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I et diré un secret... Sé llegir
paraules de només una lletra!
¿No et sembla genial?
Però no et desanimis, que tu
també ho podràs fer, amb
una mica de temps.

Alícia a través del mirall
(Lewis Carroll)

Cicle infantil
Flora y el flamenco
Molly Idle.
Ed. Bárbara Fiore
Aquesta àlbum ens explica l’encontre entre un flamenc i una nena molt
especial, que troben l'alegria del cor i l'harmonia en una dansa d'amistat
magistralment narrada sense paraules.
Juan Hormiga
Gustavo Roldán.
Ed. A buen paso
Juan Hormiga és el millor narrador d’històries de tot el formiguer, és tan
bo comptant les increïbles aventures del seu avi, que tots paren de
treballar per escoltar-lo.
Un dia, Juan Hormiga decideix que ha arribat el moment de viure les seves
pròpies aventures i abandona el formiguer per explorar el món, però
llavors es produeix una terrible tempesta.
Kiwi, un pájaro más bien raro
Susanna Isern.
La Fragatina
Kiwi no tenia plomes ni grans ales. El seu pèl punxava i el seu bec era
llarg i bigotut. ¡Kiwi era un ocell més aviat rar!
Amb unes illustracions precioses de Rebecca Luciani, el conte ens parla
de la importància de les diferències. Una aventura divertida i feliç.
El hombre que quiso conocer a la Luna
Elena Hormiga.
Edelvives
Aquest àlbum ens explica la història d'un pescador que vol convèncer als
seus veïns que la Lluna i el Sol són éssers diferents i per això, se'n va al
mar per demostrar els seus pensaments. Allà, el pescador coneixerà les
diferents fases de la lluna: quart creixent, quart minvant, lluna plena ...
Després de diversos dies de recerca, el pescador començarà a comprendre
les lleis de la natura, i trobarà proves per portar els seus veïns.
Ese Otro
Rosa Osuna.
Thule
Yo és molt ordenada i li encanten els rellotges i ser puntual. No li agraden
les sorpreses i gairebé no té amics. Un dia arriba un parent amb el seu
gos (a Yo no li agraden els gossos) i alteren tota la seva ordenada vida
amb els seus malabars i la seva música i la seva afició a jugar, a passejar,
a divertir-se.
Un àlbum que convida a compartir amb els altres, encara que no agradin
de les mateixes coses, a entendre altres formes de ser.

Cicle inicial
La bruixa de Cadaqués
Miquel Berga.
Cruïlla

La bruixa de Cadaqués tracta d'una bruixa que tenia amargada la gent
del poble amb la seva mania de desfermar unes tramuntanades
colossals que feien fugir els gats amb la cua enreveixinada. Tips de
tanta malifeta, els gats decideixen anar a veure el senyor Dalí, un
pintor de Portlligat que té uns bigotis tan llargs com els seus i uns
poders màgics capaços de vèncer la bruixa més malvada.
Ana y Froga ¿Quieres un chicle?
Anouk Ricard.
Ed. Blackie books
Els personatges d'aquesta història són propensos a la gamberrada, al
riure ximple, l'humor absurd ... i també a la tendresa. Amb aquesta
combinació, l'autora aconsegueix que el volum sigui tan atractiu per als
nens com per als adults, als quals històries com la de la tonyina poden
resultar divertits i que sabran apreciar, per exemple, les simpàtiques
crítiques que Ricard, també artista, ofereix al món de l'art.
Azulín azulado
Raquel Díaz.
Thule ediciones
L'àvia Soledad vivia sola com la lluna. Un dia va arribar un gos trist i
sense nom, que escrivia poemes, i el va convidar a quedar-se, i li va
posar de nom Companyia. Un altre dia va arribar un gat trist i sense
nom, que escrivia contes, i li va dir Alegria. Un altre dia va arribar un
ratolí trist i sense nom, que dibuixava amb un llapis, i li va dir
Simpatia.
¡Tengo miedo!
Tim Bowley.
OQO
Una història circular que arrenca i acaba en el mateix punt i relata la
relació entre un avi i el seu nét. El nen imagina situacions
desconegudes que l'espanten i inquieten. Com les desconeix, li
generen un sentiment de por que l'avi, amb la seva experiència i
afecte, converteix en situacions normals per infondre confiança i
tranquillitat.
L’ant és meu
Oliver Jeffers.
Andana Edicions
Wilfred tenia un ant. Mai no n'havia tingut. L'ant se li va acostar un dia
i en veure'l va saber que era per ell. Va pensar que li posaria de nom
Marcel. La major part del temps Marcel és molt obedient, respectant
les regles per ser una bona mascota. Però un dia, apareix un altre
personatge que reclama l'ant com la seva pròpia mascota ...

Cicle mitjà
La niña de rojo
Roberto Innocenti.
Ed. Kalandraka
Versió moderna del conte clàssic de la Caputxeta Vermella. El relat
d'Aaron Frisch, que narra l'accidentat viatge de Sofia en un dia de
tempesta, recull els principals arguments narratius: l'àvia malalta, el
bosc fosc, el llop malvat i la nena d'abric vermell. Illustracions
hiperrealistes precioses.
La casa de los cubos
Kunio Kato.
Ed.AH Pípala
Un avi viu en una casa molt particular: és una casa construïda sobre
una altra, construïda sobre una altra i una altra... perquè a la seva
ciutat l'aigua continua pujant i ell ha hagut de seguir construint cap
amunt. Podria marxar, com la resta dels veïns que hi vivien, però
prefereix quedar-se, perquè en aquesta casa de cubs és on ha viscut
sempre i on atresora els records més feliços de la seva vida.
Carlota. Estafa!
Geraldine Collet.
Ed. Flamboyant
Carlota és: una mica de desvergonyiment, dues cues de color taronja,
uns pares que s'entenen massa bé (quina estafa!), un germà petit al
que se li pot obligar a fer el que sigui, unes verdures que no creixen
(quina estafa!), un enamorat que es diu ... Perceval, unes calces que
es fiquen al cul (quina estafa!). Carlota és una nena ÚNICA ... Com
totes les altres!
Em venc el Cigró
Care Santos.
Cruïlla
Arriba l’estiu, i per a l’Òscar és catastròfic: la Nora, la seva millor
amiga, se’n va de vacances a Nova York; i el seu germà petit, el
Cigró, que ha començat a dormir amb ell, es passa les nits plorant i
cridant. Per això decideix posar un anunci i canviar-lo per una
germana gran.
Geno
Juan Senís.
OQO
Llibre compromés amb temes socials (poc habitual en la literatura
infantil) Tracta un trastorn del comportament, la síndrome de
Diògenes, que pateix un 3% de la població major de 65 anys.

Cicle superior
Wonder
R. J. Palacio.
La Campana
Un llibre molt humà. Ple de sentiments i acceptacions. Wonder és una
meravella, talment com diu la paraula. L’August és un nen que ha nascut
amb una deformitat a la cara i n’ha patit moltes operacions durant molts
anys. La seva mare li ha fet de mestra a casa seva però ara, amb 12 anys,
ha d’anar per primera vegada a l’escola amb altres nens i nenes. Si fos un
nen normal no seria res estrany, però si ets deforme hi ha conseqüències.
Les vacances de Felip Marlot
Joaquim Carbó
Ed. Barcanova
En Felip Marlot es pensa que tot anirà bé quan puja a l’autobús que l’ha de
portar a la masia del vell Pedrós, a Morvià, on ha estat convidat a passar
unes dies a pagès, en plena natura. Però haurà de participar en tot
d’aventures ben emocionants: descobrir qui pispa les gallines de les
masies, lluitar contra un incendi forestal, parar els peus a uns estiuejants
tocats i posats, ajudar el poble a desfer-se dels lleons d’un circ que viuen
enmig del bosc i, fins i tot, haurà d’intervenir en una partida de paintball,
Sortosament, la Clara, una mossa d’esquadra molt bufona i eixerida,
l’ajudarà a sortir-se’n de tot, no sense rebre, però, alguna trompada.
Montañas en la cama
Maricuela.
OQO
La incursió nocturna que fa un nen a l’habitació dels seus pares i allò que
creu veure, esdevé un divertit relat, en el que es tracta la sexualitat amb
molt d’humor, naturalitat y la dosi justa de tendresa.
El Che Guevara viu al setè
Bertrand Solet.
Ed. Takatuka
En Paulo, la Granota i en Vincent viuen en un barri de Marsella. Un dia es
troben amb tres trinxeraires d'un altre barri, els dolents, als quals la
Granota no pot ni veure. Amenaçadors, barren el pas al Germà Gran però
ell els adverteix: «El Che Guevara és amic meu, i viu aquí, al setè». Però,
qui és aquest Che Guevara? Intrigats, tots tres amics van a trobar aquest
misteriós desconegut...
L’Empaitagrills i la noia de la Lluna
Josep-Francesc Delgado.
Ed. Roure de Can Roca
El llibre en explica la història d’en Roger, un noi que viu a Menorca amb
els seus pares i es fa amic d’en Quel, un pescador que li mostra les
meravelles del mar. Un dia en Quel li explica al noi que ja no queden
foques a les illes Balears, i que segons la llegenda, antigament les foques
que eren retornades al mar es convertien en noies de la lluna.

