
«Els altres ja se’n poden riure, que li 
és ben igual. En Kevin és una prin-
cesa, i no se’n parli més.» Tota una 
declaració de principis d’aquest lli-
bre il·lustrat que té un protagonista 
amb molta personalitat. Temes tan 
espinosos com l’assetjament es-
colar, l’autoestima i el feminisme, i 
les referències al col·lectiu LGBTI es 
passegen per les pàgines d’aques-
ta obra, en què, sense dramatitzar 
ni un segon, s’aconsegueix una 
narració divertida, apta per a totes 
les edats i molt recomanable per a 
amants i promotors dels esperits 
lliures.

Aquesta és una proposta divertida, 
sorprenent i una mica disbauxada de 
Dedieu, que pretén arrossegar-nos 
a través del joc plaent de l’emoció 
que provoquen els ensurts. Un llibre 
que no heu de llegir, sinó patir! Per 
les seves pàgines s’hi passeja una 
col·lecció d’animals i d’objectes di-
versos que ens mostren la seva cara 
més amable i més terrorífica alhora.

Gerda Muller ens explica en aquest 
nou treball, a mig camí entre el con-
te i el llibre documental, la vida al 
voltant d’un gran arbre centenari. 
Aquest element li serveix de pretext 
per endinsar el lector en els canvis 
propis de les diferents estacions. Els 
protagonistes visiten periòdicament 
el bosc i descobreixen els animals, 
les plantes i els costums dels seus 
petits habitants. Les il·lustracions, 
delicades i detallistes, delectaran 
els petits naturalistes de casa i sa-
tisfaran la seva curiositat. 

Aquesta versió particular del conte 
clàssic El gat amb botes ens expli-
ca les aventures d’un gat negre des 
que el fan fora de casa fins que tro-
ba una altra llar. Aquesta adaptació 
convida a trencar tòpics i a gaudir 
d’un excel·lent àlbum que, sense la 
necessitat d’alliçonar i amb un relat 
intel·ligent, parla sobre els canvis 
que la vida pot portar. Cal destacar 
l’aire retro de les il·lustracions i l’es-
tructura teatral del relat.

Raoul Taburin és el propietari del 
taller de bicicletes d’un petit poble 
francès. Té tanta fama que una bi-
cicleta ja no és coneguda com a 
tal, sinó com una taburina. Taburin, 
però, té un gran secret que no ha 
estat mai capaç d’explicar a nin-
gú i que ja no pot amagar més. En 
aquesta meravellosa història, plena 
de tendresa i d’humor i magistral-
ment il·lustrada pel gran Sempé, la 
por, la vergonya, la pressió social i 
la soledat s’uneixen per convertir 
aquest llibre en un relat ple d’emo-
tivitat.

Un bonic àlbum il·lustrat sobre les 
coses de la vida que passen, que es 
transformen, que se’n van. La il·lus-
tració ens presenta un joc visual: un 
dels elements es torna efímer quan 
girem la làmina transparent que hi 
ha al mig de la doble pàgina. Se’ns 
mostren tot de situacions passat-
geres, i al final en descobrim una 
que, tot i el pas del temps, sempre 
perdura.

La girafa ha crescut i fa nosa al circ. 
El rinoceront està avorrit en un fos-
sar de formigó. L’orca dona voltes 
en un tanc d’aigua... Aixequeu les 
solapes perquè aquests animals re-
tornin al seu lloc d’origen, a la saba-
na i als oceans, i hi visquin lliures i 
feliços! Hem de pensar que aquests 
animals paguen un preu molt alt 
perquè nosaltres els puguem veure 
de prop, en un zoològic o en un circ. 
Ara ens toca triar a nosaltres on vo-
lem que visquin.

Amb aquest llibre senzill els infants 
aprendran els números i a comptar 
fins a 10 amb fitxes i dibuixos d’ani-
mals. A cada pàgina, hi trobem, en 
un costat, les il·lustracions i, en l’al-
tre, l’espai per a les fitxes que tenen 
relació amb el número. A través del 
joc s’estimula l’aprenentatge de les 
xifres que ajuda al desenvolupament 
cognitiu dels infants.

Existeixen els fantasmes? Xxxt, si-
lenci!, que l’avi està a punt d’expli-
car tres històries terrorífiques que 
faran tremolar el lector més valent. 
Esquelets, bruixes, aranyes, homes 
llop i altres personatges esgarrifo-
sos són els protagonistes d’aquests 
contes que l’avi explica al seu net 
per reconfortar-lo durant una ter-
rible tempesta. Les il·lustracions, 
iròniques, esbojarrades i molt en-
ginyoses, combinades amb el text 
aterrador però humorístic, conver-
teixen la lectura en un gaudi per a 
petits i grans. 

Al bosc on treballa el veterà comis-
sari Gordon s’ha comès un nou ro-
batori. Aquest podria ser un cas més 
per al comissari, en el declivi de la 
seva professió, però coneixerà una 
ratolina que hi aportarà frescor, agi-
litat i una nova mirada. Junts desco-
briran molt més que l’entrellat d’un 
cas. Ens trobem davant una petita 
novel·la plena de tendresa, humilitat 
i humor. Un nou llibre de la col·lec-
ció «El Jardí Secret de Viena», que 
és garantia de qualitat.

Tierra de Mu ens regala una excel-
lent edició, que inclou unes il·lustra-
cions magnífiques a tot color d’Es-
ther Gili. Els Quebrantasueños són 
persones que es dediquen a destruir 
els somnis dels altres. La Sofi Dan-
delión, la protagonista de la història, 
descobreix per casualitat que algú 
ha inventat la manera de destruir 
els somnis i aconseguir la infelicitat 
a tot el món. Quina vinculació té la 
Sofi amb els Quebrantasueños? Po-
drà fer alguna cosa per aturar-los? 
Qui són la família Dandelión?

A casa vol ser un clam a la fragili-
tat dels nostres bells mars i oceans 
davant l’impacte exercit pels resi-
dus plàstics. Aquest àlbum il·lustrat 
ens capbussa en el silenci del fons 
marí centrant-se en la mirada inno-
cent dels animals (encarnada aquí 
per una tortuga) que són víctimes 
d’aquesta invasió de residus. Un 
missatge dramàtic a partir d’unes 
il·lustracions que són pura bellesa; 
poesia visual que emfatitza aquest 
crit d’auxili perquè tots ens sumem 
a desitjar un món millor.

Sabeu què és un cocopòtam? Us 
heu trobat mai un lleodril? Us ima-
gineu com pot ser un orangupard? 
Amb aquest divertit llibre de des-
plegables podreu inventar un munt 
d’animals salvatges d’allò més in-
creïbles. I també podreu jugar a re-
soldre les endevinalles que les pes-
tanyes amaguen. Si teniu ganes de 
continuar jugant, podeu fer-ho amb 
el llibre La granja, de la mateixa col-
lecció.

La protagonista d’aquest llibre és 
una petita eruga que ens guia per 
unes boniques il·lustracions que re-
presenten les lletres de l’abecedari. 
Un joc de paraules, rimes i imatges 
per estimular la imaginació dels 
més petits de casa.

Aquesta és la història d’en Rady, un 
gat cadell que, abandonat i mori-
bund, arriba a un refugi d’animals, 
on aconsegueix salvar la vida. A par-
tir d’aquest moment sent l’instint 
natural de procurar escalf a tots els 
animals que arriben malalts i ate-
morits al centre. Exercint d’infermer 
eficient, en Rady procura que els 
seus pacients sentin el caliu ne-
cessari en el difícil trànsit cap a la 
curació o la mort. Tendresa en estat 
pur, en Rady us robarà el cor des de 
la primera pàgina. 

Una tarda, la Lola ha de fer com a 
deures de l’escola un dibuix del lloc 
on va néixer. Però ella no recorda res 
de l’illa on va néixer, perquè quan en 
va marxar era molt petita, i decideix 
demanar informació a la seva famí-
lia i a la gent del barri. Amb les res-
postes que rep fa un viatge imagina-
ri als records de la seva comunitat i 
a la història de l’illa d’on va haver de 
marxar. Una delicada història sobre 
emigració, acompanyada per unes 
acolorides il·lustracions que evo-
quen un Carib alegre però complex. 

El famós científic Melvin Sagarsky 
ha descobert el secret de l’eterna 
joventut i l’ha provat amb ell mateix, 
amb conseqüències imprevisibles. 
Ara ja no és l’avi de l’Ellie Cruz sinó 
un adolescent que es converteix en 
el seu company d’institut i d’aven-
tures. Junts planificaran la manera 
com donar a conèixer al món aquest 
gran descobriment. Una novel·la 
molt divertida, que us farà passar 
una molt bona estona i que és d’una 
qualitat indiscutible.

En un barri perillós de la ciutat hi 
viu una gata amb els seus quatre 
gatets alats. Però la mare els fa 
marxar del barri perquè veu que és 
perillós. Volant, els gatets arriben a 
una granja, on els acullen dos nens 
i on viuen feliços fins que decideixen 
tornar al seu barri, per tornar a veu-
re la seva mare. Aquest és un llibre 
de fantasia, d’aventures, d’amistat, 
de llibertat i de lluita per la vida, que 
ens dona a entendre, per mitjà de 
quatre capítols, la dificultat que so-
vint comporta el fet de ser diferent.
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Abans de liquidar el negoci, un lli-
breter demana ajut al seu fill petit 
i als amics per saber què ha passat 
amb els llibres i si llegir està pas-
sat de moda. A través de citacions 
de personatges famosos del cine-
ma, les arts, la literatura, la políti-
ca, etc., coneixerem com n’ha estat, 
d’important, la lectura per a aquests 
autèntics influencers. Un àlbum im-
prescindible per als enamorats dels 
llibres, en què una bona reflexió 
sobre el món de la literatura i les il-
lustracions del gran Jimmy Liao van 
de bracet.

En Nate té un padrastre controlador 
i asfixiant, i la seva mare decideix 
escapar-se de casa, juntament amb 
el seu fill, per fugir-ne. Es refugien 
en una vella cabana al bosc, però 
el dia següent d’haver-hi arribat, la 
mare surt a comprar i no en torna. 
En Nate haurà de sobreviure amb 
l’ajuda d’un vell amic imaginari, de 
quan era petit: en Sam. També es 
trobarà amb la Kitty, una nena que 
viu en una casa propera, a qui haurà 
d’amagar la seva situació. Aques-
ta és una història d’intriga, màgia i 
creixement personal.

Hi ha poques obres sobre la transi-
ció de gènere que combinin ficció i 
informació i que estiguin escrites en 
un estil tan proper com aquest man-
ga. Chii explica de manera autobio-
gràfica que va néixer amb el gènere 
masculí assignat i que a partir de 
l’adolescència va iniciar el procés 
de transició de gènere. El fil argu-
mental s’interromp amb pàgines in-
formatives sobre el col·lectiu LGTBI, 
els desordres d’identitat de gènere i 
la reassignació de sexe, la qual cosa 
fa que aquest manga sigui una obra 
molt completa.

El llibre s’agrupa en versos que par-
len de criatures voladores, aquàti-
ques, reptadores i rugents. Els 
poemes són plens de musicalitat. 
Hi trobem onomatopeies, jocs de pa-
raules, un ric vocabulari i molt bon 
humor. Les divertides il·lustracions 
combinen la fotografia, el dibuix i 
el collage. Tant l’adaptació com la 
il·lustració fan que aquest sigui un 
poemari imprescindible, molt útil 
per introduir els infants en aquest 
gènere literari.

En aquest llibre s’explica als més 
petits, de manera ben resumida i al-
hora detallada, un tema de gran ac-
tualitat: la migració, les seves cau-
ses i conseqüències, i els aspectes 
legals i humans que hi tenen rela-
ció. Les fronteres i la creació de do-
cuments d’identitat són fenòmens 
recents, i és paradoxal rebutjar, en 
el món globalitzat en què vivim, les 
grans migracions actuals. Aquest 
llibre ens ajuda a entendre les per-
sones que migren i els problemes 
amb què es troben.

«Akiparla: la Força de la Paraula» 
és una nova col·lecció que s’adreça 
a joves i adults per donar veu a dis-
cursos inspiradors de persones com 
Malala Yousafzai, el líder indígena 
Si’Ahl, Severn Cullis-Suzuki o José 
Mujica. Cada discurs s’acompanya 
de comentaris d’un expert que aju-
den a contextualitzar el personatge 
protagonista i les claus del seu mis-
satge, per acostar-los a l’actualitat 
i interpel·lar-nos com a persones 
responsables i compromeses. 

Els protagonistes d’aquest àlbum 
són animals que emprenen un viatge 
forçat, un viatge trist i ple de dificul-
tats. L’autora narra, sense paraules 
i sense eufemismes, què suposa un 
procés de migració. Les il·lustraci-
ons ens mostren com els animals 
avancen silenciosos a través d’un 
bosc fosc, acompanyats de la figura 
de la mort, que els recorda que el 
camí és difícil. Malgrat tot, l’arribada 
a una nova terra deixa la porta ober-
ta a l’esperança. 

L’Astrid i el seu fill Felix passen per 
un mal moment. L’Astrid ha perdut 
la feina i el pis on vivia amb el seu 
fill. La solució temporal serà viure 
a l’antiga furgoneta Volkswagen, 
però ningú ho ha de saber; si no, 
en Felix podria acabar a una llar 
d’acollida. Com pot ajudar en Felix 
la seva mare? L’oportunitat li arri-
barà per mitjà del seu programa de 
televisió preferit, un famós concurs 
de preguntes. Aconseguirà guanyar 
el concurs i obtenir els diners del 
premi? Aquesta és una història de 
superació que tots els joves haurien 
de llegir. 

Un cant a la passió per la vida, a 
l’esforç, al respecte a tot el que ens 
envolta, a la importància de prendre 
consciència dels nostres actes per 
aconseguir ser feliços i per canviar 
el món. El text, presentat com un 
poema, i les il·lustracions delicio-
ses expressen molt bé la filosofia 
i la manera d’entendre el món del 
poeta.

Amb un format poètic i un estil vi-
sual i narratiu molt peculiar, l’autora 
ens endinsa de ple en la història de 
l’evolució de la humanitat. Un bon 
dia hi va haver el món, després van 
arribar el temps, el sol, els animals, 
la societat i tot el que comporta la 
seva evolució. El petit lector es veu 
immers en un viatge que el portarà 
a reflexionar sobre dues qüestions 
molt importants: qui som i cap on 
anem.

Aquest àlbum ens convida a recórrer 
el món de recepta en recepta, a tra-
vés de les cuines d’un mateix edifici. 
Així, trobem a cada doble pàgina, en 
una banda, un veí que ens presenta 
una recepta típica del seu país i ens 
explica els ingredients que necessi-
tem i els passos que hem de seguir 
per elaborar-la, i, en l’altra, els dife-
rents veïns, tots ells de nacionalitats 
diverses, la qual cosa ens permet 
jugar a endevinar el país d’on pro-
venen. 

Pàgina a pàgina, any rere any, i a tra-
vés de cent frases breus, Heike Fa-
ller ens proposa un recorregut vital 
pels petits grans moments que fan 
única l’experiència de viure. El llibre, 
meravellosament il·lustrat pel mul-
tipremiat Valerio Vidali, és ideal per 
a nens i adults. Una obra que us farà 
reflexionar sobre aquells moments 
únics que heu viscut i us donarà pis-
tes sobre tots aquells aprenentatges 
que us estan esperant. Esteu prepa-
rats per viure una experiència carre-
gada de sensibilitat?

Per poder conèixer els animals 
d’aquest zoo tan particular primer 
haurem d’intentar respondre les 
preguntes que ens proposen els 
autors, en forma d’endevinalla. No 
sempre és fàcil trobar la resposta: 
cal fer servir l’enginy i combinar 
paraules i imatges. Zooilógico és 
un àlbum que sorprèn pel sentit de 
l’humor dels seus jocs de paraules, 
pel tipus d’il·lustració i també per 
l’interès que mostra pel món ani-
mal. És un llibre rodó i d’allò més 
divertit! 

L’Àlex, el carismàtic fill de la pre-
sidenta dels EUA, i en Henry, el 
seriós net de la reina d’Anglaterra, 
s’odien a mort. Arran d’un incident 
diplomàtic es veuen obligats a trac-
tar-se per millorar les relacions en-
tre els dos països. El que comença 
com una falsa amistat de cara als 
mitjans esdevindrà l’inici d’una re-
lació complexa, plena de descobri-
ments, que donarà pas a uns sen-
timents profunds que cap d’ells (ni 
tampoc la resta del món) esperava. 
Aquesta és una història d’amor di-
vertida, sorprenent i emocionant 
que atrapa el lector.

La Makepeace, una noia d’origen 
humil, descobreix des de ben pe-
tita que pot percebre els esperits 
dels morts, que l’assetgen sense 
descans. En morir la seva mare en 
una revolta, és posseïda per l’esperit 
d’un os i al poble tothom creu que 
ha embogit. Per això l’acullen com 
a serventa a casa de la família Fe-
llmotte, on aviat descobrirà que no 
tot és el que sembla. Aquesta és 
una història trepidant, de misteri, 
intriga, acció i girs inesperats, que 
té lloc a l’Anglaterra que està en 
guerra durant el segle xvii.

La Lisa té catorze anys, és un pro-
digi de la música i somia de ser una 
gran pianista. La invasió de l’exèrcit 
de Hitler a Viena, però, trunca el 
seu somni. Els seus pares tindran 
l’oportunitat d’enviar una de les fi-
lles lluny de la guerra, i ella serà 
l’escollida. La Lisa arribarà a Lon-
dres a la recerca de noves oportu-
nitats, però sense oblidar la seva 
família ni la promesa de lluitar pels 
seus somnis. Una història, basada 
en fets reals, sobre la supervivència, 
el coratge i l’esperança.

Per què tenim dos ulls i no un? Els 
animals tenen un sisè sentit? I els 
humans? Aquesta obra plena de 
coneixements, informació i diversió 
ens endinsarà en el món dels cinc 
sentits... i del sisè! Hi trobarem in-
formació molt variada sobre cada 
sentit: explicacions científiques i 
sobre anatomia, diferències entre 
els humans i els animals, jocs de 
percepció, referències artístiques, 
professions que tenen relació amb 
els sentits, així com acudits, dites, 
refranys i frases fetes. 

L’objectiu de l’autora és ajudar a 
entendre el fenomen de la mens-
truació a qui no l’ha viscut encara 
o no el viurà mai. La combinació 
de lletra manuscrita i il·lustracions 
ens fa pensar en un diari personal, 
que parla dels estats emocionals i 
físics de la síndrome premenstrual, 
desfent prejudicis i supersticions, i 
proposa consells pràctics per com-
batre els dolors. Aquest llibre pretén 
presentar la menstruació amb natu-
ralitat i com a sinònim de vida. 

Obrim el llibre i trobem una clau i un 
pany. Estigueu preparats perquè així 
comença la història de dos germans 
que se’n van a fer fortuna. Aquest 
llibre és una història màgica, plena 
de colors, figures, éssers fantàstics, 
paranys, endevinalles, laberints i, 
sobretot, amistat. No us la deixeu 
perdre i estigueu ben a l’aguait. Avi-
sats esteu! 
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