
lectures
enlluernadores
una selecció de llibres  
de l’associació ¡Âlbum! 

https://webdelalbum.org/ca/inici/
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 Milrazones

rumba. la girafa que 
volava fent badalls
aleix aguilà · Maria Beitia

A partir de 5 anys

978-84-947555-4-5

Una girafa pot arribar a llocs 
inabastables gràcies al seu coll. 
Però... fins a la Lluna?

Blas romero, el bandolero
Celia saCido

A partir de 5 anys

978-84-947555-5-2

Este es Blas Romero, el bandolero que 
no tenía vergüenza. ¡Y no se había 
dado cuenta! De pronto, alguien se lo 
señala y Blas no puede soportar que a 
él, el bandolero más famoso del mundo 
entero, le falte algo. Así que se dispone 
a robarle la vergüenza al primer incauto 
transeúnte que encuentre

a Florencio  
le pica la cabeza
sara Fernández sainz

A partir de 2 anys

978-84-947555-7-6

Florencio, el rey de la selva, despierta 
un día con picores en la cabeza. ¿Qué 
será lo que le pasa...?

http://www.milrazon.es/
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 nuBeoCho

em portaré molt bé
Chris haughton

A partir de 2 anys

9788417123703

El Simó vol ser el millor gos del món.  
Es portarà molt bé. Però quan el seu 
amo surt, veu que a la taula hi ha un 
deliciós pastís i és que… és que… No ho 
pot evitar! Ser bo sempre és molt difícil. 

aquesta caca es Méva!
gusti

A partir de 4 anys

9788417673901

Una gran caca desencadena la batalla 
entre les mosques Lola i Fiona.  
«És meva!», criden les dues. Les dues 
mosques inicien una gran dansa 
de guerra. Qui es quedarà amb la 
suculenta caca?

Posa’t al meu lloc
susanna isern · Mylène rigaudie

A partir de 4 anys

9788417673390

En Grill no ajuda als seus amics perquè 
creu que les coses que li demanen no 
són importants. Què ocorrerà quan a 
ell se li trenquin les cordes del violí? 
L’ajudaran els seus amics?

un vampir perilloz
José Carlos andrés · góMez

A partir de 4 anys

9788417673864

Una nena passejava quan va 
aparèixer una enorme ombra que la va 
sorprendre! 
-ZÓC UN VAMPIR PERILLOZ! La nena 
va tremolar, però de riure. Aquest petit 
vampir no aconsegueix donar un esglai 
a ningú...

https://www.udllibros.com/
https://www.udllibros.com/libro-aquesta_caca_%E9s_meva%21-Y600010084
https://www.udllibros.com/libro-em_portare_molt_be___cat-Y600050032
https://www.udllibros.com/libro-un_vampir_perilloz___cat-Y600050033
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 PíPala

Paloma
JaCques & lise

A partir de 4 anys

978-84-16287-57-4

Un niño recibe una paloma regalo. 
La paloma y él crecerán juntos, y 
participarán de miles de competencias: 
ella siempre regresa. Él querrá verla 
cumplir el desafío máximo y la enviará 
a la Luna para observarla regresar. Un 
libro sobre la amistad y la confianza.

el sendero
Mariano díaz

A partir de 7 anys

978-84-16287-77-2

Un viaje iniciático que deja atrás 
el hogar para descubrir un nuevo 
universo. Atravesando miedos y 
fantasmas, con un guía muy especial, 
se sortean las pruebas más difíciles, 
hasta encontrarse con uno mismo. Y 
comenzar a contemplar la realidad con 
otros ojos

a través
toM haugoMat

A partir de 10 anys

978-84-16287-69-7

El sueño de un hombre de convertirse 
en astronauta es la clave para contar 
su vida, de principio a fin. Un libro 
de deslumbrante belleza, basado en 
un juego de miradas entre lo que el 
personaje experimenta y lo que ve, 
siempre a través de un prisma particular. 

osos
PasCal girard

A partir de 7 anys

978-84-16287-56-7

El primer libro de no-ficción de pípala, 
recorre las principales características 
y hábitos del oso grizzly, el oso negro 
y el oso polar. Cómo reconocerlos, 
cómo cuidarlos.Un hermoso libro con 
interesante información sobre cada 
especie.

https://editorialpipala.es
https://editorialpipala.es/libro/el-sendero/
https://editorialpipala.es/libro/paloma/
https://editorialpipala.es/libro/a-traves/
https://editorialpipala.es/libro/osos/
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 takatuka

el vermell mola
luCia zaMolo

A partir de 10 anys

978-84-17383-50-3

Lucia Zamolo reuneix diversos fets 
i reflexions en una mena de diari on 
parla sense embuts del tema de la 
menstruació, amb l’objectiu d’aclarir 
creences errònies i animar a que les 
dones en parlin d’una manera oberta i 
desinhibida.

la banyera
lisa Biggi · PaloMa Corral

A partir de 3 anys

978-84-17383-63-3

És l’hora del bany, una rutina diària 
que pot convertir-se en una autèntica 
aventura quan hi posem imaginació.  
Hi ha res millor que banyar-se per viure 
grans emocions?

Pèl i plomes 
lorenz Pauli · kathrin sChärer

A partir de 5 anys

978-84-17383-59-6

El gos i la gallina actuen plegats per 
primera vegada. Representaran la SEVA 
pròpia història. En el teatre, com a la 
vida, no hi ha res impossible. I com que 
això el públic ho sap, els dedica un gran 
aplaudiment.

Jo sí que sé de veritat  
com es fan les criatures! 
Monsieur MouCh · Maria-Paz

A partir de 7 anys

978-84-17383-57-2

Ja està, l’Emma sí que sap DE DEBÒ 
com es fan les criatures! La seva 
mare l’hi ha explicat, amb dibuixos i 
tot a la seva llibreta... L’Emma se sent 
orgullosa de poder-ho explicar tot a en 
Juli, el seu nòvio de l’escola.

www.takatuka.cat

ISBN: 978-84-17383-50-3

sobre el
tema de la

3130

http://www.ekare.com/
http://www.takatuka.cat/llibre.php?otro_idioma=cat&id_otro_idioma=196
http://www.takatuka.cat/llibre.php?otro_idioma=cat&id_otro_idioma=194
http://www.takatuka.cat/llibre.php?otro_idioma=cat&id_otro_idioma=195
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 thule

hi ha res més avorrit que 
ésser una princesa rosa? 
el llibret i la guia per muntar la funció
PaCo Mir · raquel díaz reguera

A partir de 6 anys

978-84-16817-65-8

L’àlbum bestseller Hi ha res més avorrit 
que ésser una princesa rosa?, de la Raquel 
Díaz Reguera, ara l’oferim en versió teatral, 
en dues parts: «El llibret», amb els diàlegs 
i acotacions de la funció, i «El muntatge 
de l’obra», una guia pràctica i senzilla que 
indica, mitjançant fórmules i solucions, com 
muntar la funció a la teva escola.

Jo, alfonsina
Joan negresColor

A partir de 5 anys

978-84-16817-71-9

Alfonsina Strada, des de petita, sentia 
passió per anar amb bicicleta, tant que 
es va fer ciclista. Va haver de marxar de 
casa, va haver de vestir-se com un noi 
i lluitar contra les convencions socials 
per competir, però va aconseguir ser 
la primera dona ciclista a participar al 
Giro d’Itàlia (1924). Coneguda com la 
Reina del Pedal, avui és un símbol de 
lluita i resistència.

Viatge a l’alegria
elena Ferrándiz

A partir de 5 anys

978-84-16817-68-9

Un llibre de delicades il·lustracions 
sobre com sanar, com creure, com 
aprendre del fracàs, com superar les 
adversitats i aixecar-se de nou... Sobre 
els somnis, els somriures, l’agraïment…

el petit manual  
de l’amabilitat
FranCesCa Pirrone

A partir de 3 anys

978-84-16817-67-2

És fàcil ser amable... Només cal donar les 
gràcies, regalar un somriure, oferir ajuda... 
Quan ets amable, els altres també ho són. 
L’amabilitat és una qualitat preciosa que 
tots posseïm. Un porquet dolç, divertit i, 
sobretot, molt amable ens dóna les claus 
per ser bona gent.

https://www.thuleediciones.com/
https://www.thuleediciones.com/catalogo/hi-ha-res-mes-avorrit-que-esser-una-princesa-rosa-el-llibret-i-la-guia-per-muntar-la-funcio/
https://thuleediciones.com/catalogo/viaje-a-la-alegria/
https://thuleediciones.com/ca/catalogo/jo-alfonsina/
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 tres tigres tristes

la Bea balla 
luCiano lozano

A partir de 5 anys

978-84-949109-8-2

La Bea és una nena molt inquieta 
que no aconsegueix concentrar-se 
a clase, podria haver de repetir curs! 
Tot buscant la solució al problema, 
descobreixen que la Bea no està 
malalta, només té una afició que no pot 
contenir: la Bea balla.

Formas diferentes  
de hacer las mismas cosas
niColás sChuFF · Mariana ruiz Johnson

A partir de 3 anys

978-84-949884-2-4

¿Cuántas formas de tirarse al agua 
crees que hay? ¿Y de enojarse? Aunque 
no lo creas ¡hay muchas! En este 
divertido libro encontrarás algunas tan 
increíbles y sorprendentes como viajar 
a la luna en barco.

Viajeros extraordinarios 
roque
gastón hauViller

A partir de 5 anys

978-84-949884-0-0

Un álbum con doble título, portada 
y sentido de lectura (de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda). 
Combina perfectamente las dos 
tramas, un libro informativo y una 
historia de ficción, manteniendo intacta 
su individualidad.

lo difícil
raúl guridi

A partir de 6 anys

978-84-949884-3-1

Comunicarse no es tan fácil, requiere 
paciencia, esfuerzo y valor. Nuestro 
protagonista lo sabe, le gustaría poder 
saludar al panadero o su vecina... pero 
en cuanto lo intenta se le acelera el 
corazón y le sudan las manos, y solo le 
sale una sonrisa.

http://www.ekare.com/
https://www.trestigrestristes.com/cat%C3%A1logo/libros/la-bea-balla/
https://www.trestigrestristes.com/cat%C3%A1logo/libros/lo-dif%C3%ADcil/
https://www.trestigrestristes.com/cat%C3%A1logo/libros/formas-diferentes-de-hacer-las-mismas-cosas/
https://www.trestigrestristes.com/cat%C3%A1logo/libros/viajeros-extraordinarios-roque/#cc-m-product-9883463985
https://www.trestigrestristes.com/cat%C3%A1logo/libros/viajeros-extraordinarios-roque/#cc-m-product-9883463985
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 Wonder Ponder

nena, gat, aigua, ànec 
ellen duthie · daniela Martagón

De 0 a 5 anys

9788494870958

És l`hora de banyar-se. Una nena, un 
gat, molta aigua i un ànec entren al 
llibre i es posen a jugar. Quantes coses 
diferents poden passar? Obre`l, mira-
te`l i ho veuràs!

Jo, persona
ellen duthie · daniela Martagón

A partir de 6 anys

9788494316777

Saps sense cap mena de dubte que 
ets una persona? Com saps que en 
realitat no ets un robot? Si tinguessis 
dos o tres cervells, series dues o tres 
persones? I tu, què en penses?

el que tu vulguis
ellen duthie · daniela Martagón

A partir de 6 anys

9788494316784

Qui és la persona més lliure 
que coneixes? Si sabessis amb 
total seguretat que ningú mai 
s’assabentaria, et portaries malament? 
Podem totes les persones fer el que 
ens dóna la gana al mateix temps? I tu, 
què en penses?

nen, ou, gos, os
ellen duthie · daniela Martagón

De 0 a 5 anys

9788494870941

És l`hora de dinar. Un nen, un ou, un 
gos i un os entren al llibre i es posen a 
jugar. Quantes coses diferents poden 
passar? Obre`l, mira-te`l i ho veuràs!

http://www.ekare.com/
https://www.wonderponderonline.com/tenda/jo-persona
https://www.wonderponderonline.com/tenda/el-que-tu-vulguis
https://static1.squarespace.com/static/540c0c93e4b068678cd28998/t/5cd7f58ac830251ea8326def/1557656972166/Ficha+NHPH_Castellano.pdf
https://static1.squarespace.com/static/540c0c93e4b068678cd28998/t/5cd7f5a5c49ce70001f5e0fb/1557656999380/Ficha+NGAP_Castellano.pdf
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 a Buen Paso

La bellesa del final 
alFredo Colella · Jorge gonzález

A partir de 7 anys

978-84-17555-30-6

Una dia, una vella tortuga decideix 
descobrir què és el final. Dialogant amb 
la formiga i l’eruga, amb l’oreneta i el 
rossinyol, amb la serp i el riu, aprendrà 
moltes coses, entre elles, que hi ha 
bellesa en el final.

on vas, Porquet? 
Juan arJona · xiMo aBadía

A partir de 5 anys

978-84-17555-32-0

A primera hora del matí, Porquet es 
topa amb uns quants personatges i a 
tots els diu torna de salvar allò que més 
s’estima cadascú d’ells. Ho va fer tot a 
la mateixa nit. Serà aquesta la història 
d’un Porquet mentider?

la mà del 
senyor echegaray 
diego ortiz · daniela ortiz  
A partir de 7 anys

978-84-17555-34-4

El senyor Echegaray trobava a 
faltar la seva mà perduda, sense 
saber fins a quin punt ella també 
el trobava a faltar a ell. Un conte 
que explica moltes més coses que 
no pas sols els avatars concrets 
viscuts pels protagonistes.

la carta de la  
senyora gonzàlez
sergio lairla · ana g. lartitegui

A partir de 9 anys 

ISBN: 978-84-17555-28-3 

Després de passar una nit en vela, 
pensant en què li dirà al senyor Lairla, 
la senyora González escriu una carta, 
que cridarà l’atenció del carter que 
emprendrà un emocionant viatge per  
a lliurar-la.

http://www.abuenpaso.com/
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 akiara Books

núvols al cap
elena Val

A partir de 7 anys

978-84-17440-57-2

Diuen que no toquem de peus a terra.
Diuen que jo tinc el cap als núvols i que 
l’àvia té núvols al cap. Un llibre poètic 
i respectuós sobre la demència de la 
gent gran, vista amb els ulls d’un infant.

a les fosques
halil BárCena · laura Borràs dalMau

A partir de 5 anys

978-84-17440-60-2

L’arribada inesperada d’aquell circ 
ambulant va ser celebrada per tothom 
amb gran entusiasme. Com devia ser 
l’animal que guardaven en secret?
Una nova versió d’un conte tradicional 
d’Orient que ens convida a reflexionar 
sobre la parcialitat de la nostra mirada.

Plous o fas sol? 
Mireia Vidal · anna Font

A partir de 5 anys 

978-84-17440-39-8

Has mirat mai amunt? I què fa, plou o 
fa sol? Has mirat mai endins? I què fas, 
plous o fas sol? Ara mira aquest conte 
i trobaràs que parla de com tot allò que 
fem té conseqüències sobre algú altre. 
Ja pots escampar el secret. Però vigila, 
perquè tu tries… Plous o fas sol?

tinc un tanc de joguina 
Pere Martí i Bertran · núria toMàs Mayolas

A partir de 7 anys

978-84-17440-42-8

“Tinc un tanc de joguina / i soldadets 
de plom. / Cada vespre hi jugava /  
i en feia morir dos. / Fins que un dia  
a la tele / hi vaig veure soldats / i tancs 
que els esclafaven. / Tot s’omplia  
de sang!...”
Un poema il·lustrat que ens fa 
reflexionar sobre la banalització de la 
guerra a la societat actual.

https://akiarabooks.com
https://akiarabooks.com/llibre/nuvols-al-cap/
https://akiarabooks.com/llibre/a-les-fosques/
https://akiarabooks.com/llibre/plous-o-fas-sol/
https://akiarabooks.com/llibre/tinc-un-tanc-de-joguina/
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la lluna no és de ningú
tohBy riddle 

A partir de 5 anys

9788412080827

Recuperació d’aquest clàssic modern anglès de l’any 1978

En Clive i en Humphrey. Aquesta és 
la història de la seva amistat i de les 
coses meravelloses que, de vegades, 
passen un cop a la vida. Perquè qui té 
poc, quan arriba una petita fortuna, se 
sent envaït per la gratitud i l’alegria.

 BaBulinka

Policies i lladres
Janet & allan ahlBerg

A partir de 6 anys

9788494584398

La nit de Reis, mentre els nens 
dormen, lladres i bergants trepen i 
ronden. Qui els atraparà? Digueu-nos… 
qui? L’honrat agent Simó ja és aquí! 
Recuperació d’aquest clàssic modern 
anglès de l’any 1978.

el bot del dr. Bombard
oriol Canosa · Jordi sunyer

A patir de 6 anys

9788412080803

Després d’un naufragi sense incidents, 
el doctor Bombard sura en un bot 
enmig de l’oceà. És una tragèdia o 
una oportunitat per viure una gran 
aventura? Tindrà tot el temps del món 
per descobrir-ho.

Aquests són els lladres de Londres:
de palanques i claus mestres fornits
ronden i trepen a les nits
mentre esteu tots adormits
i s’emporten... el que volen amb els dits!

Alerta, alerta,  
policies i lladres! 

Alerta, tots!

De dia, en Clive treballa en una fàbrica.

No sap què hi fabriquen: només encaixa  

les mateixes dues parts una vegada i una altra. De nit, en Clive fa coses més de guineu.

Ha resistit una de les proves més dures 

amb què la natura mesura el valor dels 

humans.

Però no hi ha mal que duri per sempre. 

Finalment, la tempesta amaina. El sol 

torna a obrir-se pas entre els núvols i el 

doctor Bombard, esgotat i marejat com 

una sopa, s’adorm. 

http://babulinkabooks.com/
http://babulinkabooks.com/libros-y-regalo-descargas/el-bot-del-dr-bombard/
http://babulinkabooks.com/libros-y-regalo-descargas/policies-i-lladres/
http://babulinkabooks.com/libros-y-regalo-descargas/la-lluna-no-es-de-ningu/
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on estarà la meva corbata
José Carlos roMán · Canizales

A partir de 3 anys 

978-84-18284-04-5

Un àlbum acumulatiu, rítmic, en el 
qual els protagonistes van perdent i 
trobant objectes mentre acompanyen 
el saltamartí a buscar la seva corbata. 
Amistat i companyonia en una divertida 
història de confusió esbojarrada.

 Bookolia

Maya y la máquina  
de contar cuentos
indy garCía aCedo · zuriñe aguirre

A partir de 4 anys 

978-84-120113-2-6

Fa molts anys, va arribar al poble  
de la Maya una màquina contacontes, 
que es va convertir en la seva única 
diversió, així com la de tots els nens 
de la vila. Però, un matí, la màquina 
s’espatlla. Què faran ara al petit poblet 
de la Maya?

un trèvol per a la Julieta
Paula Merlán · Mar azaBal

A partir de 6 anys

978-84-18284-00-7

Quan la Julieta observa que aquella 
cicatriu que l’ha acompanyada des de 
ben petita li pot provocar problemes, 
decideix amagar-la. Els seus amics li 
faran veure la seva diferència com si 
fos normal, que no ha d’amagar-la i pot 
mostrar-se maca en la seva essència.

Plovisquetoneja
raFael ordóñez · daVid sierra listón

A partir de 4 anys

978-84-120113-4-0

Marisol vol sortir a passejar amb el 
seu gos Préssec. Quan es prepara 
per a sortir de casa, el seu pare, home 
previngut, li farà abrigar-se davant la 
imminent pluja. Una divertida història 
que ens parla de que sobreprotectores 
són a vegades els pares.

https://www.bookolia.es/
https://www.bookolia.es/tienda/maya-y-la-maquina-de-contar-cuentos/
https://www.bookolia.es/tienda/chispeanditillejo/
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 Bululú

aaaara
susana Peix · roMina Martí

De 0 a 6 anys

978-84-120990-2-7

En Suit és un peixet com qualsevol 
altre: viu al fons de l’oceà i neda molt 
ràpid… però té un petit problema, 
és molt despistat. Cada cop que li 
demanen que faci alguna cosa, sempre 
respon “Aaaara”, però s’entreté i se 
n’oblida.

Más allá.  
el arte de explorar
liéBana goñi yárnoz

A partir de 6 anys

978-84-120990-5-8

Una niña explora mundos fantásticos, 
imaginarios e imaginados que nos 
sorprenderán cuando sepamos quién 
los creó. El arte se recrea en las obras 
de arte.

supremas.  
Chicas mitológicas
xan eguía

A partir de 8 años

978-84-949549-9-3

Este libro selecciona las figuras 
mitológicas femeninas más 
destacadas de ayer y hoy Atenea, 
Perséfone, Batwoman, la Princesa 
Leia), los valores que las identifican  
y han servido de modelo, contando 
sus aventuras y desventuras, de forma 
didáctica y amena. 

Versos para musas  
y cuatro cuentos  
de edgar allan Poe
Fernando MirCala

A partir de 12 años

978-84-949549-9-3

Dos artistas unidos a través del espacio y 
el tiempo en este libro con el amor, la mujer 
y su ausencia como nexo y razón para 
que Fernando Mircala haya seleccionado, 
traducido e ilustrado una veintena de versos 
y cuatro cuentos de Edgar Allan Poe.

https://www.editorialbululu.com/
https://www.editorialbululu.com/producto/supremas-chicas-mitologicas/
https://www.editorialbululu.com/producto/versos-para-musas-y-cuatro-cuentos-de-edgar-allan-poe/
https://www.editorialbululu.com/producto/aaaara/
https://www.editorialbululu.com/catalogo/
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 CoCo Books

art play
Marion deuChars

A partir de 6 anys

978-84-121033-1-1

Juga amb l’art, com mai abans ho 
havies fet, amb aquest llibre d’activitats 
de l’autora Marion Deuchars, coneguda 
pel seu best seller: Art crea el teu llibre.
Un llibre imprescindible per a descobrir 
a l’artista que hi ha dins teu.!

Pim Pam Paraules
susie haMMer

A partir de 2 anys

978-84-121033-3-5

Un llibre superdivertit per jugar. 
S’han de descobrir els objectes 
que s’amaguen entre les precioses 
imatges il·lustrades per Susie Hammer. 
Aquesta cerca de paraules i elements 
es converteix en un joc que permet 
desenvolupar la imaginació.

a la recerca de la flor 
milesclats daurada
BenJaMin FlouW

A partir de 6 anys

978-84-121033-5-9

En Guillot és un enamorat de la 
natura. Un dia descobreix una flor 
misteriosa: la milesclats daurada. 
Per fi es presenta la gran aventura 
que esperava! En Guillot ho té clar: 
l’endemà, l’anirà a cercar.

a la ciutat
doMinika liPnieWska

A partir de 6 anys

978-84-949530-2-6

Una gran varieat de personatges van 
molt atrafegats al ritme de la ciutat. 
A l’arribar el capvespre uns dormen, i 
d’altres surten a divertir-se. Però hi ha 
gent que treballa perquè a la ciutat tot 
continuï funcionant.

https://cocobooks.com/
https://cocobooks.com/catalogo/catala/pim-pam-paraules/
https://www.editorialjuventud.es/el-guardalluna-9788426146533/
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 los Cuatro azules

la sara i el Pelut, 
un poni que fa lladrucs
Jan BirCk

A partir de 7 anys

978-84-947245-5-8

Sara és nova al barri i encara no ha fet cap amic. 
Els nens que juguen sota la seva casa li han 
deixat clar que no és benvinguda. Però Sara 
no sol donar-se per vençuda fàcilment, està 
disposada a trobar un amic, sigui com sigui. 

la sara i el Pelut  
i el cor trencadís
Jan BirCk

A partir de 7 anys

978-84-949048-5-1

Els adults tenen preocupacions que els 
nens no entenen. Això li ocorre a la mamà 
de Sara que plora sense parar. Després 
d’alguns dies, això canviarà i la Sara i el 
Pelut descobriran que la seva mamà s’ha 
enamorat però... d’un papà fals!

http://www.ekare.com/
http://www.loscuatroazules.com/la-sara-i-el-pelut-un-poni-que-fa-lladrucs/
http://www.loscuatroazules.com/la-sara-i-el-pelut-i-el-cor-trencadis/
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Mare Medusa
kitty CroWther

A partir de 3 anys

978-84-120600-3-4

La gran tasca de la vida comença per a 
la Irisada. Mare Medusa està feliç amb 
l’arribada de la seva filla. La resguarda 
entre els seus cabells i la protegeix del 
món. Però Irisada vol ser com tots els 
altres nens.

 ediCiones ekaré

la nit de la nandi
eileen BroWne

A partir de 3 anys

978-84-948900-7-9

La sorpresa de la Nandi, ja un clàssic 
de literatura infantil, arriba amb una 
nova aventura: La nit de la Nandi. Dos 
àlbums brillants ambientats a l’Àfrica 
Meridional, tots dos novetat en català. 

la sorpresa de la nandi
eileen BroWne

978-84-948900-6-2

la bandera de l’amàlia
nono granero · ina hristoVa

A partir de 6 anys

978-84-121636-0-5

L’Amàlia és una gran costurera, per 
això li encarreguen la bandera del 
poble. L’Amàlia posa fil a l’agulla i 
després d’un seguit d’imprevistos 
aconsegueix fer una inesperada 
bandera que deixa atònits els veïns.

els capibares
alFredo soderguit

A partir de 3 anys

978-84-120600-9-6

El dia que van arribar aquells animals 
estranys, grossos i peluts, ningú 
no ho va dubtar: NO! No hi havia lloc 
per a ells. Però els capibares no podien 
tornar a casa seva, la temporada  
de caça havia començat…

https://issuu.com/ekare/docs/lasorpresadelanandi-inside-art?fr=sMzVkYjMxMjg0
https://issuu.com/ekare/docs/maremedusa-cat-issuu?fr=sNDNiYzMxMjg0
http://www.ekare.com/
https://issuu.com/ekare/docs/lanitdelanandi-inside?fr=sMjZjNjMxMjg0
https://issuu.com/ekare/docs/labanderaddeamalia_issuu?fr=sMWUxMDMxMjg0
https://issuu.com/ekare/docs/elscapibares-issuu?fr=sYTdkMzMxMjg0
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 el  CeP i  la nansa

lletjos i lletges?
lola Casas · gusti

A partir de 6 anys

978-84-17756-64-2

Del bolígraf d’en Gusti arriben 45 cares 
il·lustrades estrambòtiques i divertides.
Vénen acompanyades d’un text rimat 
de la Lola Casas i d’una cita d’en Roald 
Dahl: són lletjos i lletges o ben naturals 
i, fins i tot, bonics i boniques?

gran gran
graCia iglesias · susana rosique 

A partir de 3 anys

978-84-17756-56-7

Una nit, just després de sopar, la Nora 
va fer una estirada i, de cop i volta, es 
va convertir en una nena gran gran on 
tot li va quedar petit petit... Una història 
protagonitzada per la Nora, el seu pare 
i tres animals, petits petits.

Benvingut,  
senyor malestar
MíriaM tirado · Joan turu 

A partir de 3 anys

978-84-17756-58-1

El Max estava estrany des que havia 
tingut la seva germana, no sabia què 
li passava, i s’enfadava molt sovint. 
Però de cop va aparèixer un follet que 
es presentà a la família com el senyor 
Malestar i els ajudà a detectar què els 
passa.

Al Max li passava una cosa: des que havia 
nascut la seva germana Maria, estava estrany i 
no sabia per què. En realitat, però, estava molt 
content: la seva germana sempre li reia i ell 
se l’estimava molt. Però, a estones, el Max no 
semblava el Max.

Una nit, just després de sopar, de sobte la Nora va fer una estirada.

Va créixer tant que la jaqueta i els pantalons del pijama li van 

quedar curts. S’havia convertit, de cop i volta, en una nena

gran gran.

Van gaudir tant que tots els animals es van acabar pintant 
entre ells.

Ah! I va ser gràcies a aquest viatge de l’Àfrica pel món que 
a la selva hi van arribar els COLORS.

els colors de l’àfrica 
anna oBiols · suBi

A partir de 5 anys

978-84-17756-55-0

L’Àfrica és una elefanta que estava 
trista. El seu amic, l’ocell de la selva li 
va donar cinc pots de vidre perquè els 
omplis amb allò que més li emocionés 
del seu viatge. Així va ser com Àfrica va 
portar a la selva els colors del món.

https://carambucoediciones.com
https://carambucoediciones.com/producto/feos-y-feas/
https://carambucoediciones.com/producto/grande-grande/
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la fábrica de bebés
li söderBerg · katy kiMBell

A partir de 6 anys

978-84-949905-6-4

Todas las familias son distintas. 
Pero, ¿cómo son las familias de los 
animales? Este libro habla de forma 
divertida sobre los bebés de los 
animales y como sus madres y padres 
les crían.

 gato sueCo

1, 2, 3... culs!
annika leone · Bettina Johansson

A partir de 3 anys

978-84-949905-0-2

Per fi és dissabte! La Mila saltarà a 
la piscina més gran, ella sola! S’hi 
atrevirà? Al vestuari hi ha moltes coses 
per veure: cossos despullats que són 
iguals, però alhora tan diferents… 

La Mila va amb la mare al vestuari de dones a canviar-se.  

Hi ha un munt de ties. O dones, com en diu la mare.  

Mirar-les és molt divertit.  

Els culs tenen aspectes diferents: petits, grossos, rodons, quadrats, blancs, 

marrons, desiguals, bufons… I també hi ha una mà de pits per mirar!

Després s’ha de dutxar.

—És important que tots estiguem nets quan entrem a la piscina  

—diu la mare, i li ensabona les aixelles fins que li fa pessigolles.

https://www.gatosueco.es/
https://akiarabooks.com/llibre/nuvols-al-cap/
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un dia ple de sons 
eVa Montanari

A partir de 2 anys

978-84-261-4632-8

El despertador fa RIIING-RIING. Els 
cereals fan SCRONTX. El cotxe fa 
RUM-RUM. Però què fa el petit Cocodril 
quan la seva mare el deixa per primera 
vegada a la llar d’infants?: UEEEE 
UEEEE, és clar…

 editorial JoVentut

el guardalluna
zosienka

A partir de 5 anys

978-84-261-4653-3

L’Emili té una nova tasca com a 
Guardalluna: vetllar per la Lluna i 
perquè la seva llum arribi a tots els 
animals nocturns. Però què passa quan 
la Lluna comença a minvar a poc a poc, 
fins a desaparèixer?

el gran llibre de les flors 
yuVal zoMMer

A partir de 5 anys

978-84-261-4644-1

Què mengen les plantes carnívores?  
Els cactus floreixen? Descobreix tot 
tipus de plantes amb flors de colors 
brillants, carnívores, estranyes i 
meravelloses de tot el món en aquest 
innovador llibre de flors.

descobrim l’arquitectura
Berta Bardí i Milà · eduard altarriBa

A partir de 9 anys

978-84-261-4621-2

Qui va construir les primeres cases? 
Com se sosté una cúpula? Si vols saber 
més sobre els edificis que ens envolten, 
aquesta guia il·lustrada és una 
introducció perfecta a l’arquitectura 
d’arreu del món.

Bambú, paper i cartró són els 
principals materials per a 
construir les fi nes parets i les 
portes corredisses.

La majoria de les cases es 
construeixen amb fusta dels boscos 
de l'interior del Japó. La fusta és un 

material resistent que proporciona 
sensació de calidesa.

L'estructura està formada per un 
esquelet de fusta. Els pilars i 
bigues que el composen són 
l'única decoració de la casa.

Des del segle XIX, l'estil 
japonès ha influït en l'art i 
l'arquitectura occidental. L'arquitectura 
moderna li deu molt a la tradició d'Orient
per la seva senzillesa i essencialitat, sense 
decoració, amb espais modulars que poden 
créixer i adaptar-se. Va ser un important 
referent per a arquitectes com ara Charles 
Rennie Mackintosh o Frank Lloyd Wright.

La importància del jardí
El jardí és un dels aspectes més importants de l'arquitectura tradicional japonesa. Un bon jardí 
japonès es regeix pels principis de la filosofia budista zen pel que fa a la disposició de pedres, plantes 
i fonts d’aigua. La idea és harmonitzar l’interior de la casa amb la natura formant un tot. Per això les 
galeries, els porxos i les portes corredisses són tan importants, doncs proporcionen una relació 
directa entre les sales interiors i el món exterior.

Segons la tradició, la gent 
es treu les sabates abans 
d'entrar en una casa i les 

deixa a l'entrada
(o genkan).

Segons la tradició japonesa, una casa és bonica si l'espai està buit i només es veu el terra, el sostre i les 
parets, mostrant l'estructura, sense decoració addicional. Per aquest motiu, les cases tradicionals 
japoneses estan formades per una sèrie d'habitacions sense mobles fixes. Qualsevol activitat, com ara 
menjar, dormir o llegir, es pot realitzar a qualsevol habitació. Només alguns espais, com ara la cuina o el 
bany, tenen usos específics. La resta d'habitacions són neutres i estan connectades entre elles i cap
a l'exterior amb portes corredisses.

La casa
japonesa

GALERIA
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El palau és un edifi ci d'una sola planta sobre una gran plata-
forma de fusta. L'edifi ci principal (shoin) és com un laberint 
format per nombroses habitacions voltades de pavellons i 
cases de te. El shoin es va anar ampliant al llarg del temps 
amb més i més sales, interconnectades mitjançant portes 
corredisses.

Els emperadors japonesos i les seves famílies utilitzaven 
Katsura per a retirar-se de la vida de la cort, descansar i con-
templar la lluna. La senzillesa de la seva arquitectura i els 
jardins que envolten el palau pretenen crear una sensació 
d'unitat, harmonia i pau.

La majoria de sales del palau s'obren cap a l'exterior, per 
poder gaudir de vistes als jardins i el llac. El palau té nom-
brosos corredors exteriors que travessen els jardins. Hi ha 
fi ns i tot una plataforma especialment dissenyada per a 
contemplar la lluna (engawa).

Aquest palau és un dels exemples més importants 
d'art i arquitectura del Japó. Va iniciar la seva 
construcció el príncep Toshihito fa 400 anys a la riba 
del riu Katsura, prop de Kyoto, però la seva construcció 
es va prolongar mig segle.

UNA CASA DE TE 
DE KATSURA

Fusta, paper, 
cartró

Príncep 
Toshihito Palau1620–

1658

Vil·la imperial Katsura

Les mesures emprades a les cases tradicionals japoneses 
es basen en el tatami, una estora que sempre mesura el 
doble de llarg que d'ample. Les diferents combinacions de 
tatamis defineixen la grandària de les diferents 
habitacions de la casa.

Les cases japoneses 
s'acostumen a construir 
sobre plataformes de fusta 
que s'alcen per sobre
del terra.

En lloc de llits i sofàs, els japonesos utilitzen 
fotons i coixins. Quan no es fan servir, es 
desen a dins d'armaris, deixant l'habitació 
lliure per a altres usos.

Les cases de te són petits edificis utilitzats per
a realitzar la cerimònia del te. Acostumen a 
decorar-se amb flors de temporada i conviden
a la contemplació i a la reflexió.

Kioto, Japó
CASA DE TE

CUINA

TATAMIS
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ATRAPAMOSQUES
Què menja l’atrapamosques?
Aquesta petita i temible planta és carnívora i a més  
de mosques, menja escarabats, llimacs, aranyes i fins 
i tot granotetes, però les formigues són  
el seu menjar preferit. Nyam!

Única i exclusiva
Només existeix una espècie 
d’atrapamosques, i s’amaga a les 
maresmes subtropicals de la Costa 
Est dels Estats Units.

Tornaré!
L’atrapamosques floreix cada any 
sense necessitat de replantar-la. 

Atrapat
Quan un insecte toca més de dos pèls de  
l’interior de cada fulla, activa la trampa, 
que es tanca en menys d’un segon.

La més ràpida
Amb unes fulles que es tanquen com una 
petxina, aquesta planta es pot tancar  
de cop formant el parany perfecte.

https://www.editorialjuventud.es
https://www.editorialjuventud.es/el-guardalluna-9788426146533/
http://www.editorialjuventud.es/ca/un-dia-ple-de-sons-9788426146328/
http://www.editorialjuventud.es/descobrim-larquitectura-9788426146212/
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 kókinos

Pippi calcesllargues
astrid lindgren

A partir de 7 anys

978-84-17742-14-0 

“El món és ple de coses i cal que algú 
s’ocupi de trobar-les”.

strongboy 
la samarreta de poder  
iiya green  

A partir de 4 anys

978-84-17742-03-4

Una samarreta Strongboy és una 
samarreta de poder. I com que només 
n’hi ha una al món, l’Olga és l’única que 
té la força de la samarreta Strongboy.

La Sofia  
i els petits enciams
ilya green

A partir de 4 anys

978-84-17074

Avui, l’Olga proposa fer un hort amb les 
llavors d’enciam que s’ha trobat en una 
butxaca. Encara que no els agraden 
especialment les amanides, a tots 
els encanta passar-s’ho bé a l’hort... 
Sobretot a la Sofia!

el petacle
ilya green

A partir de 4 anys

978-84-17742-01-0

Però qui farà de públic si tots fem el 
petacle? Quan es tracta de jugar, l’Olga 
i la seva divertida colla no es queden 
mai curts d’idees...

https://editorialkokinos.com/
https://editorialkokinos.com/libro/strongboy-la-camiseta-de-poder
https://editorialkokinos.com/libro/sofia-y-las-lechuguitas
https://editorialkokinos.com/libro/el-pestaculo
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 liBre alBedrío

Cinematográfico
geMa sirVent · ana Pez

A partir de 7 anys

978-84-120746-2-8

· Mención Especial Bologna Ragazzi Awards 2020. 

Descubre de la mano de la primera 
directora de cine, Alice Guy-Blanché,  
la historia de la creación del séptimo 
arte y el lenguaje cinematográfico.

luna lunera
estrella ortiz · nuria gallardo

Para bebés

978-84-120746-3-5

Luna lunera cascabelera. La canción 
tradicional de crianza con bellas 
ilustraciones creadas en collage de tela 
que se asemejan a las notas de una 
sencilla partitura.

el leo no és cap 
extraterrestre
susana Peix · daVíd góMez

Carolina luzón

A partir de 4 anys

978-84-120746-7-3

Diuen que Leo viu en un altre món, 
però no és veritat. Leo no és un 
extraterrestre. Ell viu a la terra. Encara 
que de vegades, sembla que no estigui 
aquí.

Cuenta Conmigo
Miguel tanCo

A partir de 5 anys

978-84-120746-0-4

Todos tenemos una pasión. Para 
algunos, es la música. Para otros, el 
arte. Para nuestra heroína son: ¡las 
matemáticas! Cuando mira el mundo, 
ve matemáticas en todas las cosas 
hermosas que la rodean.

http://www.ekare.com/
http://www.editoriallibrealbedrio.com/catalogo
http://www.editoriallibrealbedrio.com/catalogo
http://www.editoriallibrealbedrio.com/catalogo
http://www.editoriallibrealbedrio.com/catalogo
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 liBros del zorro roJo

el venedor de felicitat
daVide Calì · MarCo soMà

A partir de 5 anys

978-84-949904-9-6

Ha arribat el senyor Colom, el venedor 
de felicitat. Tots els veïns surten a la 
porta a rebre el persuasiu venedor. 
Hi ha qui n’hi compra un pot gran per 
compartir amb els amics; d’altres, 
un d’embolicat en paper de regal per 
Nadal, per repartir entre els seus fills, 
per als seus nets… Qui s’hi pot resistir?

ninot de fang
eMMa reyes · CarMe solé Vendrell

A partir de 7 anys

978-84-120789-1-6

Aquest relat és un dels primers records 
d’infància de l’artista colombiana 
Emma Reyes. Un àlbum commovedor 
en què el tema fonamental és el joc, 
la recreació innocent del món dels 
adults i l’alegria fins i tot en condicions 
d’exclusió extremes.

gisela de vidre
BeatriCe aleMagna

A partir de 5 anys

978-84-949904-7-2

La Gisela és una nena fràgil i 
transparent de cap a peus, però al seu 
front clar els pensaments se  
li poden llegir com en un llibre obert i, 
per a algunes persones, això resulta 
insuportable. Un àlbum sobre el 
respecte a la diferència, la convivència  
i la veritat.

Beatrice Alemagna

B
ea

tr
ic

e 
A

le
m

ag
n

a

n dia, en una ciutat a prop 
de Bilbao i de Florència,
va néixer una nena de vidre.
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Gisela 
  de vidre

9788494990472_Cover-Giselle_SPANISH-CATALAN.indd   1 16/07/2019   17:19

https://librosdelzorrorojo.com
https://librosdelzorrorojo.com/ca/cataleg/el-venedor-de-felicitat/
https://librosdelzorrorojo.com/ca/cataleg/ninot-de-fang/
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/gisela-de-cristal/
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què puc esperar? 
el llibre de les preguntes
Britta teCkentruP

A partir de 7 anys

978-84-120789-0-9

¿Cómo veré el mundo cuando sea 
grande? ¿Por qué tengo miedo a lo 
desconocido? ¿Se puede pensar en 
nada? Un mundo de interrogantes que 
inspiran al lector a buscar sus propias 
respuestas y, lo que es más importante, 
a no dejar de hacerse preguntas.

travessia
Peter Van den ende

A partir de 8 anys

978-84-120789-4-7

Un vaixell de paper navega enmig de 
l’oceà. Durant el seu llarg viatge es troba 
amb els éssers més estranys, s’enfronta 
a tempestes devastadores, timoneja 
al davant d’una enorme plataforma 
petroliera i juga amb les foques. Un 
espectacle sense paraules que dona 
vida a un misteriós hàbitat submarí.

 liBros del zorro roJo

Britta Teckentrup

¿Qué puedo esperar?
El libro de las preguntas

¿Q
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¿Cómo veré el mundo cuando sea grande? 
¿Podría llegar a tocar las estrellas? 
¿Por qué tengo miedo a lo desconocido? 
¿Se puede pensar en nada? 
¿Todas las personas nos hacemos 
las mismas preguntas?
Britta Teckentrup despliega con sus 
mágicas ilustraciones un mundo 
de interrogantes que inspiran al lector 
a buscar sus propias respuestas, 
y lo que es más importante, a no dejar 
de hacerse preguntas.
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Flors i violes 
Crea el teu propi jardí
kirsten Bradley · aitCh

A partir de 5 anys

978-84-949904-8-9

Preparar un jardinet per a 
pol·linitzadors o fer boles de llavors 
de les quals brotaran flors… Idees i 
projectes relacionats amb la natura 
que, a més, permeten entendre com 
funcionen els diferents ecosistemes.

https://librosdelzorrorojo.com
https://librosdelzorrorojo.com/ca/cataleg/travessia/
https://librosdelzorrorojo.com/ca/cataleg/que-puc-esperar-el-llibre-de-les-preguntes/
https://librosdelzorrorojo.com/ca/cataleg/flors-i-violes-un-jardinet-a-casa/
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