
Entenem que el llibre és, abans que res, 
un instrument lúdic capaç d’atreure el 

lector i implicar-lo de manera activa.

En els llibres de Nandibú, doncs, al 
costat de temes que connecten amb 

la vida del lector jove i que el preocupen, 
hi ha mil mons màgics, atractius, exòtics, 
desconeguts, que commouen, que 
impressionen, que fascinen i provoquen la 
reflexió i la identificació, que encaminen el 
lector cap a una imaginació creadora.

Nandibú, amb la seva selecció de títols, es 
proposa que el seu catàleg esdevingui la 

clau que obri les portes a totes les lectures i 
guanyi, al capdavall, lectors per al futur.

Llibres
NANDIBÚ
per descobrir el color
de les paraules i de les imatges



Il·lustració de la coberta: Anna Clariana
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Conte-joc

?

Els tres porquets
ISBN: 978-84-9975-530-4
12 €

Blancaneu
ISBN: 978-84-9975-574-8
12 €

El gat amb botes
ISBN: 978-84-9975-531-1
12 €

Els músics de Bremen
ISBN: 978-84-9975-575-5
12 €

Aquestes històries són narrades i il·lustrades mitjançant 21 peces combinables 
per formar una única gran imatge de 68 × 81 cm, com si fos un magnífic 
trencaclosques que es va descobrint a mesura que se segueix el fil narratiu.

Text: Nicoletta Codignola. Il·lustracions: Sophie Fatus
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Plaers

Plaers de música
ISBN: 978-84-9975-576-2
24 pàgs. / 9,50 €

Plaers d’hivern
ISBN: 978-84-9975-538-0
24 pàgs. / 9,50 €

Plaers del circ
ISBN: 978-84-9975-578-6
24 pàgs. / 9,50 €

Plaers de lectura
ISBN: 978-84-9975-539-7
24 pàgs. / 9,50 €

Plaers que m’agraden
ISBN: 978-84-9975-577-9
24 pàgs. / 9,50 €

Versets infantils per explicar o xiuxiuejar fluixet a l’orella. Llibres que cal llegir, imprescindibles 
en la literatura per a infants i dels quals se n’han venut més de 400.000 exemplars a tot el món.

Text i il·lustracions: Roger Paré

Quina capsa! Quina olla!

Quina capsa!
ISBN: 978-84-9975-648-6
36 pàgs. / 9,50 €

Quina olla!
ISBN: 978-84-9975-647-9
36 pàgs. / 9,50 €

Les capses són 
eines que ajuden 
a desenvolupar 
la creativitat i 
transporten grans 
i petits a un món 
fantàstic. Un llibre 
que convida a la 
complicitat infant-
adult. Imaginació al 
poder!

Hi ha olles de diverses 
mides, només cal 
saber com fer-les 
servir. De vegades 
es transformen 
en altres objectes 
totalment inesperats. 
En aquest llibre hi ha 
divertides propostes 
que conviden a la 
complicitat infant-adult.

Text: Anna Obiols 
Il·lustracions: SUBI

Text: Anna Obiols 
Il·lustracions: SUBI
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Torna aviat, Lars!
ISBN: 978-84-9975-528-1
32 pàgs. / 8,95 €

Lars i el conill poruc
ISBN: 978-84-9975-545-8
32 pàgs. / 8,95 €

Vull anar amb tu!
ISBN: 978-84-9975-546-5
32 pàgs. / 8,95 €

On vas, Lars?
ISBN: 978-84-9975-527-4
32 pàgs. / 8,95 €

El Petit Ós Polar

Un clàssic de la literatura arreu del món traduït a 34 llengües.

Text i il·lustracions: Hans de Beer

Tunga petitunga
Text: Mar Pavón. Il·lustracions: SUBI

ISBN: 978-84-9975-656-1
48 pàgs. / 9,50 €

A veure si m’atrapes!
Text i il·lustracions: Adrià Gòdia

ISBN: 978-84-9975-722-3
48 pàgs. / 11 €

Quip cap!
Text: Ricard Ruiz Garzón. Il·lustracions: Pedro Rodríguez

ISBN: 978-84-9975-711-7
72 pàgs. / 10,50 €

Un llibre que convida 
els lectors a passejar 
per un món de 
llibreries plenes de 
màgia i de tendresa.

Adrià Gòdia ens 
proposa a A veure 
si m’atrapes! un 
passeig extraordinari 
i suggerent pels 
diversos cicles de la 
natura. Una obra d’art 
que estimularà totes 
i cadascuna de les 
facultats de la ment 
del lector, sigui jove 
o adult: intel·ligència, 
imaginació, 
sensibilitat, emoció...

Novetat
A la Gran Granja de Can 
Capell, cada animal té 
el seu barret, i amb ell 
se saluden i es mostren 
afecte. Un dia, el pollet 
Quico descobreix que 
a l’àvia li han robat la 
barretina. Un emotiu 
relat en vers per fer que 
els infants coneguin 
la manera de conviure 
amb la gent gran. Un 
preciós poema il·lustrat 
sobre l’Alzheimer.

Novetat
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+8
anys

El País de les Cent Paraules
Text: Marta Mata. Il·lustracions: Carme Solé

ISBN: 978-84-9975-595-3
48 pàgs. / 7,95 €

Poden passar tantes coses...!
Text i il·lustracions: Jacobo Fernández Serrano

ISBN: 978-84-9975-662-2
220 pàgs. / 14,95 €

Com adormir un lleó i altres cròniques verídiques
Text: Mar Benegas. Il·lustracions: Lucía Serrano

ISBN: 978-84-9975-721-6
80 pàgs. / 10,50 €

Aquest llibre 
ensenya els infants a 
conviure en societat, 
a comunicar-se 
adequadament i 
a donar valor a la 
lectura i a les paraules.

Novel·la guardonada 
amb el Premi Merlín 
de Literatura Infantil 
(2009). Segons l’autor, 
“es tracta d’un llibre 
d’aventures en un 
món fantàstic, sense 
referències a la realitat, 
almenys en un primer 
nivell”. Un argument 
innovador i ple 
d’imaginació.

L’Anna és una nena molt 
inquieta i molt intel·ligent 
i vol ser periodista. Té 
una germana petita, la 
Sol, una àvia, periodista 
també, que li regala 
una gravadora, un avi 
misteriós, i un pare i 
una mare. Fins aquí tot 
sembla normal. Però, de 
sobte, comencen a succeir 
coses estranyíssimes a 
casa seva.

Novetat
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Novetat

Cartes d’amor de 0 a 10
Text: Susie Morgenstern

ISBN: 978-84-9975-523-6
166 pàgs. / 10,95 €

Història de la bicicleta d’un home llangardaix
Text: Fina Casalderrey. Il·lustracions: Dani Soms

ISBN: 978-84-9975-712-4
144 pàgs. / 10,95 €

La crítica diu: “En la 
literatura per a nens i 
joves hi ha de tot, hi 
desfilen les modes, les 
sagues, però aquestes 
Cartes d’amor són 
extraordinàries, per a 
nens, joves i adults. 
Estrelles Michelin.”

Aquesta és la història d’en 
Mundo, un nen que va superar 
un atac dels llops al seu ramat, 
va pedalar amb una bicicleta 
de zelador de telefonia, es 
va enfilar als pals més alts 
com un llangardaix... Però la 
misteriosa desaparició del seu 
pare, la por dibuixada a la cara 
de les veïnes, el dol enigmàtic 
de la seva mare, les notes 
manuscrites als llibres... van 
torbar els seus somnis de futur.

+10
anys
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Dragal és una saga de novel·les d’aventures que 
integra importants elements mitològics i històrics.  
Té com a eix central l’eterna lluita del bé contra el mal.

Una novel·la de Susie 
Morgenstern, autora 
de Cartes d’amor  
de 0 a 10 (candidata  
a l’Atrapallibres 2015), 
amb un argument que 
atrapa joves i adults.

L’herència del drac
ISBN: 978-84-9975-514-4
228 pàgs. / 15 €

Com enamorar-se... sense prendre mal
Susie Morgenstern

ISBN: 978-84-9975-642-4
256 pàgs. / 14 €

La metamorfosi del drac
ISBN: 978-84-9975-573-1
312 pàgs. / 14 €

Dragal
Elena Gallego Abad
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SINGULAR

Novetat

La màgia d’aquest 
llibre —text i 
il·lustracions— farà 
que els lectors 
—des dels més 
menuts fins als més 
grans— s’adonin 
del poder de la 
bellesa de la poesia.

Joana Raspall ha observat 
la natura i ens la regala 
sota la forma d’imatges 
rialleres, lluminoses, 
afables i amables. Olor 
de maduixa, recull de 
més d’un centenar de 
poemes a càrrec de 
Josep M. Aloy, és un 
jardí literari ben singular 
ordenat alfabèticament. 
Trobem en aquesta 
antologia el camp i el 
bosc, la primavera i la 
tardor, fruites i bolets, 
flors, plantes, olors, 
colors, sensacions... Les 
il·lustracions d’Anna 
Clariana ens ajuden a 
descobrir què s’amaga 
en cada un dels versos. 
De la lletra al color, de la 
tendresa a la fantasia.

Bestiolari de Joana Raspall
A cura de Josep Maria Aloy 
Il·lustracions: Anna Clariana
ISBN: 978-84-9975-519-9
148 pàgs. / 17,95 €

Olor de maduixa
A cura de Josep Maria Aloy  
Il·lustracions: Anna Clariana
ISBN: 978-84-9975-718-6
130 pàgs. / 17,95 €
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ÀLBUMS

És una delícia compartir amb els més petits la 
tendresa i la màgia d’aquestes històries.

Les històries de Babar, publicades per primera 
vegada el 1939, ja són un clàssic fonamental de la 
literatura infantil.

En Rikki no té por
ISBN: 978-84-9975-606-6
32 pàgs. / 10,95 €

L’aniversari d’en Rikki
ISBN: 978-84-9975-605-9
32 pàgs. / 10,95 €

Història de Babar
ISBN: 978-84-9975-631-8
56 pàgs. / 18 €

Babar i el Papà Noel
ISBN: 978-84-9975-663-9
48 pàgs. / 18 €

El viatge de Babar
ISBN: 978-84-9975-716-2
56 pàgs. / 18 €

Babar i el Papà Noel
ISBN: 978-84-9975-663-9
48 pàgs. / 18 €

Rikki

Babar

Text i il·lustracions: Guido van Genechten

Text i il·lustracions: Jean de Brunhoff

Novetat
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DEIXEU QUE EM PRESENTI

Uns llibres magnífics per als infants a qui ja els agrada llegir sols. També per a aquells que 
encara no han après a llegir, però els agrada compartir la màgia de les paraules i de les 
imatges al costat de la mare, el pare, l’àvia, l’avi... i així experimentar grans emocions.

L’ocell sense nom que volia ser rei
Text: Ramon Besora
Il·lustracions: Judit Morales i Adrià Gòdia

ISBN: 978-84-9975-679-0
48 pàgs. / 13 €

L’ós que volia deixar de ser petit
Text: Ricardo Alcántara 
Il·lustracions: Judit Morales i Adrià Gòdia

ISBN: 978-84-9975-732-2
48 pàgs. / 13 €

Novetat
En el clar del bosc hi 
havia un gran enrenou. 
Era el moment de 
decidir si els animals 
més joves podien iniciar 
el seu camí en solitari. El 
bosc podia resultar molt 
perillós per a aquell que 
no estigués preparat. Tot 
i això, l’osset Grancú va 
decidir presentar-se a la 
dura prova. Serà capaç 
de superar-la?
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