquàtics.
Marika Maijala. «Troba la teva creativitat?». Text d'Aaron
Rosen i Riley Watts. Editorial CocoBooks. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
El text rítmic de «Troba la teva creativitat» analitza les formes
amb què els infants es poden expressar de forma creativa i
com despertar la seva imaginació. Les il·lustracions exploren
totes les àrees perquè puguin mostrar la seva creativitat
individual, com la dansa, la música, la moda, el teatre, el
menjar, la literatura o l’art.
Mariann Máray. «El gos de la Mia». Text de l'autora. Traducció
de Marta Morros. Editorial Kalandraka. Barcelona, 2019. A
partir de 4 anys.
A la Mia li encanten els gossos. En vol tenir un: ja sigui gran o
petit, salvatge o dòcil, silenciós o lladraire... Vol un gos, sigui
com sigui. Un dia, mentre torna a casa, la Mia es troba una
bola grossa i peluda... L’amor pels animals, l’amistat
incondicional davant les adversitats i, sobretot, la llibertat en
aquesta història d’una nena i de la seva peculiar mascota,
que es converteix en el seu gran company de jocs i diversió.
Premi Internacional Compostel·la d'àlbum il·lustrat.
Millie Marotta. «Un magnífic inventari d'animals per salvar».
Text de l'autora. Traducció de Marta Armengol. Col·lecció
Maeva Young. Editorial Maeva. Barcelona, 2019. A partir de 8
anys.
L'autora ha elaborat un inventari d’animals en perill d’extinció.
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Hi mostra la singularitat de molts d’ells i les seves
característiques a vegades increïbles, però reals. ¿Qui podia
pensar que les femelles del peix napoleó a la meitat de la
vida es transformen en mascle, que l’albatros viatger dorm
mentre vola o que la girafa està en perill?
Marina Martín. «El vestit brillant de l'emperador». Text de Vivim
del Cuento. Col·lecció Contes Desexplicats. Editorial Baula.
Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Una manera de llegir amb una segona mirada el que podrien
ser alguns contes clàssics que el col·lectiu de contacontes
renova o crea de cap i de nou. Els coneixedors de les històries
hi reconeixeran les referències corresponents i, els que hi
entrin de nou, faran el primer pas per convertir-los també en
clàssics. Col·lecció que va aparèixer de la col·laboració entre
el grup Vivim del Cuentu i alguns joves il·lustradors que van
participar en l'exposició «Nenes, bruixes i princeses» i «Prínceps,
herois i valents».
José Manuel Martínez-Carrasco. «Els pollets i una bola de neu
molt grossa». Text de l'autor. Col·lecció Els Pollets. Editorial
Barcanova. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Sembla que, finalment, ha nevat a la granja i els pollets estan
contents perquè els encanta jugar amb la neu. ¿I quina idea
millor se'ls podia acudir sinó la de fer una bola de neu ben
grossa? La bola de neu comença a rodolar.
Rocío Martínez. «El darrer dels dracs i altres contes». Text
d'Edith Nesbit. Traducció d'Anna Llisterri. Editorial Nórdica
Libros. Madrid, 2019. A partir de 9 anys.
Un llibre ple de dracs, alguns molt ferotges i famolencs, tan
famolencs que són capaços de menjar-se un exèrcit
d’hipopòtams. N’hi ha d’altres, però, que són molt tendres i
estranys i que tenen necessitat de molt d’amor. En aquests
contes les princeses i prínceps no són gens cursis. I també hi
ha molts altres personatges fantàstics: infants curiosos i
aventurers, prínceps no gaire bons, un Sant Jordi una mica
endormiscat i amb poques ganes de batallar o uns funcionaris
una mica especials.
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Madalena Matoso. «Comptaquilòmetres». Editorial
CocoBooks. Barcelona, 2019. partir de 3 anys.
Quan se surt de casa i un es posa al volant per arribar al seu
destí es passa per diferents llocs. De vegades la muntanya és
solitària, altres vegades el camí triat no és el correcte... Es
poden trobar paisatges inesperats o fins i tot algú que saluda
quan es passa a prop seu. Llavors el viatge es converteix en
un joc: es veu la gent, es veuen les carreteres, es busquen
animals, s'observen edificis i altres vehicles que van i vénen. Els
usuaris d'aquest àlbum decideixen on volen anar a parar i
trien quin tipus de viatge volen.
Madalena Matoso. «A casa meva som...» Text d'Isabel Minhós
Martins. Editorial Takatuka. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Sota un mateix sostre s’ajunten una quantitat considerable de
parts del cos humà: caps, mans, peus, ossos, dents, cabells o
tetes. Agrupar-les i comptar-les no és només una tasca
divertida: també serveix per seguir el dia a dia d’una família a
casa seva i, amb l’ajut de les matemàtiques, per fer un
recompte exacte dels assistents a una festa i de les parts del
cos que s’afegeixen a les que ja teníem comptabilitzades.
Jonathan Miller. «Petits de casa» i «Petits salvatges». Textos
d'Helena García, Antonio Rubio, Xosé Ballesteros i Fernando
Rey. Editorial Kalandraka. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
Llibres de tela: des del conill a l’ovella, tot passant pel gos i el
gat fins a l’ós, la guineu o el cérvol, entre altres. Tots els
protagonistes són criatures fàcils d’identificar, emmarcades
en traçades senzilles i que destaquen per la seva expressivitat
i el seu somriure. La funció d’aquests materials és iniciar els
prelectors en la lectura d’imatges i estimular-los sensorialment:
la vista, mitjançant la identificació dels animals i les seves
característiques físiques; el tacte, a través dels diferents teixits,
que conviden a acariciar les pàgines; l’oïda, no només amb
les textures que —des de l’interior del llibre— cruixen amb
diversos sons i intensitats, sinó també amb les paraules i els
cants del mediador.
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Claudia Mosquera. «Aturem la invasió. No ens deixem
dominar pel plàstic». Text de Raül Hurtado i José Ibáñez.
Editorial Andana. Algemesí, Ribera Baixa, País Valencià, 2019.
A partir de 7 anys.
Fins a 12 milions de tones de plàstics van a parar als oceans
cada any i ofeguen els ecosistemes, provoquen danys a la
fauna i entren en la cadena alimentària. Un àlbum informatiu
perquè els més joves siguen conscients de les conseqüències
de lús abusiu dels plàstics.Els protagonistes d'aquest àlbum
informatiu descobreixen aquesta invasió. ¿Com va arribar el
plàstic fa 150 anys per facilitar el dia a dia? La producció
desmesurada i el consum indiscriminat de productes d'un sol
ús està generant un perillós monstre que pot acabar amb la
vida al nostre planeta.
Maite Mutuberria. «Bitxopoemes i altres bèsties». Text de Leire
Bilbao. Adaotació de Jaume Subirana. Editorial Kalandraka,
Barcelona, 2019. A partir de 6 anys.
Els protagonistes d'aquest àlbum, guardonat amb el Premi
Euskadi de Literatura 2017, són conegudes criatures, des del
mussol al lleó, passant pel pop o la tonyina, que habiten a la
terra, aigua o aire. Agrupades en versos “voladors”,
“d’aigua”, “que repten”i “rugents”, la rima juganera i el ritme
contagiós d’aquestes composicions conviden a ser recitades i
cantades col·lectivament, en família o a les aules. Les
il·lustracions són un collage amb aplicacions de paper,
tipografies i fotografies, empremtes digitals amb tinta, dibuixos
i gargots fets a llapis de colors que transformen i
descontextualitzen els objectes fins a extrems surrealistes.
Maite Mutuberria. «Bec Xic». Text de Leire Bilbao. Editorial
Tramuntana. Sant Feli de Guíxols, 2019. A partir de 3 anys.
En Bec Xic vivia a l'esquena d'un hipopòtam. Un territori en
moviment, un país sense fronteres.
Chris Naylor-Ballesteros. «La Maleta». Text de l'autor.
Traducció d'Alena Pons. Editorial La Galera. Barcelona, 2019.
A partir de 5 anys.
Un àlbum il·lustrat sobre l'amistat, el valor que suposa ser
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diferent i la valentia dels que són capaços d'acceptar i cuidar
els altres. Quan un dia un estranger arriba, amb només una
maleta, tothom comença a fer-se preguntes. ¿Per què és
aquí? ¿D'on ve? ¿I què hi duu, a la maleta? Una història plena
de tendresa i humanitat per a grans i petits.
Daniel Napp. «L'Ós Desastrós se'n va de vacances». Text de
l'autor. Traducció de David Sànchez. Editorial La Galera.
Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Les aventures més esbojarrades de l'ós més sapastre i tendre.
L'Ós Desastrós fa el mateix que cada dijous: res de res. ¿Què
hi podria haver millor que estar-se tot el dia tombat a
l'hamaca? Doncs, per exemple, un canvi d'aires. O anar de
vacances a un ressort amb el Teixó i el Catxalot. Quan els tres
amics són a la platja gaudint del sol i les bones vistes, senten
un soroll estrany. Un ocell gegantí s'emporta la peixera i el
Catxalot a l'illa del volcà.
Àngels Navarro. «Mira, mira més enllà». Text de l'autora.
Editorial Combel. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
El cervell humà es considera la maquinària més complexa
que existeix. És el centre de control de totes les activitats de
l'ésser humà. ¿Però és una màquina perfecta? El llibre
demostra que, a vegades, el cervell enganya.
Peggy Nille. «Els dinosaures». Col·lecció: Llibres Joc. Editorial
Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
Una volta al món per conèixer la història dels dinosaures.
Dinosaures gegants, petits, ferotges, monstres dels oceans...
Un recorregut des dels primers dinosaures fins als seus
supervivents. Llibre pop-up.
Alison Oliver. «Lluna». Text de l'autora. Editorial CocoBooks.
Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
La Lluna sempre està enfeinada: l’escola, els deures, classes
de música, esport, i l’endemà, tornem-hi. De vegades es
pregunta si les coses podrien ser diferents. Llavors, una nit, la
Lluna es troba un llop. Amb ell s’endinsa en un obscur i
fantàstic bosc, i aquí comença una aventura extraordinària.
Una història per abraçar el costat salvatge que tothom porta
dins.
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Tana Ondrasikova. «El Porquet Barney. Perseguint el meu nas».
Text de Pavel Ondrasik. Traducció d'Aitor Albarracín. Editorial
Parramon. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
A la granja del senyor Franklin, cinc porquets creixen en una
caixa de cartró. Un d'ells es diu Barney. Es alegre, brillant i
valent, però una mica diferent dels seus germans. Barney te
un nas molt llarg. Se sent molt sol i una nit, mentre li parla a les
estrelles, es pregunta si realment aquella es la seva família. El
seu amic, un pardal anomenat Rascal, el persuadix perquè
descobreixi qui és realment. ¿Podrà Barney descobrir la seva
veritable identitat?
Helen Oxenbury. «La Caputxeta Vermella». Text de Beatrix
Potter. Traducció de Francesca Martínez. Editorial Joventut.
Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Fa més d’un segle que Beatrix Potter va escriure aquesta
adaptació del clàssic conte de Charles Perrault, però és la
primera vegada que es publica il·lustrada. Potter enalteix la
crua realitat del conte posant en primer pla el llop, un
personatge vil i mesquí però que aquí desborda tant humor
com de maldat. Ambientat en el paisatge anglès, el final del
conte no és tan dolç com habitualment s'explica i amb una
il·lustració final es deixa volar la imaginació per a aquells que
prefereixen un final alternatiu.
Roger Padilla. «Un camell d'Orient». Lletra del grup Manel.
Editorial Comanegra. Barcelona, 2019. A partir de 4 anys.
Reedició d'aquest conte il·lustrat que es basa en la lletra de la
cançó interpretada pel grup Manel. «Un camell d’Orient entra
a la ciutat, carrega a la gepa un sac ple de regals. Pregunta
al seu rei quin camí han de seguir, però l’home està ben
adormit». L'aventura nadalenca d’un camell a qui se li ha
adormit el rei a la gepa en la nit menys oportuna. Ell tot sol se
les ha d’empescar per servir els regals que carrega i tornar el
rei a casa d’una peça.
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Pepe Palma. «L'àvia pirata». Text de Josep Carrosco "Kako" i
Assumpta Mercader. Edicions del Pirata. Barcelona, 2019. A
partir de 10 anys.
La Mariona i en Roger són a punt d’endinsar-se en una
increïble aventura. Quan arriben a la mansió de la seva àvia,
descobreixen el secret més ben guardat de la família: que
l’àvia en realitat és una pirata. El segrest d’en Roger per part
de la tripulació d’en Llamàntol, un terrible pirata, serà l’inici
d’un viatge inoblidable, ple d’acció, de fantasia, de misteris, i
on, a més, es pot conèixer els protagonistes de les llegendes
de bona part de la costa catalana.
Miguel Pang Ly. «L'idioma dels animals». Text de María José
Ferrada. Editorial A Buen Paso. Barcelona, 2019. A partir de 5
anys.
Recull de cinc històries, introduïdes per les paraules del filòsof
Pang Tzu, on es pot descobrir que hi ha gats que s’imaginen
que són lleons, ratolins que mengen trèvol, lladrucs que
saluden, ocells que s’envien regals o mussols que escriuen
diccionaris. Per descobrir-ho, només cal entendre l'idioma dels
animals.
Fran Parreño. «Sis anus, sis casetes». Text de Josep Gregori.
Editorial Animallibres. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
La protagonista d’aquesta història rep, cada any, un regal
d’aniversari molt especial: una caseta retallable. Així, ha
aconseguit reunir un petit poble de cinc casetes a la seva
habitació. Però ara, els pares s’han separat i ha hagut de
repartir les casetes entre dues habitacions. S’acosta el seu
aniversari i ella està ben amoïnada. ¿Se’n recordaran els
pares, de regalar-li una nova caseta?
Clotilde Perrin. «Valents». Text de l'autora. Traducció de Marta
Armengol. Editorial Maeva, Barcelona, 2019. A partir de 6
anys.
Tres contes on els nostres protagonistes relaten algunes de les
seves aventures. Hi havia una vegada una nena, un nen, una
princesa, un príncep i una fada… Els seus trucs ajuden a
desfer-se de tots els dolents, llops, ogres i bruixes que es
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puguin trobar pel camí. El lector en pot conèixer les qualitats,
els gustos i les lectures preferides i descogrir els seus secrets a
les solapes.
William Petty. «Abracadabra el teu cos descobriràs». Andana
Editorial. Algemesí, Ribera Alta, País Valencià, 2019. A partir
de 7 anys.
Llibre pop-up amb mùltiples solapes que convida a descobrir
el cos humà duna manera divertida i enginyosa per aprendre
com funcionen els diferents òrgans. El cos humà és un dels
temes que més fascina els petits lectors. Aquest llibre en
format Pop-up, i amb múltiples solapes, aconsegueix explicar
als petits com funcionen els diferents sistemes del nostre cos
duna forma divertida i atractiva perquè el puguin entendre
tots els lectors.
Marion Piffaretti. «Ja vaig a l'escola!». Text de Cécile Jugla.
Traducció de Susana Tornero. Col·lecció Com i Per què.
Editorial Joventut. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
¿Què es fa a l’escola? ¿Què s’hi aprèn? ¿Com serà l’aula? ¿I
el menjador? Una primera enciclopèdia per als més petits i
per acompanyar els primers anys d’escola que permet
preparar l’arribada a l’escola i dialogar sobre les activitats
que realitzaran els nous alumnes, els adults que els
acompanyaran durant tot el dia, quines coses aprendran, les
rutines quotidianes o les normes de convivència.
Amandine Piu. «El virus Grizzly». Text d'Émile Chazerand.
Traducció de Montse Molist. Editorial Baula. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
Quan la Lluna Petonet fa un esternut, tothom comença a fugir
ben lluny. ¿I això com és? Perquè amb cada esternut que fa,
li surt un Grizzly pel nas, un ós, un grizzly gegant amb quatre
urpes enormes i unes dents esfereïdores. I això li ocorre des
que va arribar al món.
Jennie Poh. «La tortugueta i el mar». Text de Becky Davies.
Traducció de Núria Riera. Editorial Brúixola. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys
A la Tortugueta li encanta el lloc on viu: un preciós mar ple de
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colors vius i de sorpreses meravelloses. Però un dia el mar es
torna fosc, lleig i trist i la pobra tortuga corre un gran perill. Un
àlbum sobre la lluita de les espècies que hi viuen quan el
plàstic i la contaminació envaeixen els seus hàbitats.
Hugo Prades. «El Patufet a la neu». Text de Roger Roig.
Cossetània Edicions. Valls, 2019. A partir de 5 anys.
Amb l'intens fred hivernal, arriba la neu. El Patufet i els seus
amics gaudeixen d'una emocionant jornada enmig de
preciosos paisatges nevats i descobreixen la màgia de fer
ninots de neu i de lliscar en trineu muntanya avall. I encara els
quedarà temps per resoldre l'enigma del monstre de les neus.
Pierre Pratt. «La lluna lladregota». Text de Pablo Albo. Editorial
Tramuntana. Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), 2019. A
partir de 3 anys.
Un dia el xumet desapareix. Però la seva mare li diu que se
l'havia endut la Lluna.
Alli Pye. «Les noies són capaces de tot». Text de Caryl Hart.
Traducció de Núria Riera. Editorial Bruño. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
Hi ha noies altes, baixetes, rosses, pèl-roges, morenes... i totes
són encantadores i plenes de sorpreses. Per això poden fer tot
el que es proposin. Un llibre per estimular la personalitat pròpia
amb un afegit de personalitats femenines de la història que
han aconseguit el que volien ser i fer.
Katherine Quinn. «Amistats animals». Text d'Ana Gallo. Editorial
Zahorí Books. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
Famosos de totes les èpoques i els seus estimats companys
animals. La humanitat s'ha relacionat estretament amb els
animals al llarg de la història. Per això no és estrany que alguns
dels personatges més importants de la història els hagin
agafat afecte. Des de l'estornell de Mozart, que l'ajudava a
compondre, fins al cérvol de Frida Kahlo: tota una
enciclopèdia de l'amor animal.
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Kate Read. «Una guineu». Text de l'autora. Editorial Libros del
Zorro Rojo. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
Sota l'embolcall de la por, les làmines d'aquest àlbum ajuden
els petits lectors a comptar. Hi ha una guineu afamada, dos
ulls astuts, tres gallines rodanxones… I comptant i recomptant,
explica l'aventura o la desventura d’una guineu que entra en
un galliner a busca menjar. Coprotagonitzen la història un vol
de gallines desprevingudes que s’allunyen del paper passiu o
covard que acostumen a tenir en les faules. L'autora debuta
amb un primer àlbum que combina la il·lustració i el collage.
Pau Ricart. «L'illa del Cacau». Text de Miriam Basagaña.
Editorial El Círculo Rojo. Roquetes de Mar, Almeria, 2019. A
partir de 5 anys.
Conte basat en el paratge natural de l'Equador i en la vida
real de la protagonista, una nena que les úniques joguines
que té són figures de fang precolombines que arrossega el riu.
Els lectors poden acompanyar la protagonista a descobrir el
misteri de l’illa gràcies a la troballa d’un antic déu del cacau.
Roser Rimbau. «Lota, la catxalota». Text del Col·lectiu Rosa
Sardina. Editorial Takatuka. Barcelona, 2019. A partir de 4
anys.
Al mar cada vegada hi ha més residus per tot arreu. La Lota,
la catxalota, vol saber d’on ve tota aquella brutícia. Amb el
seu amic Malacu, el cranc, decideixen començar una
investigació que els porta, primer, a un vaixell ple de turistes i,
després, a un port. Allà veuran com els plàstics envolten la
vida dels humans... Conseqüentment, els animals marins
decideixen emprendre una operació de neteja del mar.
Núria Rodríguez. «Xiquetes que van imaginar allò impossible (i
ho van aconseguir)». Text de Tony Amago. Traducció de
Teresa Broseta. Bromera Edicions, Alzira, Ribera Alta, País
Valencià, 2019. A partir de 5 anys.
Aviadores, navegants, arqueòlogues, motoristes, rodamons,
zoòlogues, naturalistes, periodistes, pilots, cosmonautes,
alpinistes... Aquest àlbum il·lustrat recull les històries de quasi
una vintena de dones de tot el món que s’han fet cèlebres
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per atrevir-se a somiar allò que semblava impossible i
aconseguir-ho. Les seves apassionants vides, junt amb un bon
grapat de curiositats i dades sobre els seus viatges i les seves
proeses extraordinàries.
Marie G. Rohde. «SOS Monstres de veritat amenacen el
planeta». Text de l'autora. Editorial Zahorí Books. Barcelona,
2019. A partir de 8 anys.
El planeta està en perill i només els éssers humans el poden
salvar. Els monstres existeixen de debò. I no s'amaguen sota el
llit, ni al fons de l'armari. Corren lliures per tot el planeta. Cada
dia envolten els humans o s'amaguen al fons del mar.
Provoquen tempestes, assequen llacs i fan desaparèixer els
animals. I, tot i així, la majoria dels humans continua alimentatlos com si fossin mascotes i no monstres. Ha arribat l'hora de
plantar-los cara.
Ilich Roimeser. «Un nòmada per l'Empordà». Text de Joan de
Déu Prats. Editorial Somos Libros. Barcelona, 2019. A partir de
10 anys.
Una guia per la balconada de l'Empordà mirant al mar. El
protagonista de la guia ha nedat en diverses ocasions pel
Mediterrani, però també hi ha caminat. Des de Blanes fins al
Cap de Creus, aprofita els antics camins de ronda que abans
servien per vigilar la costa de les incusions dels pirates i hi
descobreix les històries i llegendes que es conserven entre les
cales envoltades de boscos, penya-segats, torres de guaita,
ermites i petits pobles freqüentats pels artistes. Edició en
català, espanyol, anglès i francès.
Caroline Romanet i Bryan Beach. «La ciència del temps». Text
d'Ian Graham. Editorial Animallibres. Barcelona, 2019. A partir
de 7 anys.
¿Per què existeixen les estacions? ¿Què passa dins d’un
huracà? ¿Com està canviant el clima? Un llibre per descobrir
les respostes a aquestes preguntes i a moltes més en una guia
sobre el temps que inclou textos informatius, il·lustracions
originals i panells laterals amb dades complementàries.
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Tony Ross. «Vull un gat». Text de l'autor. Editorial Libros del
Zorro Rojo. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
Tots els amics de la Jessy tenen un animal amb qui jugar, a qui
cuidar i fer carantoines, menys ella. Jessy desitja un gat més
que res en el món, però, tot i la seva insistència, els seus pares
es neguen en rodó amb arguments com: «Esgarrapen,
embruten, miolen, ho deixen tot ple de pèl…, ni pensar-hi!».
Quan es cansa de pregar-los, passa a l’acció. Es disfressa de
gat i actua com un gat des del matí fins a la nit: a casa, a
l’escola, al restaurant… Aquesta situació deixa de ser
divertida quan els veïns comencen a queixar-se: la gata Jessy,
enfilada a la tàpia del jardí, no para de miolar a la lluna.
Susanne Rotraut. «El llibre de la tardor. Busca i troba». Text de
l'autora. Col·lecció Altres. Editorial Barcanova. Barcelona,
2019. A partir de 5 anys.
Ha arribat la tardor i tothom està molt ocupat: cal escombrar
les fulles, organitzar el concurs de carabasses i preparar-se per
a la castanyada. El lector pot observar amb deteniment totes
les escenes: ¿és capaç de trobar un esquirol buscant nous,
una carpa de circ o un nen fent volar un estel?
Mariana Ruiz Johnson. «Mentre tu dorms». Editorial
Kalandraka. Barcelona, 2020. A partir de 3 anys.
Les paraules, absents d'aquest àlbum, passen tot el relleu a les
imatges que transporten els lectors des de l’habitació fins a
l’exterior de la casa, des del barri fins més enllà de la ciutat. A
través de cada pàgina, els primers lectors participen de com
transcorre la vida en altres llars i de com avança la nit als
carrers, tot descobrint els nombrosos detalls de les làmines
amb animals humanitzats, la música i les celebracions, el cel
estelat o la vegetació exuberant.
Surya Sajnani. «A veure si em trobes». Disseny de l'autora.
Col·lecció Bàsics. Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir
d'1 any.
Llibre de cartró de gran format de l'autora índia, establerta als
EUA. Cada doble pàgina conté un mosaic de color en el qual
hi ha amagats sis objectes quotidians: des d'animals, aliments i

Cornabou 67

plantes fins als estris més variats. En cada pàgina, es planteja
el repte de trobar una forma geomètrica que també està
amagada al mosaic. A través de la repetició, es poden anar
assentant els primers conceptes.
Carmen Saldaña. «La selva» i «La granja». Text de Joanna
MacInerney. Traducció de Núria Riera. Disseny de Kieran
Hood. Enginyeria de paper de Richard Ferguson. Editorial
Brúixola. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys
Resoldre, endevinar i combinar els pop-ups i imagianr animals
sorprenents. ¿Què és un hipòdril? ¿Què és un oragupòtam?
¿Què ès una gabra? ¿Algú ha vist mai bordar un gorc?
Júlia Salom. «Pau del geni curt». Text de Joan Pla. Col·lecció
Salavret d'Històries. Edicions 96, La Pobla Llarga, Ribera Alta,
País Valencià, 2019. A partir de 5 anys.
En Pau és un xiquet de bona família que ha nascut en una
ciutat valenciana. Els seus pares se l'estimen, igual que a la
Maria, la seva germana. Però quan encara té molts pocs anys
se li desperta un mal caràcter, se li fa el geni curt, i no para de
tenir problemes amb els seus pares i amics.
Xavier Salomó. «Off». Editorial Flamboyant. Barcelona, 2019. A
partir de 8 anys.
Àlbum sense paraules sobre els riscos de l’energia nuclear. A
través d’un seguit d’imatges evocatives, l’àlbum narra com
una nena aconsegueix retornar la vida a un paisatge erm i
monòton, fruit dels efectes de l’energia nuclear. Un relat
il·lustrat que evoca la tragèdia de Txernòbil i el desastre de
Fukushima amb làmines que mostren la influència del còmic i
el cinema. L'àlbum es va publicar primer a França, el 2014, on
va rebre cinc premis.
Xavier Salomó. «Mixifú i la lluna» i «Mixifú i la pluja». Text de
Meritxell Martí. Editorial Combel - Casals. Barcelona, 2019. A
partir de 2 anys.
Una nit de lluna plena o un dia de tempesta són una bona
ocasió per observar el cel. En Mixifú és un gat juganer que
mira el món amb curiositat. Un llibre amb mecanismes mòbils
que descobreix la màgia dels petits moments. I també: en
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Mixifú és un gat juganer que mira el món amb curiositat.
Llibres amb mecanismes mòbils que descobreixen la màgia
dels petits moments.
Eva Sánchez. «Ningú com jo (biografia d'un tirà)». Text
d'Ignacio Chao. Traducció de Xavier Pàmies. Editorial
Kalandraka. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Ficció i realitat se superposen en aquesta metàfora sobre el
poder que, a través de la figura d’un porc, presenta un tirà
que repassa la seva trajectòria vital. El protagonista enalteix el
seu caràcter únic en el món, tot fent de la diferència no un
tret integrador, sinó elitista. El seu llenguatge és presumptuós,
propi d’un ésser vanitós, fred i egoista. La seva falta
d’empatia cap als súbdits obligats a retre-li homenatge, el seu
menyspreu per la cultura, amb una mentalitat enfocada a
considerar-se el centre de l’univers i el seu convenciment que
tots els avenços i comoditats són pel seu benefici particular, el
converteixen en el perfil del perfecte megalòman. Les
il·lustracions, figuratives, amb un tractament cromàtic i
detallisme tècnic, juguen amb el simbolisme dels personatges
—rates, guineus, micos, voltors— i destaquen per l'agressivitat
de les escenes humanitzades.
Òscar Sardà. «El follet Oriol i l'aventura de la xocolata» i «El
follet Oriol i el laberint misteriós». Text de l'autor. Col·lecció El
Follet Oriol. Editorial Barcanova. Barcelona, 2019. A partir de 7
anys.
El follet Oriol i el seu amic Pol inicien un viatge per mar per tal
de reviure les intrèpides aventures d'en Quintí, el besavi de
l'Oriol. Emprenen el viatge amb totes les coses necessàries,
però els sorprèn una tempesta molt forta i, en lloc d'arribar al
destí previst, van a parar a una illa molt especial, perquè s'hi
conrea cacau, del qual s'obté la xocolata. I també: una de
les tres pedres màgiques que protegeixen el poble de
qualsevol perill ha estat robada i el follet Oriol l'ha de
recuperar. Per fer-ho, ha de superar un grapat d'obstacles fins
a arribar a un laberint misteriós on un druida malvat l'ha
amagat.
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Eulàlia Sariola. «Petits contes negres per als fills dels blancs».
Text de Blaise Cendrars. Traducció de la mateixa il·lustradora.
Editorial Males Herbes. Barcelona, 2019. A partir de 10 anys.
¿Es pot imaginat un món on els animals parlin? ¿S'ha sentit a
parlar mai de l’ocell de la cascada? ¿S'ha explicat mai que
existeix un país que es diu Eco-eco? ¿Es coneix el rei dels orfes,
que només té un any? Deu contes per a nois i noies amb
ganes de viatjar a paísos llunyans. Territoris on la màgia conviu
amb la naturalesa, els animals tenen habilitats meravelloses i
el vent, que viu a dalt d’una muntanya, de tant en tant surt a
fer un tomb.
Karina Schaapman. «El Sam i la Júlia al circ». Text de l'autora.
Traducció de Marina Espasa. Col·lecció La Casa dels Ratolins.
Editorial Blackie Books. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Volum cinquè de la sèrie. Les classes s’han acabat i el Sam i la
Júlia es preparen per a un gran estiu. Un bon dia el circ arriba
a la casa. El director, el simpàtic signor Roberti, contracta la
mare de la Júlia com a cap de cuina, i mare i filla han de
marxar de gira. Per primera vegada a la seva vida, el Sam i la
Júlia han d’estar separats un temps, i prometen escriure’s per
explicar-se les vacances. Però els dos ratolins es troben molt a
faltar i al final només tenen ganes que l’estiu s’acabi per
tornar-se a veure. Karina Schaapman va dedicar anys a
construir i decorar la casa dels ratolins, fabricada amb capses
de cartró i cartró pedra, teles antigues i tota mena de
materials reciclats (llumins, botons, taps d’ampolla…). Té més
de cent habitacions, passadissos i espais exteriors per explorar.
Els ratolins que l’habiten també han estat dissenyats i creats
per l'autora.
Tom Schamp. «El llibre més bonic de tots els colors». Text de
l'autor. Traducció de Maria Rosich. Editorial Combel.
Barcelona, 2019. A partir de 6 anys.
¿Sabíeu que la caixa negra d’un avió és de color taronja?
¿Que el bolígraf blau és un invent francès? ¿Que els ànecs
cullerot mascle tenen el cap de color verd? Un llibre
divulgatiu per descobrir també que la música, els esports, el
menjar, els animals o els personatges dels contes també
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tenen a veure amb els colors. Ho expliquen l’Otto i el seu amic
Leon.
Tom Schamp. «L'Otto passeja per la ciutat». Text de l'autor.
Traducció de Maria Rossich. Editorial Flamboyant. Barcelona,
2019. A partir de 3 anys.
Un llibre per buscar i jugar, llegir i aprendre vocabulari per
mitjà d'un viatge amb l’Otto per tota la ciutat i descobrint un
món ple de color, detalls i humor. Inclou un mapa perquè els
infants puguin navegar pel llibre i endisar-se dins del
microcosmos de la ciutat. Un àlbum amb jocs lingüístics i
binomis lèxics, per a llegir en família o en grup.
Axel Scheffler i 37 il·lustradors més. «Amables». Pròleg d'Axel
Scheffler. Text d'Alison Green. Traducció de Núria Riera.
Editorial Brúixola. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Recull sobre l'amabilitat amb làmines dibuixades per 38
il·lustradors de tot el món, entre ells el mateix Axel Scheffler,
impulsor del projecte, a més de Quentin Blake o Rotraut
Susanne Berner, en un àlbum que destina els beneficis de la
seva venda a l'organització Three Peas.
Axel Scheffler. «Bill i Janet». Text de Julia Donaldson. Traducció
de Núria Riera. Editorial Brúixola . Bruño. Barcelona, 2020. A
partir de 3 anys.
En un planeta molt llunyà, hi viuen els vermellets, que són de
color vermell, i els blavets, que són de color blau. Els vermellets
i els blavets no es duen gens bé i no juguen mai junts. ¿Però
què passaria si una jove vermelleta i un jove blavet
s'enamoressin?
Maurice Sendak. «Som a la claveguera amb en Pau i en Pere.
Una rondalla». Text de l'autor. Traducció de Miquel Desclot.
Editorial Kalandraka. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
Maurice Sendak reinterpreta dues cançons tradicionals de
Mother Goose, autora imaginària d’una col·lecció de rimes
infantils. Els protagonistes, en Pau i en Pere rescaten a un
bebè que havia estat capturat per unes rates. Amb l’Empire
State i el Pont de Brooklyn com a teló de fons, Sendak situa els
lectors en un suburbi de Nova York, on malviuen un grup
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d’infants sense llar, resguardats en habitacles de cartó, restes
de fusta i diaris.
Stéphane Sénégas. «L'efímera». Traducció de Pere Comellas.
Editorial Takatuka. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Dos germans descobreixen un petit insecte molt divertit: una
efímera. Busquen per internet i, quan saben que la seva nova
amiga només viu un dia, decideixen fer mans i mànigues
perquè aquest únic dia li sigui inoblidable, i la fan participar
en tota mena de jocs i aventures. La mort de l'efímera
entristeix el germà petit fins que entén que les vint-i-quatre
hores que viu aquest insecte equivalen a la vida d'una
persona i que, per tant, els éssers humans també hem
d'intentar viure l’existència amb tota la intensitat possible. No
podem perdre l’estona.
Sebastià Serra. «Jo et llegeixo, i tu m'expliques». Text de Jesús
Ballaz. Editorial Animallibres. Barcelona, 2019. A partir de 5
anys.
Arriba la nit i, abans d’anar a dormir, és l’hora dels contes. És
un moment màgic, en què el temps s’atura per compartir
històries i somnis amb els més petits. S’obren portes a la
fantasia, a la imaginació i, sobretot, a la possibilitat de viure
plegats l’experiència de la literatura en un període clau de la
vida de les persones. El llibre ofereix dos relats per a cada dia:
un de més curt i senzill que pot llegir l’infant, i un altre de més
llarg i elaborat que li poden llegir els adults. En conjunt, 56
històries per anar a dormir: 28 en què els infants prenen la
paraula per dir «jo et llegeixo», i 28 més en què s’intercanvien
els papers i «tu m’expliques».
Sebastià Serra. «L'examen de conduir». Text de Mercè Canals.
Col·lecció Nous i Esbojarrats. Editorial Baula. Barcelona, 2019.
A partir de 5 anys.
La Trementina cosia a Palau, però n'estava farta. Quan per fi
les lleis van canviar i les dones van poder conduir carrosses i
vaixells, va decidir que era just el moment de canviar d'aires i
de sortir corrents a descobrir tots els mars i els oceans. Res ni
ningú la podria aturar.
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Lucía Serrano. «Bèsties i bestioles. La vida secreta dels
animals». Text de l'autora. Traducció de Mercè Estévez.
Editorial Barcanova. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Estem envoltats de moltes classes d'animals. En trobem en el
nostre entorn més proper o en indrets llunyans. Cada animal
té les seves característiques. No és el mateix un lleó que una
mosca. Però a part de les diferències més evidents n'hi ha
d'altres. ¿Quines són les seves habilitats? ¿I les seves debilitats?
¿Són perillosos? ¿Quin és el su hàbitat?
Margherita Sgarlata. «Dones exploradores». Text de Riccardo
Francaviglia. Editorial VVKids - Vicens Vives. Barcelona, 2020.
A partir de 8 anys.
En totes les èpoques hi ha hagut dones increïbles que han
lluitat per fer realitat els seus somnis sense que ningú les
pogués aturar. A les pàgines d’aquest llibre es poden seguir
els passos d’algunes exploradores extraordinàries que no van
dubtar a desafiar les convencions socials del seu temps per
llançar-se a perseguir el coneixement i la llibertat. Edurne
Pasaban i Junko Tabei van escalar muntanyes altíssimes,
Maria Sibylla Merian va estudiar els boscos tropicals, Gertrude
Bell va traçar el mapa d’un desert, Laura Dekker va fer la
volta al món a bord d’un veler, Valentina Tereshkova es va
aventurar a explorar l’espai. Alpinistes, periodistes, estudiants,
artistes, aviadores...
Yuri Shin. «La meva bruixeta màgica». Text de diversos autors.
Traducció de Núria Riera. Editorial Brúixola - Bruño. Barcelona,
2019. De 0 a 3 anys.
Muixeta és una bruixeta màgica. El llibre ensenya als petits
lectors tot el que fa només obrint les pàgines per descobrir-ho.
Nicola Slater. «On és el meu jersei?» Text de l'autora.
Traducció de Marta Salvador. Editorial Combel. Barcelona,
2019. A partir de 3 anys.
En Roc ha perdut el seu jersei preferit. L’ha buscat per tot
arreu. Dins, fora, dalt i baix. A l’armari, a la cuina, al bany,
aquí, allà i més enllà. ¿On deu ser? Una història amb solapes,
pàgines encunyades i una petita introducció als nombres.
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Pam Smy. «Orfenat de noies». Text de l'autora. Traducció de
Marina Espasa. Editorial Blackie Books. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
A Thornhill, un orfenat encantat, el terror pot no venir dels
fantasmes, sinó de les nenes que hi dormen. I l’amistat, de les
que llegeixen el diari d'una d'elles molts anys després… «Ella
ha tornat. La por m’ha entrat pel clatell com un calfred i m’ha
baixat per l’esquena. ¿Què faré ara?»
Srta. M. «Animalades». Text de J. R. Barat. Traducció de Núria
Riera. Editorial Brúixola. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Un abecedari que presenta cada lletra amb el nom d'un
animal que és descrit amb versos plens d'humor. De la A
d'aranya a la Z de zebra, els primers lectors poden conèixer
les lletres de la mà dels personatges.
Kali Stileman. «Superllama!». Text de Rosie Greening.
Traducció: Equip Bruño. Editorial Bruño. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
A la llama, li encanta presumir que és molt súper i que sap fer
moltes coses, però el Lémur n'està ben tip i decideix donar-li
una lliçó que no oblidarà mai.. Coberta amb lluentons que
canviïn si se'ls acarona.
Subi. «El submarí que no es volia enfonsar». Text d'Anna
Obiols. Edicions del Pirata. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Aquest conte demostra que set elefants van formar part del
primer submarí de la història tot i que potser no va acabar de
funcionar gaire bé. Conte amb un desplegable interior i per
conèixer també com funcionen els submarins a més, esclar,
d'explicar qui va ser l'inventor del primer submarí propulsat,
Narcís Monturiol.
Subi. «M'agradaria ser... fuster». Text d'Anna Obiols. Col·lecció
M'agradaria Ser. Editorial Baula, Barcelona, 2019. A partir de 5
anys.
Cal preparar-se ben d'hora per saber què es vol ser quan un
sigui gran. Una col·lecció que s'avança a la difícil feina de
triar quina branca interessa més o per quina es té més
vocació abans d'entrar en una escola de formació
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professional. En aquesta ocasió, toca la feina de fuster,
aquella de la qual el poeta Joan Salvat-Papasseit ja deia fa
temps: «Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure, /
mireu l'ésser fuster: —serra que serraràs / i els taulons fan a
miques, / i de cada suada deu finestres ja han tret. Gronxada
d'encenalls, et munten una taula; / si ho vols, d'una nouera
te'n faran un cobert. / I caminen de pla / damunt les
serradures de color de mantega.»
Olivier Tallec. «Un somni fet realitat». Text de l'autor. Traducció
de Teresa Broseta. Editorial Animallibres. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
El protagonista està molt content. Feia temps que volia un
cadell i per fi ho ha aconseguit. Però, el seu nou amic té
costums molt estranys: no li agrada el pinso, es nega a dormir
a la caseta i, a sobre, ocupa massa espai al sofà. Però com
que se l’estima molt, s’haurà d’acostumar a les seves manies.
Arianna Tamburini. «El temps». Text de Rhéa Dufresne. Editorial
Tramuntana. Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, 2019. A
partir de 3 anys.
Un segon, un minut, una hora... Un any... És fàcil mesurar el
temps amb alguns exemples concrets.
Dan Taylor. «Els Superherois del bosc. La fàbrica d'històries».
Text de Benedicte Rivère. Col·lecció Base Kids. Editorial Base.
Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Tant el Super-rosset com el Superconillet ajuden els lectors a
no estar mai avorrits. També perquè no discuteixin mai gràcies
a la Superguineu i, abans d’anar a dormir, sempre poden dir
«bona nit» al Supermussol. Inclou els titelles d'aquests
superherois per representar les seves històries amb mímica.
Alicia Teba. «Números i emocions». Text de Sandra Alonso.
Edicions del Pirata. Barcelona, 2019. A partir de 3 anys.
Un conte per aprendre els números tot resseguint-ne la forma i
descobrir deu emocions. En lletra majúscula per començar a
llegir. També els números en baix relleu perquè els infants en
puguin resseguir la forma.
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Núria Tomàs Mayolas. «Tinc un tanc de joguina». Poema de
Pere Martí i Bertran. Editorial Akiara Books. Barcelona, 2019. A
partir de 5 anys.
A partir d'un poema que l'autor ja havia publicat anteriorment
a «Paraules bessones» (Barcanova, 2019), la il·lustradora Núria
Tomàs ha elaborat un àlbum de làmines en continuïtat, amb
llapis de colors sobre paper, entre el realisme i la imaginació
gràfica. L'àlbum explica en un poema narratiu homònim la
història d'un infant que juga amb peces bèl·liques fins que un
dia la realitat se li fa present a la pantalla del televisor: la
violència dels soldats i els tancs. Això li fa canviar de parer i
jugar amb peces més tranquil·les, pacífiques i constructives.
Un gest que el fa sentir millor interiorment i li fa entendre la
comprensió amb el dolors d'altres llocs del món.
Dani Torrent. «Les aventures d'Ulisses». Text de Carles Riba.
Edicions Cal·ligraf. Figueres, Alt Empordà, 2019. A partir de 10
anys.
Reviure les vicissituds de l’heroi grec —el cant de les sirenes, la
terra dels ciclops, Circe la fetillera, l’illa de Calipso...— a través
de la prosa poètica de Carles Riba i de les imatges de Dani
Torrent Riba, besnét del poeta, que transporten el lector a la
trepidant història de les aventures que va viure Ulisses a causa
de les disputes dels déus, abans no va arribar a la desitjada
Ítaca, on la pacient Penèlope l’esperava lluitant per contenir
l’assetjament cada cop més agosarat dels pretendents.
Joan Turu. «Baba, no vull dormir». Text de Míriam Tirado.
Traducció de Laura Borràs. Col·lecció Caleta. Editorial El Cep i
la Nansa, Vilanova i la Geltrú, Garraf, 2019. A partir de 5 anys.
La Baba és una mussola encarregada de la nit i de protegir
tots els infants del món mentre dormen. Però hi ha un
problema, molts d’ells no volen anar a dormir i tots tenen
raons molt diverses. I, això, desgasta també els seus pares. La
Baba explica un secret infalible per aconseguir una son dolça
i serena a través de la respiració i la consciència del propi
cos. El llibre s'acompanya de l'enregistrament de les cançons
del grup musical Xiula, escrites per Rikki Arjuna i que compta
amb cantants i actrius com Elena Gadel, Marta Gómez, Aram
París, Laia Brufau, Lila Heredia, Damira Sàrries i Gemma Baños.
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Einat Tsarfati. «El castell de sorra». Text de l'autora. Editorial
Tramuntana, Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, 2019. A
partir de 5 anys.
¿A qui no li agrada fer castells de sorra a la platja? Però no un
castell qualsevol. Un de veritat, amb cúpules, torres, fossat de
cocodrils, amb grans vidrieres, amb vistes a l'oceà.
Tadahiro Uesugi. «Rady, el gat infermer». Text de Satorino
Fuchigami. Editorial Blackie Books. Barcelona, 2020. A partir
de 5 any.
En una ciutat polonesa, el 2014, es va trobar un gat negre
malalt i el van portar a un refugi. Allà van fer el que van
poder, però dues setmanes després continuava tan prim com
el primer dia i encara li queia el pèl. El veterinari va dir que es
podia continuar amb el tractament, però només li allargaria
el patiment. Però des d'aleshores, el gat es va començar a
moure per la gàbia i va començar a menjar. Es va quedar al
refugi. Fins que un dia va arribar una gossa petita, també
malalta, i el gat es va estirar al seu costat. D'aquí li ve que li
traguessin el nom del “gat infermer”. Així és com el gat es va
fer famós i va sortir a totes les notícies. Un inici de tot el que
després li passaria.
Tomi Ungerer. «La bèstia del senyor Racine». Text de l'autor.
Traducció de Jordi Martín Lloret. Editorial Blackie Books,
Barcelona, 2019. A partir de 7 anys.
Per al senyor Racine el més important del món és la seva
tranquil·litat. La seva tranquil·litat i les peres que cultiva al seu
hort. Són molts els que les voldrien comprar, però ell sempre
ha cregut que les coses més importants no haurien d estar en
venda. Un mal dia, desapareixen totes les peres perqupe se
les ha cruspides una bèstia molt llaminera. No és un gos, ni un
gat, ni un elefant. No apareix en cap enciclopèdia científica.
El senyor Racine descobreix que la criatura té un tarannà
dòcil i juganer, i de seguida es fan bons amics. Però el secret
que amaga la seva petita bèstia és massa gros perquè pugui
continuar amagat.
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Tomi Ungerer. «Non Stop». Text de l'autor. Traducció de Maria
Lucchetti. Editorial Kalandraka. Barcelona, 2019. A partir de 5
anys.
Preocupat pel futur que espera als més joves en un món
maltractat per la contaminació, l’extinció d’espècies i les
guerres, l'autor presenta un planeta decrèpit i deshabitat, per
on en Vasco vaga en solitari, guiat per una ombra protectora
que li salva de successius desastres. Paraules i il·lustracions
rotundes com l’advertència que planteja, tot parafrasejant el
títol: no hi ha marxa enrere, no hi ha treva en la
(re)construcció d’un món millor.
Óscar Villán. «Animals» i «Fruites». Textos d'Antonio Rubio.
Traducció i adaptació de Miquel Desclot. Col·lecció Del
Bressol a la Lluna. Editorial Kalandraka. Barcelona, 2019. A
partir de 3 anys.
Pictogrames poètics o poegrames, un terme encunyat per
designar una nova modalitat de poesia pictogràfica basada
en la cerca d’un ritme de lectura que ajudi a educar l’ull i
endolcir l’oïda dels primeríssims lectors. L’infant aprèn que es
pot llegir de dreta a esquerra, de dalt a baix i que el pas de
les pàgines és l’esdevenir dels versos. «Animals» reuneix una
amistosa i heterogènia successió de fauna silvestre i salvatge.
«Fruites» conté una selecció de saborosos aliments procedents
dels seus respectius arbres.
Sylvia Vivanco. «T'estimo, papa». Text de Raquel Díez Real.
Onada Edicions, Benicarló, Baix Maestrat, País Valencià, 2019.
A partir de 5 anys.
El pare del protagonista és gegant com un elefant. És una
mica calb, però és molt guapo i bona persona. Li fa el llit, el
porta a l’escola, cuina, posa la rentadora, juga a conillets a
amagar i, fins i tot, canta òpera. Una mirada paternal sense
estereotips de gènere.
Christian Voltz. «Encara no?». Text de l'autora. Traducció de
Teresa Duran. Editorial Kalandraka. Barcelona, 2019. A partir
de 3 anys.
El protagonista d’aquest relat cava un clot a la terra, hi deixa
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caure una llavor i espera dia rere dia —sota l’expectant
mirada d’un ocell— amb el desig de veure créixer una flor.
«Encara no?», es preguntava cada matí, en veure que la
llavor no havia brotat. Descobriment de la paciència i la virtut
de la perseverança que ajuden a entendre el món. A través
del procés del naixement i creixement d’una llavor, l'autora
construeix una metàfora de la vida, amb les seves
satisfaccions i les seves frustracions. Il·lustracions amb materials
reciclats com paper o filferro.
Kevin Ward. Grans aventurers. Text d'Alastair Humphreys.
Andana Editorial. Algemesí, 2019. A partir de 9 anys.
Un àlbum informatiu on es poden descobrir les aventures de
vint dels exploradors més heroics i impressionants que hagin
existit, inclòs Ibn Battuta (explorador del segle XIV); Apsley
Cherry-Garrard (membre de lexpedició antàrtica de Scott) o
Michael Collins (astronauta de la missió Apol·lo a la Lluna).
Amb una extensa selecció dexploradors de diferents parts del
món que van creuar la terra, el mar i l'aire en nom de
l'aventura. Narrat amb còmics, infografies i recursos gràfics.
Emma Yarlett. «Cal atrapar en nyac-nyac!». Text de l'autora.
Traducció de Núria Riera. Editorial Brúixola - Bruño. Barcelona,
2019. A partir de 3 anys.
Una nova aventura amb en Nyac-nyac, el monstre
menjallibres. El lector el pot acompanyar mentre posa de cap
per avall tota l'habitació i es troba un drac.
Salina Yoon. «Lili i en Teo, la màgia de l'amistat». Text de Marie
Kondo. Col·lecció La Lluna de Paper. Editorial Estrella Polar Grup 62. Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
Un esquirol i un mussol, mentre juguen, aprenen a ordenar el
seu espai. La història de dos amics l'amistat dels quals es veu
alterada perquè un d'ells és molt desordenat. A Lili li encanta
col·leccionar i arreplegar de tot a casa, ni que no li quedi
gairebé espai per a res més, mentre Teo és tot el contrari, li
encanta l'ordre i que tot estigui al seu lloc. Un conte de la
popular Marie Kondo per als petits. La creadora del métode
KonMari publica un manual que explica com classificar i
ordenar les coses de casa. Lili i Teo protagonitzen una història
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d'amistat i ordre. S'hi inclouen unes senzilles instruccions per
aprendre a guardar bé la roba.
Ionit Ziberman. «Les princeses (petites) també es tiren pets».
Text d'Ilan Brenman, Traducció de Josep Franco. Editorial
Animallibres, Barcelona, 2019. A partir de 5 anys.
El pare de la Laura agafa El llibre secret de les princeses i li
explica una cosa que ningú no sap.

«La Mère», 1899. Oli sobre tela. © Hereus de Jules Adler. Museu Nacional de Poznań, Polònia.
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AUTORS CATALANS
Emili Bayo. «Prop de les bombes». Col·lecció Gran Angular.
Editorial Cruïlla. Barcelona, 2019. A partir de 14 anys.
Quatre nois i dues noies, els últims supervivents d’una colònia
de refugiats als afores de Montblanc, viuen el dolor, la fam i la
por dels últims dies de la guerra civil. Empaitats per
l’avançament de l’exèrcit franquista i acompanyats per una
cuidadora i el conductor d’un moto carro desmanegat,
inicien una fugida impossible cap a França. Senten el soroll de
les bombes darrere. Però encara és pitjor el que els espera
davant. Un dels joves s’hà d’enfrontar a un dilema: decidir
sobre la vida o la mort d’un dels seus acompanyants.
J. Black River. «La nit del vampir» i «El despertar de les
gàrgoles».. Il·lustracions de Maria Simavilla. Col·lecció: Daniel
King. Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
Ràdio Pizza és el programa de ràdio en el qual el Daniel King i
el Miki parlen sobre el que més els agrada: històries
fantàstiques, monstres, videojocs i pizza. Un dia reben la
trucada d'una noia del poble del costat, la Vera, que
necessita ajuda. Algú està atacant les criatures del poble i
necessita els experts de Ràdio Pizza per poder-lo vèncer.
Després de dues setmanes sense veure's, la Vera torna a
contactar amb el grup de Ràdio Pizza. Al poble hi torna a
haver una nova amenaça, i aquesta vegada no es tracta
d'una única criatura mítica sinó que n'hi ha quatre.
Oriol Canosa. «L'últim vol de la família Dumont». Il·lustracions
de Júlia Moscardó. Editorial Animallibres. Barcelona, 2019. A
partir de 10 anys.
Tothom es pot imaginar un zepelí, un enorme globus gairebé
tan gran com una illa de cases. Però el que costa més de
creure és que del zepelí pengi un gran castanyer plantat en
una cistella de vímet, i que, entre les branques, s’hi amagui
una enorme casa de bambú i tot el necessari per viure sense
posar els peus a terra: benvinguts al Dumont Aéropostale!
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Oriol Canosa. «El bot del Dr. Bombard. Il·lustracions de Jordi
Sunyer. Col·lecció Minimini. Editorial Babulinka Books.
Barcelona, 2019. A partir de 7 anys.
El doctor Bombard sura enmig de l'oceà en un bot minúscul.
Ha naufragat. Ara navega a la deriva, tot sol. Al bot hi ha dos
rems però no els fa servir. És més raonable deixar-se endur pel
corrent i esperar que algun vaixell el rescati. Mentre no arriba
aquest moment, el doctor Bombard comparteix viatge amb
balenes, núvols de peixos voladors, taurons ferotges,
tempestes de por. Però també amb moments de calma,
observació i plenitud. Una història basada en el doctor Alain
Bombard, metge que es va convertir en “nàufrag voluntari”
per aprendre a sobreviure en alta mar.
Joaquim Carbó. «Quin joc més bèstia!» Editorial Comanegra.
Barcelona, 2019. A partir de 9 anys.
L'autor recull una antologia dels seus contes publicats a la
revista Cavall Fort des del 1961 fins ara. La tria ha estat feta
pel mateix autor que hi ha inclòs deu contes inèdits. Un tast
després de seixanta anys de publicacions de contes i
novel·les per a lectors joves.
David Cirici. «Molsa i la Bèstia». Il·lustracions d'Esther
Burgueño. Col·lecció Tucà. Editorial Edebé. Barcelona, 2020. A
partir de 10 anys.
El Molsa és un gos feliç. Viu amb la Menta a casa de la
Janinka i la seva família. Enrere ha quedat l'horror de la
guerra. El Molsa es pensava que ja no viuria més aventures,
però estava ben equivocat. I tot va començar quan
perseguia una pilota de color gris taronja i es va voler fer el
valent.
Jaume Copons. «Els carters de l'espai». Il·lustracions de Liliana
Fortuny. Col·lecció: L'Agus i els monstres. Editorial Combel Casals. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
Aquesta vegada el Dr. Brot l’ha fet molt grossa: s’ha dedicat
a llançar projectils a l’espai amb un missatge que diu que la
Terra és un lloc molt perillós que cal destruir. Sort que els
carters de l’espai ajuden els lectors a interceptar aquestes
perilloses missives.
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Carles Cortés. «Gerber o Madhubala». Il·lustracions d'Aitana
Carrasco. Editorial Jo Llibre - Voramar - Santillana. Barcelona,
2019. A partir de 12 anys.
Gerber, un jove pastor de 12 anys, s’endinsa a la muntanya
del Maigmó per recuperar una de les seues ovelles, que s’ha
escapat després d’una tempesta. En la foscor de la nit,
aquella serra, on cada dia porta a pasturar el ramat, ofereix
una imatge ben diferent i el transporta a una altra dimensió,
plena de perills i misteris.
Vicent Dasí. «Doc Doggie. Unitat de Medicina Estrambòtica».
Coberta de Paco Roca. Col·lecció Esfera. Bromera Edicions,
Alzira, Ribera Alta, País Valencià, 2019. A partir de 14 anys.
Després d’haver cursat els seus estudis en un programa
especial d’alumnes superdotats, Jonathan D. Garcia, resident
de pediatria a l’Hospital General de València, afronta la
primera guàrdia nocturna de la seva carrera professional amb
ganes de demostrar a tothom la seva vàlua. En la que serà
recordada per molt de temps a la ciutat com «la Nit de la
Tempesta del Segle», un per un passen per la seva consulta
d’urgències una sèrie de peculiars pacients amb una
patologia col·lectiva inclassificable: tots ells es transformen en
monstres del cine clàssic de terror. Jonathan, més conegut
com Doc Doggie, investiga aquest curiós cas sense saber que
el seu passat, però sobretot el seu futur, està estretament
relacionat amb aquest misteriós esdeveniment.
Xavier Duran i Jordi de Manuel. «Els crims de la taula
periòdica». Editorial Jo Llibre - Grup Promotor - Santillana.
Barcelona, 2019. A partir de 14 anys.
La Jana, en Nico, la Cora i en Malik troben mort
inesperadament en Paco, un sensesostre amb qui conversen
sovint, al parc del costat de l’institut. Una carta de pòquer
entre la roba del cadàver i les estranyes circumstàncies de la
mort fan sospitar la sergent Lídia Sànchez i l’agent Pau Ribó
que podria tractar-se d’un crim. En els diez següents, pels
parcs de la ciutat, hi ha més morts sospitoses d’indigents.
L’Àlex València, professor de química de l’institut, i la
periodista Clara Rima també es pregunten què hi ha darrere
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els crims misteriosos, uns crims que tenen relació amb la taula
periòdica dels elements.
David Fernández Sifres. «Els espectrals successos de la Mansió
Farrell». Il·lustracions d'Albertoyos. Editorial Baula, Barcelona,
2019. A partir de 9 anys.
La mansió de la baronessa Farrell està abandonada i en
algun amagatall d'aquesta casa sinistra hi ha un tresor
amagat. Però trobar-lo no serà fàcil amb un fantasma que els
vigila. La lògica dels nois i noies de l'escola Avant es posa a
prova. ¿S'enfronten de debò a una força sobrenatural? Per
descobrir-ho hauran d'explorar els passadissos secrets de la
mansió i resoldre un seguit de misteris que els faran posar els
pèls de punta.
Sònia Fernández-Vidal. «Els cinc regnes eterns». Sèrie: La porta
dels tres panys, 3. Col·lecció: L'Illa del Temps. Editorial Estrella
Polar - Grup 62. Barcelona, 2019. A partir de 10 anys.
A en Niko se li acumulen els problemes en els diferents mons.
El temps ha embogit a la Terra i va enrere. La Quiona ha
quedat atrapada en el Regne de Temps i reclama la seva
ajuda. Per retornar l’harmonia als multiversos, en Niko i els seus
amics hauran de travessar forats de cuc, teletransportar-se a
llocs desconeguts, crear universos de butxaca amb les
constants universals modificades i desafiar un munt de lleis de
la física. Recórrer els cinc regnes eterns serà l’única manera
d’enfrontar-se a l’enemic inesperat que pretén aconseguir el
poder dels multiversos. Última part de la trilogia «La porta dels
tres panys».
Josep Maria Folch i Torres. «La vida i els fets d’en Justí Tant-seval». Editorial Adesiara. Barcelona, 2019. A partir de 15 anys.
En Justí Tant-se-val és un mosso d’hostal despert i eixerit que
veu transformada la vida que duu al poble de Vilavent per
l’arribada de Lluïsa de Marival, una noia de família noble el
pare de la qual, condemnat a la guillotina, està empresonat
en una sinistra masmorra de la França revolucionària. En Justí,
enamorat de la jove, mou cel i terra i viu una pila d’aventures
increïbles en el país veí (fins i tot s’entrevista amb
Robespierre!) per tal de salvar el pare de la noia. La superació
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de la pèrdua dels éssers estimats, l’enlluernament dels primers
amors, el desig impertorbable de justícia i, sobretot, la
capacitat de sacrifici per assolir un ideal, per més
inversemblant que sigui, continuen fent d’aquesta novel·la un
veritable estímul per no deixar de fer allò en què creiem.
Josep Vicent Galan. «Maira i la nina que espanta la por».
Il·lustracions de Marina Álvarez-Dardet. Col·lecció El
Maquinista. Editorial Andana. Algemesí (Ribera Alta, País
Valencià), 2019. A partir de 8 anys.
Hi ha secrets per contar i secrets per no contar. Maira i la seua
germana petita Nur en tenen un, de secret, dels que es
poden contar. I el volen compartir amb els lectors. Cada nit,
Maira i Nur s'adormen mirant Venus i Sírius, els astres més
brillants del cel. De vegades, Sírius no es veu perquè és la
porta d'entrada a Venus, que només s'obri per a aquelles
persones que diuen sempre la veritat. Si algun mentider prova
d'arribar a Venus, aleshores Sírius, trista, s'apaga. Maira i Nur,
acompanyades de la nina que espanta la por, viatjaran a
Sírius i potser s'enduran una sorpresa.
Dolors Garcia i Cornellà. «El ball de l'esclau». Coberta de
Raquel Carrero. Col·lecció Esguard. Bromera Edicions, Alzira,
Ribera Alta, País Valencià, 2019. A partir de 12 anys.
A l’altra banda dels turons, el jove esclau Heli Siri contempla la
ciutat de Tàrraco, una de les més importants de l’imperi. Hi
arriba amb la companyia de teatre a la qual pertany. De
camí a la ciutat, conversa amb la Fúlvia, una teixidora de lli,
àvia de la Valèria, la noia que li canviarà la vida. A Tàrraco,
l’Heli buscarà fer realitat el seu somni: ser un actor reconegut
en la ciutat vibrant de final del segle I dC. Però la recerca no
serà gens fàcil per a un esclau com ell, i s'ha d’enfrontar a les
enveges, les amenaces i els càstigs que trobarà pel camí.
Teresa Guiluz. «L'extraordinari cas dels objectes apareguts».
Il·lustracions de Gabriel Salvadó. Col·lecció El Vaixell de
Vapor. Editorial Cruïlla, Barcelona, 2019. A partir de 9 anys.
El pare de l’Eugeni és un maniàtic de l’ordre. Per això, quan al
seu calaix hi troba uns mitjons que no són d’ell, s’indigna i diu
als altres que són uns desendreçats. Però resulta que els
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mitjons no és que no siguin d’ell, sinó que no són de ningú més
de la família. El senyor Ripoll, un home gran i amant de la
ciència que viu envoltat de llibres i ginys estranys, quan sap
que han aparegut uns mitjons, no només no ho troba fora de
lloc, sinó que pregunta si han trobat més coses sense amo. I, a
més, explica una teoria rocambolesca sobre forats negres i
viatges en el temps. Premi El Vaixell de Vapor 2019.
Enric Lluch. «De gegants i diminuts». Il·lustracions de Cristina
Serrat. Col·lecció Tucà taronja. Editorial Edebé, Barcelona,
2019. A partir de 10 anys.
Just després de les dotze campanades de la nit de Cap
d’Any, a la família Pujades hi va néixer una nena tan petita
que cabia al palmell d’una mà. Un dia el seu pare la va
portar a prendre el sol pels afores del poble i va rebre la visita
d’una estranya missatgera que li va anunciar: «Quan faci set
anys, vindrem a buscar-la i es convertirà en l’emperadriu del
País dels Diminuts». Aquella mateixa nit, a la família Mengual
hi va néixer un nen, però molt gran, enorme.
Enric Lluch. «L'enigma del centenari». Il·lustracions de Julia
Acuña. Bromera Edicions. Alzira, Ribera Alta, País Valencià,
2019. A partir de 10 anys.
El Miquel i la Neus assisteixen a la celebració del centenari del
València CF. Però la seva visita es converteix en una aventura
quan els dos cosins han de salvar l’acte del Cellut Major, que
està entossudit a sabotejar-lo. Per sort, compten amb l’ajuda
d'una exjugadora d’un equip femení i del fantasma d’un
antic jugador del club.
Laia Longan. «L'hivern que vam aprendre a volar».
Il·lustracions de Jordi Vila Delclòs. Editorial Animallibres.
Barcelona, 2019. A partir de 12 anys.
L’hivern que en Jakob i l’Ava es van conèixer, faltava poc per
a la fi de la Segona Guerra Mundial i la petita illa de Noruega
on vivien estava ocupada pels alemanys. En Jakob era fill
d’uns comerciants de l’illa i volia ser artista. L’Ava era filla d’un
comandant anglès de l’exèrcit de l’aire i volia fugir de l’illa
per anar a la recerca del seu pare. Aquell hivern, ple de
somnis i conflictes, els va unir per sempre més.
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Andreu Martín. «Whapps. Mira'm als ulls». Col·lecció Periscopi.
Editorial Edebé. Barcelona, 2019. A partir de 14 anys.
Persones amb el cap cot, les pupil·les fites en jocs, notícies,
pel·lícules, dictats de la moda, fotografies, missatges,
sol·licituds d'amistat, espots publicitaris, pàgines per comprar i
vendre, i les orelles bloquejades per música o discussions que
no permeten que aflori cap pensament ni, sobretot, cap
sentiment. Tothom sembla feliç amb aquest estil de vida, tret
dels anomenats Comandos Antimanipulació Mental. No
obstant, la inspectora Trix Huanga inicia una investigació que
li donarà moltes sorpreses en una croada particular contra la
gran empresa telefònica que domina les altes esferes del
poder: Triple Ve.
Shaudin Melgar-Foraster. «Històries d'hivern». Il·lustracions de
Kaffa i Pep Rius. BrinsEdicions. Barcelona, 2019. A partir de 7
anys.
Valors com l’amistat, la solidaritat, l’amor per les persones i
l’estima pels animals queden reflectits en els quatre contes
que integren aquest recull d'audiolectures. Els quatre contes
s'acompanyen amb un CD i un QR per poder escoltar la
interpretació que en fan els narradors d’EnVeuAlta. Col·lecció
pensada per fomentar el plaer per la lectura i l’audició, i
també per reforçar la comprensió lectora.
David Nel·lo. El ramat perillós. Editorial Bambú-Casals.
Barcelona, 2019. A partir de 13 anys.
La Blanca Marçal ha estat tota la vida professora d’institut.
Ara que està a punt de jubilar-se, mira enrere i fa balanç de la
seva trajectòria. Ha tingut força encerts, però també ha
comès alguns errors. Per les seves classes han passat molts
alumnes, alguns de ben problemàtics. Però n’hi ha un que no
li marxarà mai del cap: encara recorda el dia que es va fixar
per primer cop en el noi que seia a la punta de la segona fila,
en Mirko. Els inadaptats també són aquells que lluiten
incansablement i a contracorrent perquè tot surti bé.
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Rosa Pagès. «Xocolata i mosques». Il·lustracions de Pedro
Simón. Col·lecció Pluja de Llibres. Editorial Barcanova.
Barcelona, 2019. A partir de 10 anys.
El protagonista d'aquesta història volia una capsa Quikek
Xococrek perquè regalen cromos dels seus personatges
preferits: el comandant Batista, la bella Dor, el professor
Fahrenheit, Urma l'aviadora, el llop negre... Reunint deu codis
del mateix personatge regalen un ninot seu. Però el que no es
podia imaginar és que la imatge del seu personatge es faria
realitat a la cuina de casa seva.
Teresa Pàmies. «Aventura mexicana del noi Pau Rispa».
Il·lustracions de Natàlia Pàmies Lluís. Col·lecció La Galera
Jove. Editorial La Galera. Barcelona, 2029. A partir de 14 anys.
En Pau Rispa té tretze anys quan ha de marxar a l'exili durant
la Guerra Civil. A través del seu diari i de les cartes que envia,
els lectors comprovaran que la seva no és una aventura en el
sentit tradicional. No hi apareixen dracs, ni gnoms, ni
extraterrestres, ni monstres marins ni belles fades. L'aventura
d'en Pau és la d'una vida real però no típica.
L'excepcionalitat rau en la naturalesa dels «dracs» que ha de
combatre i en el carácter encuriosit i imaginatiu d'un noi que
no busca l'aventura. Recuperació d'una de les poques
incursions de Teresa Pàmies (Balaguer, 1919 - Granada, 2012)
en l'àmbit per a joves, amb la característica que les
il·lustracions de l'actual edició són de la seva néta, Natàlia
Pàmies (Barcelona, 1995), filla de l'escriptor Sergi Pàmies.
Víctor Panicello. «Influencer». Col·lecció Periscopi. Editorial
Edebé. Barcelona, 2020. A partir de 14 anys.
¿Què cal per arribar a ser una influencer? Primer de tot,
desitjar-ho. Després, apostar per això. Llavors mantenir-se. I
per descomptat acceptar les regles: #LaPassiónDeSer
#NingúMatura #ArribarDaltDeTot #LaRealitatNoReal
#QueVolenDeMi#OnSónElsAmics #DiversióAl1000%
#EmMenjoElMón #BuscoElMeuCamí o 412,325 M'agrada.

Cornabou 92

Gemma Pasqual i Guillem Soler Pasqual. «La Castanyera i en
Patufet salven els contes». Il·lustracions de Marta Antelo. Jo
Llibre - Santillana. Barcelona. A partir de 6 anys.
La Castanyera i en Patufet salven els contes, però no ho fan
sols: els acompanyen el Mag Merlí, la Rínxols d’Or, la
Blancaneu, els set nans i molts més! Una recreació de
personatges de l'imaginari clàssic en clau d'humor per als
primers lectors.
Núria Pradas. «Estimat Vladi». Il·lustracions de Clàudia Prats.
Col·lecció Tucà. Editorial Edebé. Barcelona, 2020. A partir de
10 anys.
L’amistat entre la Martina i el Vladi va ser, en el seu inici, un
calidoscopi d’emocions. Però ara ella espera amb ansietat les
cartes del seu amic, que ha tornat a la seva Rússia natal per
quedar-s’hi a viure. Es van fer amics durant el curs més
complicat per a la Martina, l’any que els seus pares se’n van
anar a treballar a la Xina i va aparèixer l’àvia Conxa per
cuidar-la.Va ser ella qui, precisament, li va parlar del poder de
les cartes.
Joan de Déu Prats. «Un nòmada per l'Empordà». Il·lustracions
d'Ilich Roimeser. Editorial Somos Libros. Barcelona, 2019. A
partir de 10 anys.
Una guia per la balconada de l'Empordà mirant al mar. El
protagonista de la guia ha nedat en diverses ocasions pel
Mediterrani, però també hi ha caminat. Des de Blanes fins al
Cap de Creus, aprofita els antics camins de ronda que abans
servien per vigilar la costa de les incusions dels pirates i hi
descobreix les històries i llegendes que es conserven entre les
cales envoltades de boscos, penya-segats, torres de guaita,
ermites i petits pobles freqüentats pels artistes. Edició en
català, espanyol, anglès i francès.
Joan de Déu Prats. «El guardià dels somnis», «El misteri del
meteorit», «La piràmida perduda» i «La catedral submergida».
Il·lustracions d'Òscar Sardà. Col·lecció Roc Tempesata.
Editorial Barcanova, Barcelona, 2019. A partir de 6 anys.
De cop i volta els infants han deixat de somniar. Per contra,
en Roc Tempesta, l'explorador tabalot, no para de tenir
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malsons. El ieti se li presenta mentre dorm i l'explorador té un
ensurt de mort. En Roc investiga qui ha robat els somnis als
infants (1). Un meteorit amenaça la Terra! I tothom va de bòlit:
els governs, els científics, la NASA, però ningú no sap com
aturar-lo. Només en Roc descobreix com desviar la seva
trajectòria (2), ¿Encara queden piràmides amagades sota la
sorra del desert? Si és així, només en Roc Tempesta ho pot
descobrir. ¿Quin secret s'amaga a la tomba de Patufet III, el
faraó més petit de l'antic Egipte? ¿És una maledicció, una
mòmia errant o una troballa inesperada? (3). Des que el
calamars gegant va atacar en Roc Tempesta, li vénen tots els
mals quan se submergeix a l'aigua. Però un monstre
antediluvià està espantant la gent que viu al voltant d'un llac
dels Alps (4).
Lluís Prats. «Corporació d'Alienígenes, S.A.». Il·lustracions
d'Anna Baquero. Editorial Barcanova. Barcelona, 2019. A partir
de 10 anys.
Al Nico Desclot, el seu pare li diu que la seva feina és caçar
alienígenes. ¿Se'lpot creure? Però, esclar, el seu pare el
convenç i ell es deixa enganyar. D'aquesta manera el Nico
descobreix un nou món emocionant i fabulós, però ben aviat
s'adona que no tot és tan bonic ni extraordinari com sembla. I
tot per una raó ben senzilla: una feina tan extravagant com
aquesta no pot existir. Potser només és una cabòria absurda
imaginada pel seu pobre pare, que no està bé del cap. O no.
Premi Guillem Cifre de Colonya 2019.
Maria Carme Roca. «La reina de Gizeh». Il·lustracions de Laura
Borràs Dalmau. Col·lecció El Jardí Secret de Viena. Viena
Edicions. Barcelona, 2019. A partir de 9 anys.
La Yasmín, que té una mica més de 9 anys, ja ha començat a
ajudar el seu germà gran a tirar endavant La Reina de Gizeh,
un petit basar familiar situat a prop de les piràmides. Els dos
germans viuen al pis de dalt de la botiga, juntament amb
l’àvia, una gata i tot de figures dels déus egipcis, que per a la
Yasmín són com una segona família. Però últimament el
negoci no rutlla com caldria i, a més, han patit un robatori, el
de la barca de Keops, una de les antiguitats més cares de la
botiga. Per acabar-ho d’arrodonir, una nit desapareix la gata.
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Per sort, la Yasmín podrà comptar amb l’ajuda dels seus amics
per resoldre aquests dos misteris, i sobretot amb la protecció
dels enigmàtics déus egipcis, que la miren en silenci des de les
prestatgeries de La Reina de Gizeh.
Mercè Rodoreda. «Viatge al poble de les trenta senyoretes».
Il·lustracions de Dani Torrent. Col·lecció Clàssics Catalans
Il·lustrats. Editorial Comanegra. Barcelona, 2019. A partir de 14
anys.
«Era un poble abandonat però bufó com un poble de
joguina». Així arrenca el viatge a un poble perdut on, algun
dia del ja-mai-més, hi van viure una colla de senyoretes
immaculades amb els seus gats caçadors i no, ni un sol home.
Avui el cant dels ocells ensordeix aquell qui els visita amb una
benvinguda de bellesa inquietant. La recreació de mons
imaginaris perduts entre la memòria i el somni és un dels trets
característics dels contes de Mercè Rodoreda, que arriben al
seu clímax líric en el volum «Viatges i flors» (1980). Els «Viatges»
d’aquell recull, escrits a Romanyà de la Selva mentre enllestia
la novel·la «Quanta, quanta guerra», ens porten les mirades
de sorpresa del caminant desarrelat davant d’unes realitats
sovint prou inquietants, sempre esmolades d’ironia i d’una
bellesa corprenedora.
Ricard Ruiz Garzón. «Deu mascotes i un drac». Il·lustracions de
Manuel Ortega. Col·lecció Tucà Taronja. Editorial Edebé.
Barcelona, 2019. A partir de 12 anys.
La doctora Espinosa és una metgessa eriçó que no recepta
xarops, sinó joguines. Joguines per a mascotes poc o mal
ateses pels seus amos. Quan un dia la doctora desapareix,
l’inspector Gecko inicia els interrogatoris. ¿Qui n’és el
culpable? ¿Amb quin invent? ¿La Vera Turttle amb el seu
patinet ninja? ¿El conillet d’Índies Phil amb la consola? ¿Tony
Cat i les sevesselfies? El General Mac i el seu dron? ¿Amaga
alguna cosa el peix pallasso? ¿I l’aranya que llegeix Agatha
Christie? ¿I què hi fa un drac en aquesta història?
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Leandro Sagristà. «El misteri de la casa Folch». Coberta de
Carlos Barrios. Bromera Edicions. Alzira, Ribera Alta, País
Valencià, 2019. A partir de 12 anys.
El protagonista d'aquesta novel·la sempre s’ha sentit atret pel
misteri que envolta la Casa Folch, una tètrica mansió
vinculada a successos tràgics i amagats. Per això, decideix
dedicar-li una edició especial de la revista de l’institut. Es posa
en contacte amb una jove, que afirma que veu aparicions
espectrals, i amb un professor d’història jubilat que va estar
internat a la casa quan era un centre d’acollida de menors.
Tots tres es veuen immersos en una investigació que els
permetrà descobrir els secrets que amaga l’enigmàtic
casalot. Premi Fundació Bancaixa.
Vicent Sanhermelando. «Estic insuportable, i què?». Coberta
de Carlos Barrios. Bromera Edicions, Alzira, País Valencià,
2019. A partir de 12 anys.
L’assetjament escolar i una complicada situació familiar fan
del protagonista un adolescent insuportable. A més, tot
empitjora quan els desnonen del seu xalet elegant i s'han de
mudar a un pis vell del centre de València. L’adaptació a
aquest canvi en la seva vida no serà fàcil. Però la relació amb
els nous veïns, com ara una bloguera de moda o un escriptor
sense èxit, i la incipient amistat amb una companya de
l’institut, fan que comenci a deixar enrere els recels de tot el
que l’envolta i la desconfiança cap a les persones que
l'intenten ajudar. Premi Vila de Teulada.
Eva Santana. «Projecte Luna». Il·lustracions de Jaume Bosch.
Col·lecció Oriol Pelacanyes. Editorial Baula. Barcelona, 2019.
A partir de 9 anys.
Per commemorar els cinquanta anys de l'arribada de l'home
a la Lluna algú s'ha inventat un projecte internacional escolar
anomenat Moon 50. I l'escola s'hi ha apuntat. Per si no fos
prou horripilant fer un projecte per grups i a més l'han fet
coordinador, tot i que ell diu que no sap ni coordinar-se la
roba. Però com que no sap dir que no, s'ha posat en un
embolic. L'única cosa que li sona de la Lluna és quan el tutor
el veu despistat i li clava un crit que li rebenta els timpans.
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Care Santos. «Inbox». Col·lecció Periscopi. Editorial Edebé.
Barcelona, 2020. A partir de 14 anys.
«Soc l’Alèxia, tinc setze anys, vull ser escriptora i soc la seva
més gran admiradora del planeta Terra. Els seus llibres m'han
canviat totalment la vida, o m'han canviat a mi, o ho han
canviat tot. Sense les seves obres jo seria una altra persona,
més avorrida, més simple, o podria ser que no fos res en
absolut. És a dir, vostè ha estat per a mi una persona realment
—però realment— influent (o alguna cosa així). Segur que li
han dit el mateix moltes vegades, però la meva història no és
com les altres històries». Amb aquest missatge de correu
electrònic, adreçat a l'enigmàtic escriptor Benedict
Woodward, comença la relació entre aquests dos
personatges. I com diu la mateixa Alèxia: «No és una història
com les altres, perquè res és el que sembla».
Joan Torró. «Secrets». Coberta de Carles Barrios. Bromera
Edicions. Alzira, Ribera Alta, País Valencià, 2019. A partir de 12
anys.
A través de quatre relats ben diferents, el lectors assisteix al
naixement de la poesia trobadoresca i veurà com, a partir
d’aquest inici, autors com Ramon Llull, Ausiàs March i Joanot
Martorell van fer evolucionar la literatura valenciana. Els tres
escriptors es converteixen, així, en protagonistes de les
narracions, que els mostren com a persones de carn i ossos,
reflecteixen la seva part més humana i conten les tribulacions
que van sofrir al llarg de la seva vida. Un relat entre la realitat i
la ficció i entre la reflexió i l’humor. Premi Vila de Teulada.
Muriel Villanueva. «L'illa infinita». Il·lustracions de Noemí
Villamuza. Col·lecció El Maquinista. Andana Editorial,
Algemesí (País Valencià), 2019. A partir de 8 anys.
La Lluna i la seva àvia només es tenen l'una a l'altra. En perdre
el pis on viuen, es traslladen a l'antiga casa de la família, ja
que és tot el que els queda: un vell casalot davant del mar,
situat en una illa molt petita. Allà, la Lluna coneix una nena
bastant molesta i un nen increïblement misteriós. Esbrinar el
passat, descobrir un ésser fantàstic i estrényer els llaços amb
les persones que l'envolten fa que es pregunti si l'illa no deu ser
molt més gran del que es pensava.
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Muriel Villanueva. «Dunes (Diari d'un altre estiu)». Il·lustracions
de Ferran Orta. Editorial Babulinka Books. Barcelona, 2019. A
partir de 12 anys.
Han passat dos anys des que la Duna va començar a escriure
el seu diari. Ara té 14 anys. Ara s’entén millor a si mateixa, i
amb el món potser. Però la seva amistat amb el Max ha
madurat i els sentiments d’amor entre tots dos comencen a
complicar-se. A la mare no hi ha qui la desenganxi del Manel,
que a més té un fill petit que viurà a casa la Duna. I l’avi Ignasi
s’ha enamorat. Per si tot això fos poc, l’esperit autèntic del
poble està en perill: una empresa promotora vol canviar
greument el preciós paisatge de Dunes.
Muriel Villanueva. «Ona i Roc i els tigres de Sumatra».
Il·lustracions de Julia Cejas. Bromera Edicions, Alzira, Ribera
Alta, País Valencià, 2019. A partir de 12 anys.
Ona i Roc són uns bessons d’allò més valents. Tant, que els
envien a Indonèsia, on la seva tia treballa de fotògrafa. Allà,
coneixeran un mestre ben peculiar. Amb ell, i amagats de la
tia, els bessons viuen una aventura extraordinària que els farà
adonar de la importància que té protegir la natura.

«Colchester and Ipswich», 1904. Oli sobre tela.
© Hereus de Jules Adler. Ipswich Borough Council Collection, Londres.
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TRADUCCIONS
Allan Ahlberg. «Policies i lladres». Il·lustracions de Janet
Ahlberg. Traducció de Marina Espasa. Col·lecció Minimini.
Editorial Babulinka Books. Barcelona, 2019. A partir de 7 anys.
La nit de Reis, mentre les criatures dormen, uns lladres i
bergants grimpen i ronden. ¿Qui els atraparà? L’honrat agent
Simó ja és aquí. Un clàssic anglès de la literatura per a infants.
Janet i Allan Ahlberg consideraven els seus llibres com el
resultat d'un treball conjunt que va arribar a una quarantena
de llibres plegats.
Marta Álvarez. «Mysticland». Il·lustracions de Laia López.
Traducció de Laura Obradors. Col·lecció: Mystical. Editorial La
Galera. Barcelona, 2019. A partir de 12 anys.
Un fatídic dia, durant el banquet anual en el palau de
Mysticland, tots els convidats cauen en un somni profund i es
desperten convertits en malsons. Tots menys la Nora, l'Erin, la
Iris, la Hana i la Luna. Per evitar que les assenyalin com les
culpables, les cinc s'escapen de palau, disposades a
solucionar la misteriosa maledicció que assola el regne, tot i
que això implica que s'han d'internar a les Terres Prohibides i
que s'han d'enfrontar a perills que es pensaven que no
existien fora de les llegendes. Primera novel·la de la sèrie
Mystical de l'autora saragossana establerta a Catalunya. La
trama trasllada els lecxtors a un regne habitat per fades,
nàiades, nimfes i sàtirs, i tots els éssers feèrics que els somnis
humans han creat.
Alain-Fournier. «El gran Meaulnes». Traducció de Lídia Anoll.
Editorial Adesiara. Barcelona, 2019. A partir de 15 anys.
La vida monòtona i intranscendent d’una escola rural es
capgira del tot amb l’arribada de l’Augustin Meaulnes,
adolescent d’esperit inquiet i cor aventurer que amb el seu
tarannà traurà de l’ensopiment els nois i, sobretot, el François
Seurel, el fill del mestre, que esdevé el seu amic incondicional.
Conduït per l’atzar, el Meaulnes viu una experiència inaudita
que sols comparteix amb el François, que se la farà seva. El
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secretisme del Meaulnes provoca canvis en el seu
comportament i una colla de vicissituds que no el deixaran
viure mai més en pau. L’amistat sense fissures, la lleialtat a la
paraula donada, la integritat amorosa entreteixeixen aquesta
novel·la extraordinària, que mostra com incideixen en la vida
adulta les experiències viscudes durant l’adolescència i com
poden condicionar el nostre accés a la felicitat.
Benjamin Alire Sáenz. «Aristòtil i Dante descobreixen els
secrets de l'univers». Traducció de Maria Climent. Col·lecció
L'Altra Tribu. Editorial L'Altra. Barcelona, 2019. A partir de 14
anys.
L'Aristòtil té quinze anys, és introvertit i està sempre enfadat
amb el món. En Dante és un setciències que té una manera
molt inusual de mirar-se la vida i les persones. Quan tots dos
coincideixen a la piscina del barri, no sembla que tinguin
massa en comú. En Dante sap nedar i l'Aristòtil, no. En Dante
parla molt, i està molt segur d'ell mateix, i l'Ari dubta tota
l'estona i li costa explicar les seves coses. En Dante només
pensa en llibres, art i poesia, i l'Ari sempre està donant voltes al
record del seu germà, a qui pràcticament no coneix perquè
fa anys que és a la presó. Tots dos són mexicans, però en
Dante és més aviat blanc i l'Ari té la pell fosca i els cabells
negres. Però quan comencen a quedar i a passar estones
junts, descobreixen que els uneix una amistat especial, la
mena d'amistat que et canvia la vida i dura per sempre. I és a
través d'aquesta amistat que l'Ari i en Dante aprendran les
veritats més importants sobre qui són i les persones que volen
ser; aprendran a creure en ells mateixos, a fer-se grans i
descobriran, junts, els secrets de l'univers.
Tamara Bach. «Catorze». Traducció de Montserrat Franquesa.
Col·lecció Nandibú Jove. Pagès Editors, Lleida, 2019. A partir
de 14 anys.
Primer dia del curs. Fa vuit setmanes que la Beh no ha vist les
companyes. Abans de les vacances va caure malalta i no va
poder anar de viatge amb elles. Han passat moltes coses, les
amigues han conegut gent nova i tenen històries per explicar.
En canvi ella s’ha quedat a casa. De fet també ha viscut
molt, però les amigues no en saben res. A la mateixa ciutat hi
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ha una habitació amb les parets de color blau, una nena
amb bombolleta i llocs solitaris que la Beh fotografia, fins tard,
perquè en realitat li falta algú. Però a casa té una postal a la
bústia i algú pronunciarà el seu nom sencer abans d’anar a
dormir.
Harriet Beecher Stowe. «La cabana de l'oncle Tom». Traducció
d'Alba Dedeu. Editorial Adesiara. Barcelona, 2019. A partir de
15 anys.
Un esclau de Kentucky, anomenat Tom, és venut a un
traficant per saldar els deutes contrets pel seu amo, que,
malgrat tot, l’ha tractat prou bé mentre ha estat a les seves
mans. Contràriament al que fan altres esclaus, que intenten
aconseguir la llibertat per tots els mitjans que tenen a l’abast,
en Tom decideix acceptar el seu destí injust. Després de
diverses adversitats, va a parar a la plantació de cotó d’en
Simon Legree, un hisendat cruel i inhumà. Però la fe, la
integritat i l’honradesa sempre triomfen, com ho demostra
aquesta gran novel·la, que és considerada un símbol de la
llibertat i de la igualtat entre els éssers humans, i també un
model de protesta contra la discriminació quan el poder
actua de manera infame.
Paula Bombara. «Boca de tauró». Il·lustracions de Kim Amate.
Traducció de Bel Olid. Col·lecció Nandibú. Pagès Editors,
Lleida, 2019. A partir de 6 anys.
La Sofi no vol que li caiguin les dents. No vol que vingui el ratolí
ni que li passin coses rares a la boca. Però arriba el dia que
s’esdevé l’inevitable: descobreix que té una dent fluixa.
Gràcies a la Valeria, la mestra, i a les històries que sent a
classe, la Sofi veurà que créixer també pot ser una manera de
renovar el somriure.
Anne Booth. «Els caragolets blaus». Il·lustracions de Rosie
Butcher. Traducció de Jordi Vidal. Col·lecció: Magical Birds.
Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 7 anys.
La primavera és en l'aire, floreixen les flors i la Maia està
emocionada per conèixer les petites fades al Regne Màgic
dels Ocells. Però alguna cosa va malament: la meitat dels
ocells han desaparegut. ¿Pot ser aquest un altre dels plans
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menyspreables de Lord Astor? ¿Podran detenir-ho la Maia i les
seves amigues abans que sigui massa tard?
Tim Cahill. «Megaestrella del futbol» i «Futbol de primera».
Traducció de Daniel Cortés. Il·lustracions de Heath McKenzie.
Col·lecció Mini Timmy. Editorial Brúixola. Barcelona, 2019. A
partir de 7 anys.
En Timmy està desitjant jugar en l'equip de futbol del seu
col·legi. Però hi ha un problema. Com que és una mica
baixet, tots li passen per sobre per prendre-li la pilota.
Necessita créixer com més aviat millor. I quan més li convé
descobreix que té una increïble habilitat per jugar a futbol. I
també: El treball dur de Timmy ha valgut la pena. És un estel
en l'equip de futbol del seu col·legi, i l'entrenador el nomena
titular. Però també augmenten les dificultats. Els rivals són més
ràpids i forts i el nivell és molt més alt. En Timmy ha de
continuar entrenant molt, i si hi ha l'oportunitat de brillar, cal
aprofitar-la.
Barbara Cantini. «El llac misteriós». Text de l'autora. Traducció
de Jordi Vidal Tubau. Col·lecció Mortina. Editorial La Galera.
Barcelona, 2019. A partir de 6 anys.
La mort no havia estat mai tan divertida. Les aventures d'una
nena zombie terroríficament esbojarrades. La casa d'estiueig
dels tiets de la Mortina es posa a subhasta perquè diuen que
no l'habita ningú. La Mortina, per demostrar que sí, crea un
beuratge amb la qual reunir a tota la família. Però té poc
temps. ¿Aconseguirà salvar la casa a temps?
Lucy Coats. «Els corsers dels déus», «El drac pudent» i
«L'escola dels centaures». Traducció: Mar Mañes.
Il·lustracions: Brett Bean. Col·lecció: Bèsties de l'Olimp.
Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 7 anys.
En Demon ha de curar el drac pudent de Llauris a temps per
a la batalla. ¿Podrà curar aquesta bèstia malalta abans que
l'Olimp s'ofegui en la pudor? En Démon ha confiat sempre en
la seva caixa màgica quan ha de buscar algun remei per a
les bèsties malaltes de l'Olimp, però Quiró, el seu nou mestre
guaridor, insisteix a dir-li que ha de trobar els remeis pel seu
compte. En Démon posarà a prova les seves noves habilitats
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intentant curar un fènix malalt o morint socarrimat mentre ho
intenta.
Arthur Conan Doyle. «Vida i mort de Sherlock Holmes».
Traducció de Josep Marco i Meritxell Micó. Coberta de Paula
Martínez. Col·lecció A la Lluna de València. Bromera Edicions,
Alzira, Ribera Alta, País Valencià, 2019. A partir de 14 anys.
Recull dos relats protagonitzats pel detectiu més famós de la
història: «El problema final» i «La casa buida». En el primer,
Holmes fa mesos que investiga el professor Moriarty, el rei
encobert del crim londinenc, i ha d'esquivar els nombrosos
intents d’assassinat del professor. «La casa buida» és la
primera història de Sherlock Holmes creada després de la
seva pretesa mort. L’investigador apareix en escena després
de tres anys fingint que és mort i investiga l’assassinat de
Ronald Adair, el fill d’un funcionari colonial a Austràlia.
Severn Cullis-Suzuki. «Feu que les vostres accions reflecteixin
les vostres paraules». Traducció de Teresa Guilleumes.
Comentari d'Alex Nogués. Il·lustracions d'Ana Suárez.
Col·lecció La Força de la Paraula. Editorial Akiara Books.
Barcelona, 2019. A partir de 12 anys.
Severn Cullis-Suzuki tenia només dotze anys quan es va
adreçar a tot el món a la cimera de la Terra celebrada a Rio
de Janeiro el 1992. ¿Què li estem fent a la Terra, la nostra llar?
¿Fins on pot arribar la cobdícia de l'ésser humà? La petita
Severn va fer enrojolar els dirigents mundials i els va demanar
que fossin coherents, que els seus actes reflectissin les seves
paraules. Un discurs emotiu, ple de veritats tan senzilles com
reveladores, i avui encara més actual que quan va ser
pronunciat.
Sayantani DasGupta. «Joc d'estrelles». Traducció d'Òscar
Vendrell. Col·lecció: Kimera. Editorial La Galera. Barcelona,
2019. A partir de 12 anys.
Quan la Reina Dimoni apareix a la seva habitació, desprenent
un olor a àcid sulfúric i envoltada per abelles malvades, la
Kiranmala no es mostra gaire interessada. Al cap i a la fi, han
passat quatre mesos des de l'última vegada que va tenir
notícies dels seus amics del Regne de Més Enllà, la dimensió
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alternativa en la qual ella és una princesa índia. Però després
de rebre una crida a l'acció a través d'un canal de televisió
interdimensional i de la visita d'uns ocells que ho veuen tot, la
Kiran decideix que ha de tornar una vegada més a la seva
terra, on la societat està crispada, hi ha un reality show que
s'està fent amb el poder, i els seus amics estan en perill. Però
les coses no seran tan clares com l'última vegada que va
visitar el Regne de Més Enllà. La Kiran haurà de combatre
novament amb bruixes, resoldre endevinalles i evitar el seu
pare, el rei Serp, tot plegat mentre intenta esbrinar qui són els
seus amics de veritat i què significa ser un dimoni.
El Hermatocrítico. «La Rapunzel té polls». Traducció de Mercè
Estévez. Editorial Barcanova. Barcelona, 2019. A partir de 10
anys.
La Rapunzel passa el temps a la torre del castell, protegida de
qualsevol perill: bruixes malvades, ogres, llops... No espera ser
atacada per les criatures més sigil·loses que hi ha: els polls,
que es multipliquen molt ràpidament en la llarga cabellera de
la Rapunzel i no hi ha manera d'eliminar-les. No ajuda a fer-les
desaparèixer ni la neteja de la Blancaneu i els nans, ni el raig
congelador de la reina de les Neus, ni tampoc l'enginy d'en
Patufet.
Madeleine Féret- Fleury, Madeleine i Marushka Hullot-Guiot.
«Ready-Elijah». Traducció d'Elena Martín. Editorial Barcanova.
Barcelona, 2019. A partir de 14 anys.
Divendres a la nit. Estàs sortint del cinema. «El despertar dels
zombis» no és precisament la pel·lícula del segle, però resulta
entretinguda. El camí de retorn a casa, no obstant això, es
converteix en un malson. Cabells blanc, pell pàl·lida i ulls
grocs. Algunes persones t'estan mirant de manera estranya.
Pitjor encara: semblen dirigir-se cap a tu. I allà, de sobte, els
seus passos s'acceleren. Has de decidir: ¿tornar al cinema o
córrer cap a casa teva? ¿Prendràs les decisions correctes? No
ho oblidis: si vols fugir, l'única sortida ets tu. ¿Ready?
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Federico García Lorca. «Mig pa i un llibre». Traducció de
Miquel Desclot. Editorial Kalandraka. Barcelona, 2020. A partir
de 12 anys.
El setembre del 1931, Federico García Lorca va inaugurar la
biblioteca del seu poble natal, Fuente Vaqueros, amb un
discurs d’elogi al llibre i a la lectura com a font de
coneixement davant la ignorància, com a aliment espiritual
més enllà de les necessitats vitals, com a horitzó
d’alliberament individual i col·lectiu davant l’opressió del
sistema econòmic i polític, com a finestra oberta a la cultura.
Les seves paraules són un homenatge a les biblioteques per la
important funció social que desenvolupen, fent créixer el nivell
cultural de la comunitat. Per això lamenta que la barbàrie de
les guerres hagi arrossegat tantes biblioteques al llarg dels
segles. Els mestres també estan presents en la seva intervenció
perquè inculquin el plaer de la lectura als més petits, a més
d’animar als grans a alimentar-se de lectures de totes les
tendències i idees, en benefici de la pluralitat.
Tom Gates. «Monstres genials!». Traducció de Daniel Cortés.
Il·lustracions de Liz Pichon. Editorial Brúixola. Barcelona, 2019.
A partir de 10 anys.
Un relat on hi ha de tot: monstres, misteris, un festival de rock,
coses desaparegudes, el Marcus i el protagonista... i una
professosra substituta molt severa.
K. L. Going. «Xaval gras es menja el món». Traducció d'Albert
Torrescasana. Col·lecció: Propera Parada. Edicions de 1984.
Barcelona, 2019. A partir de 14 anys.
En Troy Billings té 17 anys, pesa 134 quilos, va curt d’amics i se
sent tan poca cosa que està a un pam de llançar-se a la via
del metro. L’atura en Curt MacCrae, un geni de la guitarra
que ha deixat penjats els estudis, en fi, un dropo que reuneix
totes les condicions per arribar a ser una llegenda del punk. I
tant se val que el pare d’en Troy pensi que el nou amic del
seu fill camina pel costat perillós de la vida o que el seu
germà el consideri el perdedor més gran de Manhattan, el
cas és que en Curt l’ha enrolat a la seva banda i hi tocarà la
bateria: la història de la música està a punt de canviar per

Cornabou 108

sempre, però no tant com ho farà la vida d’en Troy Billings, el
xaval gras que es menja el món. Un cant d'amor a la música i
l’amistat.
Matt Haig. «La noia que va salvar el Nadal». Il·lustracions de
Chris Mould, Traducció d'Anna Llisterri. Col·lecció L'Illa del
Temps. Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2019. A
partir de 10 anys.
L’Amelia necessita que el seu desig es faci realitat, per això el
demana al Pare Noel. Però la màgia en la qual vol creure
està començant a esvair-se, i el Pare Noel té molts altres
problemes dels quals preocupar-se: els elfs i els trols estan
enfadats, els rens cauen del cel i el Nadal corre perill de ser
cancel·lat. Però l’Amelia no és una noia normal i corrent.
Frances Hardinge. «La veu de les ombres». Traducció de
Xavier Pàmies. Editorial Bambú - Casals. Barcelona, 2019. A
partir de 14 anys.
L'ós s'ha fet familiar una altra vegada entre la població de
muntanya. Una noia amb cor d’ós és la protagonista
d'aquesta novel·la. A vegades, quan algú es mor, el seu
esperit se’n va a buscar un lloc on amagar-se. Hi ha persones
que tenen espai a dins del cos per acollir aquests esperits
errants. A l’edat de dotze anys, la jove Makepeace ha après
a defensar-se dels fantasmes que intenten posseir-la a les nits,
desesperats per trobar refugi. Fins que un dia un fet terrible li
fa baixar la guàrdia. I ara té un esperit dins seu. Premi Children
of the Night atorgat per The Dracula Society.
Mariasun Landa. «Un cocodril sota el llit». Traducció de Pau
Joan Hernàndez. Il·lustracions de Marta Moreno. Col·lecció
Narrativa Singular. Editorial La Galera. Barcelona, 2020. A
partir de 10 anys.
El dia que l'oficinista J.J. descobreix que hi ha un cocodril sota
el seu llit, sap que té un greu problema. El metge li
diagnostica «cocodrilitis» com si fos el més normal del món.
¿Es pot parlar de soledat i incomunicació des d'un punt de
vista humorístic? L'autora ho fa en aquesta novel·la, la versió
eusquera de la qual va obtenir el Premi Nacional de Literatura

Cornabou 109

Infantil i Juvenil de 2003 i que ara es recupera amb noves
il·lustracions de Marta Moreno.
Jennifer L. Holm. «El peix número 14». Traducció de Marc
Donat. Il·lustracions de Gustavo Roldán. Col·lecció El Jardí
Secret de Viena. Viena Edicions. Barcelona, 2020. A partir de
12 anys.
La vida de l'Ellie Cruz, de 12 anys, es capgira com un mitjó
quan el seu avi, el famós científic Melvin Sagarsky, es presenta
a casa seva amb l'aparença d'un adolescent. L’home ha
descobert la fórmula de l’eterna joventut i l’ha provat ell
mateix amb un resultats extraordinaris, però això comportarà
alguns problemes pràctics, com ara que en Melvin es
convertirà en company d'escola de l'Ellie durant el dia i en el
seu cangur les nits que la seva mare no és a casa. Així, la
introduirà en els secrets de la ciència —tot parlant de Newton,
Galileu, Salk i la pòlio, Oppenheimer i la bomba atòmica...—, i
la convertirà en la seva ajudant en un pla estrambòtic per
recuperar un raríssim exemplar d'una medusa australiana que
fins i tot els podria fer guanyar el Premi Nobel.
Ursula K. Le Guin. «Catwings». Traducció de Maria Cabrera.
Il·lustracions de S.D. Schinler. Editorial Flamboyant. Barcelona,
2019. A partir de 12 anys.
Sèrie de quatre títols que narra les aventures d’uns gats que
van néixer amb ales. Gràcies a aquesta habilitat insòlita, els
gats alats viatgen entre els perillosos suburbis de la ciutat i
camp, on descobreixen la vida rural, mentre fan amics i
ajuden altres companys felins.
Amanda Li. «Històries per a nenes i nens extraordinaris».
Traducció de Núria Curran. Col·lecció: Sputnik. Editorial
Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2019. A partir de 9 anys.
Recull d'històries d'infants de tot el món que després de
superar diverses adversitats han perseverat i han triomfat.
L’activista que està liderant la lluita contra el canvi climàtic, el
supervivent de l’atac d’un tauró o el noi que dedica la seva
vida a defensar els drets dels nens són els protagonistes: Greta
Thunberg, Boyan Slat o Phiona Mutesi.

Cornabou 110

Jorn Lier Horst. «El Manual». Traducció de Meritxell Salvany.
Il·lustracions de Hans Jørgen Sandnes. Col·lecció: Agència de
Derectius. Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 7
anys.
¿Què és el primer que has de fer en resoldre un misteri? ¿Com
buscar pistes? ¿I com extreure empremtes dactilars? No hi ha
límit d'edat per a ser un detectiu. La clau per descobrir
evidències i trobar informació resideix a ser curiós, inventiu i
observador. En aquest manual el lector trobarà un munt de
mètodes i tècniques d'intel·ligència per convertir-se en el
millor detectiu entre els seus amics.
Laia López. «La filla de la Lluna (Strawberry Moon)».
Il·lustracions de l'autora. Traducció de Paula Vidal Oliveras.
Editorial Fanbooks - Grup 62. Barcelona, 2019. A partir de 12
anys
La Diana és una sirena filla de la Lluna que quan fa divuit anys
decideix sortir a la superfície per viure com els humans. Al
campus universitari coincideix amb l’Edlyn, en Mako, l’Illa i en
Lluc, altres éssers com ella. Sota les aigües de la llacuna, la
Diana sempre havia estat sola, però ara té grans amics amb
qui compartir el dia a dia. A més, hi ha l’Eiden, un humà molt
simpàtic a qui té moltes ganes de conèixer més a fons. No
obstant això, la seva amistat amb ell podria fer perillar la vida
de totes les sirenes i els tritons del planeta. Mentrestant, al
campus estan passant coses d’allò més estranyes.
Desapareixen alumnes, i l’Illa sospita que al darrere hi ha els
merrows, una altra espècie de sirenes capaces d’arrabassar
les ànimes dels humans. Però fa molts anys que els merrows
respecten el pacte de pau establert pel consell de la llacuna;
per què l’haurien de trencar justament ara? Primera novel·la
gràfica de l'autora.
David Long. «Egipte a la vista». Traducció d'Agnès Toda.
Il·lustracions de Harry Bloom. Editorial La Galera. Barcelona,
2019. A partir de 8 anys.
Una apassionant aventura de cerca i descobriment per l'Antic
Egipte. Amb la lupa, el lector pot resseguir les petjades que els
faraons han deixat en la sorra de la història, i descobrir més de
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200 curiositats de l'antic Egipte. Un viatge a l'antic Egipte per
descobrir com vivien els faraons, els esclaus i els escribes, per
aprendre els jeroglífics, per descobrir el secret de les mòmies i
per veure una piràmide per dins.
David Lozano. «On neixen les ombres». Traducció de Marina
Garcia. Col·lecció Periscopi. Editorial Edebé. Barcelona, 2020.
A partir de 14 anys.
El cos de l'Álex està encongit davant de la pantalla. El rostre
se li ha convertit en una màscara d’ulls envermellits que li
couen de l’estona que fa que no parpelleja. Està al·lucinat i,
sobretot, penedit d’haver-se colat en aquella pàgina web. Se
li regira la panxa i té unes basques que amb prou feines
aconsegueix reprimir. Mai de la vida s’hauria imaginat les
atroces imatges que se succeeixen davant dels seus ulls,
recloses a la pantalla de l’ordinador i sota un so de fons d’uns
sorolls inhumans que gairebé retorcen els petits altaveus de
l’equip. De sobte, una apagada de llum deixa la casa en la
foscor.
José Mujica. «Sóc del Sud, vinc del Sud. A la cruïlla de
l'Atlàntic amb el Riu de la Plata». Traducció de Teresa
Guilleumes. Comentari de Dolors Camats. Il·lustracions de
Guridi. Col·lecció La Força de la Paraula. Editorial Akiara
Books. Barcelona, 2019. A partir de 12 anys.
José Mujica, aleshores president de l'Uruguai, amb el seu estil
planer, entranyable i contundent, s'adreça a l'Assemblea de
les Nacions Unides, celebrada a Nova York el 2013, per criticar
els disbarats de l'economia contemporània, les desigualtats
del món i el consumisme que impera en la vida de la societat
actual. Les seves paraules són també una poderosa crida a la
coherència i una invitació a la llibertat i al goig que neixen
d'una vida més senzilla.
James Nicol. «Una bruixa de valent». Traducció d'Òscar
Vendrell. Col·lecció: Narrativa Singular. Editorial La Galera.
Barcelona, 2019. A partir de 10 anys.
La guerra ha acabat i l'Arianwyn ha descobert el secret dels
jeroglífics, però els seus problemes no han acabat. La seva
feina com a bruixa de Lull és complicat: ha arribat l'hivern i,
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amb ell, el mal temps, els diablets de gel i les confuses
tradicions Yule. Però quan la seva àvia és segrestada per un
traïdor al Consell, la bruixa haurà de fer front al desafiament
més gran que s'ha trobat fins ara. Últim episodi de la trilogia.
Uls Nilsson. «El primer cas del comissari Gordon». Traducció
del suec d'Elena Martí Segarra. Il·lustracions de Gitte Spee.
Col·lecció El Jardí Secret de Viena. Viena Edicions. Barcelona,
2019. A partir de 10 anys.
Han robat les nous de l’esquirol. El comissari Gordon, un gripau
amb molta experiència com a policia, haurà de resoldre el
cas. I encara que sembli senzill, no ho és, perquè s’està fent
fosc, s’ha posat a nevar, fa molt de fred, i el comissari Gordon
descobreix que hi ha un misteriós animaló implicat en el
robatori. Així que haurà de rumiar amb calma un pla brillant
per enxampar el lladregot. Però per dur-lo a terme
necessitarà un ajudant. I unes quantes magda- lenes.
María Parr. «Tània Claravall». Traducció de Meritxell Salvany.
Il·lustracions de Zuzanna Celej. Editorial Nórdica Libros.
Madrid, 2019. A partir de 10 anys.
La Tània és pèl-roja i té els rínxols d’un lleó. De cognom es diu
Claravall, igual que la petita vall on viu, una mica lluny de tot.
El que més li agrada fer és baixar amb trineu pel pendent més
rost de les muntanyes que envolten la vall, mentre crida ben
fort la frase que més la motiva. Una altra cosa que li agrada
molt fer és passar temps amb en Gunnvald, un avi de setantaquatre anys que és el seu millor amic. A Claravall amb prou
feines hi ha ningú de la seva edat, però, encara que n’hi
hagués molts, segur que el vell Gunnvald continuaria sent el
seu millor amic.
Ted Perry / Si'ahl. «Cada part d'aquesta terra és sagrada per al
meu poble». Traducció, edició i comentari de Jordi Pigem.
Il·lustracions de Neus Caamaño. Col·lecció La Força de la
Paraula. Editorial Akiara Books. Barcelona, 2019. A partir de 12
anys.
L'ecologia i l'espiritualitat caracteritzen la visió de la natura
dels pobles indígines. El gener del 1854 el cap indígena Si'ahl
(més conegut com a Seattle) va fer un eloqüent discurs
explicant per què la terra no es pot vendre. Des del segle XIX,
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s'han fet molts intents de recrear les paraules perdudes de
Si'ahl. Aquesta és la reproducció més fiable del discurs
pronunciat pel cap indígena el 1854 i recrat el 1970 per Ted
Perry.
Rita Petruccioli. «Mina HB». Text de Susanna Mattiangeli.
Traducció de Mercè Estévez. Editorial Barcanova. Barcelona,
2019. A partir de 7 anys.
Aquest és el quadern de la Mina HB. En el quadern, la Mina
escriu tot el que li ve de gust. Per exemple, el que li passa a
l'escola, les històries que s'inventa, les seves cartes de veritat,
els missatgets que passa a la seva amiga Nora i les aventures
del seu còmic favorit. És un quadern quasi secret i,
generalment, el té tancat a l'armari, però un dia el llegeix
algú.
Sibéal Pounder. «Una desaparició inesperada». Il·lustracions
de Laura Ellen Anderson. Traducció de Laia Font. Col·lecció:
Bruixes a la Moda. Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A
partir de 8 anys.
Les Guerres de bruixes han acabat i la Tiga està en procés de
convertir-se en una bruixa com cal. Però quan la seva amiga
Peggy, la Gran Bruixa de Sotapica, desapareix i l'horripilant
duo format per la Felícia Ratpenat i l'Annie Peülla pren el
control de la ciutat, les coses empitjoren dràsticament. ¿On és
tot el món, i per què de cop i volta tothom culpa la Tiga?
Sibéal Pounder. «La gran competició». Il·lustracions de Laura
Ellen Anderson. Traducció de Laia Font. Col·lecció: Bruixes a
la Moda. Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 8
anys.
Hi ha un món on viuen les bruixes, baixant per les canonades
de l'aigüera. Però la Tiga no en té ni idea de tot això. Tot
canvia quan una fada fabulosa li fa saber que és una bruixa i
la guia fins a Vilallampant per què participi en les Guerres de
bruixes, una competició plena d'endevinalles! I bruixes
estranyes. I una sabata enorme. ¿La Tiga serà capaç de
guanyar?
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Rick Riordan. «La tomba del tirà». Traducció: Milo Krmpotic.
Col·lecció: Kimera. Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A
partir de 12 anys.
No és fàcil ser l'Apol·lo, especialment després que el
convertissin en un humà i l'expulsessin de l'Olimp. En el seu
camí per restaurar cinc antics oracles i reclamar els seus
poders divins, l'Apol·lo (que ara es fa anomenar Lester
Papadopoulos) ha hagut de fer front a triomfs i tragèdies. Ara
el seu viatge el duu a Camp Júpiter, a la badia de San
Francisco, on els semideus romans s'estan preparant per
intentar una última ofensiva contra el maligne triumvirat
d'emperadors romans. La Hazel, la Reyna, el Frank, el Tyson y
la Ella, entre molts altres antics amics, necessitaran l'ajuda de
l'Apol·lo per sobreviure al violent atac. Per desgràcia, la
resposta a la seva salvació resideix a la tomba oblidada d'un
dictador romà, una persona molt més malvada que els
emperadors als quals l'Apol·lo ja ha hagut d'enfrontar-se.
Judith Rossell. «El bruixot de Grimpen». Traducció de Jordi
Vidal Tubau. Col·lecció Els Misteris de Stella Montgomery.
Editorial Baula, Barcelona, 2019. A partir de 12 anys.
Stella Montgomery viu en un hotel balneari a la localitat
costanera de Wuthering-by-Sea. Vigilada per la mirada
atenta de le seves inflexibles tietes, passa els dies ociosa i una
mica desesperada. No obstant això, tot canvia quan una nit
descobreix un perillós secret que posarà en risc la seva vida i
la dels seus nous amics i aliats.
Judith Rossell. «El bosc protegit». Traducció de Jordi Vidal
Tubau. Col·lecció Els Misteris de Stella Montgomery. Editorial
Baula, Barcelona, 2019. A partir de 12 anys.
Stella és enviada a viure a la mansió del seu avantpassat,
l'explorador Wilberforce Montgomery, un exòtic lloc habitat
per animals i plantes estranyes. Allí, es fa amiga dels seus dos
cosins, Strideforth, un noi de la seva edat, i Hortense, la seva
germana petita. Però l'amenaça d'un monstre que viu en un
bosc pròxim i la visita d'un estrany personatge, el senyor Flint,
suposaran un gran perill per als tres joves protagonistes.
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Lucía Serrano. «Bèsties i bestioles, la vida secreta dels
animals». Il·lustracions de l'autora. Traducció de Mercè
Estévez. Editorial Barcanova. Barcelona, 2019. A partir de 9
anys.
¿Com són realment els animals que coneixem? Cada animal
té les seves característiques. No és el mateix un lleó que una
mosca, esclar. Però, a part de les diferències més evidents,
n'hi ha d'altres. ¿Quines són les seves habilitats? ¿I les seves
debilitats? ¿Quin és el seu hàbitat? ¿Són perillosos?
Ingo Siegner. «El petit drac Coco i els romans». Traducció de
Kantinka Rosés. Il·lustracions de l'autor. Col·lecció El Petit Drac
Coco. Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 6 anys.
«Com m'agradaria veure una autèntica lluita entre
gladiadors!», sospira l'Òscar mentre llegeix amb el seu amic
Coco un còmic apassionant sobre l'antiga Roma. La Matilde
no entén aquesta dèria per la lluita, però es deixa convèncer
pels dos amics per fer un viatge en el temps a l'antiga Roma.
Allà els tres amics s'acosten als gladiadors més del que
voldrien.
Ingo Siegner. «Descobrim els dinosaures». Traducció: Katinka
Rosés. Il·lustracions de l'autor. Col·lecció: Descobrint amb el
Coco. Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 6 anys.
¿Hi ha algun lligam entre els dinosaures i els dracs de l'Illa del
Drac? Aquesta és només una de les preguntes apassionants
que es fan el drac Coco, el drac devorador Òscar i la porc
espí Matilde. La colla d'amics decideixen investigar i al final
descobreixen moltes més coses: quan van viure els
dinosaures; quins tipus de dinosaures van existir; per què es
van extingir els dinosaures i com és que se'n saben tantes
coses.
Jordi Sierra i Fabra. «La veïna més dolenta de totes les veïnes».
Il·lustracions de Lais Berloso. Col·lecció: Narrativa Singular.
Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
En Nasi té deu anys i s'acaba de traslladar de pis. Canvi de
barri i canvi de veïns. Els pares n'estan encantats. Sobretot
amb la veïna de sota, una velleta agradable, una àvia
exemplar que tota persona vol tenir vivint a la mateixa escala.
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Però el Nasi no ho veu igual. La vella, a ell, li fa por. Li clava
males mirades i li diu coses lletges quan ningú no els veu. És
una mala persona, odiosa i cruel. Però ningú no li fa cas.
L'Elvira els té a tots enganyats.
David Sierra. «La porta imaginària». Traducció de Joana
Castells. Il·lustracions de l'autor. Col·lecció: Els Rescatadors
Màgics. Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 7
anys.
A casa l'àvia Àgata hi ha una gatera. Hi té gravats uns símbols
i és més gran del normal. I és curiós, perquè l'àvia no ha tingut
mai cap gat. La Marina, en Lucas i l'Anna descobreixen que
la gatera és l'entrada a un món fantàstic i que tenen una
missió: salvar el rei del bosc. Sirenes capritxoses, nans
avariciosos, dracs que semblen llangardaixos.
Sir Steve Stevenson. «Fugida de la prehistòria». Traducció
d'Andrés Prieto. Il·lustracions d'Ivan Bigarella. Col·lecció: Tom
O'Clock. Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 8
anys.
Semblava una missió ben tranquil·la la que en Tom, en Josh i
l'Annika havien de resoldre a l'antiga Fenícia, però... no se sap
com, tots tres són catapultats a l'època prehistòrica, entre
perillosos dinosaures i exmalversatemps reclosos a la Presó
Zero. Aconseguiran els detectius tornar al futur després que
algú els hagi robat els espirallotges? Sir Steve Stevenson és el
pseudònim de l'autor italià Mario Pasqualotto.
Sir Steve Stevenson. «Frankenstein». Traducció d'Oriol Sànchez.
Col·lecció: Aghatha Mistery. Editorial La Galera. Barcelona,
2019. A partir de 8 anys.
La història de Frankenstein de Mary Shelley des d'una
perspectiva no vista mai abans, la de la investigadora Agatha
Mistery que ofereix la seva visió d'un dels relats més famosos
de la història de la literatura. Sir Steve Stevenson és el
pseudònim de l'autor italià Mario Pasqualotto.
Geronimo Stilton. «Cançó de Nadal». Text de l'autora de la
sèrie. Traducció de Xavier Solsona. Editorial Estrella Polar Grup 62. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
Una revisió del clàssic de Charles Dickens. L’Ebenezer Scrooge
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és un vell avar, esquerp i antipàtic que no entén com és que
tothom prefereix perdre el temps celebrant el Nadal en
comptes de treballar i fer diners. Però la Nit de Nadal,
l’Scrooge viurà tres trobades increïbles que el faran canviar
d’idea.
Tea Stilton. «El secret de les Fades de les estrelles». Text de
l'autora de la sèrie. Traducció de Maria Dolors Ventós. Editorial
Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
A l’infinit món de les Fades de les Estrelles, la meravellosa llum
estel·lar s’està apagant a poc a poc perquè Cometa, la
mestra de l’harmonia, ha desaparegut. Les Tea Sisters
s'enfronte a uns grans reptes als confins del cosmos per
retrobar la fada i restablir l’equilibri perdut.
Tea Stilton. «El secret de la Selva Negra». Text de l'autora de la
sèrie. Traducció de Maria Dolots Ventós. Editorial Estrella Polar
- Grup 62. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
Una nova aventura entre els boscos nevats d’Alemanya de la
Selva Negra on la protagonista resseguirà el rastre d’un cas
molt misteriós. Enviada especial de l'Eco del Rosegador, Tea
Stilton, periodista que treballa amb el seu germà, Geronimo
Stilton, sempre està disposada a emprendre viatges plens
d'aventurs entre pàgines farcides de color i grafismes
atractius.
Tea Stilton. «Passió pel ball». Text de l'autora de la sèrie.
Traducció de Maria Dolots Ventós. Editorial Estrella Polar Grup 62. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
La Universitat de Ratford és la seu d’una gran competició de
ball on equips d’estudiants d’arreu del món es desafia a ritme
de hip-hop, dansa clàssica, tango i molts altres balls.
Lisa Thompson. «El pot de llum». Traducció de Núria Parés.
Col·lecció: Ficció. Editorial Fanbooks - Grup 62. Barcelona,
2019. A partir de 14 anys.
En Nate, d’onze anys, i la seva mare han fugit de casa i
s’amaguen en una cabana abandonada enmig d’un bosc.
La mare li ha promès que tot anirà bé, però quan ella se’n va
a buscar provisions i no torna, en Nate comença a
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preocupar-se. ¿Potser els ha seguit algú i ara l’està assetjant a
ell des de la foscor? Just quan el noi se sent més indefens,
apareix un vell conegut, en Sam, l’amic imaginari que tenia
quan era petit. Una història de misteri sobre la importància de
vèncer les pors.
Mikel Valverde. «La cursa dels déus». Traducció de Xavier
Solsona. Il·lustracions de l'autor. Col·lecció: Les avenrues de
Zank i Zoe. Editorial La Galera. Barcelona, 2019. A partir de 7
anys.
Una història d'autosuperació i creixement personal plena de
misteri, acció i pedalades. L'avi de la Zoe inscriu la seva néta
a La Cursa dels Déus, una competició que se celebra a
Atenes, però ignora que no és una cursa d'homenatge als
déus i els mites grecs, sinó que es tracta d'un complot per fer
desaparèixer els nens que s'hi inscriuen. Quan l'avi de la Zoe
ho descobreix, intenta desapuntar-la però és massa tard: el
contracte que han signat obliga que la nena hi participi.
Mikel Valverde. «L'engany». Traducció de Xavier Solsona.
Il·lustracions de l'autor. Col·lecció: Històries de Frei. Editorial La
Galera. Barcelona, 2019. A partir de 8 anys.
En Frei té clar quin és el seu propòsit del curs: aconseguir
l'amor de la preciosa Mireia López, la nova. Però per
conquistar-la, primer haurà d'acontentar la Marta Fernández,
la seva amiga i una autèntica experta en embolicar-ho tot.
Aviat la colla d'en Frei coneix Il Professore, un vellet que està
cansat de viure a la residència i vol tornar a l'escola.
Anna Wilson. «Secrets al descobert». Il·lustracions de Kathryn
Durst. Traducció de Montse Molist. Col·lecció Vlao, el Pitjor
Vampir del Món. Editorial Baula, Barcelona, 2019. A partir de 9
anys.
En Vlad té seriosos problemes: la seva mare l'ha amenaçat de
tancar-lo a la Terra Negra si no aconsegueix dominar la
superforça. I, a més, a l'escola, el seu company no para de
posar-lo en greus compromisos. Sembla que les coses van
cada vegada pitjor. Però tot podria acabar fent un gest
inesperat.
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Malala Yousafzai. «La meva història és la història demoltes
noies». Comentari de Clara Fons Duocastella. Traducció
d'Anna Llisterri. Il·lustracions de Yael Frankel. Col·lecció La
Força de la Paraula. Editorial Akiara Books. Barcelona, 2019. A
partir de 12 anys.
Quan Malala tenia quinze anys, va ser atacada pels talibans
perquè defensava el dret de les noies a rebre educació. Va
sobreviure a múltiples operacions i la seva veu ha esdevingut
un referent mundial dels drets humans i, especialment, del
dret a l'educació. És la persona més jove que ha estat
guardonada amb el Premi Nobel de la Pau. En el seu discurs
d'acceptació, el 2014, Malala explica la seva història, que és
la història de milions de noies que viuen en situacions de
discriminació o conflicte.
Lucia Zamolo. «El vermell mola». Il·lustracions de l'autora.
Traducció d'Anna Soler Horta. Editorial Takatuka. Barcelona,
2019. A partir de 10 anys.
Un text adreçat sobretot a les noies que estan a punt de tenir
la primera regla o que ja n’han tingut les primeres
experiències, contribuint a crear una nova cultura sobre el cos
de les dones serveixi per respectar els seus cicles fisiològics i
valorar la seva aportació a la comunitat. Llenguatge juvenil i
amb un cert to irònic. Es presenta en un format entre diari
personal i novel·la gràfica, a mà, amb paraules guixades,
esborralls i paraules destacades, anotacions o subratllats.

«Garçon sur la plage de Berck», 1898. Oli sobre tela
© Hereus de Jules Adler.

Cornabou 120

SUMARI
El pintor dels pobres, 1
¿Quina és la frontera del teatre per a tots els públics?, 2
Les noves narratives digitals, 10
Escriure des de la presó, 14
Novetats literàries, 15
L'aparador (Llibre i àlbum il·lustrat), 16
Llibre i àlbum il·lustrat, 23
L'aparador (autors catalans), 81
Autors catalans, 85
L'aparador (traduccions), 99
Traduccions, 102

______________________________________________________

Gener 2020 Núm. 25
Noticiari, novetats literàries, crítica literària, galeria d'il·lustracions

_____________________________________________________________________
Aquesta edició del «Suplement Cornabou» s'ha distribuït en PDF a 15.472 subscriptors i es pot
descarregar lliurement des de la pàgina principal de la revista digital «Cornabou»
[http://www.andreusotorra.com/cornabou]

_____________________________________________________________________

Cornabou 121

