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Pròleg
Diuen que el món és rodó. La immensa majoria dels llibres, no: són
quadrats, rectangulars o, per ser més precisos, paral·lelepipèdics, que és
una paraula difícil.
A alguns d’aquests llibres quadrats, rectangulars o paral·lelepipèdics
se’ls anomena àlbums. Però en aquest món n’hi ha molt pocs que
assoleixin aquesta categoria. Per què n’hi ha pocs? Doncs perquè són
tan difícils de crear com atractius, satisfactoris, amens i molt i molt savis.
En què consisteix la seva saviesa? A prescindir d’aquella mena de
textos massa descriptius, erudits i prolixos, a explicar les coses de la
manera més clara possible, vessant imatges pertot arreu, a totes
i cadascuna de les seves pàgines i, fins i tot, a vegades, a fer el ximple.
Perquè als àlbums els encanta jugar. Tot i que encara els complau més
que els lectors entrin a la rotllana dels seus jocs de pistes, d’endevinalles,
de cuit i amagar, de pensar, de veure, de comprendre, dels reptes inaudits...
Des de l’antiguitat clàssica fins ben entrat el segle XIX, els més savis
dels savis científics que hi ha hagut al món es van entossudir a trobar
la fórmula de la quadratura del cercle, que consisteix a trobar, només amb
l’ajut d’un regle i un compàs, un quadrat que tingui una àrea igual
a la d’un determinat cercle (uf!). Això era molt i molt difícil i van passar
milers d’anys fins que es va decidir que aquest era un problema
impossible, sense cap mena de solució. Així va quedar la cosa...
Però... però ens fa l’efecte que l’àlbum sí que ha aconseguit, d’alguna
estranya manera, obtenir aquella quadratura del cercle que se suposava
impossible. Si més no, així ho han fet els àlbums d’aquest catàleg, que,
tot i ser quadrats, rectangulars i paral·lelepipèdics, han sortit tan rodons
com ho és el món... o els diferents mons dins els quals les seves poques
pàgines s’endinsen.
Entrem en la rotllana del seu joc!
—Teresa Duran

Il·lustració: Daniel Montero Galán

Temes

Editorial: Libre Albedrío

Naturalesa, ecologia, sostenibilitat,

Any: 2018

medi ambient, convivència,

Premi Fundación Cuatrogatos 2019

Format: 19 x 30 cm

compromís, consciència social,

Guardó de l’Associació d’Il·lustradors de

52 pàgines · Cartoné

respecte, observació, reflexió,

Madrid al millor llibre il·lustrat

ISBN: 978-84-947462-0-8

investigació, detectiu, relectura,

Seleccionat per l’OEPLI per participar a la

Edat recomanada: +6

decisió, perspicàcia.

Biennal de Bratislava 2019

Autor
Daniel Montero Galán (Madrid,
1981) és un il·lustrador autodidacte
que manté un pacte amb els seus
dibuixos: ells viuen gràcies a ell i ell
viu d’ells. Juga amb tot el que té a
l’abast de la mà o de la boca. Segueix
perfeccionant formes espiroides i
rectiformes per mantenir-se en forma
sense perdre les formes. L’aquarel·la
competeix amb el retolador per tenir

A la vista

un paper protagonista en les seves
cartolines.

Si t’agrada la natura, aquest llibre és

Quins mons obre aquest llibre?

Amb A la vista es va voler anar més

per a tu. Si l’observes, descobriràs

Com convivim els éssers humans?

enllà i introduir la narrativa visual, no

les seves aventures. I, si tens veu,

Quina relació tenim amb la natura?

només el joc que plantejava el britànic

podràs narrar tot el que succeeix a

Quan Daniel Montero Galán va

Martin Handford, sinó afegint-hi més

l’illa. Un llibre àlbum sense paraules

presentar el projecte a Libre Albedrío

pistes i elements per cercar. Una obra

intel·ligent i extraordinari que parla de

els editors van quedar fascinats per

que planteja una lectura detectivesca,

la necessitat de tenir cura del planeta

l’impacte que produïa la premissa. Un

fins i tot per als seus editors.

i de viure de manera sostenible. Una

àlbum sense veu que deixa espai a

illa, la naturalesa i els éssers humans.

l’observació del lector i obre una porta

Activitat(s) al voltant del llibre:

Què pot sortir malament?

a la nostra consciència ecològica;

«A la vista. El joc descarregable»

una entrada a un petit món, una illa,

Dues mediadores, Toñi Delgado i

que en realitat representa el nostre

Anna Carpio, es van enamorar d’A

planeta. Hi observem, amb certa

la vista i van desenvolupar un joc de

perspectiva, el nostre comportament

taula a partir del llibre. L’objectiu era

en societat. El pla general que es

aconseguir el major benestar per a

manté al llarg de la narració fa que els

l’illa. Per a això, cal prendre decisions i

els canvis soferts per l’entorn siguin

pactar amb l’altre equip sense trair-

més significatius. Cada personatge té

se i així aconseguir salvar l’illa. És un

una funció que caldrà descobrir.

joc molt divertit i del qual es poden

Més llibres a:
editoriallibrealbedrio.com

LLIBRES RELACIONATS

treure conclusions reveladores sobre
Una curiositat:

el nostre comportament en societat i

Atenció, detectius!

el compromís amb el planeta. Es pot

Quan vam editar el llibre vam

descarregar al nostre web:

descobrir històries que en una

http://www.editoriallibrealbedrio.

primera lectura havien passat

com/sites/default/files/assets/

desapercebudes. Resulta que

contenidoextra/juego_a_la_vista_0.pdf

l’il·lustrador, Daniel Montero Galán,
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es passava les nits de la seva infància

Cent llavors que van volar

Peixos per tot arreu

La cançó del bosc

Colibrí

immers en les pàgines d’On és Wally?

+4 (COCO BOOKS)

+7 (ANDANA)

+6 (CARAMBUCO)

+6 (MILRAZONES)
7

Text: Juan Arjona

Temes

Il·lustració: Enrique Quevedo

Transformació, imaginació,

Editorial: Tres Tigres Tristes

autoestima, societat, avorriment,

Any: 2017

autopercepció, cos.

Format: 18 x 26 cm

Autors

36 pàgines · Cartoné

Juan Arjona és narrador oral, escriptor,

ISBN: 78-84-947304-1-2

dramaturg i director d’escena.

Edat recomanada: +6

Enrique Quevedo es dedica
professionalment a les arts plàstiques.
Actualment treballa amb la galeria
La Caja China, a Sevilla. La seva obra
també s’ha exposat a Barcelona, a
Jerez i a la fira ARCO de Madrid.

Més llibres a: trestigrestristes.com

A veces me aburro
Què fas quan t’avorreixes? I si fessis

Quins mons obre aquest llibre?

Activitat(s) al voltant del llibre:

cares? Per exemple, cara de vaca! O

Des de l’humor, aquest àlbum toca

«Juguem a fer cares»

cara d’ambulància! Segur que tots

aspectes relacionats amb la societat

i «Llenguatge gíglic»

es riurien de tu, però... oi que ja no

i la visió que els altres tenen (i tenim)

Després de llegir junts el llibre, i a

t’avorreixes?

de nosaltres mateixos, perquè de

partir de la pregunta «Quina cara fas

vegades és important riure’s d’un

quan t’avorreixes?», els participants

mateix i, sobretot, de vegades cal

d’aquesta activitat dibuixen les cares,

avorrir-se!

i així cada nen o nena expressa qui o
què li agradaria ser, o qui admira, què

Una curiositat:

li resulta

Què fas quan t’avorreixes, Enrique?

divertit, etc.

L’autor i l’il·lustrador són amics

Cap al final de l’àlbum, l’escriptor fa

des de fa temps i tenien ganes de

un homenatge al llenguatge gíglic de

treballar junts. Joan Arjona li va

Cortázar, el moment en què fem cares

proposar la idea a Enrique Quevedo:

de martipof: «Secuyo les grangeas,

què fas quan t’avorreixes?, i aquest va

dimitro las gonduolas, ventiriso los

respondre amb una sèrie de dibuixos

tenticarpios... lo que se dice una

de personatges fent cares estranyes.

martipof». A més de dibuixar les

Així, entre il·lustracions i textos que

divertides cares d’avorriment, un gran

anaven i venien, es va anar construint

final per a l’activitat pot ser mantenir

l’estructura de l’àlbum.

converses ben serioses sobre

LLIBRES RELACIONATS

diferents temes... en gíglic.

8

¡Malacatú!

Ser o no ser una manzana

L’oficina dels objectes perduts

El meu museu

+5 (A BUEN PASO)

+5 (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

+3 (JUVENTUD)

+3 (COCO BOOKS)
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Text: Remy Charlip

Temes

Il·lustració: Remy Charlip

Humor, vida, reflexió, pas del temps,

Traducciò: Silvia Negre

sort, actitud.

Nominat tres vegades a la llista del

Editorial: Lata de Sal

New York Times com a millor llibre il·lustrat

Any: 2017 (publicat originalment el 1964)

Autor

de l’any

Format: 18,3 x 22,5 cm

Remy Charlip va ser el cofundador de
Merce Cunningham Dance Company,

48 pàgines · Cartoné

per a la qual també va dissenyar

ISBN: 978-84-946292-3-5

disfresses i espais escenogràfics,

Edat recomanada: 3-7

i de la companyia de teatre infantil
Paper Bag Players. Charlip va ser el

Versió en castellà:

model per al personatge de Méliès

Afortunadamente

a La invenció d’Hugo Cabret, escrit i

Traducciò: Rafa Salgueiro

il·lustrat per Brian Selznick.

ISBN: 978-84-946292-1-1

Més llibres a: latadesal.com

Afortunadament
Afortunadament aquest llibre

Quins mons obre aquest llibre?

llibreria de segona mà. El van llegir

s’ha traduït per primera vegada al

És un llibre que t’obre la ment cap

i van comprendre que hi ha llibres

castellà, perquè és una autèntica

a la diversitat que brinda la vida.

fantàstics publicats fa més de trenta

meravella. El protagonista és un nen

Explicat amb senzillesa, ofereix al

o quaranta anys que amb el pas

anomenat Ned, i tot el que li passa

lector una mirada positiva i també

del temps no han perdut ni talent ni

és com un ball, el ball de la vida.

negativa de la «bulliciosa dansa que

rellevància, i que, no obstant això, mai

De vegades, la fortuna li somriu. De

és la vida», com deia el seu autor.

han arribat a Espanya. Aquest llibre

vegades, no. Però en Ned segueix

Coreògraf de professió, Remy Charlip

va ser l’origen d’una de les línies de

endavant sempre, malgrat les

va voler transmetre a ritme de musical

l’editorial: els llibres vintage.

dificultats.

que la vida és això, un ball a voltes
compassat, a voltes maldestre, no

Activitat(s) al voltant del llibre:

sempre just. Però seguim ballant,

«Però i si...?»

i en aquest llibre queda clar que

És molt interessant reescriure el conte

passar pàgina, a més de continuar

amb els nens i nenes, elaborant una

els passos del ball, és anar per la vida

cadena infinita d’esdeveniments en

cap endavant amb una actitud de

la qual cada participant, a partir d’un

lluita, cap al món que t’espera, en un

«però i si...?», afegeix un element

esdevenir que no està escrit i s’escriu

afortunat o desafortunat a la història

a cada pas.

d’en Ned. En Ned rep una invitació

LLIBRES RELACIONATS

a una festa, però, i si en Ned rebés
Una curiositat:

desafortunadament la notícia que

Troballes insospitades en

el seu avi ha mort? Però, i si en Ned

llibreries parisenques

afortunadament fos un gran cuiner?

Afortunadament és un dels llibres

Però, i si en Ned desafortunadament

més especials de Lata de Sal. Els

tingués la grip? I així es creen els

seus editors en van trobar una

«llibres afortunats».

edició en francès a París, en una

10

El cavaller impetuós

Una maestra en apuros

¡No!

Cartas escritas con plumas y pelos

+5 (JUVENTUD)

+6 (BULULÚ)

+6 (THULE)

+8 (PÍPALA)
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Text: Eva Palomar

Temes

Il·lustració: Eva Palomar

Inclusió, sentiment de pertinença,

Editorial: Babulinka

el valor de l’amistat, reflexió sobre

Any: 2019

la importància de ser un mateix

Format: 23 x 25 cm

(autoestima), diversitat, tolerància,
relació intergeneracional, la

36 pàgines · Cartoné
ISBN: 978-84-945842-8-2

importància de comptar amb la veu

Premi Lazarillo 2017

Edat recomanada: +4

de l’experiència.

Lupe
Benvinguda,

Lupe és una meravellosa obra il·lustrada que ens parla
sobre la importància de mostrar-nos al món tal com som.

Versió en castellà:

La família de la Lupe és nova al bosc. Totes les llebres estan
molt contentes, totes... menys la Lupe. A ella li fa vergonya
donar-se a conèixer... I si no cau bé? I si no agrada?
Treballarà dur teixint-se disfresses, provarà de fer-se passar
per altres animals sense èxit.
I si al final la solució fos ser un mateix?

Autora
Eva Palomar (Barcelona, 1990) és

Eva Palomar

Bienvenida, Lupe

graduada en Disseny Gràfic a BAU,
Eva Palomar

Centre Universitari de Disseny de
Barcelona, i va completar la formació
a la Universitat de Teesside (Regne

Benvinguda, Lupe

ISBN: 978-84-945843-7-4

Unit), cursant una especialització
en il·lustració. Des del 2013 realitza
projectes molt diversos, des
d’i·lustració editorial o disseny de

Benvinguda, Lupe

marca fins a cartells i il·lustració
d’àlbum infantil. Benvinguda, Lupe és
el seu primer llibre publicat.

La família de la Lupe és nova al

Quins mons obre aquest llibre?

També ho va ser l’àvia de l’editora,

bosc. Totes les llebres estan molt

Costa molt dir «hola». Costa dir

i totes les àvies que han explicat

contentes, totes… menys la Lupe.

«hola» al món perquè implica

contes a la llum de la llar des de

A ella li fa vergonya donar-se a

mostrar-nos a la gent (o a les llebres).

temps ancestrals; d’aquí ve babulinka,

conèixer… I si no cau bé? I si no

Un pot mostrar-se tal com és, tot

‘àvia’ en rus. I com que la cosa anava

agrada? Treballarà de valent teixint-

i les pors, o bé dir «hola» sota una

de savis i avis, autora i editora van

se disfresses, provarà de fer-se

disfressa que el protegeixi. La Lupe

pensar que estaven destinades a

passar per altres animals, sense

ens convida a reflexionar sobre això.

trobar-se. I així va ser.

èxit. I si al final la solució fos ser un

Tot buscant un lloc propi al món,

mateix?

hom pot intentar ser admès per la

Activitat(s) al voltant del llibre:

força (os), per la bellesa (ocell) o

«La butxaca de les paraules

passant desapercebut en el grup

que donen ales»

(arbust). Però, a on ens condueix

Feu unes butxaques de paper ben

construir relacions afectives sota una

boniques. Pengeu-les en un lloc

màscara? I entre dos infants, vinguin

accessible. Escriviu notes positives

d’on vinguin, hi hauria d’haver la

sobre el propietari o propietària de

inèrcia natural de dir-se «hola!» sense

cada butxaca i poseu-les a dins.

pors, sense complexos. Per caminar

També pot haver-hi una butxaca

amb confiança, amb diversitat, amb

general, on puguem escriure com ens

llibertat.

agradaria que fos i com ens agradaria

Més llibres a: babulinkabooks.com
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relacionar-nos en el lloc on vivim, on
Una curiositat:

aprenem, etc.

Bravo per les babulinkes!
La Lupe troba el seu lloc al món
gràcies al savi de la tribu, el seu avi.
L’autora es va inspirar en el seu propi
avi, figura crucial en la seva vida.
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Bigu

El llibre negre dels colors

Los cinco desastres

Es tu turno, Adrián

+4 (KÓKINOS)

+4 (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

+4 (A BUEN PASO)

+8 (EKARÉ)
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Temes

Text: José Luis Berenguer
Il·lustració: Irene Fra

Guerra, pau, conflictes a l’Orient

Premi Llibreters de Madrid a millor álbum

Mitjà, mort.

il·lustrat 2010

Editorial: Cuatro Azules

Selecció White Ravens 2011

Any: 2010

Temes curriculars que connectin

Format: 20 x 30 cm

amb els llibres: història del segle xx,

36 pàgines · Cartoné

conflictes.

ISBN: 978-84-937295-0-9
Edat recomanada: +9

Autors
José Luis Berenguer (Alacant, 1952).
Llicenciat en Filosofia i Lletres.
Narrador i escriptor de literatura
infantil. Treballa com a tècnic de
Cultura a l’Ajuntament d’Alacant i va
participar en el jurat del I Premi Ciutat
d’Oriola de poesia per a infants.
Irene Fra (Mataró, 1971). Llicenciada
en Belles Arts, fa cursos de gravat

De punta a punta

calcogràfic i litogràfic a la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) i a Amadora (Lisboa). Va

Una de les moltes guerres lliurades

Quins mons obre aquest llibre?

una lupa, algú descobreix que hi ha un

al segle xx a l’Orient Mitjà queda

És un llibre que permet reflexionar

soldat mort americà, però hispà, ja que

reflectida en aquest àlbum d’una

sobre les guerres i, especialment,

el sobre que porta té un segell amb les

manera dura i poètica. A través

sobre els seus protagonistes: la

estrelles de cinc puntes de la bandera

de colors vibrants i perspectives

població civil que pateix els atacs i els

americana i un nom en espanyol.

arriscades (contrapicats,

soldats que combaten.

panoràmiques, seqüències

La història deixa molts espais

Activitat(s) al voltant del llibre:

encadenades), ens submergim en el

de silenci perquè els lectors els

«Periodistes de guerra»

caos dels combats. Però no és una

puguin completar amb les seves

Aquest llibre permet conversar sobre

guerra impersonal. Un soldat amb

observacions, opinions i percepcions

les guerres que duen a terme exèrcits

nom i cognoms ha mort.

sobre conflictes bèl·lics. Obre mons

estrangers en altres territoris: quins

perquè dona a conèixer espais més

interessos els porten a combatre?

enllà dels llocs comuns, permet

Qui perd en una guerra? Qui guanya?

explorar aspectes de la guerra menys

Es pot fer una crònica de guerra,

habituals en els mitjans: les guerres

redactant la notícia d’aquest episodi

fan olor, sonen, tenen color... Tot això

amb llenguatge periodístic, sense

es pot entreveure en les il·lustracions,

oblidar les preguntes bàsiques: qui,

que amplifiquen les paraules del text i

on, quan, com i per què. O fer un

serveixen de contrapunt.

exercici d’escriptura creativa: inventar

ser seleccionada per a l’exposició
«Il·lustríssims», organitzada pel
Ministeri de Cultura per a la Fira
Internacional del Llibre Infantil de
Bolonya 2005.

Més llibres a: loscuatroazules.com
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la història del soldat protagonista –per
Una curiositat:

què es va fer soldat? D’on era la seva

Les guardes d’Irene Fra

família? Quina relació tenia amb el

El llibre dona la clau del seu sentit

país al qual va anar a combatre?–, o

final a les guardes (els fulls que

escriure una carta imaginada en què

uneixen el llibre i la tapa). No

li explica al seu pare les vivències de

era senzill explicar que el relat

la guerra.

s’estructura a partir d’un efecte zoom.
Mirant detingudament una foto amb
14

L’enemic

Tinc un tanc de joguina

Waterloo y Trafalgar

La casa de los erizos

+6 (TAKATUKA)

+4 (AKIARA)

+4 (PÍPALA)

+7 (A BUEN PASO)
15

Text: José Sanabria

Temes

Il·lustració: Ayako Kato

Guerra, curiositat, sobreprotecció,

Editorial: Thule

família, seguretat, llibertat, llar.

Any: 2018

Autors

Format: 24 x 29 cm

José Sanabria és un autor i il·lustrador

48 pàgines · Cartoné

colombià que viu a Argentina. Les

ISBN: 978-84-16817-27-6

seves il·lustracions s’han exposat

Edat recomanada: 6-12

a la Biennal de Bratislava, a la Fira
Internacional del Llibre Infantil de
Bolonya, etc., i ha publicat més d’una
vintena de llibres amb editorials
europees i llatinoamericanes.
Ayako Kato va néixer al Japó i treballa
en disseny gràfic, gravat i animació.
El castillo sin sol és la seva primera
publicació.

El castillo sin sol

Més llibres a: thuleediciones.com

En temps de guerra, una fletxa va

Quins mons obre aquest llibre?

travessar una finestra. Va matar la

Un conte d’aparença tradicional ens

Activitat(s) al voltant del llibre:

reina. Des de llavors, les finestres

parla sobre un tema preocupant de

«La casa més segura»

estan prohibides al castell. Però la

l’actualitat: la sobreprotecció dels

A partir de la lectura d’El castillo

princesa Keiko és molt curiosa i quan

infants, que pot ser tan nociva com

sin sol, els lectors participants en

obre l’única finestra que queda, troba

deixar-los desemparats, ja que els

l’activitat reflexionen, imaginen i

un gran amic.

furta eines per al desenvolupament

dibuixen la casa més segura que

Un llibre sobre l’absurditat que

personal i social.

se’ls acudeixi. Al rei del conte se li va

suposa la sobreprotecció dels nens.

ocórrer eliminar les finestres, però
Una curiositat:

quines altres coses es podrien fer?

La columnista novaiorquesa

Es pot buscar documentació sobre

El tema de l’àlbum va cridar l’atenció

búnquers, fosses de castells, cases

de l’editor de Thule perquè aquells

construïdes en llocs inabastables o

dies havia llegit una articulista de

fins i tot cases invisibles que trobem

Nova York que va ser assetjada per

en la literatura. Quins avantatges

permetre que el seu fill de dotze anys

tindria viure-hi? Quins desavantatges?

anés sol a l’escola, cosa habitual
quan ella es trobava en edat escolar.
Va rebre terribles acusacions de ser

LLIBRES RELACIONATS

mala mare i, intrigada, va investigar si

I resulta que no. Que és una falsa

Als nois no els pertoca, això de la bellesa,
no té res a veure amb ells.
I si, per comprovar-ho, organitzem
un concurs de bellesa i que ho decideixin
les formigues?

percepció.

ISBN: 978-84-17074-57-9

16

La dictadura
de les cuetes
Ilya Green

La dictadura de les cuetes

L’Olga, l’Anna i la Sofia es preparen per a la desfilada.
Requisits imprescindibles:
vestits preciosos
i cuetes, és clar!
Aleshores en Gabriel i el gat diuen que hi volen participar…
Ni parlar-ne!

els nens avui dia que fa dècades.

KóKINOS

que hi ha més perills que amenacin

Ilya Green

hi havia una base real en la percepció

KóKINOS

Món cruel

Y esto, ¿qué es?

¡Qué suerte la mía!

La dictadura de les cuetes

WONDER PONDER

+5 (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

+5 (LIBRE ALBEDRÍO)

+4 (KÓKINOS)
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Text: Jesús López Moya

Temes

Il·lustració: Zuriñe Aguirre

Marginació, indiferència, solidaritat,

Editorial: Bookolia

exclusió, diferència.

Any: 2017

Autors

Format: 24 x 24 cm

Jesús López Moya és professor,

40 pàgines · Cartoné

escriptor i editor de Fun Readers.

ISBN: 9788494636219

Actualment és cap d’estudis del CEP

Edat recomanada: +6

Sant Josep de Calassanç, a la mateixa
localitat.
Zuriñe Aguirre és una il·lustradora
vitoriana resident a Dos Hermanas
(Sevilla). Ha estat finalista dues
vegades en el Sharjah International
Book Fair i guanyadora del BookILL
Fest, Sèrbia.

El iglú

Més llibres a: bookolia.es

Un iglú apareix un matí de camí a

Quins mons obre aquest llibre?

Activitat(s) al voltant del llibre:

l’escola del poble. La sorpresa inicial

El iglú tracta el tema de la indiferència,

«L’iglú misteriós»

dels habitants es torna curiositat i,

de la visibilització de les persones

Tal com passa en l’àlbum, en una

tot seguit, temor. Quan veuen que

que no es veuen, de l’exclusió. És

aula es deixa una tenda de campanya

l’iglú no suposa una amenaça, i

un àlbum que convida a parlar a

(un iglú) durant dos dies abans

després de la preceptiva foto per a

l’aula o a casa sobre temes com la

d’iniciar l’activitat i sense haver llegit

la premsa, tots s’aniran acostumant

marginació i l’exclusió, però no només

el llibre. Sobre la tenda s’han col·locat

a la seva presència. Només un nen

de forma genèrica, sinó amb els més

pòstits o retalls de cartolines amb

es pregunta constantment què hi ha

propers a nosaltres: el company de

paraules al·lusives a la temàtica

dins d’aquest iglú.

classe amb qui pocs parlen, el veí que

del llibre: «marginació», «exclusió»,

viu sol. El iglú serveix com a metàfora

«tolerància», «indiferència», «amor»...

de l’exclòs, de l’invisible.

Es demana als professors que
observin les reaccions de l’alumnat.

Una curiositat:

El dia que es presenta el llibre a

Un llibre, dos salts

l’aula, i després de projectar les

La publicació d’El iglú va suposar un

il·lustracions, s’inicia un debat sobre

salt per a Bookolia, ja que va donar a

els temes que tracta El iglú, partint de

conèixer a l’editorial en l’àmbit de la

les reaccions dels dies anteriors.

literatura infantil i juvenil, entre altres

LLIBRES RELACIONATS

raons perquè va estar a punt de ser
Marido Viale ~ Stéphanie Marchal

seleccionat com a millor àlbum del
2017 del Club Kiriko. A més, l’abril del
2019 l’àlbum va fer un salt del format

El mur havia estat allà des de sempre. Des de feia tant temps
que ja ningú se’n recordava.
Només se sabia que la gent que vivia al costat bo del mur era
la bona.

Del costat bo

llibresc als escenaris: a Bigastro
(Alacant) va representar-se una obra
de teatre basada en el llibre.

Del
costat

bo

Marido Viale
Stéphanie Marchal
KÓKINOS

KÓKINOS

ISBN: 978-84-17074-52-4
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La ratolina i el mur vermell

Estela

Del costat bo

El mur

+3 (NUBEOCHO)

+6 (THULE)

+4 (KÓKINOS)

+7 (JUVENTUD)
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Text: Antonio Gramsci

Temes

Il·lustració: Laia Domènech

Altruisme, ecologia, medi ambient,

Traducció i adaptació: Júlia Bas

col·laboració, relació humans-natura,

Jesús Ortiz

previsió temporal.

Editorial: Milrazones
Any: 2017

Autors

White Ravens 2018

Antonio Gramsci va ser un dels

Format: 22,5 x 24,5 cm

intel·lectuals més importants del

48 pàgines · Cartoné (s’obre en vertical)

segle xx. Va cofundar el Partit

ISBN: 978-84-944294-3-9

Comunista italià.

Edat recomanada: +7

Laia Domènech va descobrir la

Versió en castellà:

il·lustració després d’anys de treballar

El ratón y la montaña

en disseny gràfic. Amb Milrazones ha

Traducció i adaptació: Jesús Ortiz

publicat també La pastanaga.

ISBN: 978-84-944294-2-2

Més llibres a: milrazon.es

El ratolí i la muntanya
Quan el nen desperta i plora de gana,

Quins mons obre aquest llibre?

perquè es pugui comparar). Va ser

el ratolí demana llet a la cabra, que

Als editors els va semblar un llibre

difícil controlar els terminis d’edició,

no pot donar-la-hi si no pastura

molt suggeridor per diverses raons:

encara que ara no es noti. I els editors

abans. Però el prat no té herba, ni

una, ensenya que hi ha deutes i

van deixar la resta a la Laia Domènech,

la font aigua... Tot està destrossat

promeses que trobem fetes: algú les

que va fer una feina enlluernadora.

per la guerra i l’especulació. El ratolí

va fer per nosaltres. Una altra, que els

promet en nom del nen que plantarà

deutes que tenim amb l’entorn són a

Activitat(s) al voltant del llibre:

arbres quan sigui gran, i tothom es

llarg termini, igual que els danys que li

«Un got de llet»

posa a treballar perquè el nen pugui

fem. I que la millora del món necessita

Seguint el relat, es proposa als lectors

esmorzar... i el poble recupera la seva

confiança mútua.

que dibuixin el necessari per tenir

vitalitat anterior.

A un lector jove li obrirà la dimensió

llet: pluja, per començar. Arbres, a la

temporal d’una manera nova.

muntanya, que impedeixin l’erosió i es

L’ajudarà a entendre que tenim el

pugui recollir l’aigua. Pedres i treball,

que tenim gràcies a gent que ens va

perquè l’aigua arribi a la font, on se la

precedir, i no tenim el que ens manca

necessita. Per regar el camp, perquè

per culpa de gent que ens va precedir.

els animals s’alimentin i se’ls pugui

I que, pel que fa nosaltres, el que

munyir.

fem és determinar el que hi haurà

També es pot demanar que

al món futur.

representin el camí contrari: com els

LLIBRES RELACIONATS

especuladors, buscant lucre a curt
Una curiositat:

termini, arrenquen arbres i s’emporten

Alguns llibres es compliquen...

pedres; com això danya el paisatge

Va ser una edició complicada per a

comú i impedeix el benestar de tots.

Milrazones: primer es va traduir el relat

Com la guerra és el malbaratament

de Gramsci, que no és exactament un

més absolut, ja que destrossa

conte, sinó més aviat una explicació.

recursos.

Així que es va reescriure el conte

20

perquè pogués llegir-se com a tal (en

El regalo de los Reyes Magos

Els ocells

Pequeño gato nocturno

Cómo abrió Don Nicanor

el llibre hi ha també el text original

+10 (CUATRO AZULES)

+4 (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

+4 (LATA DE SAL)

el gran circo volador
+ 5 (TRES TIGRES TRISTES)
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Text: Agustín Comotto

Temes

Il·lustració: Agustín Comotto

Imaginació, fantasia, canvi climàtic,

Editorial: El Cep i la Nansa

memòria històrica, amics imaginaris,

Any: 2019

personatges imaginaris.

Format: 24 x 27 cm

Autor

36 pàgines · Tapa dura

Agustín Comotto és un il·lustrador

ISBN: 978-84-17756-21-5

amb molta trajectòria internacional en

Edat recomanada: +6

il·lustració infantil i còmic. És l’autor
d’obres tan reconegudes com Veinte

Versió en castellà:

mil leguas de viaje submarino i 155

El último centauro rojo

Simón Radowitzky, entre d’altres.

ISBN: 978-84-17766-07-8

Més llibres a:
www.elcepilanansa.com

No sabia què fer. Havíem arribat a l’escola, i els centaures no hi van, a l’escola.
Hauria d’esperar-se fora i em preocupava que es perdés.
—No estiguis trist, amic —li vaig dir.
—Va, Maria, no és el moment de jugar. És tard i he d’anar
a la feina —em va interrompre la mare.

L’últim centaure vermell
Una nena imaginativa i curiosa és

Quins mons obre aquest llibre?

l’única persona humana que el pot

la protagonista d’aquesta història

L’últim centaure vermell ens obre

veure... Deu ser que aquesta història

de centaures vermells, una espècie

moltes portes al món, a la reflexió

és doblement imaginada?

d’animals fantàstics extingida

i al pensament. Podem obrir la

perquè ja ningú pensa en ells.

porta a la reflexió sobre el canvi

Activitat(s) al voltant del llibre:

Gràcies a aquest llibre en coneixerem

climàtic, la contaminació i els hàbits

«El passat i el poder de la imaginació»

l’últim exemplar: un centaure

que les persones anem adquirint

Parlem de la importància de la

que adora la tendresa d’escenes

en un sistema com el nostre. Ens

memòria per no caure en l’oblit i com

quotidianes que normalment no

podem qüestionar quines són les

a eina indispensable perquè no es

captem o la bellesa de l’entorn.

conseqüències (reals, no imaginàries)

repeteixin els episodis negatius del

d’aquests canvis i el deteriorament

passat. Parlar i compartir, escriure i

del nostre hàbitat. D’altra banda,

deixar testimoni, dibuixar la història:

podem crear un espai de diàleg

tot és vàlid. Pensem en com podem

sobre la importància de la memòria

evitar que caigui en l’oblit una persona

històrica, per evitar que certs episodis

o situació. Parlem de la bellesa

es repeteixin. I tot això, a través

del nostre entorn i la necessitat de

d’una història fantàstica bellament

preservar-lo.

il·lustrada.

Coneixeu la figura mitològica del
centaure? Parlem de la llegenda i

Una curiositat:

busquem imatges de centaures en

Imagina

l’art. Dibuixem un centaure: ens fixem

Com pot ser que aparegui un centaure

en el centaure vermell de Comotto i

a l’habitació d’una nena? A més a

intentem fer-ne un, seguint el model

més, vermell! Així comença aquesta

del llibre o amb estil lliure.

LLIBRES RELACIONATS

bonica història, en què el protagonista
és un centaure vermell que explica a
la nena per què és l’últim exemplar

22

de la seva (imaginària) espècie a la

Un gran perro

La casa de los cubos

La oca azul

Cosas con plumas

Terra. Però resulta que la nena és

+3 (LIBRE ALBEDRÍO)

+5 (PÍPALA)

+6 (LATA DE SAL)

+4 (KÓKINOS)
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Temes

Text: Arianna Squilloni
Il·lustració: Samuel Castaño

Convivència, relacions interculturals,

En el temps en què no hi havia camins que travessessin les valls i les muntanyes,
quan cada poble era una illa, i cada comunitat es creia única; en aquell temps, el cal·lígraf
era només un cal·lígraf i vivia en una cabana al bell mig d’un jardí.

Traducciò: Tina Vallés

diversitat, integració, vacances,

Editorial: Editorial Juventud

viatges, emocions.

Any: 2019

Temes curriculars

Format: 25 x 19 cm

Competència comunicativa

40 pàgines · Cartoné

lingüística, competència artística i

ISBN: 978-84-261-4585-7

cultural, competència d’aprendre a

Edat recomanada: +7
OK maqueta_2 idiomas (250x190mm) EL CALIGRAFO.indd 6

23/1/19 9:15

OK maqueta_2 idiomas (250x190mm) EL CALIGRAFO.indd 7

23/1/19 9:15

aprendre, competència d’autonomia
i iniciativa personal, competència

Versió en castellà:

Arianna Squilloni

Samuel Castaño

social i ciutadana.

El viaje del calígrafo
El cal·lígraf sospitava que més enllà de la vall, a l’altra banda de les muntanyes
hi devia haver altres valls i altres muntanyes, i somiava que duia als uns les històries
dels altres. Així que un matí, en lloc de seure al seu escriptori, va preparar un farcell
amb quatre coses i es va endinsar en l’espessor del bosc. Va ser així com el cal·lígraf
va començar a traçar camins, i les persones van descobrir que no estaven soles.

ISBN: 978-84-261-4585-7

Autors
Arianna Squilloni diu que pensar
en idiomes diferents li ofereix una
nova manera de mirar el món i les

978-84-261-4586-4

persones. D’aquí va sorgir la idea

El viatge del cal·lígraf
Un àlbum poètic que ens parla no

Quins mons obre aquest llibre?

dibuixar coses noves... En les seves

només de l’experiència de viatjar i

El protagonista del conte, el cal·lígraf,

il·lustracions es pot veure com

de les emocions que s’apoderen de

viu en un indret aïllat i un dia decideix

incorpora elements reals de la natura

nosaltres abans de cada viatge: el

sortir a descobrir el món. Abandona la

per construir els seus paisatges

desig d’aventura i de descobriment,

seva vida sedentària i tranquil·la per

(fulles, herbes, flors...).

la transformació, la capacitat de

traçar nous camins, descobrir noves

saber acollir l’altre o de ser ben

cultures i paisatges. La poesia del

Activitat(s) al voltant del llibre:

rebut… No evoca només els viatges

text i de les il·lustracions s’entrellacen

«Cal·ligrafia viatgera»

que es fan cada dia a través del món,

per obrir un món nou al lector, sense

Primer podríem explicar què és un

sinó també aquells on ens porten les

fronteres, sense regles... Descobrim,

cal·lígraf i mostrar alguns exemples de

paraules, les imatges i la imaginació.

aleshores, el possible origen de les

cal·ligrafia (per exemple, ideogrames

migracions. És així com va començar

xinesos explicant el simbolisme de

tot? El traç del cos, del pinzell del

cada un). Els infants poden intentar

cal·lígraf ens convida a caminar

provar la cal·ligrafia amb pinzells

pel mapa de les emocions quan un

i tinta, o observar atentament les

decideix sortir de casa i explorar més

il·lustracions de Samuel Castaño i,

enllà de les seves fronteres...

mitjançant la tècnica del collage (amb
papers de colors, fulles o plantes,

Una curiositat:

trossos de teles...), intentar fer la seva

Il·lustracions basades en fets reals

pròpia representació d’un paisatge.

L’il·lustrador, Samuel Castaño, va

Els més grans podrien intentar

explicar als seus editors que des

explicar o escriure quines emocions

del principi es va sentir totalment

han sentit en fer un viatge o anant a

identificat amb aquest personatge

visitar familiars, o quin viatge els ha

que viu en solitari, escrivint i prenent

impactat més...

OK maqueta_2 idiomas (250x190mm) EL CALIGRAFO.indd 8

d’aquest llibre.

Després sortia al jardí i aspirava àvidament la fragància de l’herba
i la brisa que despentinava els arbres.

Cada matí el despertava la llum del sol. Llavors el cal·lígraf s’acabava d’espavilar remullant-se
amb aigua freda i esmorzava a poc a poc en el silenci de la matinada.

23/1/19 9:15
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Samuel Castaño viu a Medellín, ciutat
des d’on dibuixa. De tant en tant surt a
caminar i de vegades se’n va ben lluny
per veure com viuen en altres llocs.

Més llibres a: editorialjuventud.es

LLIBRES RELACIONATS

apunts de la natura que l’envolta, i
que un dia decideix sortir a veure i

24

Gilda, l’ovella gegant

Jàson i els argonautes

El camí

Las estrambóticas aventuras

+4 (NUBEOCHO)

+6 (MILRAZONES)

+7 (AKIARA)

del barón de Münchhausen
+7 (BULULÚ)
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Text: Oliver Jeffers

Temes

Il·lustració: Oliver Jeffers

Convivència, naturalesa, medi

Traducció: Anna llisterri

ambient, diversitat.

Editorial: Andana Editorial

Autor

Any: 2018

Oliver Jeffers, artista, il·lustrador i

Format: 24 x 27 cm

escriptor, va néixer accidentalment

48 pàgines · Tapa dura

a Austràlia, però es va criar a Belfast

ISBN: 978-84-16394-80-7

(Irlanda del Nord) i, finalment, s’ha

Edat recomanada: 3 -10

establert a Brooklyn, Nova York. Els
seus àlbums, aclamats per la crítica,

Versió en castellà:

han estat traduïts a més de quaranta

Estamos aquí. Notas para vivir

idiomes, han guanyat nombrosos

en el planeta Tierra

premis i se n’han venut més de deu

Traducció: Anna llisterri

milions d’exemplars a tot el món.

ISBN: 978-84-16394-99-9

Més llibres a: andana.net

Som aquí. Notes per viure
al planeta Terra
El nostre món pot ser un lloc

Quins mons obre aquest llibre?

Activitat(s) al voltant del llibre:

desconcertant, especialment si

L’Oliver Jeffers va escriure aquest

«Busca, troba, reflexiona, actua»

acabes de néixer. Quan un nadó

llibre quan va néixer el seu primer fill,

En algunes de les dobles pàgines del

arriba al món el seu cap està ple de

i és un missatge de benvinguda per

llibre apareixen una gran quantitat

preguntes. Ara podrem ajudar-lo a

explicar-li on és i tot el que pot fer per

d’animals que viuen al planeta Terra.

contestar-les amb aquest nou àlbum

deixar un món millor.

En altres es representa i descriu el cos

del best-seller internacional Oliver

Som aquí obre les portes del nostre

humà. Es poden fer activitats amb els

Jeffers.

propi món. L’únic i més important

més petits per buscar-hi i identificar

que tenim. Ofereix una visió del món

animals i parts del cos humà.

senzilla però plena de reflexions

Amb lectors més grans es poden

genials per als infants i també per als

aprofitar les dobles pàgines, on

adults.

es mostra la diversitat humana, i
reflexionar sobre el seu significat.

Una curiositat

El llibre també ens convida a fer

Retrats amagats

activitats sobre les iniciatives per

En una de les últimes dobles pàgines

a la conservació del planeta i les

del llibre, l’autor anima el nadó a

accions que estan impulsant molts

preguntar tot allò que no sap a les

joves d’arreu del món per fomentar

persones que l’envolten. Els primers

polítiques verdes.

LLIBRES RELACIONATS

personatges que apareixen a la fila
són la dona d’Oliver i els avis paterns
i materns del seu fill. Un homenatge a
la família.
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GUYI GUYI

Li vam posar Manolito

Podries

Vols ser el meu amic?

+5 (THULE)

+4 (A BUEN PASO)

+5 (TAKATUKA)

+3 (NUBEOCHO)
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Text: Roser Rimbau

Temes

Il·lustració: Rocío Araya

Cultures del món, migració,

Editorial: Takatuka

desarrelament, desigualtat social,

Any: 2018

família, Àfrica.

White Ravens 2018

Format: 21,5 x 26 cm

Selecció de 100 obres recomanades

40 pàgines · Cartoné

Autores

pel Premi Fundación Cuatrogatos 2019

ISBN: 978-84-17383-07-7

Roser Rimbau (Girona, 1968).

Selecció OEPLI 2018 Catàleg de

Edat recomanada: +5

És experiodista, excorrectora

Literatura Infantil i Juvenil Espanyola

i expercussionista. El 2006 va rebre
el Premi Comte Kurt i el 2018 el

Versió en castellà:

primer premi de conte infantil il·lustrat

La carta

Modest Prats.

Traducciò: Roser Rimbau
ISBN: 978-84-17383-06-0

Rocío Araya (Bilbao, 1982) va estudiar
Belles Arts a la Universitat del País
Basc i va fer un màster en Educació.
Es va formar com a il·lustradora de
manera autodidacta. La seva obra ha
estat seleccionada per a exposicions a

La carta

Espanya, França, Xile, Itàlia i Portugal.

Un full de paper que una tempesta de

Quins mons obre aquest llibre?

Activitat(s) al voltant del llibre:

sorra ha fet voleiar arriba a les mans

Un dibuix fa de fil conductor per parlar

«Si haguessis de marxar»

d’en Moussa. De seguida pensa a

de la migració i del desarrelament

Cap de Pardals i l’autora van preparar

fer un dibuix de Thille Boubacar per

que comporta i, a diferència d’altres

un taller en què s’ofereix un teatre

al seu pare, que viu a l’estranger.

llibres sobre migració, el punt de

d’ombres per visualitzar el conte, i una

Però en un full tot Thille no hi cap.

vista és el del nen que es queda i no

presentació en Power Point per veure

El nen recorre el poble senegalès

del que se’n va. Ell sap que el seu

Thille Boubacar i mostrar els dibuixos

on viu buscant què dibuixar. «Què

pare viu en un país llunyà, amb altres

dels nens i nenes i com la il·lustradora

li agradaria recordar, al baaba?», es

costums i paisatges, i és conscient

els ha inclòs en l’àlbum.

pregunta. Per sort, compta amb l’ajut

que deu trobar a faltar el seu entorn,

El conte permet reflexionar sobre la

de la seva amiga Mariama.

la família, el poble, la vida quotidiana.

migració i les desigualtats socials,

Així que la recerca del dibuix adequat

però també sobre la importància de

es converteix en una excusa per

l’entorn en què ens hem criat. Permet

presentar-nos el dia a dia d’un poble

que els lectors valorin aquells llocs

africà.

que són importants en la seva vida

Més llibres a: takatuka.cat
Potser voldria veure la carretera nova.
Ara l’aeroport només és a un dia de viatge.
Quan vingui, no trigarà tant!

i que trobarien a faltar, ells o la seva
Una curiositat:

família, si haguessin de marxar. Una

Paper per dibuixar

activitat molt interessant seria que

L’origen d’aquest àlbum és un

els nens creessin el seu propi llibre-

espectacle de teatre d’ombres que les

carta amb els llocs del seu entorn que

companyies Cap de Pardals, de Salt

voldrien ensenyar a una persona que

(Girona), i Cudaari Gandal, de Thille

estigués fora.

LLIBRES RELACIONATS

Boubacar (Senegal), van preparar
conjuntament. Els nens del poble,
durant la visita de Cap de Pardals,
anaven cada dia a demanar-los paper
per dibuixar i després els els tornaven
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dibuixats. En això s’inspira la història

El buscador de orquídeas

Els dos llops

La bibliotecaria de Basora

La ciudad de los gatos

de La carta.

+6 (TRES TIGRES TRISTES)

+5 (AKIARA)

+7 (JUVENTUD)

+3 (LATA DE SAL)
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Text: Britta Teckentrup

Temes

Il·lustració: Britta Teckentrup

Compartir, estrelles, cel, animals,

Traducciò: Marta Morros Serret

imaginació, poesia, sentiments.

Editorial: NubeOcho

Autora

Any: 2018

Britta Teckentrup és una autora i

Format: 24,5 x 24,5 cm

il·lustradora de gran èxit internacional.

44 pàgines · Cartoné

Ha escrit i il·lustrat més de cent

ISBN: 978-84-17123-66-6

àlbums per a nens, traduïts a vint-i-

Edat recomanada: +4

cinc idiomes. Va estar nominada en
dues ocasions al Kate Greenaway i va

Versió en castellà:

tenir menció especial en els Premis de

La estrella de Topo

la Fira Internacional del Llibre Infantil

Traducció: Luis Amavisca

de Bolonya. L’arbre dels records,

ISBN: 978-84-17123-65-9

publicat per NubeOcho, va ser finalista
dels Premis del Gremi de Llibreters de

Versió en euskera:

Madrid.

Sator eta izar iheskorra
Traducció: Salvador Figueirido
ISBN: 978-84-17123-67-3

Més llibres a: nubeocho.com

L’estel del Talp
Una nit, el Talp desitja tenir tots els

Quins mons obre aquest llibre?

Activitat (s) al voltant del llibre:

estels del cel. De sobte, succeeix una

Obrir mons passa per crear espais

«Roba un estel»

cosa màgica i aconsegueix endur-

compartits i experiències de trobada

Es pot imprimir un mapa de les

se’ls al seu cau. Ell és feliç així, però

i diàleg amb els altres. És apostar

constel·lacions amb els noms. Els

què serà dels altres animals? Com

perquè la diversitat i la diferència

participants de l’activitat han de triar

se sentiran quan vegin el cel sense

enriqueixin la construcció d’allò comú.

quin estel «robarien» del cel i per què.

estels?

La pregunta sobre què passa amb

Imaginàriament s’emporten l’estel a

Britta Teckentrup, autora de L’arbre

els desitjos individuals en aquest

casa una nit. Després han de tornar-lo

dels records i La ratolina i el mur

moviment de creació de l’espai

al seu lloc i explicar què ha passat la

vermell, ens presenta aquest bonic i

comú és una reflexió amb mirada

nit en què se l’han emportat a casa.

poètic relat.

poètica que té molt a veure amb la
lluminositat de les estrelles.
Una curiositat:
El misteriós (i honest)
lladre de galetes
El dia que van anar a impremta, als

LLIBRES RELACIONATS

editors d’aquest llibre misteriosament
els va desaparèixer una capsa de
galetes belgues de mantega. Un parell
de dies després la caixa va aparèixer
i hi faltava només una galeta. La
identitat d’aquest «talp» és un dels
seus secrets editorials, i encara causa
moltes rialles entre els editors quan
ho recorden.
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Por una manzana

La pastanaga

La fruita és meva!

La Declaración Universal

+5 (TRES TIGRES TRISTES)

+5 (MILRAZONES)

+4 (ANDANA)

de los Derechos Humanos
+6 (KÓKINOS)
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Text: Sara Berg i Karin Frimodig

Temes

Il·lustració: Maria Poll

Cooperació, grups, voluntat,

Traducció: Gemma Pecharromán Miguel

emocions, cos, autopercepció,

Editorial: Gato Sueco

viatges, tresors.

Any: 2015

Autors

Format: 20 x 20 cm

Sara Berg i Karin Frimodig viuen a

40 pàgines · Cartoné

Estocolm, són periodistes i treballen

ISBN: 978-84-943878-2-1

juntes en la producció de llibres

Edat recomanada: 3-6

infantils de gran èxit a Suècia.

Versió en castellà:

Maria Poll és de Söråker, però

Las piratas y el tesoro del arcoíris

actualment viu a Göteborg i alterna

ISBN: 978-84-943878-2-1

el seu treball de arquitecta amb el
d’il·lustradora.

Les pirates i el tresor
de l’arc de Sant Martí
Unes pirates lliures i molt valentes

Quins mons obre aquest llibre?

Petra Pesta i ella ens va escriure per

solquen els mars a la recerca d’un

El llibre permet als seus lectors

explicar-nos-ho. Ens va dir que cada

tresor. Durant el trajecte es trobaran

descobrir un personatge clàssic de

vegada que passaven davant d’aquest

amb alguns perills i dificultats, però

la literatura infantil, el pirata, però

edifici el seu fill cridava el nom

juntes aconseguiran tirar endavant el

aquesta vegada a través d’un grup

d’aquesta pirata, amb l’esperança que

vaixell.

de dones amb característiques

sortís a la finestra per saludar-lo.

Més llibres a: gatosueco.es

emocionals molt variades.
Activitat(s) al voltant del llibre:
Aquestes pirates són molt diferents

«Ser i semblar» i «Els símbols

les unes de les altres: una és poruga,

de les banderes»

l’altra agosarada, esbojarrada,

Les pirates intenten semblar

seriosa..., són blanques, negres,

simpàtiques quan es troben amb la

pèl-roges, grasses, primes... En el

vella. Una de les activitats possibles

seu afany per trobar el tresor no

és jugar a intentar adoptar les

perden de vista el més important: el

seves personalitats. Semblar bons,

grup. Només col·laborant entre totes

perillosos, entremaliats, cansats...

aconsegueixen salvar-ne una d’una

Deixar que els altres esbrinin què

situació de perill.

estan mostrant, parlar sobre per
què és bo adonar-se de com és
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Una curiositat:

algú, o com se sent i si és possible o

Petra Pesta, surt d’una vegada!

desitjable enganyar alguna vegada...

Una anècdota divertida es va produir

Débora Devoraespadas saluda amb

un cop publicat el llibre. Un lector

un mocador blanc quan arriben a casa

d’aquest títol vivia a prop d’una casa

de la vella. És un símbol que significa

amb un mural pintat d’una onada

pau. Es poden crear banderes pròpies

gran a la façana i una finestra en

i buscar un símbol per a cadascuna.

forma d’ull de bou. Li va dir a la seva

Què volen dir els símbols? Per a què es

mare que aquesta era la casa de la

fan servir?

LLIBRES RELACIONATS

La calle es libre

La tortuga Totvabé

El marinero del canal de Suez

Grans amics

+9 (EKARÉ)

+5 (TAKATUKA)

+6 (PÍPALA)

+4 (ANDANA)
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Text: Peter Sís

Temes

Il·lustració: Peter Sís

Interculturalitat, amistat, viatges,

Traducció: Carmen Diana Dearden

il·lustració, emigració, humor, em cau

Editorial: Ediciones Ekaré

una dent.

Any: 2018

Autor

Format: 25,4 x 25,4 cm

Peter Sís va néixer a Praga i viu a

Peter Sís Medalla Hans Christian

48 pàgines · Cartoné

Nova York. És un dels autors de

Andersen, 2012

ISBN: 978-84-948859-1-4

llibres per a infants més reconeguts

Edat recomanada: +7

de l’actualitat. Entre els seus llibres,
a part de Madlenka, destaquen
Robinson, L’arbre de la vida, Missatger
d’estrelles, Tibet a través de la caixa
vermella i El mur.

Més llibres a: ekare.es

Madlenka
Madlenka viu a Nova York,

Quins mons obre aquest llibre?

sensació de moviment, la vivència de

en un barri, en un edifici,

Madlenka és un àlbum sobre

la protagonista i la metàfora de la volta

en un apartament. A la seva illa

multiculturalitat i descobriment

al món.

de cases tothom la coneix i és amic

escrit i il·lustrat per Peter Sís. El llibre

seu: el forner francès, el gelater

comença amb un zoom: l’univers

Activitat(s) al voltant del llibre:

italià, el verduler llatinoamericà,

a un planeta, a un continent, a una

«La volta al món amb la Madlenka»

la botiguera asiàtica...

ciutat, a una casa, a una finestra...

Després de llegir el llibre, el tallerista

Per a la Madlenka, fer la volta a l’illa

on viu la Madlenka. A partir d’una

crea amb els nens i nenes un

de cases és com fer la volta al món.

anècdota aparentment insignificant,

passaport amb el qual sortiran a

però emocionant per a qualsevol nen

fer un volt pel barri, com la mateixa

—«Se’m mou una dent!»—, els lectors

Madlenka. A cada comerç, els infants

descobreixen que l’interior d’una sola

conversen amb els dependents i

illa d’una ciutat pot contenir el món

els fan preguntes sobre el seu país

sencer.

d’origen, els costums, la llengua, etc.
Finalment, els nens s’emporten a casa

Una curiositat:

un passaport ple d’anotacions sobre

Inspiracions, referències i més voltes

els diferents llocs que han visitat,

Peter Sís va escriure Madlenka

persones que han conegut i un munt

inspirant-se en la seva filla Madeleine.

de pàgines en blanc per continuar el

L’àlbum està ple de referències a

viatge pel seu compte.

LLIBRES RELACIONATS

llocs, monuments, obres literàries i
éssers mitològics relacionats amb

Un deliciós àlbum il·lustrat sobre el pas
del temps i les noves oportunitats.
Una història on, al voltant d’un banc blau, uns
s’enamoren, d’altres fan amistat i d’altres
s’acomiaden per sempre. L’únic que
roman, impertorbable, és el banc.
Una obra que parla dels cicles de
la vida, d’històries circulars,
de la meravella que resulta
saber que sempre podem
tornar a començar.

les diferents cultures i personatges
amb qui es troba la nena. En alguns

blau

moments cal rotar el llibre per

El banc

ALBERT ASENSIO

Albert Asensio
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El banc blau

seguir-ne la lectura, fet que reforça la
Metròpolis

Tota la gent del món!

El banc blau

El rei del cel

+6 (COCO BOOKS)

+5 (TAKATUKA)

+5 (BABULINKA)

+7 (MILRAZONES)
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Guió: Issa Watanabe

Temes

Il·lustració: Issa Watanabe

Migració, refugiats, política, solidaritat,

Editorial: Libros del Zorro Rojo

activisme.

Any: 2019

Autora

Format: 23 x 23 cm

Issa Watanabe va néixer a Lima l’any

38 pàgines · Cartoné

1980. És filla de mare il·lustradora

ISBN: 978-84-949904-5-8

i pare poeta. Va estudiar Lletres a

Edat recomanada: tots els públics

la Universitat Catòlica de la seva
ciutat natal i després es va mudar

Versió en castellà:

a Mallorca, on va estudiar Belles

Migrantes

Arts i Il·lustració. Ha dirigit diversos

ISBN: 978-84-949901-5-1

projectes per promoure la integració
social a través de l’art, i el 2012
va obtenir el Premi Obra Social de
CaixaForum.
Com a il·lustradora, ha publicat
diversos títols, entre els quals l’obra

Migrants

Más te vale, mastodonte, que va
guanyar el XVII Concurs A la Orilla del
Viento del Fondo de Cultura

Aquest llibre sense paraules narra

Quins mons obre aquest llibre?

moment donat, el grup puja a unes

la història d’un grup d’animals que

Tots els mons. És un llibre que

barques per creuar un mar violent...

camina sense rumb a través d’un

parla directament del drama de

En arribar a l’altra riba, alguns dels

bosc. Els segueix la mort, o potser

la immigració que pateixen avui

personatges havien de desaparèixer.

en fugen. El trajecte és llarg: dormen

dia milions de persones en molts,

A la il·lustradora li costava moltíssim

al ras, comparteixen el que tenen,

masses, llocs del nostre planeta.

decidir qui deixar enrere.

somien... El seu destí és arribar,

És un llibre que parla de la por, de la

només arribar, i sobreviure.

solidaritat, de la destinació, també

Activitat(s) al voltant del llibre:

de la mort que els empeny, que els

«Dona veu als seus personatges»

acompanya, que forma part del seu

És un llibre sense text, un llibre

viatge. Però indirectament parla del

silenciós, un llibre en el qual les

camí que hem de recórrer tots per

paraules s’amunteguen en la teva

arribar a aquest lloc que anomenarem

ment, en la teva gola. La millor

llar, o futur. És un llibre que fa

activitat a partir del llibre és llegir les

reflexionar, per exemple: no és el

imatges. Posar veu als protagonistes.

món una única llar en la qual tots ens

I a partir de les paraules que

hauríem de sentir com a casa?

apareixen a la contra, convertir-nos en
portaveus d’una idea pròpia al voltant

Una curiositat:

d’un tema candent que ens afecta

Un llibre commovedor

a tots.

Més llibres a: librosdelzorrorojo.com

LLIBRES RELACIONATS

Els editors van descobrir aquesta
obra a la Mostra d’Il·lustradors de la
Fira Internacional del Llibre Infantil
de Bolonya. Issa Watanabe, l’autora,
va estar molt temps treballant en
aquest projecte, vivint amb els
personatges, imaginant-ne les. En un

36

La jardinera

Mexique

Sis regnes

Te’n vas?

+7 (EKARÉ)

+5 (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

+5 (BOOKOLIA)

+3 (CARAMBUCO)
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Text: El primo Ramón

Temes

Il·lustració: El primo Ramón

Llibres de coneixements, ciència,

Editorial: Editorial Bululú

història, medicina, vacunes, viatge,

Any: 2018

valentia, dones pioneres.

Format: 18 x 26

Autors

56 pàgines · Cartoné

Ningú sap amb certesa qui és el cosí

ISBN: 978-84-949549-1-7

Ramón. El que sabem segur és que el

Edat recomanada: +7

cosí Ramón és una criatura bicèfala...

Més llibres a: editorialbululu.com

Nuevo Mundo. Isabel Zendal
en la Expedición de la Vacuna
Nuevo Mundo. Isabel Zendal en la
Expedición de la Vacuna explica la
vida de la infermera d’aquell grup
que, l’hivern del 1803, va salpar de
Galícia amb la missió d’acabar amb
la verola a les colònies espanyoles
d’Amèrica i les illes Filipines. Vint-iun nens recollits en cases d’expòsits
van portar en els seus propis cossos
el fluid de la cura.

Quins mons obre aquest llibre?

Activitat(s) al voltant del llibre:

És important saber que les coses

«Construeix el teu propi àlbum sobre

no passen perquè sí. Si avui dia una

Isabel Zendal»

malaltia com la verola està erradicada

A partir de la lectura de Nuevo Mundo.

és perquè en el seu moment hi va

Isabel Zendal en la Expedición de la

haver persones que van arriscar fins

Vacuna, que explica la història d’una

i tot la seva vida per portar-la a l’altra

de les dones més importants de

banda del món. En els nostres dies

la història de la medicina, aquesta

de debats a favor i en contra de les

activitat proposa que cada participant

vacunes, Nuevo Mundo convida els

creï el seu propi àlbum. Explorant

lectors al diàleg des del coneixement.

diferents tècniques, com l’estampació,

Els lectors curiosos poden entrar en aquest web i aprofundir en la història d’Isabel
Zendal: http://www.isabelzendal.com/

el collage o el dibuix, els nens i nenes
Una curiositat:

podran familiaritzar-se amb el format

Molt treball de camp

de l’àlbum i barrejar imatges i paraules

Per aconseguir la major versemblança

per donar la seva pròpia visió d’Isabel

possible amb la història real en

Zendal i del seu viatge.

LLIBRES RELACIONATS

què està basat Nuevo Mundo, els
autors van investigar i van recopilar
documents durant dos anys. Per
fer-ho, van regirar papers en arxius,
biblioteques i museus tant d’aquí com
de fora d’Espanya.
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¡Paténtalo!

Así es el gato

Lo que imagina la curiosidad

El meu primer llibre de la física quàntica

+10 (EKARÉ)

+8 (LATA DE SAL)

+8 (LIBRE ALBEDRÍO)

+9 (JUVENTUD)
39

Text: Yara Kono

Temes

Il·lustració: Yara Kono

Cuina, coneixement de l’elaboració

Traducció: Mireia Alegre

i processos en la cuina, joc,
interactivitat, relació entre adult

Editorial: Coco Books

i infant, col·laboració, compartir,

Seleccionat per la Mostra d’Il·lustradors

Any: 2018
Format: 23 x 26,5 cm

de la Fira Internacional del Llibre Infantil

generositat, satisfacció en la

38 pàgines · Cartoné

de Bolonya

col·laboració.

Recomanat en el Pla Nacional de Lectura

ISBN: 978-84-949136-1-7

Autora

de Portugal

Edat recomanada: +3

Yara Kono té més de vint títols

Seleccionat pel Premi Nacional

publicats i ha rebut diversos premis,

d’Il·lustració

Versió en castellà:

entre els quals el, Premi Nacional

Patatas, ñam ñam

d’Il·lustració de Portugal i la menció

ISBN: 978-84-949136-0-0

en la categoria òpera prima als
Premis Bologna Ragazzi de la Fira
Internacional del Llibre Infantil de
Bolonya.

Patates, nyam-nyam
Patates nyam-nyam és un llibre
que es transforma en un taulell de
cuina. Amb molt d’humor, anima els
lectors a rentar i tallar els ingredients
de l’amanida, a sacsejar el llibre
per barrejar la salsa, a pastar pa, a
preparar un pastís de poma i a fer
moltes més activitats. És un llibre
interactiu i en paper? Justa la fusta!

Quins mons obre aquest llibre?

Activitat(s) al voltant del llibre:

Jugar, cuinar, imaginar, crear... Cada

«Afegeix un pessic de...»

dia obrim la boca per menjar com a

Afegint qualsevol estri de joguina a la

mínim cinc vegades. Patates nyam-

lectura de Patates nyam-nyam es pot

nyam ens convida a experimentar

generar un caos encara més divertit

amb gestos el procés d’estar

a la cuina-llibre: inventar una activitat

preparant un sopar per als nostres

al voltant dels aliments, els estris,

convidats. Cuinar és crear. La creació

les diferents formes de preparar-los

i la imaginació estan summament

i la seva cocció. A més a més, els

relacionades. El llibre té el format

lectors amb més sensibilitat musical

ideal per jugar, interactuar, compartir...

estan convidats a crear un «concert

i aleshores, flas!, al final del llibre els

gastronòmic» a partir dels ritmes i

lectors hauran participat en un procés

sons que es generen amb la lectura

d’elaboració imaginària d’un sopar,

en veu alta del llibre.

Més llibres a: cocobooks.com

Fes un cop d’ull a aquest gif interactiu:
https://cocobooks.com/patatas-nam-nam-libro-cocinar-jugar-todas-paginas/

que després poden menjar. Un joc
imaginatiu de tacte, gestos i sentits.
Per llepar-se’n els dits!
Una curiositat:

LLIBRES RELACIONATS

Patates nyam-nyam
Quan estaven treballant en aquest
llibre, les editores van descobrir i
van cuinar, amb resultats deliciosos,
la recepta «patates nyam-nyam»,
nom que ve del seu títol en l’original
en portuguès, Batata chaca-chaca,
publicat per Planeta Tangerina. Què
deuen ser, realment?
40

Nen ou gos os

Las visitas de Nani

Cómo cocinar princesas

Prímula Prim

0-5 (WONDER PONDER)

+12 (EKARÉ)

+6 (NUBEOCHO)

+6 (CUATRO AZULES)
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Text: Fran Pintadera

Temes

Il·lustració: Ana Sender

Emocions, sentiments, educació

Traducciò: Tina Vallès

emocional, expressió de sentiments,

Editorial: Akiara Books

empatia, origen de les llàgrimes,

Any: 2018

metàfores del plor.

Format: 28 x 24 cm

Autors

40 pàgines · Cartoné

Fran Pintadera va néixer a Las Palmas

ISBN: 978-84-17440-14-5

Premi The Best 2018 a millor llibre

Edat recomanada: +5
Versió en castellà:

de Gran Canària però viu actualment

infantil pels lectors de les llibreries La

a Orba, prop d’Alacant. És narrador

Central

oral (per a infants i adults), director

Premi Junceda 2019 d’Il·lustració en la

¿Por qué lloramos?

de teatre social (amb adolescents) i

categoria de llibre infantil de ficció

escriptor de literatura infantil.

ISBN : 978-84-17440-15-2

Ana Sender va néixer a Terrassa però
viu des de fa poc en un barri perifèric
de Barcelona, sota Collserola. Va
començar dibuixant patrons, però ara
es dedica principalment a il·lustrar

Per què plorem?

llibres.

«Per què plorem?», pregunta el Mario

Quins mons obre aquest llibre?

però mai s’ho havia plantejat fins que

a la mare. I ella li parla de núvols, del

Moltes vegades tendim a classificar

els ulls del seu fill es van aturar davant

mar, de pedres, de cofres i de murs.

i congelar les emocions, com si

dels seus. I tot i quedar mut, va decidir

fossin un patrimoni ben definit al

escriure aquest conte.

Un poètic àlbum il·lustrat que ens

qual ens hem d’adaptar. Però aquest

recorda que les llàgrimes ens reguen

llibre proposa un acostament molt

Activitat(s) al voltant del llibre:

molt lentament i ens fan créixer, ens

diferent. No es presenta com un

«Imatges sense text, text sense

calmen i són un bàlsam per a les

manual de les llàgrimes ni tampoc

imatges»

ferides. I que tots plorem: nenes i

parla de les causes fisiològiques que

Una invitació molt simple consisteix

nens, petits i grans, alts i baixos…

les generen. És pura poesia. A través

a ensenyar les il·lustracions sense el

d’unes il·lustracions i un text poètics,

text, una a una (es poden projectar

els autors ens porten a pensar en les

en una paret o mirar en petit format,

llàgrimes i algunes situacions que

tapant el text amb un paper), i

les provoquen. Cada doble pàgina

convidar els lectors a contemplar-

presenta una metàfora que emociona,

les durant una estona i que després

que fa pensar, que permet indagar i

escriguin en un paper una paraula

dialogar amb un mateix. Per això obre

o expressió que els hagi inspirat

mons nous en què tots ens podem

cadascuna d’elles. Una bona música

veure reflectits.

de fons ajuda a crear ambient. També

Més llibres a: akiarabooks.com
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es poden llegir les frases i convidar
Una curiositat:

que cadascú recordi un moment

Els nens no ploren?

en què es va sentir com descriu el

De vegades es diu que els nens no

text. En qualsevol de les dinàmiques

ploren. Fran Pintadera sol explicar que

veurem com hi ha una infinitat de

aquest llibre va néixer d’una pregunta

respostes possibles.

que el seu fill li va fer amb la mirada,
en silenci absolut: «Papa, per què
plorem?». A l’autor li encanta plorar,
42

Receptes de pluja i sucre

Loba

Un mar de tristesa

¿Por qué llora el papá?

(THULE)

(CUATRO AZULES)

+2 (KÓKINOS)

+3 (GATO SUECO)
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Text: Ellen Duthie

Temes

Il·lustració: Daniela Martagón

Realitat, imaginació, somnis, sentits,

Traducció: Bel Olid

percepció, ficció / realitat, «De

Editorial: Wonder Ponder

mentida» / «de veritat», fiabilitat de

Any: 2018

la informació, filosofia per a nens,
literatura d’indagació, filosofia de

Format: 17 x 17 cm

ficció.

40 pàgines · Cartoné (caixa)
ISBN: 978-84-948709-1-0

Autors

Edat recomanada: +5

Ellen Duthie, l’autora del concepte
i dels textos de Wonder Ponder,

Versió en castellà:

és escriptora, docent, bloguera i

¡Pellízcame!

traductora, i està especialitzada

ISBN: 978-84-943167-9-1

en literatura infantil i filosofia per a
nens. Des del 2017 codirigeix el Curs

Versió en anglès

Internacional de Filosofia, Literatura,

Pinch Me!

Art i Infància (Flai).

ISBN: 978-84-94870903

Daniela Martagón, la coautora de

Pessiga’m!
Quins mons obre aquest llibre?

homenatjar-la en aquesta escena, en

conte? O una gran il·lusió? I si et

A Pessiga’m!, Ellen Duthie i Daniela

la qual es qüestiona la fiabilitat dels

pessiguessis? Aclariries el dubte?

Martagón ens conviden a endinsar-

nostres sentits, i per això va crear

Què és real? Què no ho és tant? I tu,

nos amb una mirada curiosa,

un nou codi de colors: tot el que és

què en penses?

àmplia, crítica i juganera en els

vermell, per exemple, en l’escena és

Pessiga’m! és un llibre-joc presentat

mons possibles, imaginats, somiats,

blau. Veus altres canvis de color?

dins una caixa que convida a

percebuts o no que componen les

reflexionar sobre la realitat, la

diferents capes de la realitat.

Activitat(s) al voltant del llibre:

imaginació i els somnis amb humor,

I aquesta invitació es concreta en un

«El lector, tercer autor i una mica

intriga i rigor.

format que descobreix un món nou de

de cinema»

possibilitats lectores: ve en una caixa,

La proposta de la sèrie Wonder Ponder

i les pàgines a dins van per separat

de filosofia visual per a nens a la qual

perquè es puguin reordenar com es

pertany Pessiga’m! col·loca els lectors

vulgui. Es llegeixen primer les imatges

i lectores en el paper de tercers autors.

i després, si es vol, les preguntes que,

Es pot completar el llibre creant

col·locades en diferents direccions,

escenes pròpies amb les tres targetes

també proposen una lectura d’allò

lliures que conté, però hi ha qui ha anat

més lliure.

més enllà. En un col·legi de Madrid, per
exemple, van crear una fascinant caixa

Una curiositat:

sencera sobre el gènere.

Colors mutants

Amb Pessiga’m! en particular, també

A Pessiga’m! hi ha moltes referències

es pot veure el curtmetratge d’accés

culturals. Ecos d’Alicia, de Borges,

lliure Pequeño Remo en el reino de

d’Escher, de Calderón, de Matrix o

Pellízcame i tenir una entretinguda

de l’actualitat política. Una de les

xerrada sobre la possibilitat que tot

escenes està inspirada en el quadre

això... no sigui res més que un somni.

dibuixant i inventora de joguines.
Des del 2017 codirigeix el Curs
Internacional de Filosofia, Literatura,
Art i Infància (Flai).

Més llibres a:
wonderponderonline.com

Link al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ayEKbSI4GNI
Link a la fitxa de treball a partir del curtmetratge:
https://tinyurl.com/y3onykao

LLIBRES RELACIONATS

A ba n s , e ls g at s es m e n jav e n e ls o c e lls
q u e es m e n jav e n e ls c u c s d e t e r ra
q u e m e n jav e n c ac au e t s .
Tot e ra a l s e u llo c ,
f i n s q u e . . . ...

La venedora de fruites, d’Olga
Costa. Daniela Martagón va voler
44

E ls c u c s d e t e r ra m e n g e n c ac au e t s

I si la vida fos un somni? O un

Wonder Ponder, és il·lustradora,

ISBN: 978-84-16003-45-7

www.takatuka.cat

En Jan i en Pep fan un forat

La gota d’aigua

Cosa de nens

+5 (JUVENTUD)

+7 (AKIARA)

+8 (CUATRO AZULES)

maquetacio cobertes els cucs 17x24.indd 1

Els cucs de terra mengen cacauets
09/09/15 19:58

+3 (TAKATUKA)
45

Text: Jessica Love

Temes

Il·lustració: Jessica Love

Gènere, acceptació, diversitat, amor,

Traducciò: Anna Duesa

carnaval, celebració.

Editorial: Kókinos

Autora

Any: 2018

Jessica Love va créixer al sud de

Format: 23 x 25 cm

Califòrnia, criada per artistes. Va

40 pàgines · Cartoné

estudiar Gravat i Il·lustració a la

Premi òpera prima als Premis Bologna

ISBN: 978-84-17074-88-3

Universitat de Califòrnia, Santa Creu,

Ragazzi 2018

Edat recomanada: +5

i després va estudiar actuació a

Premi Llibreter 2019

Juilliard. Viu a Brooklyn.

Versió en castellà:
Sirenas
Traducció: Esther Rubio

Més llibres a: editorialkokinos.com

ISBN: 978-84-17074-13-5

Sirenes
Al Julià li agraden tant les sirenes...

Quins mons obre aquest llibre?

respecte, i ens pertoca a tots. Li van

S’imagina que es converteix en una,

Sirenes és un llibre que no jutja ni

proposar a l’autora anomenar-lo

i que neda i juga amb els peixos.

condemna, que respecta el desig

Sirenes, un títol més poètic, més

Mentre la seva àvia es banya, ell

de cadascú a ser el que somia i

suggeridor, i tan bell com tot el que

comença la seva transformació.

tria, sense estigmatitzar. Dona una

conté. Jessica Love va acceptar

Som davant d’un àlbum amb un text

lliçó d’acceptació de la diversitat,

el canvi.

mínim, però amb un desplegament

un exemple de tolerància i d’amor.

d’il·lustracions que desborden color

Perquè encara queda molt per fer.

Activitat(s) al voltant del llibre:

i un significat profund. Una història

Perquè la història d’aquest llibre

«Juguem a ser sirenes?»

explicada amb sobrietat

capgira totalment els estereotips

En un bagul es fiquen teles, collarets,

i sensibilitat.

femenins i masculins. I perquè

fulles... Després, que soni la música

convida a la reflexió i al diàleg amb els

de carnaval i tots es converteixen en

seus lectors, per carnaval o durant tot

sirenes i recreen un quadre. Una altra

l’any... i tota la vida.

possibilitat és fer figures que no siguin
ni masculines ni femenines amb

Una curiositat:

cartró o foam. Després es fa roba,

Un títol misteriós

complements, barrets, perruques...

El títol original és Julian is a Mermaid,

i, amb l’ajuda d’imants de cuina petits,

«Julián és una sirena». A les editores

els ho posem a les figures com si

els semblava un títol molt explícit

fossin retallables.

LLIBRES RELACIONATS

i comercial, que li robava misteri
i literatura al llibre. No volien que
el títol apuntés només al fet que
el protagonista és un nen trans.
Més enllà de la identitat de gènere
aquest llibre tracta de l’amor,
l’acompanyament, l’acceptació i el
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Les princeses més valentes

Los valientes caballeros

Els dies feliços

Jo vaig amb mi

+4 (NUBEOCHO)

+6 (TRES TIGRES TRISTES)

+7 (A BUEN PASO)

+6 (THULE)
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Il·lustració: Laurent Moreau

Temes

Editorial: Pípala

Transformació, imaginació, llibres

Any: 2018

sense paraules, primers lectors, joc,

Format: 17 x 24 cm

Buenas noches, mi pequeña

32 pàgines · Cartoné

somnis, sentiments.
Autor

ISBN: 978-84-16287-10-9

Laurent Moreau va néixer a la

Edat recomanada: +4

Bretanya el 1982 i va estudiar disseny
gràfic a la cèlebre Escola Superior de

Para Laure Dufresne
y sus maravillosos consejos

les Arts Decoratives d’Estrasburg. És
il·lustrador de llibre infantil i premsa,
però també de programes culturals,
cartells, portades i fins i tot fanzins i
petites autoedicions.

Més llibres a: editorialpipala.es

Sueños en la noche
A la nit, al llit, una nena intenta

Quins mons obre aquest llibre?

Activitat(s) al voltant del llibre:

adormir-se. Però en la foscor de

El nus argumental de Sueños en la

«Entre llums i ombres»

la seva habitació, els elements

noche està construït sobre la base

Es pengen a les parets d’una habitació

comencen a transformar-se...

que hi ha un material a partir del

imatges de les joguines i objectes

Joguines i objectes cobren vida,

qual es creen, es construeixen i es

que habiten a l’habitació de la nena.

com la papallona groga que vola

modelen els somnis. D’una banda, un

Totes aquestes imatges són del color

de la pintura en la qual ha estat

material fet de llums i ombres, i un

blau que predomina a la narració,

representada. Comença a créixer un

altre, d’ordre subjectiu, que es vincula

a excepció de la papallona, que és

bosc del qual sorgeixen simpàtics

amb un espai propi i personal. Aquest

d’un color groc intens. Es reparteixen

personatges i per a la nena comença

llibre ens proposa múltiples lectures

llanternes als nens i nenes, que

una aventura increïble!

que obren nous mons a través de

mantindran apagades fins que

l’inesgotable món de l’oníric.

s’apagui el llum general. A partir

Que tengas dulces sueños

d’aquest moment, els infants encenen
Una curiositat:

les llanternes i amb el feix de llum

Veure en la foscor

recorren les parets de l’habitació a

Laurent Moreau explica que a Sueños

les fosques, per generar així un relat

en la noche va intentar representar les

a partir de les imatges descobertes

emocions de la seva infantesa quan

entre llums i ombres. La papallona

els pares el posaven a dormir i es

hi té un paper destacat perquè en

trobava sol en la foscor, entre ombres

intentar trobar-la construeixen un

i clarobscurs que li feien por. En el

recorregut narrat per les imatges

llibre busca crear aquella sensació

il·luminades.

de quan els ulls s’acostumen poc a

Es convida cada infant a recordar les

poc a la foscor, fent que el color de

joguines i imatges que té a l’habitació,

fons de les pàgines es vagi fent cada

a dibuixar-es i a imaginar, amb llapis i

cop més clar fins a arribar a blanc, i

paper, com podria transformar-se tot

després retornar al to blau fosc al final

aquest món en la foscor.

del llibre.
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Méliès

El sueño del caracol

Moussa somia

El Grotlin

+6 (LIBRE ALBEDRÍO)

+6 (THULE)

+4 (BOOKOLIA)

+5 (ANDANA)
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Temes

Text: Marta Comín

Empatia, punts de vista, realitat,

Il·lustració: Marta Comín
Editorial: A Buen Paso

relativitat, construcció del pensament,

Al pare i a la mare els sembla que tots
aquests pots no serveixen de res.

diversitat, convivència, tolerància.

Any: 2019
Format: 21 x 21 cm

Autora

36 pàgines · Tapa tova amb encunys

Marta Comín va néixer a Santander

ISBN: 978-84-17555-07-8

però ara viu a València. És allà on

I a tu, què et
sembla?

Edat recomanada: +4
Versió en castellà:

treballa, i a través de l’escriptura
i la il·lustració observa, reflexiona
i descobreix relacions formals i

¿Y tú, qué crees?

conceptuals insòlites, dibuixant a

ISBN : 978-84-17555-06-1

partir de la síntesi i la proporció entre
plens i buits.
marta comín

Més llibres a: abuenpaso.com

I a tu, què et sembla?
En aquesta família, la mare, el pare,

Quins mons obre aquest llibre?

pàgina següent, gràcies a la imatge

en Guillem, la Vera, el got i el gat

Allò que és bo, dolent, útil o inútil no

encunyada, les figures es converteixen

veuen cadascú les coses a la seva

existeix sempre de manera absoluta,

en els seus ninots. Aquesta escena no

manera. Gràcies a un forat present

sinó que depèn molt del punt de vista,

quadrava amb la lògica narrativa, així

a cada pàgina, aquest llibre ens

de les circumstàncies i del context.

que la van canviar per la imatge dels

proposa un joc de perspectiva i ens

Aquest llibre, utilitzant el recurs gràfic

pots i les escombraries; tot i així, hi

convida posar-nos en el lloc dels

de l’encuny, que canvia el valor i el

han quedat parts de Gladis i Ruperta.

altres. Acompanyarem aquesta

sentit d’una mateixa forma passant

Quins són?

família durant tot el dia fins a arribar

d’una pàgina a una altra, convida

a l’última pàgina, on podrem resoldre

de manera lúdica a recordar que les

Activitat(s) al voltant del llibre:

un petit misteri narratiu.

primeres impressions no sempre

«La doble cara de la realitat»

són encertades, que la primera idea

Consumim i generem una gran

no sempre és la millor -encara que a

quantitat d’informació a través de

vegades pot ser que sí. En canviar

pantalles, informació fragmentada

de subjecte, de context o de jerarquia

pel mateix dispositiu i pels codis

de valors, varia la percepció d’un

fotogràfics. Aquest taller convida a

mateix fet o objecte. Aquest llibre

representar la doble cara de la realitat.

és una invitació a observar a les

En una targeta –una cartolina plegada

persones sense prejudicis i amb

per la meitat– es retalla una finestra.

empatia.

Cada participant hi ha de dibuixar una

LLIBRES RELACIONATS

escena interpretant la finestra com

50

està tancada, es veu la representació;

En una escena del llibre, en

quan l’obrim, apareix l’escena darrere

Guillem anomena algunes figures

del que s’ha representat. Convidem

geomètriques. En lloc d’escriure

a jugar amb la sorpresa i l’inesperat

cercle o quadrat, hi posa Pepet,

sota l’enunciat «les coses no són

Gladis, Ruperta, perquè sap que a la

sempre el que semblen».

AQUEST LLIBRE NO ACABA AQUÍ !
BAIXA’T EL REGAL-DESCÀRREGA DES DE

www.babulinkabooks.com

El pirata deles

una petiTa odisSea A la Recerca
dE l’eMpatiA i l’AMistat

Aquesta és l’aventura del pirata Ulisses
el Barba-Roig. Un pirata que tenia tanta gana
que un dia va decidir menjar-se totes
les estrelles. Però com s’ho farà per
arribar al cel? I què en dirà la lluna,
de quedar-se tota sola? Una divertida
i delicada història amb sirenes,
remolins de vent, balenes
gegants, cofres amb tresors
i moltes estrelles.

Albert Arrayás

estrelles

ALBERT ARRAYÁS

si fos una pantalla. Quan la targeta

Gladis i Ruperta

UNA DIVERTIDA HISTÒRIA
SOBRE L’AMISTAT I L’EMPATIA

El pirata de les estrelles

Una curiositat:

pirata

Hombre Luna

Guineu

El pirata de les estrelles

Tilly creía que...

+5 (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

+ 8 (EKARÉ)

+3 (BABULINKA)

+6 (GATO SUECO)
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¡ÂLBUM!
neix amb l’objectiu de donar visibilitat
i rellevància social a l’àlbum.
«Els àlbums d’aquest catàleg, que, tot i ser quadrats,
rectangulars i paral·lelepipèdics, han sortit tan rodons
com ho és el món... o els diferents mons dins els quals
les seves poques pàgines s’endinsen».
Del pròleg de Teresa Duran.
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