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N’hi ha prou amb una gallina que diu que no vol pondre
cap més ou; amb una granota que lluita per fer realitat
els seus somnis; amb una nena que no es vol treure les
ulleres perquè ja són part d’ella mateixa; amb una bala
que canvia de trajectòria... per capgirar el curs d’una
vida, o fins i tot, el curs de la història. Deia algú que un
petit gest és poderós. Pot fer sortir el sol en un dia de
pluja, i pot canviar el tarannà de la nostra escola, el
nostre barri, la nostra ciutat, el nostre país, el nostre
món...
Heus aquí un seguit de llibres amb personatges que
decideixen revolucionar-se. Hi trobareu revolucions
minúscules i íntimes, però també algunes de majúscules
i col·lectives. Totes trenquen una llança a favor dels
canvis i de les millores de tot allò que ens envolta.
Visca la revolució!
Pep Molist
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UN GEST

LA REVOLUCIÓ COMENÇA PER UN MATEIX!
petits lectors
BROWN, Peter. El señor tigre se vuelve salvaje. Barcelona: Océano Travesía, 2014. ISBN 9786077353034
El senyor tigre està avorrit que a la seva ciutat tot sigui sempre igual i endreçat. Decideix tornar-se una
mica salvatge per divertir-se una mica.
FIGUERAS, Núria. La gallina xica. Il·lustr. Teresa Martí. Barcelona: Baula, 2014. (Nous i Esbojarrats; 1)
ISBN 9788447927326

Hi havia una vegada una gallina que, de tan xica que era, no ponia ous. S’hi esforçava molt, però no hi
havia manera. Fins que, un dia, va passar un fet sorprenent.
HOMS, Núria. Una revolta d’estar per casa. II·lustr. Lluís Farré. Barcelona: Cruïlla, 2015. (El Vaixell de
Vapor; 99) ISBN 9788466139656
Un conte un pèl esbojarrat que gira entorn de l’aturada de l’enderroc de la casa de la senyora Antònia
i el senyor Gabriel.
ISMAIL, Yasmeen. Sóc una nena. Barcelona: Corimbo, 2016. ISBN 9788484705369
A la nena d’aquesta història la confonen amb un nen. Ella ha de reivindicar que ho és i que li agrada
córrer a tot drap, saltar i fer soroll, cosa que alguns no entenen.
KITAMURA, Satoshi. El maravilloso sombrero de María. Barcelona: Océano Travesía, 2015.

ISBN

9786077354352

A la Maria li agraden els barrets, però no té diners per comprar-se’n un. Per sort, l’amo d’una barreteria
la desafia a imaginar-se un barret amagat en una capsa. Si endevina com és, serà seu.
LAWSON, JonArno. Un camí de flors. Il·lustr. Sydney Smith. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2017. ISBN
9788494650734

Llibre sense paraules on es demostra que els petits gestos poden canviar un entorn. Mentre camina, una
nena va recollint flors que després col·loca en punts grisos de la ciutat, tot deixant un rastre de bellesa.
LIONNI, Leo. Frederick. Pontevedra: Kalandraka, 2010. ISBN 9788493375911
En aquest conte es defineix, amb ben poques paraules i unes imatges precises, la poesia i el paper dels
poetes en la societat, i de retruc, el paper de tots els creadors,
PERNAUDET, Christophe. El llop fa vaga. Il·lustr. Sébastien Chebret. Barcelona: Joventut, 2016.

ISBN

9788426143709

El llop ha decidit fer vaga perquè sempre li toca fer el paper de dolent als contes. Tots els personatges
intentaran convèncer-lo perquè torni a les històries.
SENNELL, Joles. Història d’una bala. Il·lustr. Jorge del Corral. Barcelona: Cruïlla, 2013. (El Vaixell de
Vapor; 89) ISBN 9788466132077
Els soldats d’un país, enfrontats amb un altre, disparen una bala de canó. Aquesta bala vola i vola per
mirar de caure en algun lloc on no faci mal a ningú.
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TAN, Wen Dee. Lili. Barcelona: Babulinka Books, 2016. ISBN 9788494159084
La Lili és una nena amb uns cabells vermells com el foc que cremen tot el que toquen. Per això li costa
fer amics. Fins que, un dia, els seus cabells passen a ser importants!
Lectors mitjans
ALCÁNTARA, Ricardo. L’ós que volia deixar de ser petit. Il·lustr. Judit Morales i Adrià Gòdia. Lleida:
Pagès, 2016. ISBN 9788499757322
L’Osset Grancu ha decidit presentar-se a la prova que fa que els animals que la superin ja puguin iniciar
el seu camí en solitari.
DÍAZ REGUERA, Raquel. Yo voy conmigo. Barcelona: Thule, 2015. ISBN 9788415357841
A una nena li agrada un nen que no es fixa en ella. Els companys li diuen que es tregui les ulleres, les
cues… Quan ell s’hi fixa, ella s’adona que ja no és ella, i decideix no desprendre’s d’allò que la identifica.
ERLBRUCH, Wolf. La señora Meier y el mirlo. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2012. ISBN 9788496509788
Quan la senyora Meier descobreix una bestiola al seu hort, decideix abocar-hi tots els seus esforços i
trencar amb la seva quotidianitat per criar-la i fer-la créixer.
ICINORI. Issun Bôshi: el noi que no era gaire més alt que el polze. Barcelona: Ekaré, 2014. ISBN
9788494208140

Issun Bôshi és el protagonista d’un conte tradicional japonès: un nen més petit que el dit polze que ha
de superar tot d’obstacles per fer realitat el somni d’anar a la ciutat.
MANSO, Anna. La llista d’aniversari. Il·lustr. Gabriel Salvadó. Barcelona: Cruilla, 2010. (El Vaixell de
Vapor; 72) ISBN 9788466139786
Heus aquí una nena que fa una llista de les coses que vol per al seu aniversari. Els seus pares, però, li
posen una condició: han de ser coses que no s’hagin de guardar.
NEL·LO, David. Quim, el nen que no volia ser res. Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Barcelona: Arcàdia, 2014.
(La Meva Arcàdia; 7) ISBN 9788494232756
En Quim sap que de gran no vol ser res. Per fer realitat aquest desig, haurà d’emprendre un viatge cap
a Sibèria, per aprendre el que necessita per aconseguir-ho.
SAMSON, Gideon. Els meus trucs per sobreviure a la classe de natació. Il·lustr. Anke Kuhl. Barcelona: Takatuka, 2016. ISBN 9788416003631
Per en Gied, anar a la classe de natació dels dijous és tot un suplici. En aquesta novel·la ens dona a
conèixer tots els seus trucs per intentar superar-ho.
WALLIAMS, David. La increïble història d’un amic excepcional. Il·lustr. Quentin Blake. Barcelona:
Montena, 2014. ISBN 9788490432921
Tot i que fa molta pudor, la Chloe ajudarà el senyor Ferum perquè aquest ha estat molt amable amb ella.
YAMAMOTO, Lani. Stína: la nena de gel. Barcelona: Babulinka Books, 2015. ISBN 9788494159060
Stína és una nena que sempre tenia fred. Tant que, a l’hivern, no sortia mai de casa. Fins que la visita
d’uns nens li canviarà la vida.
ZULLO, Germano. Els ocells. Il·lustr. Albertine. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2016. ISBN 9788494512391
Un camioner deixa en llibertat tot d’ocells que porta a la camioneta. N’hi ha un, però, que no vol marxar.
És el que farà que aquest dia sigui diferent de la resta.
* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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grans lectors
ALEXIE, Sherman. Diari del tot verídic d’un indi a mitja jornada. Barcelona: Ed. de 1984, 2014. ISBN
9788415835387

En Junior és un jove indi nascut en una reserva dels Estats Units que lluita per allunyar-se del món on
li ha tocat viure. No li serà gens fàcil.
BUSTOS, Joan. Fina Ensurts. Il·lustr. Jorge del Corral. Barcelona: Barcanova, 2016. ISBN 9788448939243
La Fina és bufona, bona nena i ho aprova tot, però això, al país on viu, és un problema. A Espantilàndia,
cal ser lleig, mala persona i suspendre-ho tot. Un bon dia farà un pas decisiu per trencar amb una situació insostenible.
CIRICI, David. El vol de l’oreneta. Il·lustr. Raquel Marín. Barcelona: Cruïlla, 2015. ISBN 9788466139694
Un dia en Seydou, un nen adoptat, fa una cosa gairebé impossible: es cola en un avió i se’n torna a
l’Àfrica. Una amiga d’infantesa li ha dit per correu electrònic que el vol veure, i arran d’això en Seydou
viurà un viatge ple d’aventures.
GINO, Alex. George. Barcelona: Fanbooks, 2016. ISBN 9788466139694
En George té un secret: ell no és un noi, és una noia. No sap com dir-ho a la família, als companys o a
la mestra. Quan el musical de l’escola necessita una actriu, a en George se li presenta l’oportunitat per
donar-ho a conèixer.
KELLY, Jacqueline. L’evolució de la Calpurnia Tate. Barcelona: La Galera, 2012. ISBN 9788424643591
Ser l’única noia de set fills a Texas, al final del segle xix, no és fàcil. La mare de la Calpurnia vol que
aprengui coses «de senyoretes», però ella és un esperit inquiet a qui li agrada observar la natura i capturar animalons.
LONGAN, Laia. Jo que vaig dormir amb lleons. Il·lustr. Sonja Wimmer. Barcelona: Animallibres, 2014.
(La Formiga, 56). ISBN 9788415975175
En Tom viu en un orfenat. El dia que coneix la Lana, una nena del circ, veu l’oportunitat d’escapar-se
i complir dos dels seus somnis: estar a prop d’uns animals increïbles i anar a la recerca del seu pare.
MUÑOZ AVIA, Rodrigo. El signe prohibit. Il·lustr. Javier Andrada. Barcelona: Edebé, 2015. (Tucà)

ISBN

9788468315805

Quan l’Aleksandra, la millor amiga del Jordi, desapareix, ell pren la decisió més difícil de la seva vida:
parlar sense la lletra «a» fins que la nena torni o ell la trobi.
NEL·LO, David. La nova vida del senyor Rutin. Il·lustr. Laura Pérez. Barcelona: Edebé, 2014. (Tucà).
ISBN 9788468312439

El senyor Rutin portava una vida tranquil·la. Treballava en un hotel, tenia una dona que l’estimava i dos
fills fantàstics. Però un dia va adonar-se que s’avorria i va decidir fer alguna cosa per canviar.
NESS, Patrick. Un monstre em ve a veure. Il·lustr. Jim Kay. Carcaixent: Sembra, 2015. ISBN 9788494373657
A mitjanit, en Conor es troba un monstre a la finestra. Però no és el que esperava, el del malson que té
totes les nits d’ençà que la mare fa el tractament per la malaltia. Aquest monstre és salvatge, i busca
saber la veritat.
PUIGPELAT, Francesc. El nen que va xatejar amb Jack Sparrow. Il·lustr. Oriol Malet. Alzira: Bromera,
2015. (L’Elefant; 18) ISBN 9788490264072
En Martí Blesa, de dotze anys, guanya un concurs per mantenir un xat amb l’actor Johnny Depp, protagonista de les seves pel·lícules preferides, les de Pirates del Carib. Això li canviarà la vida.
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UNA PERSONA

LA REVOLUCIÓ S’ESCAMPA
petits lectors
BARNET, Mac. Llana a dojo. Il·lustr. Jon Klassen. Barcelona: Joventut, 2013. ISBN 9788426140142
Vet aquí com, amb una mica de llana i ganes de fer justícia, podem transformar el que ens envolta i
donar-hi color, per combatre la grisor i la tristesa.
BAUER, Jutta. Una pequeña casa en el bosque. Madrid: Lóguez, 2015. ISBN 9788496646742
Una caseta al bosc és on viu un animaló que n’acull d’altres que se senten perseguits o amenaçats. La
bestiola transforma la por en confiança i comparteix sostre i aliment amb els nouvinguts.
BROWN, Peter. El jardí curiós. Barcelona: Takatuka, 2010. ISBN 9788492696246
Si algú hi posa voluntat, pot transformar una ciutat grisa fent de jardiner. La llavor s’escampa, els colors
inunden la ciutat i la fan un lloc millor per viure-hi.
CALI, Davide. Malena ballena. Il·lustr. Sonja Bougaeva. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2010.

ISBN

9788492412594

Estar grassa pot ser una pega si tothom ho veu malament, però si a tu ja t’agrada et pots sentir meravellosament bé i donar la teva visió als altres.
FETH, Mónica. El señor Todoazul, abrillantador de placas callejeras. Barcelona: Lumen, 2002. ISBN
9788426437648 (*)

Netejar les plaques dels carrers pot ser una feina fantàstica si de cada nom que neteges en saps la
història, dels músics en cantes estrofes i dels escriptors en recites fragments.
GIDALI, Orit. La Nuna sap llegir la ment. Il·lustr. Aya Gordon-Noy. Barcelona: BiraBiro, 2016.

ISBN

9788416490288

A l’escola, a la Nuna li han dit que té cames de flamenc, i això no li ha agradat. La mare li dona unes
ulleres màgiques amb les quals descobrirà que la gent no pensa ben bé el que diu...
ISERN, Susana. Al terrat. Il·lustr. Marjorie Pourchet. Fraga: La Fragatina, 2016. ISBN 9788416566471
Un nen descobreix que un colom que visita el terrat i una cadernera engabiada estan enamorats, i farà
els possibles perquè l’amo de la cadernera la deixi trobar-se amb el seu estimat.
KINDER, Jan De. Vermell o per què el bullying no és cap broma. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana,
2015. ISBN 9788494166235
De vegades, a l’escola algú ens molesta i se’n riu de nosaltres, però també hi tenim amics que ens faran
costat i ens ajudaran a resoldre el problema.
LIAO, Jimmy. El pez que sonreía. Jerez: Barbara Fiore, 2010. ISBN 9788493750671
L’espai natural d’un peix segur que no és una minúscula peixera. I per molt que ens l’estimem, o precisament per això, no podem decidir tenir-lo atrapat.

* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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MARTÍ O’TOOLE, Gemma. La puça russa. Il·lustr. Noemí Villamuza. Barcelona: La Galera, 2012. ISBN
9788424643164

Els animals d’un circ se senten maltractats pel seu director. Gràcies a una puça i la seva determinació,
les coses poden canviar.
SANDOVAL, Antonio. L’arbre de l’escola. Il·lustr. Emilio Urberuaga. Barcelona: Kalandraka, 2016. ISBN
9788484642640

Un arbre esquifit i maltractat pot arribar a ser un magnífic exemplar si algú se’n cuida, l’estima i li fa
cas, i l’exemple pot escampar-se…

lectors mitjans
BRIDGES, Shirin Yim. El desig de la Ruby. Il·lustr. Sophie Blackall. Barcelona: Serres, 2005.

ISBN

9788484882053. (*)

La Ruby és una nena diferent de les del seu entorn. No es vol casar, sinó que vol anar a la universitat i
estudiar com ho fan els nois de la família.
CALI, Davide. L’enemic. Il·lustr. Serge Bloch. Barcelona: Takatuka, 2008. ISBN 9788493676605
Dos soldats, una guerra, una situació que ja dura massa… I si ens posem d’acord i aturem d’una vegada
aquesta situació?
CANAL, Eulàlia. Això és un secret que només sé jo. Il·lustr. Zuzanna Celej. Barcelona: Animallibres,
2014. ISBN 9788415975069
Una nena que no parla des que es va morir la seva mare, un noi amb problemes de relació i un altre
d’imaginatiu no acaben de creure’s que la conserge de l’escola hagi mort de manera natural...
COLELL, Montserrat. Ets prou llesta, Nyumbú? Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Barcelona: Animallibres,
2015. ISBN 9788415975700
Els nyus tenen fama de ser babaus i curtets. Quan la Nyumbú es perd del seu ramat, ja se’n cuidarà
prou de trencar amb l’estereotip!
DRVENKAR, Doran. Paula i la lleugeresa de l’ésser. Il·lustr. Peter Schossöw. Barcelona: Takatuka,
2009. ISBN 9788492696192
La Paula està grassa, i pensa que el seu oncle, que vindrà a visitar-la, s’avergonyirà d’ella, però el que
fa és demostrar-li que pot ser tan lleugera com vulgui i que tal com és és perfecta!
GAVALDA, Anna. 35 quilos d’esperança. Barcelona: Alfaguara-Grup Promotor, 2004. ISBN 9788484359739
(*)

A l’escola sembla que mesuren a tothom amb el mateix llistó, i potser cal tenir en compte les diferents
capacitats de cada persona!
LARREULA, Enric. Ala de Corb. Barcelona 1714. La batalla final. Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Barcelona:
Baula, 2014. ISBN 9788447927364
Ala de Corb és un pirata que roba per donar als qui ho necessiten, i que, amb els seus ideals de justícia,
arribarà a lluitar per defensar Barcelona de les tropes espanyoles l’any 1714.
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LE ROY, Boris. A l’ombra dels pirates. Il·lustr. Benjamin Adam. Barcelona: Takatuka, 2012.

ISBN

9788492696659

El fill d’un pirata descobreix, un dia, el que s’amaga a les bodegues d’un vaixell enemic. No serà capaç
de quedar-se de mans plegades!
MORGENSTERN, Sussie. Cartes d’amor de 0 a 10 anys. Lleida: Pagès, 2015. ISBN 9788499755236
La vida, a vegades, pot donar un tomb si tens algú que t’il·lumina el camí. Una vida monòtona, però plena
de secrets, pot resultar atractiva, enlluernadora i emotiva.
NILSSON, Frida. Los piratas del mar helado. Barcelona: Thule, 2017. ISBN 9788416817092
El pitjor que et pot passar si vius a l’illa de Corégono és que et segrestin els pirates i t’esclavitzin en una
mina per treure pedres precioses. A la germana de la Siri li acaba de passar, i ella haurà de ser valenta
per anar a rescatar-la.
WINTER, Jeanette. L’escola secreta de la Nasrin. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN 9788426138095
A l’Afganistan, les nenes tenen prohibit anar a l’escola i les dones no poden sortir de casa sense anar
acompanyades per un home de la seva família. Basada en la història real d’una nena que va anar a
l’escola malgrat les prohibicions.

grans lectors
DRAGT, Tonke. Carta al rei. Barcelona: Cruïlla, 2007. ISBN 9788466123167
Honor, valentia, lleialtat són algunes de les característiques dels cavallers medievals i seran les armes
del jove Tiuri quan sigui escollit per dur a terme una missió secreta.
GAVALDA, Anna. Junts i prou. Barcelona: Labutxaca, 2009. ISBN 9788492549771
Quatre persones que en un moment donat sembla que tinguin la vida en contra descobriran que amb
l’ajuda dels altres les tornes poden canviar de cop i volta. Després de situacions difícils, en venen
d’agradables i plenes de felicitat.
GIONO, Jean. L’home que plantava arbres. Barcelona: Viena, 2008. ISBN 9788483304723
En una comarca erma i inhòspita de la Provença, un pastor planta arbres, milers d’arbres. La història
d’Elzéard Bouffier, un home de muntanya que, sense que ningú en sàpiga res, transforma el paisatge
que l’envolta.
HASSENMÜLLER, Heidi. Cap àngel per enlloc. Barcelona: Takatuka, 2011. ISBN 9788492696673
La Merel és una noia normal que va a l’institut, però tot canvia el dia que contrau una malaltia a la pell
que ocasiona el rebuig dels companys, professors i amics.
MARTÍN, Andreu / RIBERA, Jaume. No te’n rentis les mans, Flanagan. Barcelona: Columna, 2003. ISBN
9788483009130

Que fàcil és encolomar el mort a qui veiem diferent de nosaltres! En Flanagan decidirà ajudar la seva
antiga novieta i esbrinar qui ha encolomat el mort a un amic seu de raça gitana.
MORLEY, Christopher. La llibreria ambulant. Barcelona: Viena, 2014. ISBN 9788483307915
Una dona no ha d’estar a casa cuinant, rentant i cosint? La Helen McGill creu que no, i quan li ofereixen
comprar el Parnàs, la llibreria ambulant, no ho dubta. La llibreria li servirà per conèixer món i descobrir
que els llibres són la cosa més meravellosa que hi ha!
* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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PRATS, Lluís. Merrick. La veritable i meravellosa història de l’home elefant. Barcelona: Columna,
2016. ISBN 9788466421287
En John Merrick va néixer amb una malaltia que li aniria deformant el rostre, però ell no va deixar mai
de lluitar per ser tractat amb humanitat i com una persona més.
ROCA, Paco. L’hivern del dibuixant. Bilbao: Astiberri, 2011. ISBN 9788415163091
L’any 1957, en signar els contractes els dibuixants de còmics espanyols renunciaven als drets d’autor
de les seves creacions. Heus aquí la lluita perquè això canviés, i la història dels dibuixants que van
fundar la revista Tío Vivo.
SIERRA I FABRA, Jordi. Sala de conflictes. Barcelona: Baula, 2009. ISBN 9788447919857
Un dissabte, un grup d’alumnes de segon d’ESO van a fer de mediadors entre dos nois, un dels quals
acusa l’altre de robar-li el mòbil. Hauran de fer d’acusadors i de defensors per esbrinar el que ha passat.
WALLACE, David Foster. L’aigua és això. Barcelona: Periscopi, 2014. ISBN 9788494173745
El que ens sembla obvi i sabut per tots potser no ho és tant i cal que algú ens ho faci veure. Una lliçó
de vida que David Foster Wallace va llegir com a parlament a la promoció del Kenyon College que es
graduava l’any 2005.
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UN GRUP

LA REVOLUCIÓ ÉS UN FET
petits lectors
APARICIO, Anna. Aigua. Barcelona: Babulinka Books, 2016. ISBN 9788494584312
Moltes vegades no ens adonem de com necessitem els altres fins que no hi ha un problema comú o
una situació desesperada. El dia que la ciutat s’inunda misteriosament, té lloc la primera assemblea
del poble.
BROWNE, Anthony. El llibre dels porcs. Pontevedra: Kalandraka, 2013. ISBN 9788484645887
Malgrat que s’ha avançat molt per reduir les diferències de gènere, la reedició d’aquest clàssic modern
encara ens fa rumiar. Qui fa les feines a casa? Són realment responsabilitat de tots?
CALI, Davide. La reina de las ranas no puede mojarse los pies. Il·lustr. Marco Somà. Barcelona: Libros
del Zorro Rojo, 2013. ISBN 9788494104107
Quin sentit té que algú de nosaltres sigui el rei o la reina? Què és el que dona aquest privilegi? El fet de
tenir una corona? Ai las! Les corones poden caure fàcilment!
DAYWALT, Drew. El dia que les ceres de colors van dir prou. Il·lustr. Oliver Jeffers. València: Andana,
2013. ISBN 9788494154416
Davant de les injustícies, el que cal és sortir al carrer i queixar-se, és clar que sí. Fer sentir la nostra història. Això és el que fa aquest col·lectiu de ceres de colors que se senten tan maltractades pel seu amo.
FAN BROTHERS. El jardiner nocturn. Barcelona: Estrella Polar, 2016. ISBN 9788491370697
Alguna cosa està passant perquè, cada matí, els jardins de la ciutat es transformen. Qui és el misteriós
jardiner que fa possibles tots aquests canvis, gairebé màgics?
GRAHAM, Bob. Un autobús caigut del cel. Barcelona: Flamboyant, 2012. ISBN 9788493987732
Un autobús ha aparegut al mig del barri. Els veïns no s’ho pensen dues vegades: aviat li han trobat una
ubicació en un solar abandonat i entre tots l’han arreglat. Quantes idees, quants projectes neixen de
cop i volta!
MARTINS, Isabel Minhós. D’aquí no passa ningú! Il·lustr. Bernardo P. Carvalho. Barcelona: Takatuka,
2017. ISBN 9788416003761
Hi ha un general que, buscant protagonisme, ha prohibit a tothom que trepitgi la pàgina dreta del llibre.
Ai, però… les normes estúpides són tan difícils de complir!
PENNYPACKER, Sara. La nena dels pardals. Il·lustr. Yoko Tanaka. Barcelona: Joventut, 2010.
9788426137722

ISBN

Temps era temps, a la Xina, l’emperador va fer matar tots els pardals convençut que eren els culpables
de menjar-se l’arròs dels camps. No era conscient que la natura és sàvia i que, amb la seva decisió,
trencava la cadena alimentària natural…

* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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RUILLIER, Jérôme. Quatre petites cantonades de no res. Barcelona: Joventut, 2005. ISBN 8426134483
El petit quadrat vol jugar amb els petits rodons, però no passa per la porta rodona de casa seva. Com
ho farem?
SALVADOR LLOPIS, Alba. La cançó de les balances: un conte infantil a partir de l’obra original de
Josep Maria Carandell. Il·lustr. Ignasi Blanch. Barcelona: Takatuka, 2015. ISBN 9788416003501
Una història sobre un rei injust i un poble que es rebel·la gràcies a la veu d’un joglar. Podeu acompanyar
la lectura escoltant la versió cantada que va popularitzar Ovidi Montllor.
SOBRINO, Javier. El mur. Il·lustr. Nathalie Novi. Barcelona: Joventut, 2015. ISBN 9788426142429
Alguna cosa hi ha entre els elefants d’orelles petites i els elefants d’orelles grosses. La situació es
complica quan els d’orelles petites decideixen construir un mur per preservar el seu tros de terra. Quin
gran desastre!
TAYLOR, Sean. Ens enlairem! Il·lustr. Hannah Shaw. Barcelona: Takatuka, 2014. ISBN 9788416003082
A la granja no hi ha cap mena d’ordre ni concert. El granger és un mala peça i els animals n’estan farts.
Què podrien fer per capgirar la situació? O marxen els animals o marxa ell!
TURIN, Adela. La història dels bonobos amb ulleres. Il·lustr. Nella Bosnia. Pontevedra: Kalandraka /
Barcelona: Hipòtesi, 2013. ISBN 9788484648338
Passen els anys i les diferències entre homes i dones continuen. Qui es pensen que són, aquesta colla
de micos presumits, només perquè s’han posat unes ulleres de sol fosques?
UNGERER, Tomi. Els tres bandits. Barcelona: Kalandraka, 2012. ISBN 9788484645511
Els tres bandits tenen un munt de diners estalviats, resultat de tots els seus robatoris. Ara ja saben a què
poden destinar-los: construiran una ciutat per a tots els infants que no tenen ni família ni llar.

lectors mitjans
CANOSA, Oriol. L’illa de Paidonèsia. Il·lustr. Gabriel Salvadó. Barcelona: La Galera, 2017.

ISBN

9788424660666

Els nens estan farts de com fan anar el món els adults. És per això que han decidit fugir tots i començar
una nova vida en una illa del Carib. Us hi apunteu?
CARRANZA, Maite. La pel·lícula de la vida. Il·lustr. Iratxe López de Munáin. Barcelona: Cruïlla, 2016.
ISBN 9788466141789

Ja ho diuen, que sovint la realitat supera la ficció. I això no és una pel·lícula, encara que t’ho vulguin fer
creure. La mare no té feina, i si no paguem el pis haurem d’anar a viure al carrer.
COPONS, Jaume. Tristània imperial, o La rebel·lió de l’alegria, sigui aquí o sigui allà. Il·lustr. Liliana
Fortuny; Andreu Sánchez. Barcelona: Babulinka, 2015. ISBN 9788494159053
La tristània imperial és una poció màgica custodiada al parc d’atraccions del Tibidabo, però ara unes
bruixes malvades l’han robat. Aconseguiran escampar la tristesa a tot el món? Unim-nos!
HIGGINS, F. E. El llibre negre dels secrets. Barcelona: Cruïlla, 2007. ISBN 9788466117500
Què pensaries d’algú que arriba a un poble i obre un nou negoci dedicat a la compra de secrets? Aquest
personatge dona uns quants dinerons a canvi de secrets que apunta en un llibre de tapes negres. Curiós,
oi?
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KURASA. La calle es libre. Il·lustr. Monika Doppert. Caracas: Ekaré, 1981. ISBN 9802570508
Els nens d’un barri de Caracas no tenen lloc per jugar, però a prop de l’autopista hi ha un solar que
potser es podria aprofitar. Caldrà demanar-ho a l’ajuntament!
LARREULA, Enric. Ala de Corb. Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Barcelona: Baula, 2010. ISBN 9788447920099
Ala de Corb és un model de lluitador, defensor dels oprimits, un pirata culte que defensa els drets individuals i col·lectius. Aventures de pirates, però amb grans dosis de respecte i sentit comú.
MARTÍNEZ, Rocío. La història del Rainbow Warrior. Barcelona: Kalandraka, 2015. ISBN 9788484649151
Darrere d’aquest nom hi ha la lluita d’un col·lectiu de persones i pobles que han donat les vides per
intentar tenir un món millor, i salvar el planeta de la destucció en mans dels homes.
SALA I VILA, Carles. Cornèlius i el rebost d’impossibles. Il·lustr. Javier Andrada. Barcelona: La Galera,
2010. (Grumets; 191) ISBN 9788424634391
Des que en Cornèlius arriba a un poble arrossegant el seu estrany carretó i obre el rebost, res tornarà a
ser igual. Què amaga aquest estrany personatge? Com s’ho farà per millorar la vida de tots els vilatans?
SARA. Revolución. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2007. ISBN 9788496509856
Calen poques imatges per descriure una revolució. Potser unes corredisses, uns homes en lluita, una
bandera… Negre i vermell sobre blanc, dos colors amb força revolucionària.
SKÁRMETA, Antonio. La composición. Il·lustr. Alfonso Ruano. Madrid: Ekaré, 2000. ISBN 8434868482
Un militar ha entrat a la classe i demana a tots els alumnes que escriguin una redacció: «Què fan els
seus pares cada vespre a casa?» Malgrat que no entenen gaire què està passant, alguns intueixen que
potser no cal ser sincers del tot.
TORDAY, Piers. L’últim animal salvatge. Barcelona: Estrella Polar, 2015. ISBN 9788490579909
Història apocalíptica protagonitzada per en Kester, un nen amb el poder de parlar amb les bèsties que és
l’única esperança per a tota la gent que viu reclosa a les ciutats, aïllada d’un perillós virus.
ZIMNIK, Reiner. Els timbalers. Barcelona: Vicens Vives, 2000. (Cucanya; 10) ISBN 8431659408
Un dia apareix un personatge anònim tocant un timbal. Arrossega una fusta i crida que marxa per començar un nou país. L’endemà ja en són dos, i tres, quatre. Ningú els podrà aturar.

grans lectors
BOMBARA, Paula. El mar i la serp. Lleida: Pagès, 2016. (Nandibú) ISBN 9788499758077
L’autora, testimoni real i directa de la història que ens presenta, ens apropa a la tragèdia que van viure
milers i milers de famílies durant la dictadura militar argentina dels anys setanta.
BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. Barcelona: Edicions 62, 2013. ISBN 9788429772456
Un clàssic de la ciència-ficció que ens mostra un món on els llibres són considerats armes molt perilloses i cal destruir-los. Per sort, hi ha una resistència secreta organitzada que lluita per mantenir la
memòria dels grans clàssics de la literatura.
CAPEK, Karel. La guerra de les salamandres. Barcelona: Les Males Herbes, 2016. (Distorsions; 29)
ISBN 9788494469923

En un món futur, algú té la brillant idea d’ensinistrar les salamandres perquè siguin les nostres escla-

* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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ves. La idea sembla molt bona, però arriba un moment que les salamandres es fan molt fortes. Potser
massa?
COLLINS, Suzanne. Els jocs de la fam. Barcelona: Fanbooks, 2013. ISBN 9788415745150
El Capitoli necessita mantenir els ciutadans a ratlla, recordar de tant en tant qui mana. Per això ha inventat els jocs de la fam, una mena d’olimpíades en què el premi és la supervivència.
COMOTTO, Agustín. 155 Simón Radowitzky. Madrid: Nórdica, 2016. ISBN 9788416830039
Còmic on se’ns narra la vida de l’anarquista Simón Radowitzky, que va patir un captiveri de més de vint
anys pel fet de defensar el seu pensament i ideals.
LARRA, Lola. Al sur de la Alameda: diario de una toma. Il·lustr. Vicente Reinamontes. Barcelona:
Ekaré, 2014. ISBN 9788494208157
A través del quadern que escriu en Nicolás, coneixem la vaga que porten a terme els alumnes d’una
escola just a l’inici de la «Revolució Pingüina» que va tenir lloc a Xile l’any 2006.
LI-MARCUS, Moying. Neu de primavera: créixer a la Xina de Mao. Barcelona: Bambú, 2009.

ISBN

9788483430903

Una aproximació a la Revolució Cultural de la Xina de Mao a través de la història de la Moying, una
nena que, arriscant la seva vida, busca la manera de continuar llegint i estudiant malgrat totes les
prohibicions.
LOWRY, Lois. L’home dels records. Barcelona: Cruïlla, 2014. ISBN 9788466137423
Primera història de les quatre que Lowry va escriure sobre mons distòpics. L’home dels records és l’únic
que coneix la història i el patiment que ha viscut la humanitat. Ara el món és un lloc totalment plàcid, per
bé i per mal, on no es coneix cap mena d’emoció.
MOURLEVAT, Jean-Claude. El combat d’hivern. Barcelona: Cruïlla, 2008. (Gran Angular; 159)

ISBN

9788466123334

Una història simbòlica que, sense concretar espai ni temps, ens parla de dictadures, resistència i revoltes, amb un poder que aixafa el poble i uns joves que s’alcen seguint la veu d’una heroïna per
derrocar-lo.
NELSON, Blake. Destruïm tots els cotxes. Barcelona: Cruïlla, 2013. (Gran Angular; 171)

ISBN

9788466131933

Amb aquest títol tan provocador la novel·la que teniu entre mans dona veu a un jove de l’institut que
posa en evidència les falses lluites i la poca capacitat de sacrifici de molts joves actuals, que, malgrat
queixar-se, no volen perdre els privilegis d’una vida còmoda i regalada.
ORWELL, George. La rebel·lió dels animals. Barcelona: Edicions 62, 2013. (Clàssics de la Literatura
Juvenil; 5) ISBN 9788429772401
Un dels grans clàssics de la literatura universal, que posa en qüestió el veritable poder de l’home per
rebel·lar-se. És possible la revolució? El poder corromp?
SÍS, Peter. El muro: crecer tras el telón de acero. Barcelona: Norma, 2009. ISBN 9788498475562
A partir dels seus diaris i il·lustracions, Peter Sís ens dona la seva visió sobre la construcció i posterior
caiguda del mur de Berlín, que no només dividia Alemanya, sinó també l’Europa democràtica i la comunista.
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la lluita per un món millor
BLANCHARD, Anne; MIZIO, Francis; BLOCH, Serge. Enciclopedia de rebeldes: insumisos y demás
revolucionarios. Buenos Aires: Catapulta, 2010. ISBN 978987637064
Sovint ens preguntem com han estat els moments clau de les vides dels revolucionaris que han deixat
petjada pel fet de voler una vida més justa. Què millor que aquesta enciclopèdia per conèixer-los!
CÍVICO, Irene; PARRA, Sergio. Las chicas son guerreras: 26 rebeldes que cambiaron la historia.
Il·lustr. Núria Aparicio. Barcelona: Montena, 2016. ISBN 9788490436547
Vint-i-sis històries colpidores de dones que van canviar el curs de la història, que ens fan comprendre
el munt de coses que els devem i el camí que encara ens falta per recórrer.
INNOCENTI, Roberto; GALLAZ, Christophe. Rosa Blanca. Santa María de Tormes: Lóguez, 2002. ISBN
9788485334520

Darrere d’aquesta història plena d’humanitat i sensibilitat davant el patiment humà durant la Segona
Guerra Mundial s’amaga l’homenatge al moviment contra el nazisme Rosa Blanca, creat per un grup
d’estudiants de Munic entre 1942 i 1943.
JAÉN, Maria. Un barret de palla: la lluita de Pere Casaldàliga. Il·lustr. Àgata Gil. Barcelona: Claret,
2014. ISBN 9788498486243
Un sacerdot català al mig del Brasil, on la pobresa i la injustícia són el pa de cada dia. El seu exemple
de vida i compromís amb els més febles són un referent per a tots nosaltres.
KADIR, Nelson. Nelson Mandela. Barcelona: Joventut, 2013. ISBN 9788426140708
Nelson Mandela va dedicar la seva vida a abolir l’apartheid, i ni la clandestinitat ni els llargs anys a la
presó el van fer defallir, sense deixar cap escletxa a la ira o a la venjança. El seu objectiu sempre va ser
la reconciliació.
LIANG, Lin. Gandhi. Il·lustr. Robert Ingpen. Barcelona: 2008. ISBN 9878498468243
La lluita no violenta per la independència de les antigues colònies té el seu millor referent en Mahatma
Gandhi.
MARGARIDO, Manuel. Martin Luther King. Il·lustr. Paula Correia. Barcelona: Parramón, 2013.

ISBN

9788434240568

Activista a favor dels drets civils dels negres i premi Nobel de la Pau 1964, Martin Luther King va morir
assassinat l’any 1968, i encara és recordat com un dels líders de la no-violència.
SATRAPI, Marjane. Persèpolis. Barcelona: Norma, 2015. ISBN 978-84-67908008
La iraniana Marjane Satrapi té deu anys quan és testimoni del canvi polític del seu país que dona pas
a una república islàmica. Aquest premiat àlbum és el primer d’una sèrie de còmics autobiogràfics i,
alhora, històrics sobre la convulsa història recent de l’Orient Mitjà.

* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

15

REVOLUCIONARIS AMB NOM I COGNOM

SILEI, Fabrizio. L’autobús de la Rosa. Il·lustr. Maurizio A. C. Quarello. Granada: Bárbara Fiore, 2012. ISBN
9788415208150

Un dia, Rosa Parks va decidir seure en un seient d’autobús destinat als blancs. Aquest gest quotidià va
ser l’inici d’un canvi profund en la societat racista americana.
SOLET, Bertrand. El Che Guevara viu al setè. Il·lustr. Nono K. Barcelona: Takatuka, 2013.

ISBN

9788492696918

El Che és el nostre referent revolucionari perquè va morir lluitant per uns ideals de justícia. En aquest
relat hi continua present, com a inspiració, per continuar defensant els més febles de la nostra societat.
WINTER, Jeanette. Malala: una nena del Pakistan; Iqbal: un nen valent del Pakistan. Barcelona:
Joventut, 2015. ISBN 9878426141873
En el nostre món, encara hi viuen nens esclaus i encara hi ha noies a les quals se’ls nega el dret a l’educació pel fet de ser dones. Les vides de Malala i Iqbal ens obliguen a continuar treballant per aquestes
dues causes.
artistes revolucionaris
DYLAN, Bob. Jove per sempre: Forever young. Il·lustr. Paul Rogers. Barcelona: Blume, 2009. ISBN
9788498014303

Les cançons de Bob Dylan són poemes musicats de la nostra època. Moltes ens mostren la injustícia, la
duresa de la vida i l’esperança de molta gent.
FERN, Tracy E. Pippo el boig. Il·lustr. Pau Estrada. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN 9788426137845
El geni arquitectònic de Filippo Brunelleschi va capgirar la manera de planificar les cúpules dels grans
edificis, fins al punt que va fer avançar la construcció com mai s’hauria pogut imaginar abans.
MANNING, Mick. Los Beatles. Il·lustr. Brita Granström. Barcelona: Ekaré, 2013. ISBN 9788494124754
La revolució del pop va venir de la mà d’aquest genial grup de músics nascuts a Liverpool, quan una nit
es van atrevir a cantar allò de «tot el que necessites és amor».
MARTÍ, Meritxell. Ferran Adrià. De gran vull ser… cuiner! Il·lustr. Txell Darné. Barcelona: Efadós.
2012. ISBN 9788415232308
Des que Ferran Adrià va entrar dins d’una cuina, el món de la gastronomia ja no va ser mai més el
mateix.
MIRANDA, Itziar; MIRANDA, Jorge. Coco. Il·lustr. Thilopía. Saragossa: Edelvives, 2016. ISBN 9788414002049
La imaginació de Coco Chanel i el desig de vestir la dona combinant el bon gust i la comoditat la van
convertir en una icona que va revolucionar el món de la moda.
SIERRA I FABRA, Jordi. Víctor Jara: rebentant els silencis. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 9788482867482
La dictadura del general Pinochet a Xile va posar fi a la vida d’aquest gran cantautor només pel fet
d’haver donat veu al poble, que patia pobresa i repressió.
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científics i visionaris agosarats
AGUILAR, Sergi. Tesla: el genio de la tecnología. Madrid: El Rompecabezas, 2011. ISBN 9788415016137
Molts dels invents que han millorat la societat, com ara el corrent altern en l’electricitat, van ser ideats
per l’oblidat inventor Nikola Tesla, que va néixer a Croàcia l’any 1856.
BAYARRI, Jordi. Newton: la gravedad en acción. Alboraia: C2, 2013. ISBN 9788493874612
Gràcies a Isaac Newton sabem quina és la força que regna dins l’univers. Aquest còmic ens apropa a
l’home que la va descobrir, que sempre recordarem per aquella poma que li va caure al cap, inici de tota
una revolució científica.
BORRÀS, Lluís. Johannes Gutenberg. Barcelona: Parramón, 2010. ISBN 9788434236547
L’invent de Gutenberg, la impremta de tipus mòbils, cap al 1450 va permetre la publicació de llibres en
grans quantitats, cosa que va possibilitar la difusió de noves idees per tot Europa.
GANGES, Montse. Contra la foscor: Thomas. Il·lustr. Imma Pla. Barcelona: Combel, 2009.

ISBN

9788498254587

Els més petits poden conèixer qui era Thomas Alba Edison, científic al qual devem poder tenir bombetes
que ens donin llum.
GIL, M. Pilar. Brahe i Kepler: el misteri d’una mort inesperada. Barcelona: Bambú, 2011.

ISBN

9788483431511

Un relat d’intriga basat en el treball d’un astrònom i un matemàtic que volien saber més sobre el nostre
Univers: Tycho Brahe i Johannes Kepler.
HARTLAND, Jessie. Steve Jobs. Barcelona: Fanbooks, 2015. ISBN 9788416297399
Biografia il·lustrada d’un dels més grans visionaris i emprenedors del segle xx, dedicada a aquells que
pensen que encara poden canviar el món.
MUÑOZ, Vicente. A la velocidad de la luz: el joven Einstein. Madrid: Anaya, 2015. ISBN 9788467870992
Si voleu apropar-vos a la vida d’un dels científics més importants de tots els temps, ho podeu fer a
través d’aquest relat.
REVIEJO, Carlos. Santiago Ramón y Cajal. Il·lustr. Javier Zabala. Boadilla del Monte: SM, 2007. ISBN
9788467520026

Uns pictogrames us donaran a conèixer el descobriment d’aquest metge aragonès gràcies al qual avui
coneixem l’existència i el comportament de les nostres neurones.
SÍS, Peter. L’Arbre de la vida: un llibre que il·lustra la vida de Charles Darwin, naturalista, geòleg
i pensador. Barcelona: RqueR, 2004. ISBN 9788493326371 (*)
Apassionant relat amb mil i un detalls sobre la biografia, els viatges i la teoria de l’evolució de les espècies que Charles Darwin ens va llegar.
SÍS, Peter. El viajero de las estrellas: libro que narra la vida del famoso científico-matemático,
astrónomo-filósofo, físico Galileo Galilei. Barcelona: Lumen, 1996. ISBN 9788426437303 (*)
La fascinant història de Galileo Galilei, tractat per la societat del segle xv gairebé com un heretge, és
narrada a través d’aquest conte esplèndidament il·lustrat.
SÁNCHEZ, M. Isabel. Marie Curie. Il·lustr. Frau Isa. Marie Curie. Barcelona: Alba, 2016. ISBN 9788490652312
Un senzill relat sobre una gran dona científica que va treballar de valent en un món d’homes.

* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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STEADMAN, Ralph. Sigmund Freud. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2016. ISBN 9788494494215
A Sigmund Freud li devem el descobriment de l’inconscient i de la psicoanàlisi com a mètode psicològic.
vetllant pel nostre planeta blau
JEFFERS, Susan. Germà cel, germana àliga: el missatge del cabdill Seattle. Palma de Mallorca:
Olañeta, 1993. ISBN 9788476511701 (*)
L’any 1855, el cabdill indi americà Seattle, de la tribu dels swamish, va escriure una carta al president
dels Estats Units considerada un dels primers manifestos ecologistes de la història.
OTTAVIANI, Jim. Primates: la intrépida ciencia de Jane Goodall, Dian Fossey y Biruté Galdikas.
Il·lustr. Maris Wicks. Barcelona: Norma, 2015. ISBN 9788467918243
Aquest còmic presenta les increïbles vides de tres primatòlogues que han canviat la nostra manera d’entendre els simis. Totes tres han compartit amb valentia la lluita en defensa dels nostres predecessors.
WINTER, Jeanette. Wangari i els arbres de la pau: una història real de l’Àfrica. Barcelona: Ekaré,
2009. ISBN 9788493684227
Aquesta és la història real de Wangari Maathai, premi Nobel de la Pau 2004. La nostra rebel heroïna
va prendre la decisió de sembrar arbres petits a Kenya quan va detectar el perill d’una desforestació
massiva.
sense fronteres
CORTÈS, Jordi. Bering: a la recerca d’Amèrica. Barcelona: Bambú, 2012. ISBN 9788483431764
El 1741, les terres inhòspites del nord de Rússia i Amèrica estaven per descobrir. Una expedició va aconseguir marcar la primera ruta per viatjar d’un continent a l’altre al llarg d’aquestes regions separades
per un mar. A bord d’un dels vaixells, un nen de dotze anys viurà la duresa d’aquesta aventura.
DEMI. Marco Polo. Barcelona: Joventut, 2009. ISBN 9788426137623
Els viatges de Marco Polo van durar vint-i-quatre anys. Partint de Venècia, va arribar fins a la Xina, passant per tot l’Orient Mitjà i altres parts de l’Àsia central. I el més bonic és que totes les meravelles que
anava veient i coneixent les va escriure en un diari.
GANGES, Montse. Col·lecció «Històries Increïbles». Il·lustr. Imma Pla. Barcelona: Combel, 2011. ISBN
9788498255805 i 9788498255812

No us podeu perdre aquestes històries reals protagonitzades per persones que van emprendre aventures arriscades per arribar a terres inexplorades, perseguint els seus somnis de conèixer el nostre món.

HAO, K. T. Scott i Amundsen: la conquesta del pol sud. Il·lustr. Robert Ingpen. Barcelona: Vicens Vives,
2013. ISBN 9788468213897
Al principi del segle xx, dues expedicions –una de noruega, capitanejada per Roald Amundsen, i una
d’anglesa, amb Robert Scott al capdavant– van competir per conquerir el mític pol Sud, una lluita que
es va convertir en una aventura dura i emotiva.
RIVERA, Marta. Cristòfol Colom: un mar, dues vores. Il·lustr. Alberto Urcaray. València: Brosquil, 2008.
ISBN 9788497953313 (*)
El 1492, quan va partir amb tres caravel·les, el navegant Cristòfol Colom no s’esperava trobar un nou
continent a l’altra banda de l’oceà Atlàntic.
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petits lectors
ALEMAGNA, Beatrice. Un gran dia de res. Barcelona: Combel, 2016. ISBN 9788491011736
Un nen marxa de vacances amb la mare a un lloc solitari i aparentment avorrit. Sort que porta la maquineta de matar marcians… Però ai si la perd! Què farà?
ALONSO, José Ramón. ¡Mira al cielo! Barcelona: Juventud, 2017. ISBN 9788426142306
Qui no ha somiat mai ser un astronauta i viatjar a l’univers? Qui no ha volgut mai comptar totes les
estrelles que hi ha al cel? I els planetes? Com són?
BARTRAM, Simon. L’Home de la Lluna: un dia de la vida d’en Bob. Barcelona: La Galera, 2006. ISBN
9788424621698

Viu una experiència llunàtica de la mà d’en Bob, l’astronauta que es cuida de mantenir la Lluna ben neta
i endreçada. L’acompanyes? Compte!, no serà fàcil.
CORDELL, Mathew. Hola! Hola! Barcelona: Joventut, 2017. ISBN 9788426140265
La protagonista d’aquesta història està farta que ningú li faci cas. A casa, tothom està enganxat als
mòbils, tauletes, teles… Un àlbum que anima a la comunicació i a viure experiències i activitats a l’aire
lliure.
JANOSCH. Carta per al tigre: la història de com el petit Ós i el petit Tigre van inventar el correu
ordinari, l’aeri i el telèfon. Pontevedra: Kalandraka / Barcelona: Hipòtesi, 2011. ISBN 9788415170082
La història de dos bons amics que volen saber en tot moment si l’altre està bé. Quan se separen, inventen les mil i una solucions per no perdre el contacte.
MERLIN, Christophe. Quin taller! Barcelona: Estrella Polar, 2011. ISBN 9788499323046
Al taller del Senyor Ós un cotxe espera que l’arreglin. Però on és tothom? I les eines? Com l’arreglaran?
Llibre amb solapes per descobrir un munt de sorpreses.
SMITH, Lane. ¡Es un libro! Barcelona: Océano, 2010. ISBN 9786074003956
Què hi té, el mico, entre les mans? Envia missatges? Fa piulades? Té wi-fi? No! És un llibre, i amb el
llibre hi pots fer un munt de coses.
TAKAHASHI, Kazue. El teléfono de las ardillas. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, cop. 2012.

ISBN

9788492857814

Aquest és un llibre entranyable, amb unes il·lustracions delicioses, amb el qual coneixerem la curiosa
manera que tenen els esquirols de fer servir el telèfon.
THOMAS, Valerie. La bruixa Brunilda i el seu ordinador. Barcelona: Blume, 2006. ISBN 9788498010992
La bruixa Brunilda s’ha comprat un ordinador per escanejar els seus llibres d’encanteris. Després els
llença a les escombraries i es prepara per a una intensa cibervida. Però el gat no hi està d’acord i decideix fer desaparèixer l’ordinador. Ai la mare!

* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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TIMMERS, Leo. El doctor submarí. Barcelona: Claret, 2007. ISBN 9788498461350
En Blub no és un metge qualsevol: té la consulta a bord d’un sofisticat submarí amb els aparells mèdics
més originals i sorprenents, i els seus pacients són criatures marines de totes les mides i formes.
WHITMAN, Walt. L’Astrònom, un poema de Walt Whitman. Il·lustr. Loren Long. Barcelona: RBA, 2006.
ISBN 9788478717125

Àlbum de gran bellesa que il·lustra el poema de Whitman When I heard the learn’d astronomer, sobre la
recerca de coneixement, a través d’un nen com a protagonista.
ZULLO, Germano. Dadá. Il·lustr. Albertine. Barcelona: Ekaré, 2015. ISBN 9788494303845
Què li passa a en Dadà? En la darrera competició s’ha entrebancat i ha caigut. Ja no és el cavall d’abans.
El seu genet està amoïnat i el porta al veterinari. Deu ser una tendinitis? Potser és que està estressat?
lectors mitjans
D’AGNESE, Joseph. Fibonacci: el somiador de nombres. Il·lustr. John O’Brien. Barcelona: Joventut,
2011. ISBN 9788426138491
Biografia il·lustrada de Leonardo Fibonacci, un dels matemàtics més rellevants de l’edat mitjana, conegut perquè és l’artífex de la famosa seqüència de Fibonacci.
FERNÁNDEZ VIDAL, Sònia. La porta dels tres panys. Barcelona: La Galera, 2011. (Narrativa Singular)
ISBN 9788424635763

El jove Niko no s’imaginava pas que triar un camí diferent per anar a l’institut li canviés tant la vida. A
partir de la descoberta d’una casa, es trobarà immers en un univers estrany, el món quàntic, amb una
missió molt important per complir.
HERGÉ. Objectiu: la Lluna. Barcelona: Joventut, 2003. ISBN 9788426110633
El setzè volum de les aventures de Tintín narra les trifulgues que es troben en Tintín i els seus companys
quan els criden per a una missió secreta: la construcció d’un coet atòmic que vol fer el primer viatge
tripulat a la Lluna.
MORGENSTERN, S. Les dues meitats de l’amistat. Barcelona: Cruïlla, 2006. (Vaixell de Vapor. Sèrie
Taronja; 151) ISBN 9788466113908
En Salah acaba de canviar-se de casa i no coneix ningú. Una bona manera de fer amics serà despenjar
el telèfon i trucar al primer número que troba a la guia telefònica. Qui es trobarà a l’altra banda?
RODGERS, Mary. La tele boja. Barcelona: La Magrana, 2006. (L’Esparver; 46) ISBN 9788482648934
Us imagineu què passaria si tinguéssiu una tele que funciona amb un dia d’antelació? Això és el que els
passa als protagonistes d’aquesta esbojarrada història, i no sabeu pas com es pot arribar a embolicar
la troca!
SCIESZKA, Jon. Frank Einstein i el motor antimatèria. Il·lustr. Brian Biggs. Barcelona: Estrella Polar,
2015. ISBN 9788490578636
A en Frank Einstein li agrada crear artefactes domèstics totalment inusuals. Després d’un experiment i
una sèrie d’incidents al seu laboratori, els robots Klink i Klank prenen vida…
SELZNICK, Brian. La invenció de l’Hugo Cabret. Trad. Josep Sampere. Barcelona: Cruïlla, 2007. ISBN
9788466118415

L’Hugo viu sol i amagat a una gran estació de trens de París. El seu pare donava corda als rellotges i reparava autòmats durant el temps lliure. Quin misteri amaga l’autòmat que el seu pare no va aconseguir
arreglar abans de morir?
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TAN, Shaun. La cosa perduda. [Arcos de la Frontera]: Fiore, 2007. ISBN 9788493559106
Passejant per la platja et trobes un artefacte que no saps ben bé si és animal, màquina o qui sap què…
i te l’emportes a casa! Què en fem, després? Haurem de buscar el lloc que li correspon.
TEZUKA, Osamu. Astroboy. Barcelona: Glénat, 2003. ISBN 9788484492931
L’Astroboy és un personatge clàssic de còmic manga, un robot amb superpoders, però amb cos i sentiments de nen. Els dolents volen capturar-lo per copiar-lo, però no serà gens fàcil!
TURKOWSKI, Einar. Era fosc i sospitosament tranquil. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2007. ISBN
9788496509528

Un desconegut s’instal·la en una casa abandonada prop d’una petita ciutat i comença a fer un munt de
coses estrafolàries. Tothom decideix espiar-lo i fer especulacions. Fins que el seu secret és descobert i
tots queden bocabadats…
YORK, Lewis. La cara oculta de (l’arribada de l’home a) la Lluna. Il·lustr. Roger Olmos. Barcelona:
Lumen [etc.], 2009. ISBN 9788448828752
Un pas molt important per a la humanitat va ser l’arribada de l’home a la Lluna. Hi ha molta gent que
dubta que fos veritat. Una visió humorística de l’arribada de l’ésser humà a la Lluna, creada amb motiu
del quarantè aniversari d’aquest esdeveniment.
grans lectors
CARRANZA, Maite. L’esperit dels gels. Alzira: Bromera, 2010. (Esfera; 24) ISBN 9788498247916
Una jove anglesa, un capità de vaixell, un inuit i un esperit dels gels es troben en una nit màgica. Novel·la d’aventures apassionant que narra el viatge per aconseguir caçar éssers mitològics i que, alhora,
qüestiona alguns procediments científics.
DURRELL, Gerald. La meva família i altres animals. Barcelona: Labutxaca, 2010. ISBN 9788496863675
Un llibre que demostra definitivament que entre les bèsties i nosaltres no hi ha gaire diferència. Mireu si
no aquesta família anglesa que s’acaba de traslladar a una paradisíaca illa grega…
FOMBELLE, Timothée de. Tobi Lolness: un mil·límetre i mig d’heroisme. Barcelona: Estrella Polar,
2007. ISBN 9788497872676
En Tobi Lolness forma part del poble que habita el gran roure. Però com que el seu pare s’ha negat a revelar un secret l’han empresonat i en Tobi ha hagut de fugir, perseguit per homes i bèsties de tota mena.
HADDON, Mark. El curiós incident del gos a mitjanit. Barcelona: La Magrana, 2007 (La Magrana
Butxaca). ISBN 9788485351312
Algú ha matat el gos de la veïna, així que en Christopher, que té una síndrome semblant a l’autisme,
decideix investigar. Per resoldre el misteri haurà de fer coses que no li agraden gens.
HAWKING, Lucy i Stephen. La clau secreta de l’univers. Barcelona: Montena, 2008. ISBN 9788484414223
El gran i conegut físic Stephen Hawking conversa amb la seva filla sobre un seguit de temes lligats amb
l’astronomia i els seus misteris.
KELLY, Jackeline. L’evolució de la Calpurnia Tate. Barcelona: La Galera, 2012. ISBN 9788424643591
Segurament la lluita més difícil que pot tocar-li de viure a una nena és la que emprèn quan vol canviar
el seu destí, marcat per les convencions socials d’una època conservadora.

* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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PEARSON, Mary. L’adorada Jenna Fox. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 9788466127110
La Jenna ha patit un greu accident. Quan es desperta tot serà diferent: no recorda res i només sap que
la seva vida ha fet un tomb radical. Què ha passat?
POZNANSKI, Ursula. Erebos. Barcelona: Estrella Polar, 2011. ISBN 9788499325224
Erebos és un joc d’ordinador. T’observa, et parla, et recompensa, et posa a prova, t’amenaça. I és molt
addictiu. De fet, no pots deixar de jugar quan tu vulguis...
PRATS, Lluís. Shackleton: expedició a l’Antàrtida. Barcelona: Bambú, 2011 (Descobridors del Món).
ISBN 9788483431535

Ernest Shackleton fou un explorador que, entre d’altres, va proposar-se creuar a peu l’Antàrtida. El repte
es va convertir en una odissea quan el vaixell de l’expedició va quedar atrapat entre el gel. Només la
tenacitat de Shackleton va aconseguir salvar-los a tots d’una mort segura.
RIBAS FIGUERAS, Miquel. Helpers. Barcelona: Bambú, 2007 (Èxit). ISBN 9788483430347
En Marc Solà és un jove biòleg que va a l’Índia per participar en un projecte d’investigació, i que es veurà
implicat en experiments que l’obliguen a plantejar-se qüestions ètiques i morals.
WILHELM, Doug. Rebel·lió a la xarxa. Il·lustr. Roger Padilla; trad. Esther Roig. Barcelona: Estrella Polar,
2009. (L’Odissea; 2) ISBN 9788492671106
Una colla de joves, farts de patir bullying a l’institut, s’uneixen per lluitar contra les agressions. D’aquí
surt Els Reveladors, un diari penjat a la intranet de l’escola on qualsevol pot dir-hi la seva. Però no
tothom està d’acord amb aquest projecte…
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REVOLUCIONS
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petits lectors
CAMPANARI, José. Trenfugiados. Il·lustr. Evelyn Daviddi. Fraga: La Fragatina, 2016. ISBN 9788416566198
Una conversa entre uns nens i una àvia al voltant del drama de les guerres i dels refugiats. Una interessant mirada infantil sobre el tema.
CARRIER, Isabelle. El cassó del Gerard. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN 9788426137821
Una història tendra i divertida al voltant de la discapacitat. Una manera de veure les coses a través dels
ulls d’un nen diferent.
CORMAND, Bernat; GONZÁLEZ, Àlex. El nen perfecte. Il·lustr. Bernat Cormand. Barcelona: SD, 2013.
ISBN 9788494179143

En Daniel és un nen perfecte als ulls de tothom: responsable, obedient... Però en la seva vida res és el
que sembla, perquè amaga un secret que es descobreix quan cau la nit.
DÍAZ REGUERA, Raquel. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? Barcelona: Thule, 2010.
ISBN 9788492595747

La Carlota està farta del rosa i de ser una princesa. Ella no vol fer petons als gripaus per veure si són
prínceps. Ella vol fer coses, com caçar dracs o volar en globus.
DURAN, Teresa. Les tres reines d’Orient: la història secreta dels Reis d’Orient. Il·lustr. Lluís Farré.
Barcelona: La Galera, 2012. ISBN 9788424644680
Aquesta és la història secreta i original dels Reis d’Orient, explicada per les seves dones, i del motiu pel
qual cada 6 de gener porten regals als infants de tot el món.
GUYON, Françoise; ORENGO, Roger. Thi Thêm i la fàbrica de joguines. Cànoves i Samalús: Proteus,
2006. ISBN 9788415047940
Thi Thêm és una nena que no pot anar a l’escola perquè treballa a la fàbrica de joguines del seu poble.
El dia que cau sobre una cinta transportadora, comença una aventura que li canviarà la vida.
HATKE, Ben. Júlia i la casa de les criatures perdudes. Barcelona: Norma, 2016. ISBN 9788467922004
La Júlia obre les portes de casa seva a totes les criatures que no tinguin on viure. Aviat, la casa s’omple
de dracs, trols, sirenes, gnoms, follets i fantasmes.
HERTHEL, Jessica; JENNINGS, Jazz. Sóc la Jazz. Il·lustr. Shelagh McNicholas. Barcelona: Bellaterra,
2015. ISBN 9788472907256
La història de la Jazz és real. Tot i que en néixer la van considerar un nen, ella se sentia una nena i va
lluitar perquè el seu entorn la reconegués i l’acceptés com a tal.
MEUNIER, Henri. A la garjola! Il·lustr. Nathalie Choux. Barcelona: Takatuka, 2011. ISBN 9788492696536
En un parc, un nen observa amb indignació com la policia demana la documentació als seus amics i
després se’ls emporta només pel fet de ser d’un color diferent. Una reflexió divertida sobre la intolerància i el racisme.
* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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RICHARDSON, Justin; PARNELL, Peter. Amb la Tango són tres. Il·lustr. Henry Cole. Pontevedra: Kalandraka, 2016. ISBN 9788478715817
Aquesta història va passar de veritat en un zoo de Nova York, on la Tango va ser la primera pingüí amb
dos pares. Una família diferent, que neda, juga a l’estany i és feliç.
RIERA, Carme. La família del ratolinet Pérez. Il·lustr. Lucía Serrano. Barcelona: Edebé, 2014. (Tren
Blau) ISBN 9788468311777
El dia que el ratolinet Pérez es va emportar la dent que li havia caigut a en Teo, aquest quan va arribar
a classe va preguntar a la mestra si el ratolinet tenia dues mares com ell. Un conte divertit sobre els
diferents tipus de famílies.
SANNA, Francesca. El viatge. Madrid: Impedimenta, 2016. ISBN 9788416542475
Aquest conte explora, amb molta sensibilitat, les difícils decisions que pren una família en abandonar la
seva llar per escapar-se del caos de la guerra.
TURIN, Adela. L’Artur i la Clementina. Il·lustr. Nella Bosnia. Barcelona: Kalandraka, 2014.

ISBN

9788484648857

L’Artur li va passant totes les feines a la Clementina pel simple fet de ser una tortuga femella, fins que
un dia la Clementina se n’atipa i fuig. Històric conte que denuncia els estereotips sexistes.
lectors mitjans
APPLEGATE, Katherine. Crenshaw: el gat invisible. Barcelona: La Galera, 2016. ISBN 9788424658342
Una malaltia deixa el pare sense feina i la mare, malgrat treballar en un parell de llocs, no guanya prou
per mantenir la família. Si no hi ha un miracle, hauran d’anar a viure al cotxe.
APPLEGATE, Katherine. Iván, la increíble historia del gorila del centro comercial. Il·lustr. G. Brian
Karas. Barcelona: Océano Travesía, 2016. ISBN 9786077359180
L’Iván és un goril·la que va viure gairebé tota la seva vida tancat en una gàbia d’un centre comercial,
com una atracció turística. Quina vida donem als animals del nostre entorn?
CANAL, Eulàlia. Roc i l’escala de les portes secretes. Il·lustr. Elena Ferrándiz. Lleida: Pagès, 2016.
ISBN 9788499757926

En Roc s’ha quedat sol a casa mentre els pares marxen a buscar una germana en adopció. Però alguna
cosa passa al bloc de pisos. Qui s’amaga a l’escala? Una introducció al drama tan actual dels refugiats.
HANNO. En Tolstoi, un conte de fades. Barcelona: Takatuka, 2010. ISBN 9788492696314
Una faula que planteja per què deixem que visqui gent al carrer si hi ha tantes cases buides.
HERNÀNDEZ, Pau Joan. El laberint de la plaça de la Font. Il·lustr. Roger Simó. Barcelona: Cruïlla, 2014.
ISBN 9788466136235

Una aventura protagonizada per dues nenes molt amigues que té com a teló de fons la crisi econòmica
i el drama dels desnonaments. No hi falta alguna escena central molt reivindicativa a la plaça del poble.
KOBALD, Irena; BLACKWOOD, Freya. Les dues mantes. Barcelona: Símbol, 2016. ISBN 9788415315308
Un exercici interessant, el de ficar-se a la pell d’una nena que ha de deixar el seu país i adaptar-se a una
nova manera de viure, una nova llengua… Per als refugiats tot és diferent, fins i tot el vent!
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MATEO, José Manuel. Migrar. Il·lustr. Javier Martínez Pedro. Vigo: Faktoría K de Libros, 2012.

ISBN

9788415250388

Un espectacular llibre acordió, il·lustrat amb tècniques artesanals, per explicar el fenomen de l’emigració de Mèxic als Estats Units.
MÜLLER, Jörg. El soldadito de plomo en dibujos, basado en el cuento de Hans Christian Andersen. Santa Marta de Tormes: Lóguez, 2016. ISBN 9788489804920
Versió il·lustrada del clàssic de Hans Christian Andersen però amb un gir sorprenent, que canvia l’enfocament que va donar-li l’autor danès: les escenes finals mostren una família d’un poble africà que viu
enmig d’un abocador mentre de fons passegen els turistes.
PAVÓN, Mar. Inseparables. Il·lustr. Maria Girón. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2015.

ISBN

9788494304613

Dues sabates sempre van juntes i tenen sentit com a parella. Qui podria necessitar-ne només una?
Doncs una nena com la que protagonitza aquest àlbum, a qui una maleïda guerra li ha pres una cama.
PAVÓN, Mar. Un lloc per a la Rula. Il·lustr. Maria Girón. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2015. ISBN
9788494284151

La Rula mira el seu entorn i té clar allò que vol, allà on vol anar. Però sembla que no hi té el mateix dret
que els altres infants. Una història contra el treball infantil i a favor del dret d’estudiar i jugar de tots els
nens i nenes.
SALA i VILA, Carles. L’home de les mans de xocolata. Il·lustr. Lluís Farré. Barcelona: Arcàdia, 2016. (La
Meva Arcàdia; 9) ISBN 9788494468063
L’home de les mans de xocolata ha treballat tota la vida en una feina que l’apassionava. Ara que es
jubila, algú li qüestiona si no ha perdut el temps. Som esclaus de la feina?
SÁNCHEZ-ANDRADE, Cristina. 47 trossets. Il·lustr. Guridi. Barcelona: Edebé, 2015. (Tucà. Sèrie Taronja;
26) ISBN 9788468316031
Una novel·la que parla de la síndrome de Down des del punt de vista d’un infant. La Pussy té una germana gran amb aquesta síndrome i ho viu amb tota la normalitat fins que alguns companys li fan la
punyeta.
grans lectors
BOSCH, Lolita. La ràbia. Barcelona: Ara Llibres, 2016. ISBN 9788416743018
A partir de les seves pròpies vivències i de tot un seguit d’entrevistes a assetjadors i víctimes, Bosch ha
escrit una novel·la documental que mostra totes les cares del bullying.
BRECHT, Bertolt. La croada dels nens. Il·lustr. Carme Solé Vendrell. Mataró: Magenta, 2011.

ISBN

9788461475872

La il·lustradora Carme Solé posa les imatges de l’horror al gran poema èpic del dramaturg i poeta alemany Bertolt Brecht. El poema explica l’aventura d’un grup de nens alemanys, polonesos i jueus que
fugen de la guerra durant el 1939.
BURGAS, Àngel. Kalimán en Jericó: pelaos de las calles, héroes de Medellín. Barcelona: Bambú,
2014. ISBN 9788483433102
Després d’una estada real a Colòmbia, Àngel Burgas escriu un llibre testimonial on recull les vides de
diferents nois i joves que sobreviuen pels carrers de Medellín. Un llibre dur, però necessari.
* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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CARRANZA, Maite. Camins de llibertat. Barcelona: Edebé, 2016. ISBN 9788468325156
Una història d’humor i una reivindicació de la memòria històrica es barregen en aquesta nova novel·la
de Carranza que també inclou una referència al món escolta i un homenatge a tots els personatges
anònims que van ajudar a creuar els Pirineus, camí de França, les víctimes de la Guerra Civil.
CATOZZELLA, Giuseppe. Córrer sense por. Carcaixent: Sembra, 2014. ISBN 9788494235030
Una mirada crítica a l’olimpisme sense el glamur de les grans festes, les banderes i les medalles. Un
retrat esfereïdor que explica la mort en una pastera de Samia Yusuf Omar, l’atleta somali que intentava
arribar a les Olimpíades de Londres 2012.
GAGNON, Michelle. Atrapats a la xarxa. Barcelona: Fanbooks, 2014. ISBN 9788415745846
Despertar-te sola enmig d’una nau industrial, estirada en un llit, i descobrir-te una cicatriu que no tenies.
Acabes de ser víctima d’una xarxa internacional de contraban d’òrgans.
GREDER, Armin. L’illa: una història quotidiana. Santa Marta de Tormes: Lóguez, 2015. ISBN 9788489804678
Una faula molt real i oportuna que ens parla del fet d’arribar a un lloc nou i ser-hi, o no, acollit. Els murs,
les fronteres, ser diferent… unes imatges directes que obliguen a posicionar-se.
HANIKA, Beate Teresa. Les llàgrimes de la Caputxeta. Barcelona: Takatuka, 2011. ISBN 9788492696550
Dura i esgarrifosa és la vida de la jove protagonista que pateix assetjament sexual per part del seu avi. Dura i
esgarrifosa és la permissibilitat amb què ho viu la seva família.
MANSO, Anna. Allò de l’avi. Barcelona: Cruïlla, 2016. ISBN 9788466141819
Un dels grans mals de la nostra societat és la corrupció de polítics i personatges públics que s’embutxaquen els nostres diners. Manso en fa un retrat des del punt de vista d’un jove que descobreix que el
seu avi ha fet un gran desfalc econòmic al país.
MULLIGAN, Andy. Trash: ladrones de esperanza. Barcelona: Salamandra, 2014. ISBN 9788498386431
Una aventura trepidant que, malgrat ser una ficció, mostra la crua realitat de molts pobles de l’Amèrica
del Sud que sobreviuen gràcies a tot allò que troben als abocadors, amb el retrat dels policies corruptes
i dels infants que sobreviuen sense cap mena de drets.
REINHARDT, Dirk. Train Kids. Lleida: Pagès, 2016. ISBN 9788499757742
El nom de train kids és el que s’aplica als nois que, enfilats clandestinament en trens de mercaderies,
intenten creuar Mèxic per arribar als Estats Units camí d’una vida millor. Aquesta vegada ho intenten
cinc joves, però aconseguir-ho és gairebé un miracle.
ROSA, Isaac. Aquí vivió: historia de un desahucio. Il·lustr. Cristina Bueno. Barcelona: Nube de Tinta,
2016. ISBN 9788415594741
Amb aquest còmic podrem conèixer un dels molts casos de famílies que per culpa de la bombolla immobiliària van perdre el pis i s’han trobat vivint al carrer.
ST. JOHN, Lauren. La cala del mort. Il·lustr. David Dean. Barcelona: Bambú, 2012. (Els Misteris de Laura
Marlin; 15). ISBN 9788483431689
Malgrat ser una història d’aventures, de misteri, de detectius, aparentment innocent, aquesta primera
aventura de la Laura Marlin ens mostra un dels mals més esgarrifosos del nostre segle: encara existeix
l’esclavatge i el treball infantil.
STEWART, Elizabeth. Connexions. Barcelona: Cruïlla, 2015. ISBN 9788466138741
Què tenen en comú una noia del Canadà, una de la Xina i una de l’Àfrica? Tres històries paral·leles que
parteixen del telèfon mòbil mostren les diferències entre persones i els abusos que pateixen uns pobles
perquè la resta de món pugui gaudir de tots els privilegis.
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TAN, Shaun. Emigrantes. Jerez de la Frontera: Bárbara Fiore, 2016. ISBN 9788415208914
Un còmic sense paraules que mostra el periple d’un emigrant anònim que, com molts altres, marxa del
seu país, deixant una família, a la recerca d’oportunitats.
TÀSSIES. Noms robats. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 9788466126984
Difícilment s’escriurà un altre llibre il·lustrat sobre el bullying amb la força del volum de Tàssies. Un llibre
que posa el lector a la barana, com a observador del conflicte, i l’obliga a posicionar-se.
VILLANUEVA, Muriel. Duna: diari d’un estiu. Il·lustr. Ferran Orta. Barcelona: Babulinka Books, 2015.
ISBN 9788494159077

Entre molts dels temes que afloren en aquesta petita joia, hi ha el de la transsexualitat en els infants. En
coneixerem un cas tractat de forma directa i amb molt de tacte, i ens agradaria pensar que és acceptat
i entès per tothom.

* Aquests llibres no es troben a la venda. Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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