Petits lectors
AMSALLEM, Baptiste; DAUVILLIER, Loïc. En Dino i en Pau: jocs prehistòrics. Barcelona: Bang,
2010. ISBN 978-84-15-05103-9
Còmic per a primers lectors en què descobrim en Dino, un dinosaure verd enorme, i en Pau, el seu
amic. Entre d’altres, en Pau fa servir l’esquena d’en Dino com a tobogan.
BALL, Sara. El llibre boig dels dinosaures. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 978-84-661-2524-6
Llibre sobre els dinosaures amb solapes que permeten fer combinacions entre diverses parts del
cos. Es poden arribar a fer mil dinosaures diferents!
BARRY, Frances. Salvem els animals. Barcelona: Joventut, 2011. ISBN 978-84-261-3857-6
Cada pàgina d’aquest llibre retrata un animal en perill d’extinció i dóna alguns consells per ajudar
a fer que no desapareguin.
BLACKFORD, Harriet. Història d’en Goril·la. Il·lustr. Manja Stojic. Alqueria, 2009. ISBN 978-84-937062-3-4
Història il·lustrada de la vida d’un goril·la. Inclou una alerta sobre els perills que amenacen aquesta
espècie d’animal.
BROWNE, Anthony. Cosita linda. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 2008. ISBN 978-9681685782
Un goril·la en captiveri demana que li portin un amic i li duen un gat, Linda. Tots dos es convertiran
en bons amics i faran el possible per continuar plegats.
COUSSEAU, Alex; CHOUX, Nathalie. Los mamuts, los ogros, los extraterrestres y mi hermana
pequeña. Madrid: SM, 2010. ISBN 978-84-675-3794-9
Una nena pregunta al seu pare sobre l’existència dels mamuts. La resposta acaba sent una reflexió
sobre la imaginació.
DOYLE, Malachy. El ball del tigre. Il·lustr. Steve Johnson i Lou Funcher. Barcelona: Joventut, 2006.
ISBN 978-84-261-3538-4

Una nit, una nena ensopega amb un tigre al bosc. A canvi del seu silenci, el tigre li permet anar a
ballar amb ell totes les nits de lluna plena.
FEARNLEY, Jan. Milo l’armadillo. Barcelona: Intermón Oxfam, 2010. ISBN 978-84-8452-673-5
Pel seu aniversari, la Maria vol un conill, però li regalen un armadillo. Llibre sobre els amics
imaginaris que ajuda a valorar el que es té.
KERR, Judith. El tigre que va venir a berenar. Barcelona: Hipotèsi, 2010. ISBN 978-84-937469-5-7
Un clàssic alemany que explica la visita d’un tigre a casa d’una nena i una mare, i el diàleg tan
curiós que arriben a tenir.
KIMIKO. El dinosaure. Barcelona: Corimbo, 2004. ISBN 978-84-8470-172-7
Col·lecció que permet conèixer els animals als més petits de la casa. En aquest cas, es parla dels
animals més grans: els dinosaures.

LAYTON, Neil. Óscar y Arabella. Barcelona: Serres, 2009. ISBN 978-84-9867-223-7
Les peripècies de dos mamuts molt llestos que havien de pensar ràpid per fugir del seu principal
enemic: l’home de les cavernes.
OBIOLS, Anna. Estegosaure. Il·lustr. Subi. Barcelona: Edebé, 2011. (Dinos) ISBN 978-84-683-0357-4
El nen protagonista parla amb un dinosaure, i no serà fins al final del conte que es descobrirà que
l’animal és un nino de peluix que dorm amb ell a les nits.
RAVISHANKAR, Anushka; BISWAS, Pulak. Tigre grimpador. Barcelona: Thule, 2005. ISBN 978-84-9647310-2

Llibre de caire gairebé artesanal, en el qual un cadell de tigre visita un poble i provoca un gran
enrenou.
SCHOSSOW, Peter. El petit Dodo. Barcelona: Joventut, 2008. ISBN 978-84-261-3686-2
Un capità de vaixell troba un ou enorme que pertany a un ocell extingit, el dodo! La recerca del
seu lloc d’origen els portarà fins a l’illa Maurici.
SORRIBAS, Sebastià. En Luka i el dinosaure. Il·lustr. Ignasi Blanch. Barcelona: La Galera, 2004.
(Cues de Sirena) ISBN 978-84-246-2092-9
En Luka es fa amic d’un petit dinosaure. Li busca un nom, l’amaga al bosc perquè no el portin al
zoo i es prometen una gran amistat.
WILLIS, Jeanne. Gorilón. Il·lustr. Tony Ross. Barcelona: Ekaré, 2010. ISBN 978-84-9377-672-5
Una ratolina perd el seu fill i recorrerà mig món per trobar-lo. Un goril·la li va al darrere, i sembla
que la persegueix per menjar-se-la, o potser per...

Lectors mitjans
BROWNE, Anthony. King Kong. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 2006. ISBN 968-167-987-3
Història en paper, plena d’aventures, del gran goril·la King Kong, que viu en una illa llunyana i que
va triomfar al cinema.
CHEN, Jiang Hong. Petit Àguila. Barcelona: Corimbo, 2004. ISBN 978-84-8470-143-3
Una nit, el mestre Yang troba un nen mig mort de fred. L’infant es convertirà en el seu deixeble en
la lluita de l’Àguila, un estil de kung-fu basat en l’observació d’aquest animal.
JANOSCH. Oh!, que bonic és Panamà. Barcelona: Hipòtesi, 2010. ISBN 978-84-937469-6-4
Pel petit Ós i el petit Tigre, Panamà és el nom de la terra dels seus somnis, i cap allà encaminen
les seves passes.
KIRKEGAARD, Ole Lund. Otto, el rinoceront. Barcelona: Grup Promotor, 2007. ISBN 978-84-7918-264-9
Dos amics dibuixen un rinoceront que acaba cobrant vida. L’animal els portarà a situacions ben
divertides.
KNISTER. El dinosaure salvatge. Barcelona: Brúixola, 2005. (Tina Superbruixa i en Pitus) ISBN 97884-8304-832-0

El germà de la Tina Superbruixa té una col·lecció de dinosaures de joguina que a ella no li deixa
ni tocar. Per això la Tina decideix aconseguir un dinosaure de veritat per a ella sola.

PHILIPPO, Sophie. Els secrets dels mamuts. Barcelona: Combel, 2009. ISBN 978-84-9825-039-8
Llibre que ens permet descobrir els secrets dels mamuts: com eren, on vivien i la manera com es
van extingir.
SCHEFFLER, Ursel. Els caçadors de rinoceronts. Il·lustr. Hannes Gerber. Barcelona: Ed. del Pirata,
2011. (Comissari Llampec) ISBN 978-84-96569-89-8
Aquest cop, el comissari Llampec rep una invitació per anar a un safari a l’Àfrica. La mort d’un
rinoceront per part d’uns caçadors furtius els crearà problemes.
THIÉS, Paul. Ferotge, el cavernícola, no té por de res. Il·lustr. Marc Torrent. Barcelona: La Galera,
2009. (Ferotge, el Cavernícola) ISBN 978-84-246-3065-2
En Petit Ferotge viu en una cova. La seva mare fa unes sopes de mamut delicioses, i el pare caça
tigres a cops de garrot. I ell no té por de res.

Grans lectors
BANKS, Lynne Reid. Tigre tigre. Barcelona: Bambú, 2010. (Exit) ISBN 978-84-8343-115-3
Dos cadells de tigre són capturats a la selva i portats cap a Roma, on els tocarà portar vides ben
diferents: l’un serà la mascota de la filla del cèsar, i a l’altre l’entrenen per matar.
LAMBECK, Silke. El senyor Silvestre. Il·lustr. Karsten Teich. Barcelona: Takatuka, 2009. ISBN 978-8492696-21-5

Des que en Moritz coneix el senyor Silvestre, un veí d’escala gens normal, res torna a ser igual
que abans. Entre d’altres, en Moritz descobrirà el tigre del parc.
LEWIS, Gill. Kulanjango: el viatge de l’àliga. Barcelona: Cruïlla, 2011. ISBN 978-84-661-2165-1
Història commovedora sobre l’amistat, la solidaritat i l’amor per la natura. Dos amics comparteixen
un secret relacionat amb una àliga protegida que visita el lloc on viuen.
MORA, Amèlia; VAL, Albert. Floquet de neu. Barcelona: Estrella Polar, 2011. (La Butxaca) ISBN 97884-9930-434-2

Cansat de ser albí, en Floquet de Neu se’n va a la recerca de la Bruixa del Nord, l’única capaç de
convertir-lo en un goril·la com els altres. Els seus amics l’acompanyaran.
MORAVIA, Alberto. Històries de la prehistòria. Barcelona: Viena, 2010. (El Jardí Secret) ISBN 97884-8330-553-9

Històries breus, originals i fantàstiques sobre el perquè d’animals ben coneguts. Un clàssic del
gran escriptor italià Alberto Moravia.
ZIMNIK, Reiner. El petit tigre rugidor. Barcelona: Viena, 2011. (El Jardí Secret) ISBN 978-84-8330-668-0
Un altre clàssic, en aquest cas de Reiner Zimnik, en el qual un tigre, convençut de la força del seu
terrible rugit, se’n va més enllà dels seus boscos. Retrat en clau d’humor de la gosadia i la ingenuïtat
infantil.

Petits lectors
ALONSO, Fran; VICENTE, Manuel G. La araña y yo. Sevilla: Kalandraka, 2009. ISBN 978-84-96388-45-1
L’amistat entre una nena i una aranya li serveix a l’autor per fer un recorregut fotogràfic per totes
les parts del cos humà.
ARMENGOL, Gemma. La família pilotera. Il·lustr. Óscar Julve. Barcelona: Animallibres, 2009. (Les
Bestioles del Jardí) ISBN 978-84-96726-58-1
Una família d’escarabats piloters han arribat al jardí i en molesten els habitants, però l’Antonieta
té la solució al problema.
CANYELLES, Anna. Tinc polls. Il·lustr. Agustín Comotto. Barcelona: Edebé, 2006. ISBN 978-84-236-7871-6
Una nova història d’en Vito –de Gustavito–, en aquest cas relacionada amb una colla de polls que
el visiten.
CARLE, Eric. L’erugueta goluda. Madrid: Kókinos, 2007. ISBN 978-84-9662-952-3
Vet aquí la manera com una eruga es torna papallona. Amb aquest conte, els més petits aprenen
els tipus d’aliments, els dies de la setmana, els colors...
CARRETERO, Mónica. Circo de pulgas. Madrid: Cuento de Luz, 2010. ISBN 978-84-9-378145-3
Una colla de puces, cansades de viure enmig de pèls, decideixen canviar de vida i crear un circ
ple de màgia, alegria i color.
ERLBRUCH, Wolf. Els cinc horribles. Barcelona: Joventut, 2001. ISBN 978-84-261-3224-6
Cinc animals que tothom considera horribles acorden fer alguna cosa perquè els altres animals
els mirin d’una altra manera.
GRAVETT, Emily. De què té por el ratolí? Barcelona: Cruïlla, 2007. ISBN 978-84-661-1803-3
Les pors del ratolí ens serveixen per posar nom a totes i cadascuna de les nostres pors.
KRINGS, Antoon. Rufina Llimaga. Barcelona: Blume, 2010. (Bestioles Curioses) ISBN 978-84-9801-527-0
Al bell mig de l’hort hi viu una llimaga. La seva passió són les fulles de col, i li agrada compartir
taula amb amics i familiars.
LIES, Brian. Ratpenats a la biblioteca. Barcelona: Joventut, 2009. ISBN 978-84-261-3726-5
Una nit, una colla de ratpenats a qui els agrada la lectura entren a la biblioteca aprofitant que el
bibliotecari es deixa una finestra oberta.
MAZO, Margarita del. Mosquito. Il·lustr. Roger Olmos. Pontevedra: OQO, 2009. ISBN 978-84-96788-97-8
Conte surrealista en el qual un mosquit ofereix ajuda a un avi per saber quina és la carn més
gustosa a canvi d’una dentadura de ferro.
PI ANDREU, Andrés. L’abella de més. Il·lustr. Kim Amate. Barcelona: Takatuka, 2011. ISBN 978-84-92696-57-4
Sembla que al rusc hi ha una abella de més i no hi ha espai per a tothom. Entre totes, caldrà cercar
una solució.
REDLICH, Ben. No siguis poca-solta! Barcelona: Joventut, 2008. ISBN 978-84-261-3684-8
En Charlie va per tota la sabana burlant-se dels altres animals. La cosa canviarà quan es miri el
seu propi cul.

TIMMERS, Leo. Corb. Barcelona: Animallibres, 2009. ISBN 978-84-96726-64-2
En Corb, amb el seu color negre, fa por als altres animals. És per això que té una idea per canviar
d’aspecte.
TINO. Piips. Il·lustr. Susanne Strasser. Barcelona: Takatuka, 2011. ISBN 978-84- 92696-49-9
La Lídia vol tenir una mascota, però no una qualsevol: ella vol un ratolí. Per evitar-ho, els pares
porten altres animals. Un enorme embolic!
UNGERER, Tomi. Críctor. Pontevedra: Kalandraka, 2011. ISBN 978-84-92608-42-3
Un dia, una senyora francesa rep un paquet del seu fill, que viu a l’Àfrica. A dins, hi ha una serp
que es convertirà en una curiosa mascota.

Lectors mitjans
ANGULO, Elena. El camaleó enfadat. Il·lustr. Cristina Durán. Bellaterra: Lynx, 2010. (Ales de Paper.
Sèrie Taronja; 8) ISBN 978-84-96553-73-6
En Bernat és un camaleó que sempre està sol i enfadat, i no li agrada canviar de color ni que ho
facin els altres. Un company li farà veure la importància de tenir amics.
ASCH, Frank. Els ratolins de la senyora Marlowe. Il·lustr. Devin Asch. Barcelona: Joventut, 2007.
ISBN 978-84-261-3624-4

La senyora Marlowe és una gata que porta una doble vida: de dia fa de bibliotecària amb els seus
companys felins; de nit, a casa, l’espera una família de ratolins.
BLENGINO, Luca; PASCHETTA, Marco. Giotto, l’eruga. Barcelona: Bang, 2011. ISBN 978-84-15051-17-6
Giotto és una eruga que està a punt de viure una meravellosa transformació: es convertirà en
papallona!
FESTA, Enza Emira. P.O.L.L.S. Il·lustr. Manuela Santini. Barcelona: Estrella Polar, 2011. (L’Odissea)
ISBN 978-84- 9932-468-5

Alguna vegada has tingut polls? L’Ariadna es fica els dits entre els rínxols i es rasca i es rasca...
FONTÁN, Luisa. Los bichos bola. Il·lustr. Carmen Segovia. Madrid: Los Cuatro Azules, 2011. ISBN 97884-937295-9-2

Dos germans surten a fer un tomb pel bosc, i mentre passegen parlen, recullen cuques i apareix
una guineu… Com reaccionaran?
GIL, Carmen. El príncep gripau. Il·lustr. Víctor Escandell. València: Versos y Trazos, 2008. ISBN 97884-935727-7-8

Una fada molt empipada converteix el príncep Facund en un gripau rabassut i repugnant. Els reis
manen als seus súbdits que el busquin.
HUXLEY, Aldous. Els corbs de Pearlblossom. Il·lustr. Carmen Segovia. Barcelona: Cruïlla, 2006. ISBN
978-84-661-1755-5

El senyor i la senyora corb estan desesperats: no poden tenir fills perquè cada matí la serp els pren
els ous, i hauran de demanar ajuda.
LOSANTOS, Jordi. Tots els colors del camaleó. Il·lustr. Cristina Losantos. Barcelona: Cruïlla, 2011.
ISBN 978-84-661-2936-7

En Max, el camaleó, ha perdut la capacitat de canviar de color. Per no posar en perill els companys
del seu poblat, haurà d’emprendre un viatge.

MARTÍ, Meritxell. Uns tigres petits, petits com mosquits. Il·lustr. Esther Burgueño. Barcelona: La
Galera, 2010. (Grumets) ISBN 978-84-246-3344-8
Al pati de casa de la protagonista va aparèixer un tigre. De fet, era un mosquit amb vestit de tigre
que a la que es despistava li clavava el fibló.
RIBAS, Miquel. El pop inquiet. Il·lustr. Jordi Sales. Barcelona: Bambú, 2009. (Joves Lectors) ISBN
978-84-8343-055-2

Història d’un pop que no para mai quiet i que li sembla que al mar ja ho ha vist tot. Ara vol descobrir
les meravelles de la terra.
WIESNER, David. Art y Max. Barcelona: Océano Travesía, 2011. ISBN 978-84-494-4362-6
L’Arturo és pintor, i en Max, un aprenent. Entre ells sortiran dificultats, però en Max aprendrà a
pintar força aviat.

Grans lectors
BELLI, Gioconda. El taller de les papallones. Cadis: Barbara Fiore, 2007. ISBN 978-84-936185-0-6
Un grup d’artistes han de dissenyar els animals en un món que encara està en construcció. L’Odaer
vol crear una criatura bella i voladora, però...
BONDOUX, Anne-Laure. La tribu. Barcelona: Bambú, 2008. (Grans Lectors) ISBN 978-84-8343-044-6
La Balboa és una rata a qui li agrada anar pel port a la recerca de peix fresc. Un dia troba morts
els seus, i, tota sola, haurà d’enfrontar-se a les seves pors i a les rates de claveguera.
CAPEK, Karel. La guerra de las salamandras. Barcelona: Gilgamesh, 2003. ISBN 978-84-96208–28–5
Les salamandres són uns animals pacífics, les propietats de les quals captiven els governants, de
manera que les faran servir per modernitzar els exèrcits.
FOMBELLE, Thimotée de. Un mil·límetre i mig d’heroisme. Barcelona: Estrella Polar, 2007. (Tobi
Lolness; 1) ISBN 978-84-9787-267-6
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.
GÓMEZ OJEA, Carmen. La Tana i en Toni. Il·lustr. Noemí Villamuza. Bellaterra: Lynx, 2006. (Ales de
Paper. Sèrie Verda; 3) ISBN 978-84-96553-16-3
En Toni vol una mascota, però els pares no li deixen tenir cap animal. Ell cuida d’amagat tots els
animalons que troba: mosques, aranyes… fins que un dia apareix una sargantana.
KENNEN, Ally. La Bèstia. Barcelona: La Galera, 2009. ISBN 978-84-246-3267-0
De petit, a l’Stephen li regalen una estranya mascota que anirà cuidant i alimentant. La mascota
es convertirà en una bèstia ferotge.
SNICKETT, Lemony. La sala dels rèptils. Il·lustr. Brett Helquist. Barcelona: Columna, 2001. (Una
Sèrie d’Històries Desafortunades) ISBN 978-84-664-0403-7
Als germans Baudelaire els passen tot de fets desafortunats i tenen una vida desagradable. En
aquest cas, arriben a casa d’un oncle excèntric aficionat als rèptils.
STOCKTON, Frank R. L’home abella. Il·lustr. P. J. Lynch. Barcelona: Vicens Vives, 2009. (Pinyata; 18)
ISBN 978-84-316-9265-0
Un ancià que viu envoltat d’abelles emprèn un viatge ple d’aventures perilloses per descobrir els
seus veritables orígens.

Petits lectors
CASAS, Lola. Ernest. Il·lustr. Gusti. Barcelona: Serres, 2007. ISBN 978-84-787-1892-4
El lleó Ernest rumia quina seria la millor caça del dia, però immers en aquestes cabòries no s’ha
recordat de recollir els seus fills.
CASTERMAN, Geneviève. Esperant en Timoun. Barcelona: Flamboyant, 2011. ISBN 978-84-938-6023-3
Heus aquí el retrat d’una adopció des del punt de vista de la mare cocodril que espera, impacient,
l’arribada del seu petit.
Contes del llop. Barcelona: La Galera, 2011. ISBN 978-84-246-4072-9
Recull de contes populars en què el llop és el gran protagonista. Tots els contes s’havien editat
anteriorment als «Contes Populars» de la Galera.
CORMAND, Bernat. El dibuixant d’óssos. Barcelona: SD, 2008. ISBN 978-84-936-2438-5
El dibuixant d’óssos ha voltat arreu del món per poder fer els seus dibuixos. Però encara n’hi falta
un, a la seva col·lecció: l’ós polar.
DENEUX, Xavier. A tocar de la sabana. Barcelona: Combel, 2010. ISBN 978-84-982-5547-8
Un llibre tàctic per endinsar els més petits en el món de la sabana africana. A la mateixa col·lecció
també trobem el mar i la granja.
GANGES, Montse. El tigre. Barcelona: Combel, 2011. (On Visc? El Cavall Volador Clàssic. Zoo) ISBN
978-84-982-5638-3

Una col·lecció per conèixer quatre coses molt interessants dels animals. Saps on viuen els tigres?
GUILLOPPÉ, Antoine. Lluna plena. Barcelona: Macmillan, 2011. ISBN 978-84-794-2922-5
El silenci ha cobert tot el bosc, tot és calma per als animalons que l’habiten. Però, de cop i volta,
un petit soroll sorgeix de qui sap on… Què deu ser?
HELLINGS, Colette. Un bebè caigut del cel. Barcelona: Corimbo, 1998. ISBN 978-84-951-5013-1
Ens apropem silenciosament a la sabana per saber com neix una petita girafa i com són els seus
primers dies de vida.
HUTCHINS, Pat. L’Angelina surt a fer un tomb. Pontevedra: Kalandraka / Barcelona: Hipòtesi, 2010.
ISBN 978-84-937-4699-5

Reedició d’un clàssic il·lustrat, sense paraules, que ens mostra tots els intents frustrats de la guineu
per atrapar una gallina.
JACOBS, Nadine. Zèfir: la petita zebra en perill. Barcelona: Corimbo, 2003. ISBN 978-84-847-0109-5
Tot i que els seus pares la cuiden molt, una zebra acabada de néixer a la sabana africana pot córrer
molts perills. Alerta!
KNUDSEN, Michelle. El lleó de la biblioteca. Barcelona: Ekaré, 2007. ISBN 978-84-934-8632-7
A les biblioteques pots trobar gent de tota mena i condició, però poques vegades tens l’honor de
comptar amb un usuari tan especial: un lleó de bo de bo.

LETÉN, Mats. Finn Herman. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2009. ISBN 978-84-924-1239-6
De mascotes n’hi ha per a tots els gustos, però en Finn Herman és un cocodril ben curiós per portar
lligat amunt i avall pel carrer. Curiós o perillós, llegiu i opineu!
LIONNI, Leo. Neda-que-neda. Sevilla: Kalandraka, 2007. ISBN 978-84-8464-629-7
Perillós? No, de cap manera, el petit Neda-que-neda no ho és pas. Però per a tots els peixos com
ell el mar és un lloc ple de perills, i en qualsevol moment una gran tonyina pot aparèixer davant
seu.
OLDLAND, Nicholas. L’ós que abraçava els arbres. Barcelona: Símbol, 2010. ISBN 978-84-9598-772-3
Per a l’ós protagonista d’aquesta història, abraçar els éssers humans és la millor cosa que podem
fer cada vegada que topem amb un. Arbres, animalons o animalassos, ell ho té ben clar.
PHILLIPS, Trish. El gran ós que es va empassar una mosca. Barcelona: Combel, 2007. (Llibres del
Mos) ISBN 978-84-982-5196-6
Quan un ós s’empassa una mosca no ho té gens fàcil: haurà de menjar-se alguna altra bèstia que
pugui atrapar-la. Ben mirat, però, aquesta història pot acabar molt malament...
SADAT, Mandana. Mi león. Mèxic DF: Fondo de Cultura Económica, 2006. ISBN 978-96-816-8028-2
Una història sense paraules que narra la forta amistat entre un infant i un lleó.
SALA I VILA, Carles. Sóc un hipopòtam. Barcelona: Barcanova, 2011. (El Petit Univers) ISBN 978-84489-2696-0

Una col·lecció de llibres de cartró perquè els més petits coneguin animals tan sorprenents com
els hipopòtams.
VADON, Catherine. Els secrets del tauró. Barcelona: Combel, 2007. ISBN 978-84-9825-224-8
Qui no té por dels taurons? Ben segur que són uns dels animals més temuts dels mars i oceans.
En aquest petit manual en coneixereu moltes coses.
WORMELL, Christopher. Feres ferotges. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN 978-84-261-3793-7
Les mares es fan un tip de donar consells i ordres als seus fills: no entris al bosc que hi ha feres
ferotges!! Però ves! Els infants no sempre els fan cas...

Lectors mitjans
DAHL, Roald. El fantàstic senyor Guillot. Il·lustr. Quentin Blake. Barcelona: La Magrana, 2010. (Les
Ales Esteses; 290) ISBN 978-84-8264-101-0
La família del senyor Guillot és un malson per a tres grangers avars i malcarats que ja estan farts
de patir tants robatoris a la granja. Qui guanyarà la guerra, però?
DAHL, Roald. La Girafa, el Pelicà i jo. Il·lustr. Quentin Blake. Barcelona: Alfaguara, 2002. ISBN 97884-7911-681-1

Et pots creure que una girafa, un pelicà i un mico facin de netejavidres? Doncs aquesta només és
una de les idees esbojarrades que amaga aquest llibre!
DICAMILLO, Kate. La elefanta del mago. Barcelona: Noguer, 2010. ISBN 978-84-2790-113-1
Tot i que no sempre ens podem creure les paraules d’una endevina, quan a en Peter li diuen que
per trobar la seva germana ha de seguir una elefanta, la vida li fa un tomb de cent vuitanta graus.

ERLBRUCH, Wolf. El milagro del oso. Madrid: Lóguez, 2002. ISBN 978-84-8980-451-6
Com es fan els nens? Ah! Aquesta pregunta també preocupa molt l’ós. Com neixen els ossets?
Potser algun animal li pot donar alguna pista…
LANDA, Mariasun. Un elefant amb cor d’ocell. Il·lustr. Emilio Urberuaga. Barcelona: Barcanova,
2004. (Sopa de Llibres. Sèrie Groga; 58) ISBN 978-84-4890-968-2
Fer de mestra en una escola d’elefants pot ser tota una gran aventura i una gran experiència
educativa. Sobretot perquè d’elefants, igual com d’infants, n’hi ha de tota mena.
LOBEL, Arnold. L’oncle elefant. Pontevedra: Kalandraka; Barcelona: Hipòtesi, 2011. ISBN 978-84-1517009-9

El petit elefant marxa uns quants dies amb el seu oncle. Des del primer moment, en el viatge en
tren, tot el que viurà seran petites experiències molt enriquidores.
MORRIS, Jackie. L’ós blanc: conte inspirat en una llegenda inuit. Barcelona: ING, 2010. ISBN 97884-8982-573-4

Fa molts i molts anys, un ós polar va ser robat de la seva mare. Una família de caçadors el troben
i el cuiden amb tot l’amor possible.
OFOGO NKAMA, Boniface. El lleó Kandinga. Il·lustr. Elisa Arguilé. Barcelona: Hipòtesi, 2009. ISBN
978-84-9366-675-0

Una història provinent de la tradició oral africana en què el lleó Kandinga troba la mort per culpa
de la seva avarícia.
RECHEIS, Käthe. Germà dels óssos. Il·lustr. Franz Hoffmann. Barcelona: Barcanova, 2005. (Sopa de
Llibres. Sèrie Groga; 44) ISBN 978-84-4890-954-3
És possible la relació directa i estreta entre els homes i els óssos? Aquesta història recrea una
aventura similar a la de Mowgli però amb óssos.
RIBAS FIGUERAS, Miquel. Formidable! Il·lustr. Marc Torrent. Barcelona: Bambú, 2007. (Joves
Lectors; 5) ISBN 978-84-8343-019-4
La Fina Formiga, tot i ser la girafa més petita del ramat, és de llarg la més atrevida i aventurera.
WALSH, Maria Elena. Dailan Kifki. Il·lustr. Vilar. Madrid: Siruela, 2009. (Las Tres Edades; 186) ISBN
978-84-9841-287-1

Què faries si et trobessis un elefant a la porta de casa? A la protagonista d’aquesta història li ha
passat, i ara ella i l’elefant viuen un munt d’aventures ben surrealistes.
WILD, Margaret. Guineu. Il·lustr. Ron Brooks. Barcelona: Ekaré, 2005. ISBN 978-84-9330-608-3
El mal pur, la maldat, l’enveja… En aquesta mena de faula moderna, la guineu exemplifica com pot
arribar a ser de terrible la maldat humana.

Grans lectors
AIKEN, Joan. Los lobos de Willoughby Chase. Barcelona: Salamandra, 2010. ISBN 978-84-9838-296-9
Primer llibre d’aventures d’una sèrie de dotze titulada «Crónicas de los Lobos», ambientada en una
Anglaterra imaginària que al segle XIX estava infestada de llops.

BURROUGHS, Edgar Rice. Tarzan de les mones. Barcelona: La Magrana, 1997. (L’Esparver; 135) ISBN
84-7410-934-5 (*)

Tot i que molta gent coneix la història d’aquest infant que va créixer gràcies a l’adopció d’una
família de mones, pocs han llegit la novel·la real, un clàssic d’aventures amb una gran força
narrativa.
DELGADO, Josep Francesc. Els llops de la lluna roja. Barcelona: Estrella Polar, 2009. (L’Odissea)
ISBN 978-84-926-7157-1

Amb el rerefons de l’arribada de les tropes franquistes al Berguedà l’any 1939, la història de
supervivència de la jove Maria entre els llops pot llegir-se com una metàfora de les lluites entre
homes.
GARCIA LLORCA, Antoni. El salvatge. Barcelona: Cruïlla, 2010. (Gran Angular; 162) ISBN 978-84-6612526-0

Recreació d’una història real sobre la supervivència d’un infant abandonat enmig dels perills d’una
muntanya, entrellaçada amb una ficció propera a la mitologia i amb el rerefons de la postguerra
espanyola.
GUÉRAUD, Guillaume. Omega y la osa. Il·lustr. Beatrice Alemagna. Madrid: Kókinos, 2008. ISBN 97884-9662-985-1

Estranya i intensa relació entre una gran óssa i una nena. Un conte enigmàtic que no deixa
indiferent…
HERGÉ. Tintín al llac dels taurons. Barcelona: Joventut, 2005. ISBN 978-84-2615-660-6
De totes les aventures protagonitzades pel jove periodista, només en aquesta s’haurà d’enfrontar
amb els ullals afilats d’uns taurons…
KESSEL, Joseph. El lleó. Barcelona: Empúries, 2002. (L’Odissea; 125) ISBN 978-84-7596-943-5
Al llarg d’un viatge per l’Àfrica, un viatger coneix la família responsable d’una reserva natural de
Kenya. I és aquí on serà testimoni de la relació, gairebé d’amor, entre una nena i un lleó.
KIPLING, Rudyard. El llibre de la jungla. Barcelona: Edicions 62, 2006. (La Butxaca) ISBN 978-84-9254987-0

Un clàssic de la literatura universal, indispensable. Recull un seguit de contes i històries entrellaçades,
algunes protagonitzades per Mowgli o per altres animals salvatges de la jungla.
LONDON, Jack. Ullal blanc. Barcelona: Cruïlla, 1998. (Clàssics Universals; 8) ISBN 978-84-8286-507-2
Clàssic de les novel·les d’aventures protagonitzat per un llop d’Alaska. D’Ullal Blanc en coneixerem
aventures, vivències i bons i mals moments, des del seu naixement fins a les relacions amb els
seus amos i amics.

Petits lectors
CASAS, Lola. Em diuen Tano. Il·lustr. Raúl Nieto. Barcelona: La Galera, 2010. (Cues de Sirena, 16)
ISBN 978-84-246-2086-8

Per als primers lectors, una història senzilla d’un ruc que ens explica quin és el seu dia a dia a la
granja.
CHURCH, Caroline Jayne. La cabra Pometa. Sant Cugat del Vallès: Símbol, 2008. ISBN 978-84-95987-58-7
La cabra Pometa viu en una granja plena d’arbres, però una tempesta els fa malbé. Per sort, gràcies
a la seva ajuda els pomers tornaran a brotar.
GANGES, Montse. El xai de somiar. Il·lustr. Imapla. Barcelona: Combel, 2011. ISBN 978-84-9825-479-2
Un llibre per deixar de ser bebè i, al mateix temps, aprendre a fer servir el coixí. Porta una peça
d’encaix amb el personatge.
HAWKINS, Emily. És hora de tornar a casa, conillet. Il·lustr. John Butler. Barcelona: Joventut, 2010.
ISBN 978-84-261-3791-3

El conillet camina pel bosc i es fa fosc. Tota una colla d’animals l’ajudaran a tornar a casa i a
superar la por a la foscor. Llibre màgic que canvia d’imatge quan obres la pàgina.
HORACECK, Petr. L’oca ruca. Barcelona: Joventut, 2009. ISBN 978-84-261-3631-2
Una oca vol ser diferent de les altres: vol lliscar com un pingüí, raucar com un tucà o rugir com
un lleó, però les coses no són tan fàcils. Haurà d’estar ben motivada per provar de fer tots els
papers de l’auca.
JANISH, Heinz. A casa. Il·lustr. Helga Bansch. Barcelona: Baula, 2004. ISBN 978-84-479-1259-9
Una gallina volta per les cases de diferents animals. Totes tenen coses maques i diferents, però,
és clar, com a casa nostra enlloc!
MCBRATNEY, Sam. Endevina com t’estimo. Il·lustr. Anita Jeram. Madrid: Kókinos, 2002. ISBN 978-8488342-53-9

La petita llebre i la gran llebre volen expressar com de grans són els sentiments que tenen l’una
per l’altra, però de vegades és difícil mesurar l’amor!
MOLIST, Pep. La Plis Plau se’n va a buscar l’estiu. Il·lustr. Cristina Sardà. Barcelona: Baula, 2005.
ISBN 978-84-479-1414-2

La Plis Plau se’n va a buscar l’estiu a la Muntanya de l’Altre Cantó i pel camí es troba els seus
amics, però també un ós malhumorat que no la deixa passar. Trobarà el que busca, a la fi?
RAMON, Elisa. El gall enamorat. Il·lustr. Francesc Rovira. Barcelona: Baula, 2011. (Capsa de Contes;
17) ISBN 978-84-479-2304-5
El gall no es comporta com sempre. Diuen que està enamorat, però les gallines estan totes enfadades
amb ell perquè les desperta a trenc d’alba. Potser les coses no són el que semblen...
SHANON. David. L’ànec va en bici. Barcelona: Joventut 2002. ISBN 978-84-261-3271-0
Hi ha res més divertit que agafar unes bicicletes que s’han deixat uns nens repenjades en una
tanca? L’ànec ho descobreix i s’ho passa bomba!!

SMALLMAN, Steve. L’ovelleta que va venir a sopar. Il·lustr. Joelle Dreidemy. Barcelona: Beascoa,
2007. ISBN 978-84-488-2455-6
Si ets una ovelleta perduda una nit d’hivern i veus una caseta per aixoplugar-te, no hi trucaries?
Encara que hi visqui un llop que fa dies que menja sopa de verdures? Pobra ovelleta!
STEPFFENSMEIER, Alexander. La Florentina a l’aguait. Barcelona: Barcanova, 2010. ISBN 978-84-4892590-1

La Florentina és una vaca trapella. El que més li agrada fer és espantar el pobre carter que ve cada
dia a portar el correu! I el carter ja n’està tip, dels ensurts! Se n’haurà d’enginyar alguna per posar
fi a la situació.

Lectors mitjans
CASAS, Lola. L’escala d’en Pinxo. Il·lustr. Carmen Queralt. Bellaterra: Lynx, 2006. (Ales de Paper.
Sèrie Taronja; 4) ISBN 978-84-96553-07-1
En Pinxo és un ratolí molt llest i decidit, però també molt petit, i no arriba a agafar una pinya que
ha vist dalt d’un pi. Per aconseguir-ho haurà de posar a prova el seu enginy.
CHEN, Jiang Hong. El cavall màgic de Han Gan. Barcelona: Corimbo, 2004. ISBN 978-84-84701743
Han Gan dibuixa tan bé que els cavalls que pinta cobren vida. La història del cavall màgic és una
llegenda, però Han Gan sí que va existir de veritat. Era un pintor de cavalls extraordinari que va
viure a la Xina fa més de 1.200 anys.
JOHANSEN, Hanna. La gallineta que volia pondre ous d’or. Il·lustr. Núria Mañé. Barcelona:
Barcanova, 2004. ISBN 978-84-489-0955-0
Hi ha gallines tranquil·les, esverades, pacífiques, esbojarrades… i també n’hi ha d’originals i
tossudes que volen aprendre a pondre ous d’or!
KIMPTON. Diana. El xai-gur. Il·lustr. Rosalind Beardshaw. Madrid: Artime, 2006. ISBN 978-84-8768067-0

El petit xai no té mare i se sent molt sol. Quan es troba amb la cangur, tots dos són molt feliços.
Però, com ho pot fer el xai per assemblar-se a la seva mare adoptiva?
LOBEL, Arnold. El porquet. Barcelona: Hipòtesi, 2009. ISBN 978-84-936667-8-1
El porquet viu en una granja on tot està net i repolit, i, és clar, no l’acaba de convèncer que no hi
hagi ni una mica de fang per rebolcar-s’hi.
MARAGALL, Joan. La vaca cega i altres poemes. I·lustr. Subi. Barcelona: Baula, 2010. ISBN 978-84479-1997-0

«És cega. D’un cop de roc llançat amb massa traça, el vailet va buidar-li un ull, i en l’altre se li ha
posat un tel: la vaca és cega»… El poema de Joan Maragall, amb unes precioses il·lustracions de
Subi.
MOLIST, Pep. La Moli i la Doli. Il·lustr. Valentí Gubianas. Barcelona: Barcanova, 2010. (Sopa de
Llibres. Sèrie Groga) ISBN 978-84-489-2566-6
La Moli és una ovella que sempre havia desitjat tenir una germana. Un dia, els pares i ella troben
una ovelleta a la porta del tancat. És més petita, de color groc, té els ulls allargats en forma d’ametlla i porta un vestit ple de flors dibuixades. És la Doli.

SALA, Carles. Tramuntana a la granja. Il·lustr. Montse Español. Barcelona: Barcanova, 2011. (Sopa
de Llibres. Sèrie Groga) ISBN 978-84-489-2603-8
En Ramon i la Teresa tenen una granja amb tot d’animals. Després d’una nit de tramuntana, les
coses estan una mica embolicades.
WEULERSSE, Odile. Nasreddin i el seu ase. Il·lustr. Rebecca Dautremer. Barcelona: Baula, 2006.
ISBN 978-84-479-1685-6

En Nasreddin ha anat al mercat a vendre, però quan de cop s’adona que li han robat l’ase s’inventarà
una història que farà que el lladre, esparverat, torni l’animal al seu amo.

Grans lectors
ATXAGA, Bernardo. Memòries d’una vaca. Barcelona: Cruïlla, 2005. (El Vaixell de Vapor. Sèrie
Vermella; 92) ISBN 978-84-8286-834-9
Faula situada en un poblet del País Basc que parodia la trista realitat del final de la Guerra Civil
espanyola. En aquest indret hi viuen vaques de diferents tipus, i entre elles la de la nostra història.
COLL, Pep. La mula vella. Barcelona: Empúries, 2000. ISBN 978-84-7596-726-4
La mula vella neix en un poble dels Pirineus en els anys de la postguerra, i de fira en fira és testimoni
de totes les transformacions històriques i socials de l’època: lluita contra el maquis, somia que
Franco la fa llaurar dreta, passeja la Mare de Déu de Fàtima...
FUNKE, Corneli. Deixeu en pau la Mississipi. Alzira: Bromera, 2011. ISBN 978-84-9824-508-0
L’Emma és la nena més feliç del món quan la seva àvia li regala un cavall de veritat, una euga
preciosa de color marró. El que passa és que aquesta euga també la vol un personatge que no
renuncia a res per recuperar-la.
MORPURGO, Michel. Cavall de guerra. Barcelona: Estrella Polar, 2011. ISBN 978-84-9932-467-8
El narrador és un cavall que és venut a l’exèrcit el 1914 per anar a parar a un fort a la Primera
Guerra Mundial i que ens explica la relació d’amistat que té amb en Joey i els seus successius
amos. Portada al cinema per Steven Spielberg.
ORWELL, George. La rebel·lió dels animals. Barcelona: La Butxaca, 2007. ISBN 978-84-96863-23-1
La rebel·lió dels animals no és senzillament una faula d’animals revoltats amb una moralitat final,
sinó que té una finalitat política i ideològica molt transparent que els lectors podran identificar de
seguida.
PIUMINI, Roberto. Mil caballos. Madrid: Siruela, 2009. ISBN 978-84-9841-304-5
Només hem de dir «Hi havia una vegada un cavall…» perquè tots obrim molt els ulls i parem l’orella.
De sempre les històries amb cavalls han captat l’atenció de grans i petits.
STEINBECK, John. El poni roig. Barcelona: Viena, 2011. (El Cercle de Viena; 23) ISBN 978-84-8330-599-7
Apassionat dels cavalls, a en Jody la vida li canvia quan el seu pare, un granger rígid i força
esquerp, decideix regalar-li un petit poltre, el poni roig que dóna títol al recull.

Petits lectors
ALBO, Pablo. 37 Tortugas. Il·lustr. Inés Vilpi. Jaén: Mil y Un Cuentos, 2009. ISBN 978-84-937104-2-2
Una colla de tortugues van caminant, van caminant… Ara una se’n va volant; ara l’altra se’n va
nedant; ara l’altra se’n va pedalant… Seguim aquest grupet de tortugues i riurem i ens sorprendrem.
ALCÁNTARA, Ricardo. Gat i gos. Il·lustr. Gusti. Barcelona: La Galera, 1998. ISBN 978-84-246-3404-9
Ja se sap, el gat i el gos són enemics acèrrims i no volen saber res l’un de l’altre, i encara menys
si hi ha gelosia pel mig, però, ai! Quan arriba la nit i tot és fosc… potser cal buscar un amic que
ens faci companyia.
BATTUT, Eric. El secreto. Madrid: Kókinos, 2005. ISBN 978-84-88342-89-8
Un ratolinet amaga una coseta que ha trobat molt ben amagada. Tots li preguntaran què és i ell no
ho voldrà dir. Però de vegades fins i tot els secrets més ben guardats surten a la llum!
CHAUSSE, Sylvie. Els gats de Maria Tatin. Il·lustr. François Crozat. Barcelona: Zendrera Zariquiey,
2001. ISBN 978-84-8418-068-5
La Maria Tatin viu sola i està una mica trista. Però el que després serà la famosa recepta del pastís
de poma li portarà a casa una colla d’amics que li alegraran la vida i li faran molta companyia.
GANGES, Montse. En Cúper, caçador de mosques. Il·lustr. Emilio Urberuaga. Barcelona: Combel,
2005. ISBN 978-84-7864-975-4
En Cúper és un gos molt eixerit que no té cap problema a l’hora de caçar, sobretot si les preses
tenen la mida de les mosques.
LLOYD, Sam. El Pelut i la Pelussa. Barcelona: Blume, 2008. ISBN 978-849801-286-6
En Pelut és el gat de l’Amèlia, i tots dos viuen molt feliços fins que un dia apareix una gateta molt
petitona que es diu Pelussa. Com es poden arribar a complicar les coses!
MALTBIE, P. I. Picasso i Minou. Il·lustr. Pau Estrada. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN 978-84-261-3764-7
En Minou, el gat d’en Picasso, pensa que els quadres blaus del seu amo són tristos i necessiten
una mica més de color. Però sembla que l’artista no se n’adona... Per sort, en Minou aconseguirà
que en Picasso surti de la seva malenconia i salti a la fama.
NADJA. El gos blau. Barcelona: Corimbo, 2002. ISBN 978-84-8470-073-9
La Carlota té un amic que no és com els altres, és un gos blau que la ve a veure cada nit. Aquesta
amistat es posarà a prova quan l’esperit de la nit vulgui emportar-se la Carlota.
SERRANO, Lucía. Jo vull una mascota! Barcelona: Thule, 2009. ISBN 978-84-92595-28-0
Com ho fem per triar una mascota? Per la mida, per la suavitat del pèl, pel que mengen, per com
dormen? Que difícil que és!
WILHELM, Hans. Jo sempre t’estimaré. Barcelona: Joventut, 1989. ISBN 978-84-261-2403-6
Aquesta és la història de l’Elfi, el gos més bo del món. És també la història de la profunda amistat
entre un nen i un gos, però és, sobretot, un llibre que mostra la importància que té el fet d’expressar
els sentiments.
ZUIZARRETA, Patxi. Sola y sin cola. Il·lustr. Noemí Villamuza. Madrid: Edelvives, 2005. (Ala Delta.
Sèrie Vermella; 36) ISBN 978-84-263-5549-2
Una benzinera, una nena que s’ha quedat sola perquè els pares no s’han adonat que no pujava al
cotxe i, allà mateix, un gat que també sembla abandonat.

Lectors mitjans
ATXAGA, Bernardo. La Xola i els lleons. Il·lustr. Mikel Valverde. Barcelona: Cruïlla, 2005. (El Vaixell
de Vapor. Sèrie Blava; 67) ISBN 978-84-7629-997-5
La Xola no és una gossa qualsevol, i un dia s’adona que té totes les qualitats per ser una lleona.
Com és que no se n’havia adonat abans?
CARBÓ, Joaquim. El gos del metro. Il·lustr. Fina Rifà. Barcelona: Cruïlla, 2008. (El Vaixell de Vapor.
Sèrie Blava; 111) ISBN 978-84-661-0593-4
La Meritxell i el Marc són dos germans que sempre han volgut tenir un gos, però els seus pares
no els deixen. Un dia, participaran en el rescat d’un gos que s’ha perdut pels túnels del metro.
ENRICH, Maria. Les cotorres fugitives. Il·lustr Valentí Gubianas. Barcelona: Lynx, 2006. (Ales de
Paper. Sèrie Blava; 5) ISBN 978-84-96553-11-8
La Cotó-Rita i la Cotó-Rat s’han escapat de la gàbia. Les dues cotorres volaran juntes buscant la
llibertat…
FENOLLAR, Marta. Per què és tan peluda la Vilma? Il·lustr. José Ramón Fenollar. Bellaterra: Lynx,
2005. (Ales de Paper. Sèrie Blava; 4) ISBN 978-84-87334-93-1
La Vilma és un hàmster diferent. No és la mascota que en Pau s’esperava... Té un pèl molt llarg i
s’ha de pentinar!
HERNÁNDEZ, Xavier. Operació salvament. Il·lustr. Lluïsa Jover. Barcelona: Baula, 2006. (Ala Delta.
Sèrie Verda; 21) ISBN 978-84-479-1477-7
En Guillem pensa que pot veure acomplert un dels somnis de la seva vida, tenir una mascota, en
el moment que una gateta embarassada que busca aixopluc es presenta a casa seva. Però les
coses no són tan fàcils…!
LLUCH, Josep. El gat de Montmartre. Il·lustr. Roger Olmos. Barcelona: Estrella Polar, 2010. (L’Odissea;
5) ISBN 978-84-9932-150-9
En Janko és un gat pèl-roig, tafaner i que, a més, té inquietuds artístiques. Això farà canviar la sort
d’un pintor que té un estudi molt a prop dels terrats i les teulades per on passeja en Janko.
MARTÍ, Pere. L’avi ocellaire. Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Bellaterra: Lynx, 2006. (Ales de Paper. Sèrie
Blava; 6) ISBN 978-84-96553-13-2
L’avi d’en Pau se n’ha d’anar a viure a una residència, i allà no s’hi pot endur les seves caderneres.
En Pau se n’haurà de fer càrrec si vol fer content el seu avi.
MARTÍ, Pere. La tortuga d’en Hans. Il·lustr. Carmen Queralt. Barcelona: Barcanova, 2005. ISBN 97884-489-1784-5

En Hans és un nen alemany a qui li regalen una tortuga mediterrània. Aviat s’adonarà que el millor
hàbitat per a la seva tortuga no és precisament aquest país tan fred...
RIDDELL, Chris. Ottolina i la gata groga. Barcelona: Cruïlla, 2006. ISBN 978-84-661-2042-5
Al barri estan desapareixent les joies de totes les senyores. L’Ottolina farà les seves investigacions
i descobrirà aquesta gata groga que sembla tan pacífica i bona veïna.
SCOTTON, Rob. El gat Splat. Madrid: Jaguar, 2011. ISBN 978-84-15116-03-5
Ha arribat el primer dia d’escola per al gat Splat! Quins nervis, quina angoixa!! I, a més, no sabeu
quina és la mascota que es vol emportar a l’escola? Un ratolí! Ai, pobre…!

VERGÉS, Oriol. El cangur de gossos. Il·lustr. Carme Peris. Barcelona: Ed. del Pirata, 2006. (El Pirata
Verd; 23) ISBN 978-84-96569-34-8
Un noi que decideix no estudiar busca la manera de guanyar-se la vida i munta un servei de treure a passejar els gossos de la gent que no ho pot fer. Fent aquesta feina coneixerà gent de tota mena i condició.

Grans lectors
AUSTER, Paul. Timbuktú. Barcelona: La Butxaca, 2009. ISBN 978-84-9930-016-0
Timbuktú és la història d’un gos singular, Mr. Bones, l’inseparable confident del vagabund Willy G.
Christmas, una mena de poeta trastocat per les drogues i pel Maig del 68.
BARBAL, Maria. Cada dia penso en tu. Barcelona: Columna, 2011. ISBN 978-84-664-1435-7
Recull de narracions que mostren les relacions dels humans amb els animals i que descriuen la
companyia, la compenetració, l’observació, el temor, l’afecte que ens donen. Són els nostres
«éssers estimats».
CARBÓ, Joaquim. El cant de l’esparver. Barcelona: Cruïlla, 2005. (El Vaixell de Vapor. Sèrie Vermella;
81) ISBN 978-84-8286-381-8
L’avi Ton no comprèn que hi hagi persones que se senten solidàries amb els que pateixen guerres
i alhora vulguin oblidar altres guerres, patides pels seus pares. Per això escriu una carta a la seva
néta en què li explica les seves vivències, de nen, durant la Guerra Civil.
GUILLAUME, Marie-Ange. Su Majestad. Il·lustr. Henry Galeron. Mèxic: Océano, 2011. ISBN 978-607-400-515-8
Qui mana realment en una casa on viu un gat? Tots els qui en tinguin un sabran dir qui és el rei de
la casa! Sa majestat el gat!
LIAO, Jimmy. El pez que sonreía. Cadis: Barbara Fiore, 2010. ISBN 978-84-937506-7-1
En Jimmi tenia un peix fidel com un gos i manyac com un gat. Era un peix que sabia somriure i li
feia la vida més agradable, però… el lloc d’un peix no és una peixera, sinó el gran mar...
MYRON, Vicki; WITTER, Bret. Dewey. Barcelona: Ara Llibres, 2009. ISBN 978-84-92552-11-5
Una gèlida nit de gener de 1988, la Vicki troba un gat abandonat a la bústia de retorn de llibres de
la biblioteca pública de Spencer, a l’estat d’Iowa, on treballa. Aquest gat canviarà la vida de la
bibliotecària i la del poble sencer.
SAID, S. F. Varjak. Barcelona: Cruïlla, 2008. (El Vaixell de Vapor. Sèrie Vermella; 145) ISBN 978-84-661-2035-7
En Varjak és un gat blau de Mesopotàmia que viu en un casalot amb la seva família. L’aparició d’un
sinistre personatge el farà sortir a l’exterior i buscar ajuda per als seus.
SOSEKI, Natsume. Soy un gato. Madrid: Impedimenta, 2010. ISBN 978-84-937601-5-1
La perspectiva d’aquest gat filòsof de l’època que li toca viure –l’era Menji, al Japó–, de la família
que l’acull i de la seva relació amb els veïns, desgranada amb una fina ironia.
VALVERDE, Mikel. Un gos anomenat Danel. Barcelona: MacMillan, 2007. (Llibresaure) ISBN 978-84-7942-270-7
Abans d’un partit, en Danel discuteix amb els seus amics, i s’enfada tant que es converteix en un
gos. A part dels amics, algú més es creurà que aquest gos és en realitat en Danel? Què passarà
quan acabi a la gossera? Només els seus amics el podran ajudar.
VILA, Anna. L’Albert i els coloms missatgers. Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Barcelona: Barcanova,
2003. (Sopa de Llibres. Sèrie Verda; 83) ISBN 978-84-489-1201-7
El que més desitja l’Albert pel seu aniversari és un telèfon mòbil i intenta convèncer els pares que
l’hi regalin, però no ho aconsegueix. També ho prova amb l’avi, i sembla que l’ha convençut, però
el dia de l’aniversari li regala dos ous de coloms missatgers!

Petits lectors
BEE, William. Compte amb la granota. Barcelona: Joventut, 2008. ISBN 978-84-261-3672-5
La senyora Cagarrines viu en una caseta vora d’un bosc tenebrós. Una granota la protegeix dels
perills, fins que un dia…
BOUJOUN, Claude. La picabaralla. Barcelona: Corimbo, 2009. ISBN 978-84-8470-325-9
Història molt divertida en què dos conills estan sempre com gat i gos. Però un dia la cosa canvia,
i hauran d’unir les seves forces per lluitar contra un enemic comú.
CHEN, Chih-Yuan. Guji Guji. Barcelona: Thule, 2005. ISBN 978-84-96473-14-0
En Guji Guji és un cocodril que, per accident, neix en una família d’ànecs. Però ell no s’adona que
és diferent i viu tranquil. Tot d’una apareixen uns cocodrils amb unes intencions no gaire netes, i
en Guji Guji haurà de triar entre la família adoptiva i els de la seva pròpia espècie.
GENECHTEN, Guido Van. La gran orquestra del bosc. Sant Cugat del Vallès: Símbol, 2011. ISBN 97884-95987-76-1

A la primavera, en despuntar el dia, el director de l’orquestra del bosc fa un senyal i comença el
concert. És aleshores quan se sent la música més bonica del món.
HOLZWARTH, Hans Werner. La talpeta que volia saber qui li havia fet allò en el cap. Il·lustr. Wolf
Erlbruch. Pontevedra: Kalandraka, 2005. ISBN 978-84-95123-78-7
Qui ha estat el poca-solta que s’ha cagat sobre el cap de la petita talpeta? Això és el que ella es
pregunta. Anirà animal rere animal fins que trobi el culpable i... pobre d’ell, no sap el que l’espera!
KRINGS, Antoon. Aniol pit-roig. Barcelona: Blume, 2007. (Bestioles Curioses; 19) ISBN 978-84-9801-207-1
L’Aniol és un pit-roig que canta de meravella, però passa gana. La ratolineta té una capsa plena
de bocins de pastís, magdalenes i pa de pessic. Ben aviat la ratolineta comparteix els seus tresors
i… tindrà una grata recompensa!
La merla. Adapt. Antonio Rubio. Il·lustr. Isidro Ferrer. Barcelona: Kalandraka, 2002. ISBN 978-84-95730-46-4
La merla viu ben tranquil·la al seu niu, amb les cinc merletes. Però tot canvia quan arriba la guineu,
que, astuta com és, intentarà ensabonar-la. Ho aconseguirà?
OLDLAND, Nicholas. El castor estressat. Sant Cugat del Vallès: Símbol, 2011. ISBN 978-84-15315-00-1
Hi havia una vegada un castor que estava tan estressat que sempre anava molt de pressa, no
pensava gaire bé el que feia i actuava com si estigués sol al bosc.
POTTER, Beatrix. Contes complets de Beatrix Potter. Barcelona: Debate, 2002. ISBN 978-84-8306-522-8 (*)
En Pere Conillet sempre es fica en embolics, i és que té unes idees! I això que la seva mare està
farta de dir-li que no vagi a l’hort, que és ple de perills, però ell, com si sentís ploure. Sort en té dels
seus amics!
STEHR, Frédéric. Dia de bugada. Barcelona: Corimbo, 2011. ISBN 978-84-8470-405-8
Els animals del bosc es troben a la vora del riu per fer la bugada. Com diuen ells: «Amb aquesta
solellada és bon dia per a fer bugada». Una nena es troba amb tota la comitiva i s’hi afegeix… Que
divertit és rentar roba!

WATT, Mélanie. L’esquirol poruc. Barcelona: Castellnou, 2010. ISBN 978-84-89625-66-2
L’esquirol és molt insegur. Per ell tot suposa un perill, i viu dalt del seu roure, on creu que ho té tot
controlat. Però una sèrie de desventures posaran a prova els seus plans i es veurà obligat a conèixer
el temible Inconegut.
ZEVEREN, Michel Van. El sopar. Barcelona: Corimbo, 2011. ISBN 978-84-8470-414-0
Tot i que el pare l’ha avisat dels perills del bosc, el conillet no li fa cas i surt tot sol a fer un tomb.
En un tres i no res, el llop el caça i se l’emporta cap a casa per sopar…

Lectors mitjans
ALCÁNTARA, Ricardo. El xaman de la tribu. Il·lustr. Gusti. Barcelona: Cromosoma, 2007. ISBN 978-8495727-77-0

En una tribu de la selva amazònica el Mussol, el xaman de la tribu, ha mort. Cal trobar-li un successor,
i no serà fàcil. El Mico, el Colibrí i la Guineu són els escollits, i hauran de demostrar qui mereix ser
el nou xaman.
DESCLOT, Miquel. Vola qui vol. Il·lustr. Jordi Vila. Barcelona: Cruïlla, 2008. (El Vaixell de Vapor. Sèrie
Blava; 156) ISBN 978-84-661-2126-2
El Bernat Pescaire i el Rupit Pit-roig, dos ocells molt diferents, comencen un viatge a la recerca
de nous horitzons. Plegats, descobriran l’amistat, diferents maneres de viure i l’amor.
DURAN, Teresa. L’any de l’esquirol. Il·lustr. Daniel Sesé. Barcelona: Barcanova, 2005. (Sopa de
Llibres; 15) ISBN 978-84-489-0652-8
Vols viure aventures amb l’esquirol? Vols anar de la mà d’aquest petit animaló i conèixer les diferents
estacions de l’any? Aquest llibre, doncs, és el teu! Relat poètic i divertit.
ECHEVARRÍA, Pablo. Una amistad peligrosa. Madrid: SM, 2004. ISBN 978-84-675-0284-8
Ningú gosa portar una carta a casa de la guineu, perquè tothom li té por. Al final, la coloma Dorabella
serà l’encarregada de fer-ho. Però de vegades les coses no són el que semblen... potser la guineu
li donarà una grata sorpresa?
GISBERT, Joan Manuel. Las maletas encantadas. Il·lustr. Natalia Calvo. Madrid: Narval, 2011. ISBN
978-84-938293-9-1

Ha aparegut una estranya maleta al mig del bosc, i tots els animals es pregunten què deu ser, qui
l’ha portat, qui se la quedarà… A poc a poc anirem desgranant el misteri.
LIAO, Jimmy. Un secreto en el bosque. Cadis: Barbara Fiore, 2008. ISBN 978-84-936185-3-7
Al bosc, una nena i un conill gegant van a la recerca de secrets que ella havia amagat. En són
tants i alguns de fa tant de temps que ni se’n recordava. Un viatge poètic, oníric i visual que no us
podeu perdre.
LOBEL, Arnold. Històries de ratolins. Pontevedra: Kalandraka, 2006. (Llibres per a Somniar) ISBN 97884-8464-580-1

Set ratolinets se’n van a dormir, i quan ja són al llit li demanen al pare que els expliqui un conte.
Ell, generós, n’explica un a cadascun dels seus fills.
LUCIANI, Brigitte. La trobada. Il·lustr. Eve Tharlet. Barcelona: La Magrana, 2006. ISBN 978-84-7871-587-9
Creieu que guineus i teixons poden ser amics? Per a en Pinxo i en Timbal, dos teixons, i la Guineta,
una guineu divertida, això no és possible. Però els seus pares estan entestats a fer-los canviar
d’idea i decideixen viure plegats al mateix cau.

MONEDERO, Daniel. La gran orquesta dels animals. Il·lustr. Óscar T. Pérez. Barcelona: Thule, 2009.
ISBN 978-84-92595-37-2

En Rudolf Klimosky somiava ser un gran director d’orquestra i sovint anava al bosc per tocar el
violí acompanyat de la música de la natura. De gran aconsegueix el seu somni, però no hi ha
concert que aconsegueixi esborrar el record d’aquells recitals enmig del bosc.
PENNYPACKER, Sara. La nena dels pardals. Il·lustr. Yoko Tanaka. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN
978-84-261-3772-2

A la Xina han decidit exterminar els pardals perquè es mengen les collites. Sort en tenim de la MiLing, que es proposa salvar tants pardals com pugui. I és que cada espècie té el seu lloc al cicle
de la vida. Basat en un fet real.

Grans lectors
BURNETT, Frances Hodgson. El jardí secret. Barcelona: Viena, 2011. (El Jardí Secret; 4) ISBN 978-848330-601-7

Després de perdre els pares, Mary Lennox, una nena malcriada i insuportable, viatja a Anglaterra
a viure amb el seu oncle en una mansió gegant. Allà hi ha un jardí tancat de fa anys. Què amaga
el misteriós jardí?
COLLINS, Suzanne. L’ocell de la revolta. Barcelona: Estrella Polar, 2010. (Els Jocs de la Fam; 3) ISBN
978-84-9932-309-1

Tercera part de la famosa trilogia Els jocs de la fam, on descobrirem a la fi si la Katniss i la gent
que l’envolta han estat capaços de derrotar el Capitoli. Un ocell, el muntagarlaire, és el símbol de
la seva lluita.
DAHL, Roald. James i el préssec gegant. Il·lustr. Quentin Blake. Barcelona: La Magrana, 2003.
(L’Esparver; 77) ISBN 978-84-8264-426-4
En James viu a casa de dues tietes insuportables, que el fan treballar de sol a sol. Però tot d’una
passa una cosa meravellosa: al jardí hi creix un préssec gairebé tan gros com la casa. Allà hi viuen
unes bestioles ben curioses…
GARCIA LLORCA, Antoni. Terramolsa. Barcelona: La Galera, 2004. (Grumets; 173) ISBN 978-84-246-9583-5
Uns personatges malignes són els amos i senyors del món. Des que governen, la Terra s’ha convertit
en un lloc fosc i tenebrós. Sort que uns herois s’hi rebel·len. Se’n sortiran?
LAGERLOF, Selma. El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Madrid: Anaya, 2008. ISBN 978-84-667-5381-4
L’entremaliat Nils Holgersson es veu un dia, de cop i volta, convertit en un petit ésser de només
un pam d’alçada. Enfilat dalt d’unes oques, viatjarà així per tot Suècia.
PLESSIX, Michel. El vent en els salzes. Barcelona: Dcom, 2003. ISBN 978-84-607-9014-3
Adaptació en còmic del gran clàssic de la literatura anglesa El vent entre els salzes, de Kenneth
Grahame. En aquest volum gaudirem de les aventures del Talp, la Rata i el Gripau, amenitzades per
unes il·lustracions que s’adiuen molt a l’època en què va ser escrit.
ROCA, M. Carme. Quina bestiesa! Il·lustr. Xan López Domínguez. Barcelona: Baula, 2008. (Ala Delta.
Sèrie Verda; 29) ISBN 978-84-479-1752-5
Ai, si les bèsties poguessin parlar! En contemplar el comportament d’algunes persones, de ben
segur que exclamarien: «Quina humanada!»

Petits lectors
BENTLY, Peter. El rei Jan i el drac. Il·lustr. Helen Oxenbury. Barcelona: Joventut, 2011. ISBN 978-84261-3833-0

En Jan, en Biel i en Marc han construït una cabana capaç de fer front a dracs malèfics i bèsties
perilloses. El que no saben és que a la nit també els ajudarà amb les criatures nocturnes.
BERNASCONI, Pablo. El zoo de Joaquín. Sevilla: Kalandraka, 2009. ISBN 978-84-96388-36-9
El Joaquim, un nen entremaliat i eixerit, decideix que construirà tot d’animals amb estris vells de
casa, animals fantàstics i meravellosos que li faran molta companyia.
CALDERS, Pere. Raspall. Il·lustr. Carme Solé Vendrell. Barcelona: Mars, 2009. ISBN 978-84-95988-98-0
De veritat creieu que és possible que un raspall es converteixi en gos? El nen Sala ho té molt clar,
i potser sí que ho aconsegueix!
CROWTER, Kitty. Poka & Mina: el despertar. Madrid: Los Cuatro Azules, 2010. ISBN 978-84-937295-8-5
És hora de llevar-se: «Amunt, Poka! Has vist quin dia més maco fa?» La Mina intentarà despertar
la Poka, però no és cosa fàcil, no! Relat senzill en clau d’humor que ens dibuixarà un somriure
d’orella a orella.
DAVIS, Eleanor. En Llufa: el monstre de l’Aiguamoll. Barcelona: La Galera, 2011. ISBN 978-84-246-3568-8
En Llufa, un monstre pudent, viu tranquil·lament al seu aiguamoll. No suporta la gent ni l’olor de
net. Un dia, un nen decideix fer-se una cabana a l’aiguamoll, i en Llufa farà el possible per fer-lo
fora. Ho aconseguirà?
DONALDSON, Julia. El Grúfal. Il·lustr. Axel Scheffler. Madrid: Macmillan, 2011. ISBN 978-84-7942-242-4
Tothom es vol menjar el ratolí: la serp, la guineu, fins i tot el mussol! Però ell en té una de ben
pensada per espantar-los: està esperant el Grúfal, un monstre molt perillós.
LEÓN BARRETO, Martín. El viatge de l’Olaj. Pontevedra: Kalandraka, 2011. ISBN 978-84-15170-11-2
L’Olaj viu en un país petit, dins una casa molt gran. Un dia, cansat de la monotonia, surt a passejar.
Pel camí anirà trobant animals ben curiosos que l’acompanyaran en el seu viatge.
MURUGARREN, Miguel. Animalario universal del Profesor Revillod. Il·lustr. Javier Saéz Castán.
Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 2007. ISBN 978-968-16-7048-1
Al Professor Revillod li agrada viatjar per tot el món i conèixer espècies animals de tota mena. Amb
un toc d’humor exquisit, anirem descobrint uns animals fabulosos.
OSUNA, Rosa. La història de l’U. Barcelona: Thule, 2010. ISBN 978-84-92595-49-5
Preguntes com «Qui som? On anem? Què farem en el futur?» segur que ens han passat alguna
vegada pel cap. I és precisament això el que es qüestiona l’U.
SENDAK, Maurice. Allà on viuen els monstres. Pontevedra: Kalandraka, 2010. ISBN 978-84-8464-692-1
La mare d’en Max l’envia a la seva habitació castigat, i està tan enfadada que fins i tot l’anomena
monstre. Allà en Max començarà un viatge fantàstic a una illa on hi viuen monstres.

YARROW, Peter; LIPTON, Lenny. Paf, el drac màgic. Il·lustr. Eric Puybaret. Sant Cugat del Vallès:
Símbol, 2008. ISBN 978-84-95987-64-8
Tots coneixem la cançó de «Paf, el drac màgic». Ara tenim l’oportunitat de veure la història amb
els nostres propis ulls gràcies a aquesta adaptació en àlbum il·lustrat.

Lectors mitjans
DOYLE, Roddy. La venjança dels mofetes. Il·lustr. Brian Ajhar. Barcelona: Columna, 2000. ISBN 97884-664-0008-4 (*)

Coneixeu els mofetes? No? Doncs és bon senyal! Us ho explico: els mofetes són uns éssers
fantàstics que renyen els pares que castiguen massa els seus fills.
FRANKIN, André. La cua del marsupilami. Il·lustr. Michel Greg. Barcelona: Salvat, 2002. ISBN 978-84345-3361-5 (*)

A la selva s’hi viu molt bé, és tot molt tranquil, fins que un dia apareix un caçador que el que més
desitja en aquest món és caçar el marsupilami. Ell no sap, però, que el marsupilami és un esportista
amb una força descomunal.
JANSSON, Tove. El Pare Mumin i el mar. Barcelona: La Galera, 2011. (Els Mumin; 2) ISBN 978-84-246-4050-7
Els Mumin se’n van a viure en una illa petitíssima, i aquest canvi afectarà tots els membres de la
família. Història tendra i amb regust poètic, un cant a la natura i al positivisme.
KASPARAVICIUS, Kestutis. Coses que passen de tant en tant. Barcelona: Thule, 2009. ISBN 978-8492595-41-9

Aquí teniu trenta-sis relats curts protagonitzats per animals i objectes quotidians, tots ben curiosos
i inversemblants. Un cop més, Kasparavicius s’endinsa en un món diferent i ple de fantasia.
LEEUWEN, Joke van. Ip! Barcelona: Cruïlla, 2004. (El Vaixell de Vapor. Sèrie Taronja; 139) ISBN 97884-661-0952-9

A en Janot li encanten els ocells, i un dia ensopega amb un que li canviarà la vida. Té plomes i
ales, però és que també té cara i peus. Se l’endú a casa, on el cuidaran amb la seva dona fins que
un dia l’ocell desapareix: és hivern, i se n’ha anat volant cap al sud…
LETRÍA, José Jorge. Animales fantásticos. Il·lustr. André Letría. Sevilla: Kalandraka, 2007. ISBN 97884-96388-41-3

Catàleg de dinou animals fantàstics i màgics. N’hi ha per a tots els gustos i colors: l’obelisc, el
faune, l’au fènix, el drac i, fins i tot, la sirena.
LLUCH, Enric. L’home llop. Il·lustr. Pere Mejan. Barcelona: Animallibres, 2010. (El Bagul dels Monstres;
10) ISBN 978-84-96726-73-4
Els núvols estan jugant una mala passada a l’home llop, que fa dies que no veu la lluna plena i no
pot fer els seus udols de campionat. Quan a la fi ho aconsegueix, ja és massa tard.
SENNELL, Joles. La guia fantàstica. Il·lustr. Montse Tobella. Barcelona: Animallibres, 2001. (La
Formiga; 32) ISBN 978-84-15095-36-1
Un llibreter regala a un jove un llibre que es transforma segons la imaginació de qui el llegeix. N’hi
ha que només hi troben un llibre en blanc; en canvi, d’altres hi podran llegir uns relats fantàstics
plens d’éssers meravellosos.

SIEGNER, Ingo. El petit drac Coco i les seves aventures. Barcelona: La Galera, 2011. (El Petit Drac
Coco; 1) ISBN 978-84-246-3346-2
Al petit drac Coco li encanten les aventures. No se’n sap avenir, però cosa que fa, cosa que es
converteix en una història meravellosa. Vols acompanyar-lo?
TANAKA, Masashi. Gon. Barcelona: La Cúpula, 2002. ISBN 978-84-7833-117-8
I aquí tenim un altre petit drac, en Gon, que és un trapella. Es passa la vida fent la guitza als animals
que es troba pel camí. Riurem de valent seguint les seves aventures. Llibre sense mots.
WIESNER, David. Flotante. Mèxic: Océano, 2007. ISBN 978-970-777-360-8
Un nen troba un estrany objecte a la platja. És una càmera aquàtica. La seva curiositat el durà a
revelar les fotos que hi ha dins, i la sorpresa arribarà quan en descobreixi el contingut.

Grans lectors
COLOM, Rosa M. L’escola secreta de Madame Dudú. Barcelona: La Galera, 2002. (Grumets; 149)
ISBN 978-84-246-9549-1

Aquesta història comença a París, on Madame Dudú és mestra d’una escola ben especial. Esteu
disposats a viatjar amb ella? Qui sap, potser el viatge que comenceu us portarà a llocs molt llunyans.
KUPER, Peter. La metamorfosis. Bilbao: Astiberri, 2007. ISBN 978-84-96815-02-5
Adaptació a novel·la gràfica de l’obra magna de Franz Kafka, La metamorfosi, amb la qual
aconseguirem donar vida a les angoixes del protagonista gràcies a unes il·lustracions excepcionals.
LLUCH, Enric. Pell d’escata. Alzira: Bromera, 2009. (Espurna; 90) ISBN 978-84-9824-575-2
Qui és aquell jove que apareix de tant en tant mar endins? Sembla que visqui al mar, i fins i tot molts
jurarien que té la pell d’escata. Què és? Un home o una criatura marina?
MACIP, Salvador; ROIG, Sebastià. Ullals. Barcelona: La Galera, 2011. (Lluna Roja; 17) ISBN 978-84-246-3752-1
En Vicent és un adolescent acostumat a fer el que li dóna la gana. A casa seva, farts d’aquesta
situació, l’envien a uns campaments juvenils famosos pel seu èxit reconduint joves conflictius. Allà
la vida no serà pas fàcil.…
PAOLINI, Christopher. El llegat. Barcelona: Roca, 2011. ISBN 978-84-9918-340-4
Quarta i última entrega de la saga El llegat de Christopher Paolini. Ara toca tornar la pau a Alagaësia.
L’Eragon i la seva dragona Saphira són els encarregats d’aconseguir-ho, però en Galbatorix no els
ho posa fàcil.
ROTHFUSS, Patrick. El nombre del viento. Barcelona: Plaza & Janés, 2009. ISBN 978-84-01-33720-8
Primer volum de la trilogia Crónica del asesino de reyes. Un relat espectacular que ens submergirà
en un món fantàstic i alhora molt conegut i original.
TAN, Shaun. La cosa perduda. Cadis: Barbara Fiore, 2007. ISBN 978-84-935591-0-6
De vegades els personatges, els objectes, semblen una cosa que no són. Alguns fan por, i d’altres
ens desconcerten. La cosa perduda ha arribat de cop i volta a la ciutat… què deu ser?
TOLKIEN, J. R. R. El hòbbit: viatge d’anada i tornada. Barcelona: Norma, 2006. ISBN 978-84-9814-315-7
El hòbbit Bilbo haurà d’ajudar un grup de tretze nans a recuperar el seu tresor, robat pel drac Smaug.

animalaris
Animalades! Barcelona: La Galera, 2006. (El Món en Fotos) ISBN 978-84-2462-359-3
Un munt de fotografies per descobrir com i on viuen alguns dels animals més estimats.
Bestioles i bestiasses. Barcelona: Cruïlla, 2011. (Els Animals a Mida Natural) ISBN 978-84-6612-727-1
Gràcies als desplegables d’aquest llibre podràs comprovar si ets més alt que la trompa d’un elefant,
o si la teva llengua és més llarga que la d’una girafa...
DUBUC, Marianne. El carnaval dels animals. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN 978-84-2613-825-5
T’imagines de què es va disfressar el lleó al darrer Carnaval? Un llibre molt divertit que convida
els més petits a imaginar-se quina pinta tindrien els animals disfressats!
JOLIVET, Joëlle. Zoo lògic. Barcelona: Empúries, 2003. ISBN 978-84-7596-992-3
Un llibre gran en tots els sentits, que recull una gran quantitat d’imatges d’animals amb molta cura
documental, i classificats, això sí!, d’una manera ben original.
KAWAMURA, Yayo. Quin munt d’animals. Barcelona: Cruïlla, 2011. ISBN 978-84-6612-884-1
Un imatgiari per als més petitons, amb il·lustracions divertides per posar nom als animals més
coneguts.
KIMIKO. 365 petons. Barcelona: Corimbo, 2011. ISBN 978-84-8470-434-8
Un gran llibre de cartró que recull, tal com diu el títol, una pila de petons fets, això sí!, per animals.
PITTAU, Francisco; GERVAIS, Bernadette. Animals. Barcelona: Cruïlla, 2008. ISBN 978-84-6612-119-4
Un llibre joc de gran bellesa visual que convida petits i grans a endevinar animals a partir de les
siluetes, formes, colors, pells…
SCOTT, Peter David. Animals sorprenents del món. Barcelona: Joventut, 2011. ISBN 978-84-261-3871-2
Tot i que la majoria d’animals sempre ens semblen curiosos, n’hi alguns que guanyarien un concurs
d’exòtics i sorprenents. Aquí en tens alguns…
WORMELL, Christopher. Dents, cues i tentacles. Barcelona: Joventut, 2006. ISBN 978-84-2613-556-8 (*)
Un llibre molt elegant per aprendre a comptar, que aprofita dents, potes, cues i tentacles d’animals
per fer més divertit el joc dels números.

històries zoològiques
LEE, Suzy. Zoo. Madrid: Cuatro Azules, 2010. ISBN 978-84-9372-954-7
A dins o a fora? Les gàbies del zoo semblen buides… potser si segueixes la protagonista del conte
descobriràs on s’amaguen…
PIN, Isabel. Un día de lluvia en el zoo. Santa Marta de Tormes: Lóguez, 2007. ISBN 978-84-9664-608-4
Com que plou, tots els animals del zoo s’han amagat. Ens ajudes a buscar-los? Qui es deu amagar
darrere d’aquesta roca tan i tan llarga?
PRATS, Joan de Déu. Operació Àfrica. Il·lustr. Gabriela Rubio. Barcelona: Alfaguara Grup Promotor,
2009. ISBN 978-84-84354-444
El dia que els animals decideixen abandonar el zoo per tornar a casa seva, comença una gran
aventura. La fugida no és gens fàcil, i tot ha d’estar ben organitzat.

STEAD, Philip Christian. Un día diferente para el señor Amos. Il·lustr. Erin E. Stead. Barcelona:
Océano Travesía, 2011. ISBN 978-84-494-4361-9
Ser el cuidador dels animals del zoo no és una tasca fàcil, però si es fa bé els animals poden ser
molt agraïts! Mireu, si no, el dia que el senyor Amos va estar malalt…

Petits lectors
FARRÉ, Lluís. L’arca de Noè. Il·lustr. Mercè Canals. Barcelona: Combel, 2009. ISBN 978-84-9825-482-2
Una manera ben atractiva de conèixer la història bíblica de Noè: a partir de les imatges desplegables
d’aquest pop-up de creació catalana.
GREJNIEC, Michael. De què fa gust la lluna? Barcelona: Kalandraka, 2006. ISBN 978-84-8464-561-0
Un àlbum clàssic que explica l’aventura de la tortuga i un munt més d’animals el dia que van intentar
arribar a la lluna per tastar-ne un tros.
MARTÍ, Meritxell. Una nit bestial. Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: Cruïlla, 2008. (El Vaixell de
Vapor. Sèrie Blanca; 65) ISBN 978-84-6612-059-3
Una nit, mentre mare i fill tornen a casa conduint per una carretera solitària, intueixen que alguna
cosa passa per aquells vorals. I no van gens equivocats! Serà una nit bestial.
RAMOS CASTRO, Nelson. Un avi, sí! Il·lustr. Ramón París. Barcelona: Ekaré, 2011. ISBN 978-84-9384-290-1
Quina és la mascota ideal? Una tortuga, un ase, un elefant? El protagonista d’aquest conte sempre
es fa la mateixa pregunta…
RYCKEL, Agnès de. Qui ha vist el zisosaure? València: Tàndem, 2009. ISBN 978-84-8131-847-0
Heus aquí un llibre joc ben original i ple d’humor que convida petits i grans a conèixer animals a
partir d’endevinalles visuals.

Lectors mitjans
CANAL, Eulàlia. Un cargol fabufantàstic. Il·lustr. Carole Edet. Barcelona: Barcanova, 2009. (Sopa
de Llibres. Sèrie Taronja; 161) ISBN 978-84-4892-481-2
D’animals n’hi ha de tota mena. Alguns, com aquest cargol, són molt sensibles i poden arribar a
pensar que ningú no els estima.
DAHL, Roald. ¡Qué asco de bichos! Il·lustr. Quentin Blake. Madrid: Alfaguara, 2005. (Próxima Parada)
ISBN 84-2044-854-0

Textos rimats plens d’un humor hilarant protagonitzats per animals. Imprescindible!
KRÜGER, Michael. Els animals tornen. Il·lustr. Quint Bucholz. Barcelona: Cruïlla, 2009. ISBN 978-846612-373-0

Una història misteriosa i alhora angoixant: què pensaries si a poc a poc la teva ciutat s’anés omplint
d’animals de tota mena passejant calmosament?
RIGONI STERN, Mario. El llibre dels animals. Il·lustr. Mariona Cabassa. Barcelona: Cruïlla, 2005.
(El Vaixell de Vapor. Sèrie Blava; 129) ISBN 84-6611-166-2
Recull de vuit relats que descriuen la vida de diferents animals que formen part de l’entorn de
l’autor, als Alps italians. Històries d’observació i detalls de petites bèsties properes.
SÁNCHEZ, Gloria. Doctor Rus. Il·lustr. Pablo Prestifilippo. Barcelona: Edebé, 2010. (Nuevo Tucán
10+; 25) ISBN 978-84-2368-337-6
Gràcies al doctor Rus, especialista en animals, descobrireu mil i una curiositats, manies i problemes
del món animal.

TELLEGEN, Toon. A mitja nit. Il·lustr. Mance Post. Barcelona: Cruïlla, 2007. (El Vaixell de Vapor. Sèrie
Blava; 148) ISBN 978-84-66120135
Què tenen en comú els textos d’aquest llibre? Doncs que tots són protagonitzats per animalons
que es desperten a mitja nit. Contes, petits fragments, pensaments, somnis…
TELLEGEN, Toon. Cartes de l’esquirol, de la formiga, de l’elefant, de l’ós… Il·lustr. Axel Scheffler.
Barcelona: Destino, 2001. ISBN 978-84-9710-002-6 (*)
Aquest llibre ens dóna l’oportunitat de conèixer anhels, il·lusions i desitjos de diferents animals
gràcies a la publicació de la seva correspondència personal.

Grans lectors
DURRELL, Gerald. La meva família i altres animals. Barcelona: Labutxaca, 2008. ISBN 978-84-9686-367-5
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.
El llibre de les faules. Adapt. Albert Jané; il·lustr. Emilio Urberuaga. Barcelona: Combel, 2010. ISBN
978-84-9825-503-4

Recull de faules clàssiques escrites per grans autors d’aquest gènere com Isop, La Fontaine…
prioritzant, segons Jané, les que fan de més bon explicar.
PINTO&CHINTO. Minimalario. Sevilla: Kalandraka, 2011. (Siete Leguas) ISBN 978-84-92608-46-1
Recull de petites històries o anècdotes protagonitzades per animals humanitzats, de totes les
espècies, que s’enfronten a la vida amb humor i solucions imaginatives.
TORO, Grassa. Faules morals d’una vegada per totes: per a l’aprenentatge virtuós en la joventut
feliç. Il·lustr. Meritxell Duran. Barcelona: A Buen Paso, 2010. ISBN 978-84-9380-360-5
Faules escrites en l’actualitat però que segueixen la tradició i l’objectiu de sempre: exemplificar
les actituds humanes a través dels animals que tant se’ns assemblen.

poesia
Heus aquí un bon recull de poemaris de tots els temps on es poden trobar, de ben segur, poemes
per a cada una de les espècies animals.
BONMATÍ, Ricard. Estimades feres. Il·lustr. Montse Ginesta. Barcelona: Baula, 2009. (Ala Delta.
Sèrie Blava; 31) ISBN 978-84-4791-952-9
CARNER, Josep. Bestiari. Barcelona: Barcanova, 2007. (Antaviana Nova; 134) ISBN 978-84-4892-021-0
CASAS, Lola; CABARET, Pere. Animalades de paper. Fotografia Esther López Casaramona. Barcelona:
El Cep i la Nansa, 2011. ISBN 978-84-92745-23-4
CASASSES, Enric. Històries d’animals, tretze. Il·lustr. Stella Hagemann. Palma: Documenta Balear,
2010. (Cuca de Suro; 1) ISBN 978-84-1508-139-5
DESCLOT, Miquel. Bestiolari de la Clara. Il·lustr. Lluïsa Jover. Barcelona: Baula, 2004. (Ala Delta.
Sèrie Verda; 11) ISBN 978-84-4791-248-3
LARREULA, Enric. Animalari. Il·lustr. Teresa Martí. Barcelona: Cruïlla, 2007. (El Vaixell de Vapor;
147) ISBN 978-84-6611-785-2
PELLICER, Maria Dolors. La selva en vers. Il·lustr. Paco Giménez. Alzira: Bromera, 2009. (El Micalet
Galàctic; 148) ISBN 978-84-9824-431-1
QUART, Pere. Bestiari. Il·lustr. Xavier Nogués. Barcelona: La Galera, 1997. ISBN 84-7588-187-4 (*)
VALLVERDÚ, Josep. Bestiolari. Il·lustr. Manuel Cusachs. Barcelona: Fil d’Aram, 2010. ISBN 978-84-9379-672-3

