L’illa dels llibres

àlbums

NOU MANERES DE NO
TREPITJAR UN BASSAL
Susanna Isern / Maria Girón
Estrenar roba no ha de ser necessàriament
incompatible amb passejar després de la pluja.
La protagonista sap que de cap manera s’ha
d’embrutar la roba nova, ni les sabates lluents
ni els mitjons blancs. Així doncs, pensa un
seguit d’estratègies per esquivar els bassals,
que li barren el pas com si fossin paranys.
Però, tot i que va amb molt de compte, no
pot evitar de caure-hi. Un tràngol! A casa,
la renyaran? Sigui com sigui, ara ja no hi ha
remei; per tant, val més aprofitar i complaure’s
amb el moment.
n NOU MANERES DE NO TREPITJAR UN BASSAL
ISBN: 978-84-16003-80-8
28 x 24 cm, cartoné, 36 p., 15 €

L'ELEFANTÓ
TAFANER

N O V E TA T

PER QUÈ CAMINES DE COSTAT?
PER QUÈ TENS DOS GEPS?
QUIN MENJAR T’AGRADA MÉS?

Loes Riphagen
N OV E TAT

Fa molt molt de temps els elefants encara
no tenien trompa. Però hi havia un petit
elefant amb una curiositat inesgotable que
es passava el dia fent preguntes a tots els
animals de la sabana que trobava. Un bon
dia, però, va ensopegar amb un cocodril i li
va preguntar: «Quin menjar t’agrada més?».
I el cocodril li va respondre: «Vine, acosta’t si
ho vols saber de veritat!», i això ho va
canviar tot...
Una fantàstica adaptació del conte clàssic
de Rudyard Kipling El fill de l’elefant o com
l’elefant va aconseguir la trompa.

n L’ELEFANTÓ TAFANER
ISBN: 978-84-16003-93-8
21,5 x 26 cm, cartoné amb relleu, 48 p. (inclou
desplegable a doble pàgina), 16 €
• Winner Award of Excellence: Golden Pinwheel
Young Illustrators Award
• Silver European Design Award 2016
• Selecció de la Stiftung Buchkunst dels llibres
més bonics editats a Alemanya 2017

àlbums

UNA MUNTANYA
QUALSEVOL

«Aquest llibre, concebut com un homenatge a
la meravellosa curiositat d’Einstein per la vida,
despertarà en els nens la fascinació per la ciència.»
Walter Isaacson, autor d’Einstein, His Life and Universe

N OV E TAT

Fran Pintadera / Txell Darné
Els habitants de dalt de la muntanya viuen
feliços al seu poble i n’estan satisfets,
gaudeixen del sol i del vent fresc que hi bufa;
consideren que el seu poble és el millor de
tots els pobles del món. Alhora, els veïns de
la terra baixa també se senten orgullosos del
seu, el riu hi passa a la vora i poden regar els
conreus; tal com els del poble de dalt, estan
convençuts que el seu poble és el millor.
Tots dos pobles celebren llurs respectives
festes, però un incident els porta a un
enfrontament absurd de proporcions
bèl·liques.
A Takatuka d’en Fran Pintadera també hem
publicat Mart, l’elefant d’un altre planeta.
n UNA MUNTANYA QUALSEVOL
ISBN: 978-84-16003-95-2
28 x 24 cm, cartoné, 40 p., 15 €

SOBRE UN RAIG DE LLUM

N O V E TA T

Una història d'Albert Einstein

Jennifer Berne / Vladimir Radunsky
Un noi recorre un camí polsegós en bicicleta,
però el seu cap imagina que viatja sobre un
raig de llum a una velocitat increïble. Un bon
dia aquesta ment brillant arribarà a proposar
algunes de les idees més revolucionàries que
s’han concebut mai. Albert Einstein, aquell
noi fascinat pels misteris del món, s’acabarà
convertint en un geni que aportarà llum nova
a la nostra comprensió de l’Univers.
n   SOBRE UN RAIG DE LLUM
ISBN: 978-84-16003-91-4
25,5 x 24,5 cm, cartoné, 56 p., 16 €

Booklist of 2013 Lasting Connections, Science;
Booklist 2013 Top 10 Books for Youth, Science &
Health; Horn Book Fanfare, Best Books of 2013,
Nonfiction; ALA 2014 Notable Children’s Books,
Younger Readers; Booklist 2014 Top 10 Books for
Youth, Biography; VOYA’s 2013 Nonfiction Honor
List; Triple Crown National Book Award 2016-2017;
Kirkus Reviews Best Children’s Books

àlbums

LA CRIDA DE
L'AIGUAMOLL

N OV E TAT

QUÈ VEUS?
Stéphane Sénégas

Davide Calì / Marco Somà

L'EFÍMERA
Stéphane Sénégas

Una parella troba el petit Boris
sol i abandonat en un aiguamoll.
Decideixen endur-se’l i fer-se’n
càrrec. En Boris creix feliç amb la
seva família fins que un dia sent
l’olor de l’aiguamoll i s’hi adreça
tot pensant com hauria estat la
seva vida si s’hagués quedat a
l’aiguamoll.
Per estimar-nos, ens hem
d’assemblar? Una paràbola sobre el
significat de l’amor i de la família.
n LA CRIDA DE L’AIGUAMOLL
ISBN: 978-84-16003-89-1
21 x 29 cm, cartoné, 32 p., 15 €
2n premi del Sharjah Exhibition for
Children’s Books Illustrations 2017

El cotxe dels pares s’allunya. El nostre
protagonista haurà de passar una setmana
de les vacances amb l’oncle Horaci, una
espècie de llop de mar que viu en un far i
que parla amb els crancs. Això vol dir una
setmana sense amics, sense tele, sense bici,
en un lloc on no hi ha res de res. Res, llevat
de l’oncle Horaci, i les onades del mar, els
crancs, la sorra, el cel, les plantes, el vent,
els núvols...
Com diu Flaubert a la cita que encapçala
el llibre, «perquè una cosa sigui interessant
només cal mirar-la una bona estona».
n QUÈ VEUS?
ISBN: 978-84-16003-85-3
24 x 24, cartoné,
40 p., 15 €

Dos germans descobreixen un petit insecte
molt divertit: una efímera. Busquen per
internet i, quan saben que la seva nova
amiga només viu un dia, decideixen fer mans
i mànigues perquè aquest únic
dia li sigui inoblidable, i la fan
participar en tota mena de jocs
i aventures.
n L’EFÍMERA
ISBN: 978-84-16003-65-5
24 x 24 cm, cartoné,
40 p., 15 €

àlbums

EL PETIT SAÜL

D'AQUÍ NO
PASSA NINGÚ!

Ashley Spires

Isabel Minhós Martins
/ Bernardo P. Carvalho

VERMELL
,

HISTÒRIA D UNA
CERA DE COLORS

EM PICA EL NAS
DE LA VEÏNA

Michael Hall

Carles Sala i Vila / Nerina Canzi
El petit Saül no és un pirata com els altres.
És més aviat baixet, li agrada regalar galetes
i testos amb flors, s’ha tatuat un conill al
braç i fa un pastís de pinya deliciós. El Petit
Saül està fet per cantar cançons marineres,
no per brandar una espasa. Fer-se el dur no
fa gens per a ell.

El general ha decidit que vol ser l’heroi
d’aquest llibre i ordena a un soldat mantenir
la pàgina dreta en blanc. D’aquesta manera
podrà ser l’heroi d’aquesta història sempre
que li vingui de gust. Els personatges
del llibre es van concentrant a la pàgina
esquerra, indignats per la situació, fins que
passa un imprevist.

n EL PETIT SAÜL
ISBN: 978-84-16003-87-7
20 x 25,5 cm, cartoné, 40 p., 15 €
• Seleccionat el 2012 per al Blue
Spruce Award de l’Ontario Library
Association
• Guanyador el 2012 del Millor llibre
infantil i juvenil
del Canadian
Children’s Book
Centre

Una nova família s’acaba d’instal·lar a
l’edifici on viu l’Ernest. Amb ella ha arribat
també la Rosó, una noieta de la seva edat,
que de seguida li provoca una picor molt
intensa i estranya: li pica el nas, és a dir, li
pica el nas de la Rosó. La història d’un amor
a primera vista.
n EM PICA EL NAS DE LA VEÏNA
ISBN: 978-84-16003-74-7
21,5 x 26 cm, cartoné, 36 p., 15 €

n D’AQUÍ NO PASSA NINGÚ!
ISBN: 978-84-16003-76-1
22 x 26 cm, cartoné, 40 p., 15 €, 2a EDICIÓ
• Premi Nacional de Còmic 2015
Portugal - Millor il·lustració
àlbum infantil (autor portuguès)
• Els millors llibres per a nens
del 2015, Bienalle dei Ragazzi
• Llibres recomanats FNLIJ
Brasil 2016
• P remi Liberisliber Xic 2017
• Premi Gustav Heinemann per
la Pau

La Vermell és una cera de colors amb una
etiqueta on diu «vermell», però que pinta
de color blau. Per molt que s’esforci, no
hi ha manera que pinti de color vermell.
Però un dia una nova amiga la convida a
pintar un oceà de color blau i, aleshores,
descobreix que ella és blava!
n VERMELL
ISBN: 978-84-16003-78-5
21,5 x 28 cm, cartoné, 40 p., 15 €
• Goodreads Choice Award 2015
• Booklist Best Picture Books 2015
• Rainbow List 2016

àlbums

EL GRIPAU I ELS NENS
Ilan Brenman / Anna Aparicio Català

EL JARDÍ CURIÓS
Peter Brown
Un dia, un nen curiós anomenat
Liam descobreix un jardí en
dificultats mentre explora la seva
ciutat monòtona i grisa. Decideix
ajudar a fer créixer les plantes. Amb
el pas del temps, el jardí pren vida
pròpia i s’escampa per la ciutat,
canviant tot al seu pas.

Dos nens més bèsties i talossos que fets
d’encàrrec es passaven el dia corrent pels rius i
els boscos dels voltants del poble. Els encantava
fer mal als animals com a part del seu repertori
de jocs. Fins que un dia es troben amb un gripau
molt espavilat.

n EL JARDÍ CURIÓS
ISBN: 978-84-92696-24-6
22,5 x 28,5 cm, cartoné, 40 p., 15 €
3a EDICIÓ

n EL GRIPAU I ELS NENS
ISBN: 978-84-16003-72-3
21,5 x 28 cm, cartoné,
40 p., 15 €

LA CANÇÓ DE
LES BALANCES

PODRIES

Alba Salvador Llopis
/ Ignasi Blanch

El color de la pell, la llengua, el menjar, la roba,
els jocs... tot podria ser diferent si haguéssim
nascut en un altre lloc. És per aquesta raó que la
solidaritat amb qui
pateix la desgràcia,
en qualsevol de les
seves formes, hauria
de ser el primer
imperatiu de tothom.
Aquesta senzilla
reflexió sobre la
condició humana en
forma de poema,
dirigida a petits
i a grans, és un
homenatge emotiu
de la Joana Raspall
a totes les persones que han hagut d’abandonar
involuntàriament casa seva.

Hi havia una vegada un rei que cada
matí comptava les seves possessions
des de la finestra del castell. Quan el
jove Ovidi es presenta al castell per
fer-li una petició en nom del poble, el
monarca l’ignora sobiranament.
El jove decideix tornar dies més tard
al castell per cantar-li una cançó que
el faci canviar d’actitud.
n LA CANÇÓ DE LES BALANCES
ISBN: 978-84-16003-50-1
27,5 x 24 cm, cartoné, 36 p., 15 €

Finalista del Premio Kiriko 2010
Selecció millors llibres de 2010 per
Faristol

Joana Raspall / Ignasi Blanch

Si haguessis nascut n PODRIES
en una altra terra,
ISBN: 978-84-16003-82-2
podries ser blanc
21,5 x 26 cm, cartoné,
podries ser negre...
32 p., 15 €

àlbums

ENS ENLAIREM!
Sean Taylor / Hannah Shaw
Els animals estan tan tips de la brossa i la brutícia de
la granja del senyor Pujol que s’empesquen un pla per
acabar amb aquesta situació.
n ENS ENLAIREM!
ISBN: 978-84-16003-08-2
24,5 x 28 cm, cartoné, 32 p., 15 €
2a EDICIÓ

MAMA, NO PUC DORMIR
Brigitte Raab / Manuela Olten

EN CALVIN NO SAP VOLAR

La història d'un ocell lletraferit
Jennifer Berne / Keith Bendis
Mentre els altres petits estornells aprenen a llançar-se
en caiguda lliure, a planar i a fer giragonses, en Calvin
es passa el dia amb el bec a dins un llibre. A la biblioteca
la seva imaginació remunta el vol i se l’emporta a llocs
on, volant, mai no arribaria. Tan que s’oblida d’anar a les
clases de vol. Així que quan arriba l’hivern i toca migrar,
en Calvin no sap volar.
n EN CALVIN NO SAP VOLAR
ISBN: 978-84-16003-24-2
25 x 25 cm, cartoné, 40 p., 15 €
2a EDICIÓ

«Aquesta història hauria de
tenir un lloc reservat, durant els
propers anys, a les biblioteques,
les aules d’educació primària i les
famílies que estimen els llibres.»
Kirkus Review

De vegades passa que és completament
impossible agafar el son. Però quina
és la millor posició per dormir? Cada
animal en te una de diferent.
n MAMA, NO PUC DORMIR
ISBN: 978-84-16003-21-1
27 x 25 cm, cartoné, 32 p., 15 €
2a EDICIÓ

CALVIN VES AMB COMPTE
GENS NI MICA BRUTES
Wanja Olten / Manuela Olten
Una visió divertida sobre les discrepàncies entre adults i
nens respecte a què vol dir tenir les mans brutes i quan
s’han de rentar.
Llibres
escollits per la
n GENS NI MICA BRUTES
Red de Selección
ISBN: 978-84-92696-22-2
de Libros Infantiles
21,5 x 26 cm, cartoné, 32 p., 15 €
y Juveniles de
la FGSR
2a EDICIÓ
2009-2010

L'OCELL LLETRAFERIT HA DE PORTAR ULLERES
Jennifer Berne / Keith Bendis
Un bon dia en Calvin va a la biblioteca i descobreix que té
problemes de vista. Unes ulleres molt guais l’ajudaran a
veure-hi amb claredat altre cop, però també el convertiran
en l’únic estornell amb binocles. Després d’aguantar la
befa dels seus companys, s’endinsarà al bosc i es posarà
en un bon embolic. Aquest ocell tan espavilat podrà
utilitzar els seus coneixements per salvar-se?
n C
 ALVIN, VÉS AMB COMPTE!
ISBN: 978-84-16003-57-0
25 x 25 cm, cartoné, 40 p., 15 €

àlbums

EXPLICA-M'HO

LA NAU D'EN GUIM
David Granados Niubó
Els companys de classe d’en Guim se’n riuen quan el
veuen camí de l’escola amb aquell aire distret i el seu vell
patinet. En Guim quan sigui gran vol ser astronauta. Es
passa el temps dibuixant altres planetes, marcians i naus
extraterrestres. Un matí, en aixecar-se, s’adona que la nau
espacial que havia dibuixat ja no és sobre la taula.
n LA NAU D’EN GUIM
ISBN: 978-84-16003-97-6
24 x 22 cm, cartoné, 32 p., 15 €, 2a EDICIÓ

ELS TRES ANIMALS
Pep Molist / Kim Amate
La Mercè Roureda, una escriptora de contes que s’havia fet
famosa al món amb tres personatges d’animals, decideix
anar-se’n a viure al bosc a buscar la inspiració per crear noves
històries. Ara bé, la vida al bosc no és com se la imaginava, cosa
que desconcerta la Mercè i li fa patir una crisi de creativitat que
supera amb la idea d’un nou conte.
n

ELS TRES ANIMALS
ISBN: 978-84-16003-71-6
20 x 28 cm, cartoné, 36 p., 15 €

ARMANDO
Fernando Pérez Hernando
El pare de l’Armando és un enamorat del futbol i avui li
ha regalat la seva primera pilota. Per fi ha arribat el dia
en què podrà compartir amb el fill la seva gran
passió. Però l’Armando no mostra el mateix
entusiasme que el seu pare per aquest esport.
n ARMANDO
ISBN: 978-84-16003-61-7
18 x 24 cm, cartoné, 40 p., 14 €

101 preguntes fetes per nens i
nenes sobre un tema apassionant
Katharina von der Gathen /
Anke Kuhl

Llibre de
l’Any 2015
per l’International
Congress of
Young
Booksellers
(ICYB)

Per tal que la joventut actuï de manera responsable
amb el seu cos i en els temes relacionats amb la
sexualitat i l’amor és important que tingui a mà
la informació des d’aviat. Però, què és el que han
de saber els nens i les nenes de primària? Tant
com vulguin, diuen els experts. I què volen saber?
L’experimentada pedagoga sexual Katharina von
der Gathen va treure d’una bústia les preguntes
anònimes de l’alumnat de tercer i quart de primària
que havia assistit a les seves xerrades sobre el cos,
l’amor i la sexualitat. En aquest llibre l’educadora
aplega les qüestions més destacades i les respon
amb tota la franquesa i la cura necessàries i,
sobretot, amb molt de respecte per allò que la
mainada vol saber.
n E XPLICA-M’HO
ISBN: 978-94-16003-49-5
14 x 18,5 cm, cartoné, 216 p., 19,50 €
2a EDICIÓ

«Un gran llibre que té tot el que
atreu als nens: curiositat, humor,
informació, secrets i coses
inesperades. [...] Un llibre genial,
recomanat a pares atrevits i
tímids, per a mediadors que
busquen llibres que provoquin
bones converses i per a adults
que encara no s’han assabentat
de certes coses.»
Ana Garralón, Anatarambana

àlbums

ELS ÓSSOS AMICS

CUÍDA'M!

Hildegard Müller

REBEQUERIES

Lorenz Pauli
/ Miriam Zedelius

Susana Gómez Redondo / Anna Aparicio Català

El Punxegut, el Corbatetes i el Morrut són tres
amics inseparables. Cada dia comparteixen
jocs i recorren el bosc buscant mel. Fins que un
dia el Punxegut troba un magnífic patinet
vermell i deixa de jugar i passejar amb
els amics. Només l’interessa còrrer
amb el seu patinet. Un dia el patinet
es trenca i el Punxegut queda ben
trist. Però els seus amics tenen una
bona idea.
n ELS ÓSSOS AMICS
ISBN: 978-84-16003-69-3
29,7 x 21 cm, cartoné, 40 p., 15 €

EL LLIBRE VALENT

En Roc sap molt bé
com se l’ha de cuidar,
però sortosament el senyor Bocí, el seu veí,
no està gens familiaritzat amb les normes i
les prohibicions de la cura infantil i, malgrat
la resistència d’en Roc, acaba organitzant
una cursa amb carretó.
No apte per pares supercontroladors!
n CUÍDA’M!
ISBN: 978-84-16003-59-4
20,6 x 29 cm, cartoné, 36 p., 14 €
Selecció White Ravens 2015

Moni Port

La mainada acostuma a canviar d’humor sovint. L’alegria i la
felicitat més complertes poden acabar en un atac de ràbia i una
sorollosa rebequeria en un moment, i pot costar d’identificar-ne
la causa entre tant de rebombori. Un conte sobre els
desitjos, les frustracions i les emocions
desbocades; i sobre la importància de
comunicar-se i saber escoltar..

HELI AMB HAC

n REBEQUERIES
ISBN: 978-84-16003-11-2
21,5 x 26 cm, cartoné, 36 p., 14 €
3a EDICIÓ

Susana Gómez Redondo / Armand
L’arribada de l’Heli a la terra provoca curiositat
i inquietud a la seva germana, que no pot evitar
estar gelosa d’aquest intrús que li pren part de les
atencions.
n HELI AMB HAC
ISBN: 978-84-16003-47-1
21,5 x 28 cm, cartoné, 40 p., 15 €

EL DIA QUE LA SAÏDA VA ARRIBAR
Susana Gómez Redondo / Sonja Wimmer

Un llibre imprescindible per abordar amb els petits l’origen
de les nostres pors de manera oberta i enriquidora: per a
què serveixen, com podem conviure amb elles i, sobretot,
què significa en realitat ser valents. Moni Port
combina textos curts amb il·lustracions perquè
els petits reflexionin en veu alta sobre tot allò
que els espanta.
n EL LLIBRE VALENT
ISBN: 978-84-16003-00-6
18,5 x 18,5 cm, cartoné, 112 p., 19,5 €, 2a EDICIÓ

L’arribada d’una nena de cabells negres i arrissats
preciosos crida l’atenció de la protagonista. Però els
intents de comunicar-s’hi reben un silenci profund per
resposta. Neix una relació d’amistat i, entre jocs, les dues
nenes aprendran a trobar les paraules que els permetran
entendre’s i somniar juntes.
n EL DIA QUE LA SAÏDA VA ARRIBAR
ISBN: 978-84-92696-86-4
24,5 x 22,5 cm, cartoné, 36 p., 15 €
2a EDICIÓ
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L'AVI ÉS...
L'AVI!

QUAN L'AVI
ERA PETIT

Lilli Messina

Lilli Messina

L'AVI I EN PEP

LA BANDA DELS CINC

Lilli Messina

Yvonne Hergane / Christiane Pieper

Una història sobre deu menuts entremaliats, amb
rimes enginyoses i il·lustracions d’allò més divertides.
La primera historieta per a les DUES manetes!
L’avi el peixen. L’avi va
en patinet. L’avi fa molt
enrenou. En Pep n’està ben
segur: l’avi és un nadó!
Però la mare d’en Pep no
hi està d’acord. L’avi és
l’avi.

Quan l’avi era petit, tot era molt
diferent. No hi havia tantes
cases, la llet venia directament
de la vaca i els cavalls estiraven
els cotxes. En Pep segueix amb
interès les explicacions de l’avi,
però les entén a la seva manera.

n L’AVI ÉS... L’AVI!
ISBN 978-84-92696-27-7
24,5 x 22,5, cartoné, 32 p.,
13,5 €

n QUAN L ’AVI ERA PETIT
ISBN: 978-84-92696-88-8
28 x 19 cm, cartoné, 32 p., 13,5 €
2a EDICIÓ

En Pep es diverteix empipant
l’avi però l’avi també en sap,
d’empipar, i fa l’orni.
n L’AVI I EN PEP
ISBN: 978-84-16003-37-2
23 x 26 cm, cartoné, 32 p., 14 €

n LA BANDA DELS CINC
ISBN: 978-84-16003-43-3
23 x 17,6 cm, cartró dur, 26 p., 14,5 €

ON M'AMAGO?
Estela Antín

UN CONTE MOLT AVORRIT
PER QUEDAR-SE ADORMIT
Estela Antín

«Una història
extraordinària sobre
les similituds entre
els més petits i els
més grans.»
L’elefant trompeta

Un elefant s’escapa del circ,
s’allunya tan ràpid com pot i
necessita desesperadament
passar desapercebut. Però, on
amagar-se?
n ON M’AMAGO?
ISBN: 978-84-16003-15-0
15 x 15 cm, cartró dur, 20 p., 8 €

És de nit, tot està parat i tothom descansa, o potser
no? El pirata, el gosset, la nena del cistell… tots
dormen, menys el mussol que té un ull obert.
n UN CONTE MOLT AVORRIT PER QUEDAR-SE
ADORMIT
ISBN: 978-84-16003-13-6
15 x 15 cm, cartró dur, 20 p., 8 €

àlbums

ELS CUCS DE TERRA
MENGEN CACAUETS
Élisa Géhin
Fa molt de temps gats
es menjaven els ocells
que es menjaven els
cucs que menjaven
cacauets. Fins que
un dia, un cuc molt
enfadat va decidir
menjar-se un gat...

n ELS CUCS DE TERRA MENGEN CACAUETS
ISBN: 978-84-16003-45-7
17 x 24 cm, cartoné, 40 p., 13 €

TAL COM ETS,
ETS EL MILLOR!
Nadia Budde
Hi ha gent insatisfeta
amb la seva aparença,
que preferiria tenir
els cabells arrissats
o els ulls blaus, ser
més alta... Aquests
desitjos poden ser tan
variats com persones
i gustos hi ha.
n TAL COM ETS, ETS EL MILLOR!
ISBN: 978-84-16003-22-8
20 x 25 cm, cartoné, 40 p., 14 €

MENJA-T'HO TOT

LA LOLA VOLA

i altres històries horripilants

Mar Benegas
/ Mariona Cabassa

Wilfried Von Bredow / Anke Kuhl
Hi ha situacions que
poden acabar malament,
i per això els pares i
els adults adverteixen
contínuament la mainada.
Set històries fantàstiques
i esgarrifoses per a nens
valents i adults porucs, o
a l’inrevés.
n LA LOLA VOLA
ISBN: 978-84-92696-93-2
22,3 x 26,7 cm, cartoné,
32 p., 15 €, 2a EDICIÓ

• Finalista del Premi
Atrapallibres 2013-2014
• Premi Liberliber Xic
2013

Un conte sobre l’eterna batalla del
menjar, i sobre la necessitat de
mesurar bé les nostres paraules i,
sobretot, les nostres ordres.
n MENJA-T’HO TOT
ISBN: 978-84-16003-19-8
26 x 24 cm, cartoné, 32 p., 14 €

TOTA LA GENT DEL MÓN!
Vides de tots els colors

Anja Tuckermann / Tine Schulz
Les nenes i els nens d’aquest llibre procedeixen d’arreu del món i
parlen llengües diferents. Alguns acaben d’arribar, altres ja han
nascut aquí, però ara tots viuen a Catalunya.
Per evitar prejudicis i assegurar una bona convivència, el millor és
conèixer els nostres veïns i veïnes, tal com ens proposa aquest llibre.
n TOTA LA GENT DEL MÓN!
ISBN: 978-94-16003-67-9
22 x 26,7 cm, cartoné, 40 p., 15 €

EN FAMÍLIA!

Sobre el fill de la nova xicota
del germà de l'exdona del pare i
altres parents
Alexandra Maxeiner / Anke Kuhl
Premi de Literatura
Infantil i Juvenil
d’Alemanya 2011

QUE BO!

Sobre plats deliciosos,
cuinats fastigosos, estofats
olorosos, menjars flatosos,
entrepans asortits i altres
menjars exquisits
Alexandra Maxeiner / Anke Kuhl

Les estructures
familiars han anat
canviant al llarg de
la història, però el
que no ha canviat és
que cadascú forma
part d’una família, i cada família és única i
irrepetible. Una divertida guia per entendre les
diferents constel·lacions familiars.

Al llarg de la
història, les
diferents societats
han desenvolupat
diferents gustos i
hàbits alimentaris,
que també poden
canviar dins d’una
mateixa cultura.
Un diverit recorregut per la diversitat de
costums alimentàries que hi ha al món.

n EN FAMÍLIA!
ISBN: 978-84-92696-72-7
22,3 x 26,7 cm, cartoné, 40 p., 15 €, 2a EDICIÓ

n QUE BO!
ISBN: 978-84-16003-07-5
21,5 x 26 cm, cartoné, 40 p., 15 €

àlbums

QUAN LES VAQUES SUREN

SOMIATRUITES

Ximo Abadia

Albert Pla / Liniers

Un nen arriba a casa
amb un peix dins
d’una bossa plena
d’aigua que li acaba
de tocar a la fira. A
l’endemà, descobreix
amb sorpresa que
tot ha començat a
surar. Tot sura! Fins i
tot ell mateix comença a surar.
n QUAN LES VAQUES SUREN
ISBN: 978-84-16003-55-6
21 x 29 cm, cartoné, 48 p., 15 €
Selección White Ravens 2016

QUÈ VE DESPRÉS
DEL MIL?
.
Un conte il lustrat sobre la mort
Anette Bley
Quan mor el vell
Otto, la petita Lisa
no sap com omplir
el buit deixat pel
seu amic. És la dona
de l’Otto qui li fa
entendre que encara
que una persona no
la puguem veure, pot
continuar present als
nostres records.
n QUÈ VE DESPRÉS DEL MIL?
ISBN 978-84-92696-00-0
21 x 29,7 cm, cartoné, 36 p., 15 €
Premi La Ploma de Plata 2005 de l’Associació de
Metges d’Alemanya

La cançó d’Albert
Pla «Somiatruites»
és una invitació
a passejar per
una escola molt
especial, on els
nens i les nenes fan
volar la imaginació
i comparteixen amb nosaltres les seves
fantasies, desitjos i pors.

PER QUÈ LA SENYORA
M. ES VA TORNAR TAN
MALCARADA...

QUAN L'HOME MÉS
FORT DEL MÓN

i com és que ara és tant simpàtica

agafa el telèfon, tothom
el confon amb la tieta Encarna

Sonja Bougaeva

Roser Rimbau / Trill
L’home més fort del
món s’ha d’enfrontar
cada dia a les
limitacions que li
imposen l’edat i
l’alçada.

n SOMIATRUITES
ISBN: 978-84-92696-61-1
21 x 21 cm, cartoné, 36 p., 13,5 €.
2a EDICIÓ

La senyora M. odia tothom, especialment
la mainada, però una vivència al parc li
portarà records que la faran reconciliar-se
amb el món.

L'ENEMIC

n PER QUÈ LA SENYORA M. ES VA TORNAR
TAN MALCARADA...
ISBN: 978-84-16003-26-6
21 x 21 cm, cartoné, 32 p., 15 €

Davide Calì / Serge Bloch
És la guerra i un
soldat a la trinxera
intenta imaginar-se
com és l’enemic i
com reaccionaria si
decidís abandonar
el front i tornar a
casa. Un llibre sobre
la irracionalitat de
la guerra.
n L’ENEMIC
ISBN 978-84-936766-0-5
21 x 29,7 cm, cartoné, 64 p., 18 €

LA MAMA ARA VE...

n QUAN L’HOME MÉS FORT
DEL MÓN AGAFA EL
TELÈFON
ISBN: 978-84-16003-26-6
21 x 21 cm, cartoné, 32 p., 12 €

LA TORTUGA TOTVABÉ
David Acera / Nanu González

Zaza Pinson / Laure Monloubou

A la Lisa li fa por que la seva mare, tant
despistada com és, s’oblidi d’anar a
recollir-la a l’escola.

La rutina diaria porta la tortuga Totvabé a
recórrer cada dia la seva illa buscant figues de
moro. Res la distreu, fins que arriba un nàufrag
afamat.

n LA MAMA ARA VE...
ISBN: 978-84-16003-31-0
28,5 x 22,5 cm, cartoné, 32 p., 15 €

n LA TORTUGA TOTVABÉ
ISBN: 978-84-16003-17-4
26 x 24 cm, cartoné, 36 p, 14 €

àlbums

EXCUSES, EXCUSES TIC TAC

EN BARNIE

Anushka
Ravishankar /
Gabrielle Manglou

Sonja Bougaeva

ISBN: 978-84-92696-82-6
21,5 x 27,5 cm, cartoné
50 p., 15 €, text rimat
Temes: hàbits,
entremaliadures,
imaginació, humor

Grégoire Reizac /
Jörg
ISBN: 978-84-92696-95-6
22 x 26,7 cm, cartoné
32 p., 15 €
Temes: temps, família,
vida quotidiana, hàbits

ISBN: 978-84-92696-78-9
27 x 24 cm, cartoné
32 p., 15 €
Temes: mascotes, gossos,
convivència, hàbits,
tolerància

DUES GERMANES
TENEN VISITA
Sonja Bougaeva
ISBN 978-84-92696-46-8
24 x 30,5 cm, cartoné
32 p., 15 €
Temes: convivència,
respecte mutu, hàbits

HUMBERT,
EL CENTPEUS
Estela Antín /
Paco Martínez
ISBN: 978-84-92696-98-7
17 x 17 cm, cartoné,
36 p., 9,5 €
Temes: puntualitat,
amistat, hàbits, diàleg

MART, L'ELEFANT
D'UN ALTRE
PLANETA
Fran Pintadera /
Javier Gutiérrez
ISBN: 978-84-16003-02-0
17 x 17 cm, cartoné,
32 p., 9,5 €
Temes: memòria,
amistat, hàbits

Finalista del Premi
Atrapallibres 2011-2012

KIWI

EN MAX SE'N VA

Grégoire Reizac /
Steg

Erio Gherg / Jörg

ISBN 978-84-936766-3-6
17 x 17 cm, cartoné,
32 p., 9,5 €
Temes: discapacitat física,
persistència, superació,
ocells

PIIPS
TINO / Susanne
Strasser
ISBN 978-84-92696-49-9
22 x 28 cm, cartoné
36 p., 15 €
Temes: mascotes,
animals, família
Selecció White
Ravens 2013

EL PIRATA
ESGARRIFA

ELS VIATGES
DE L'OLGA

EN CUNKI

Jean -Pierre Jäggi
/ Alan Clarke

Paul Maar /
Eva Muggenthaler

Yolanda Castaño /
Xavi Sellés

ISBN 978-84-92696-51-2
20 x 27,5 cm, cartoné
36 p., 15 €

ISBN 978-84-92696-04-8
23 x 25 cm, cartoné
46 p., 15 €, text rimat

ISBN 978-84-92696-42-0
19 x 26 cm, cartoné
32 p., 15 €, text rimat

Temes: adaptació a un
nou entorn, nous amics,
pirates

Temes: intolerància, dret a
ser un mateix, llibertat

Temes: curiositat infantil,
aventures, perills, punkis

A LA GARJOLA!

EN LEONARD

Henri Meunier /
Nathalie Choux

Wolf Erlbruch

ISBN 978-84-92696-53-6
17 x 17 cm, cartoné,
40 p., 9,5 €
Temes: racisme,
intolerància,
solidaritat

ISBN 978-84-936766-7-4
18 x 24,5 cm, cartoné,
32 p., 13,5 €
Temes: pors, gossos,
superació

EL RATOLINET
ROQUEFORT
Santiago Alba
Rico / Xavi Sellés
ISBN 978-84-92696-03-1
18 x 24,5 cm, cartoné,
32 p., 13,50 €
Temes: fam, golafreria,
avarícia

ISBN 978-84-936766-5-0
17 x 17 cm, cartoné,
32 p., 9,5 €
Temes: prejudicis,
injustícia, amistat

L'ESTRELLETA FITUN
Santiago Alba Rico /
Joan Negrescolor
ISBN: 978-84-92696-63-5
22 x 22 cm, cartoné,
36 p., 13,5 €
Temes: amistat, imaginació,
hivern, estels

àlbums

LECTURES BREUS

L'ABELLA DE MÉS BONA NIT,
Andrés Pi Andreu / CAROLA
Kim Amate

ISBN: 978-84-92696-57-4
24 x 28 cm, cartoné,
32 p., 15 €
Temes: convivència,
prejudicis, solidaritat
Selecció White
Ravens 2013

Jakob Hein – Kurt
Kröner / Manuela
Olten
ISBN: 978-84-92696-74-1
26 x 24 cm, cartoné,
40 p., 15 €
Temes: pors nocturnes,
monstres, valentia

UNA FLOR DE
RECANVI PER A
LA MARE

PIPOCAS?
QUÈ ÉS AIXÒ?

Rebeka Elizegi

ISBN 978-84-92696-14-7
21,5 x 26 cm, cartoné,
32 p., 15 €

ISBN 978-84-92696-38-3
24 x 22 cm, cartoné,
32 p., 15 €
Temes: càncer de pit,
malaltia d’una persona
estimada

Stefanie Pfeil

Temes: famílies
multilingües, escola,
integració

LA MARTA DIU NO! L'ABOMINABLE
LLOP AMABLE
Cornelia Franz
/ Stefanie
Scharnberg

ISBN 978-84-92696-12-3
21,5 x 26 cm, cartoné,
32 p., 15 €
Temes: abusos sexuals,
famílies monoparentals,
conciliació de vida laboral
i familiar

BenLebègue
ISBN 978-84-92696-16-1
21,5 x 26 cm, cartoné,
36 p., 15 €
Temes: llops, prejudicis,
contes tradicionals

JOCS D'ÀSIA

JOCS TRADICIONALS
PER FER I COMPARTIR
Valérie
Karpouchko
ISBN: 978-84-92696-59-8
18 x 24,5 cm, cartoné,
32 p., 13,5 €

ENS HA TOCAT
LA LOTERIA!
Pere Comellas /
Teresa Martí
ISBN: 978-84-92696-84-0
15 x 18 cm, rústica amb
solapes, 48 p., 8 €
Temes: loteria, diners,
família, amistat, felicitat

EL GOL
Roser Rimbau /
Pep Rimbau
ISBN: 978-84-92696-80-2
15 x 18 cm, rústica amb
solapes, 44 p., 8 €
Temes: futbol, hàbits,
família, justícia

Temes: jocs de taula,
Àsia, treballs manuals

PEUS BRUTS

JOCS TRADICIONALS
PER FER I COMPARTIR

LA QUIMA
HA PERDUT
LA SON

LA QUIMA JUGA
AMB LA SEVA
OMBRA

Valérie
Karpouchko

Roser Ros /
Francesc Rovira

Roser Ros /
Francesc Rovira

ISBN: 978-84-92696-59-8
18 x 24,5 cm, cartoné,
32 p., 13,5 €

ISBN: 978-84-16003-34-1
15 X 18 cm, rústica amb
solapes, 32 p., 6,5 €

Temes: jocs de taula,
Àsia, treballs manuals

Temas: son, hàbits,
activitats manuals

JOCS D'ÀFRICA

Koldo Izagirre /
Antton Olariaga
ISBN 978-84-92696-06-2
32 x 24,5 cm, cartoné,
32 p., 13,5 €

PLANETA WILLI

Temes: adopció, migració,
nostàlgia, integració

ISBN: 978-84-16003-39-6
26,7 x 22 cm, cartoné,
40 p., 15 €

Birte Müller

Temas: síndrome de
Down, hàbits, inclusió,
extraterrestres

ISBN: 978-84-16003-32-7
15 X 18 cm, rústica amb
solapes, 32 p., 6,5 €
Temas: ombres, fotografia,
activitats manuals

LA SENYORA
MARIA
Cesc Noguera /
Raül Gesalí
ISBN: 978-84-16003-04-4
15 x 18 cm, rústica amb
solapes, 48 p., 8 €
Temas: pobresa, soletat,
amistat

LLIBRES PER COMENÇAR A
LLEGIR I A PENSAR

l'aventura de llegir

UN INDI AL MEU JARDÍ

ELS MEUS TRUCS

Agnès de Lestrade / Nono K.

PER SOBREVIURE A LA CLASSE DE NATACIÓ

Un dia el pare de la Mia munta un tipi al jardí, es vesteix
d’indi i diu que pertany a la tribu dels walla-walla. La mia
no sap com afrontar aquesta situació.
Finalista del Premi
n ISBN: 978-84-16003-41-9, 12 x 18 cm, rústica, 48 p., 7,5 €
Atrapallibres
Temes: família, dol, aparences, vellesa, memòria
2016-2017

Gideon Samson / Anke Kuhl

EL CHE GUEVARA
VIU AL SETÈ

A L'OMBRA
DELS PIRATES

Bertrand Solet /
Roshanak Ostad,
Nono K.

Boris Le Roy /
Benjamin Adam

La història del Che
serveix d’inspiració a un
grup de joves per ajudar
una amiga que passa un mal tràngol.

El fill del pirata
descobreix que el vaixell
que els acaba d’abordar
porta una càrrega d’esclaus.

n ISBN: 978-84-92696-91-8
12 x 18 cm, rústica, 64 p., 6,5 €
Temes: migració, sense papers, amistat,
solidaritat, Revolució Cubana

n ISBN: 978-84-92696-65-9
12 x 18 cm, rústica, 104 p., 7,5 €
Temes: pirates, vaixells, comerç d’esclaus,
solidaritat

Emmanuel
Bourdier
En Ricard s’enfronta a en
Makin potser perquè és
negre o perquè juga més
bé a futbol que ell.
n ISBN 978-84-92696-32-1
12 x 18 cm, rústica, 82 p., 6,5 €
Temes: racisme, escola, futbol

n ELS MEUS TRUCS PER SOBREVIURE A LA CLASSE DE NATACIÓ
ISBN: 978-84-16003-63-1, 13 x 19,5 cm, cartoné, 144 p., 15 €
2a EDICIÓ
• Llista d’Honor de l’IBBY 2012
• Finalista del Premi
Atrapallibres 2017-2018

SPUTNIK

Bettina Obrecht / Sabine Kranz

Seleccionat per a La Lliga dels Llibres 2013-2014

A LA TEVA PELL

En Gied té molta por a l’aigua. Per tal de saltar-se la classe de
natació, ha pensat fins a setanta trucs. El problema és que els
trucs no es poden repetir, i n’hi ha alguns que són difícils de
portar a la pràctica. Per sort, en Gied també té l’ajut del senyor
dels coloms, a qui no coneix, pero la presència del qual a la
plaça camí de la piscina li porta sort. Però, en començar el curs,
el senyor dels coloms ja no és al seu banc de sempre, i en Gied
decideix anar a buscar-lo per evitar que la classe de natació i
tot el curs esdevinguin un desastre.

EN TOLSTOI,

UN CONTE DE FADES
Hanno
Una nena li pregunta al
pare perquè hi ha gent
dormint al carrer quan hi
ha tantes cases buides.
n ISBN 978-84-92696-31-4
12 x 18 cm, rústica, 64 p., 6,5 €
Temes: persones sense sostre, solidaritat,
immigració ilegal

Quan l’Sputnik apareix al veïnat res no torna a ser com abans.
Porta botes d’aigua de color rosa, la caputxa sempre posada
encara que no plogui i diu que ve d’un altre planeta. L’Adrià
s’ho creu però la seva germana gran, l’Anna, i el seu amic
Karim saben de sobres
que els extraterrestres no
existeixen. Qui és, doncs,
l’Sputnik i on és la seva
llar? Una història sobre
l’amistat, la família i la
força de la fantasia.
Finalista del Premi
Atrapallibres 2014-2015

n SPUTNIK
ISBN: 978-84-92696-97-0
13 x 19,5 cm, cartoné,
150 p., 13,50 €

LLIBRES PER DESCOBRIR I
ENTENDRE EL MÓN

l'aventura de llegir

EL SENYOR SILVESTRE
Silke Lambeck / Karsten Teich
En Maurici, que acaba de
canviar de casa, troba
en el senyor Silvestre
i el seu saler màgic
uns aliats excepcionals
per a enfrontar-se
amb imaginació a les
dificultats de la vida.
n ISBN 978-84-92696-20-8
13 x 19,5 cm, cartoné,
120 p., 13,5 €
3a EDICIÓ

EL RETORN DEL
SENYOR SILVESTRE
Silke Lambeck / Karsten Teich

Finalista
del Premi
Atrapallibres
2010-2011

En Maurici espera amb
ànsia el retorn del
senyor Silvestre per tal
que l’ajudi a alliberar
la Pipa, la venedora
de gelats del Suburbi
Gris, segrestada per
un empresari sense
escrúpols.
n ISBN 978-84-92696-44-4
13 x 19,5 cm, cartoné, 154 p., 13,5 €

L'ONADA

Un, experiment a la classe
d història que va anar
massa lluny
Morton Rhue
El professor Ben Ross
inicia un experiment amb els seus alumnes
d’institut perquè comprenguin el que va ser
el nazisme. L’experiment se li escapa de les
mans.
n ISBN 978-84-92696-35-2
14,5 x 21 cm, rústica amb solapes, 156 p., 14 €

CAP ÀNGEL PER
ENLLOC
Heidi Hassenmüller

PAULA

I LA LLEUGERESA DE L'ÉSSER
Zoran Drvenkar / Peter Schössow

ON ÉS EL SENYOR
SILVESTRE?
Silke Lambeck / Karsten Teich
A en Maurici i els seus
amics els toca ajudar a
en Silvi, que passa per
una situació molt complicada des que el pare va
perdre la feina.
n ISBN 978-84-92696-69-7
13 x 19,5 cm, cartoné,
188 p., 13,5 €

Amb 8 anys la Paula té vergonya perquè està grassa,
fins que el seu oncle la
llança enlaire. La Paula
es queda surant i recrea
a l’aire un món lluny de la
dictadura del pes i dels
estereotips de bellesa.
n ISBN 978-84-92696-19-2
13 x 19,5 cm, cartoné,
84 p., 12,5 €
Finalista del Premi
Atrapallibres 2010-2011

Durant les vacances
d’estiu la Merel va notar
els primers símptomes de
la neurodermitis. En tornar a classe, els
companys de l’institut se’n burlen de ella i li
fan el buit.
n ISBN: 978-84-92696-67-3
14,5 x 21 cm, rústica amb solapes, 188 p., 14 €
Selecció millors llibres del 2011 per Faristol

LA VOLTA AL MÓN D'UNA
ARMILLAR POLAR
Una petita història sobre
la gran globalització

L'ONADA (NOVEL.LA GRÀFICA)
Stefani Kampmann
/ Morton Rhue
n ISBN 978-84-92696-28-4
17,5 x 24 cm, cartoné, 176 p., 19 €

LES LLÀGRIMES DE
LA CAPUTXETA
Beate Teresa Hanika
La Malvina està atrapada per una
promesa que li impedeix revelar
que el seu avi abusa d’ella.
n ISBN 978-84-92696-55-0
14,5 x 21 cm, rústica amb solapes, 170 p., 14 €
Selecció millors llibres del 2011 per Faristol

BARTOLOMÉ NO VOL
VIURE COM UN GOS
Rachel van Kooij
Bartolomé és un nan. La
infanta Margarita es fixa en ell
i el converteix en el seu gos de
companyia.
n ISBN 978-84-92696-48-2
14,5 x 21 cm, rústica amb solapes, 202 p., 14 €

70 MILLES FINS AL PARADÍS
Robert Klement

A partir de la història
d’una armilla polar s’explica el
rerefons i les xarxes de la globalització.

La Sara i el seu pare fugen de
la guerra de Somàlia. Un perillós
viatge en pastera els permet
arribar al centre d’internament de
Lampedusa.

n ISBN: 978-84-92696-34-5
12,2 x 20,5 cm, rústica, 172 p., 16,5 €

n ISBN 978-84-92696-40-6
14,5 x 21 cm, rústica amb solapes, 140 p., 14 €

Wolfgang Korn
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