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 Elionor Cansino. 
Una habitación en Babel. Anaya. 
La Torre é l’edifici més gran del poble. Allí hi 
viuen moltes persones, cadascuna amb la seva 
història i que s’hauran d’entendre quan s’adonin 
de que formen part de la mateixa història.   

 

 Xelo Llopis. 
Guarda’m el secret. Germània. 

Els carrers em pregunten per tu, 
passe per llocs on m’has esperat, 

i en girar la cantonada 
sent que la font em parla i la plaça m’abraça. 

 
 

 

 

 

  Terry Pratchett. 
El éxodo de los gnomos. Timun Mas. 
Trilogia que narra la fugida a l’espai exterior d’una 
tribu de gnoms que viuen a l’interior d’uns grans 
magatzems. Durant el viatge descobriran qui són i 
fins on han d’arribar. 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 Apostolos Doxiadis. Il.: Alecos Papadatos. 

Logicomix. Sins Sentido. 
Novel·la gràfica narrada per Bertrand Russell que 
presenta una història on la lògica i la filosofia 
s’uneixen per trobar els fonaments de la 
matemàtica. 

  Stéphanie Ledu. 
I si tu visquessis allí... Combel. 
Podem descobrir com viuen altres nens i nenes, i 
imaginar com seria la nostra casa, què faríem al 
vespre, com són els animals, amb què ens 
trobaríem... si visquéssim en aquells indrets. 

 Kazuo Ishiguro. 
El que resta del dia. Edicions 62. 
Stevens és un majordom anglès que narra els 
records de la seva carrera, posant de manifest el 
cost que ha suposat la seva vida dedicada al 
servei. 
 
 

  Marion Billet. 
Els ocells: el meu primer llibre de sons. Estrella 
Polar. 
Podrem arribar a reconèixer el cant d’aquests sis 
ocells tot mirant les seves imatges i escoltant el 
seu cant. 

 Francesc Candel. 
Les meves escoles. Columna. 
Unes memòries plenes de tendresa i humor. Un 
repàs a la infantesa i preadolescència de l'autor a 
partir del record de les escoles i els mestres que 
va conèixer. 

  Ximo Cerdà. 
El llibre de l’astronomia. Barcanova. 
El professor Astre Celeste ens porta als indrets 
més interessants, més desconeguts i més 
fascinants de l’univers, visitant planetes, 
travessant galàxies, contemplant estrelles... 



A partir de 3 anys  I2: A partir de 8 anys 
 Les bebes. Lilliputiens. 

Llibre-joc de roba, suau i tou que tot  aixecant la 
solapa de la panxa de les mares que anem 
trobant (pollets, vaques, gats, gossos, conills i 
persones) descobrirem d’on vénen els nadons. 
 
 

  Judi Barrett. Il.: Ron Barrett. 
Ennuvolat amb risc de mandonguilles. Corimbo. 
En el petit poble de Mastegaiempassa mai no hi 
plovia mai pluja, no hi nevava mai neu i no hi 
bufava mai vent. Plovia sopa i suc de fruita, 
nevava puré de patata...  
  Gerda Muller. 

Primavera. ING. 
Un llibre sense text que convida a conèixer  les 
coses que podem fer i veure a la primavera: 
neixen molts animalets, plantem llavors, mirem 
els ocellets, pintem els ous de Pasqua... 
 

  Antonio G. Iturbe. Il.: Alex Omist. 
Misteri al Mundial de Futbol. Edebé. 
L’inspector Sito i el seu ajudant xinès Mai Tinc-Po 
hauran d’investigar el cas de la desaparició del 
trofeu del mundial de Futbol. 

 Il.: Laura Miyashiro. 
El gegant del Pi. Abadia de Montserrat. 
Llibre que pertany a la col·lecció Ballmanetes 
sobre primeres cançons per cantar amb els nens i 
les nenes a la falda. 

  Raúl Vacas. Il.: Tomás Hijo. 
Niños raros. SM. 
Aquesta és la presentació feta amb diversos 
recursos poètics de 27 nens i nenes ben estranys: 
la nena cactus, el nen fred, el nen formatge, la 
nena maleta, el nen sense nen... 

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 
 
 

Sonja Bougaeva.  
Dues germanes tenen visita. Takatuka. 
Dues germanes que viuen en una illa reben la 
visita del seu cosí que amb un estil de vida 
diferent intentarà fer-les canviar la seva manera 
de viure. 

  J. Antonio Ramírez Lozano. Il.: Riki Blanco. 
Sopa de sueño y otras recetas de cococina. 
Kalandraka. 
Una carta de restaurant formada per plats on es 
barreja la poesia, les històries fantàstiques i les 
receptes culinàries. 

 Miquel Juan García. Il.: Cristina Duran. 
Poemes per descobrir el món. Andana. 
Amb aquests poemes podrem recordar els nom 
dels vents, coses de la natura, instruments 
musicals, oficis i parts del cos humà 

  Michael Morpurgo. 
El regne de Kensuke. La Magrana. 
Durant una travessia per l'Oceà Pacífic, una nit de 
tempesta, Michael cau a l’aigua. L'endemà es 
desperta a la platja d'una illa aparentment 
deserta. Michael intentarà sobreviure. 
 
 

 Derek Munson. 
Pastís per a enemics. Joventut. 
El Claudi va arribar al barri i llavors es va 
convertir en un enemic per al protagonista 
d’aquesta història. Sort que el pare era 
especialista en solucionar aquest problema. 
 

  Fabrizio Silei. Il.: Maurizio A.C. Quarello. 
L’autobús de la Rosa. Barbara Fiore. 
L’avi d’en Ben el porta al museu on hi ha 
l’autobús on Rosa Parks es va negar a deixar el 
seu lloc a una persona blanca, un fet que va 
canviar la història dels Estats Units. 
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