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LA MORT
L’ORONETA és un document trimestral de recomanacions literàries organitzades per edats 
lectores que aniran acompanyades de propostes de foment lector per a realitzar a la biblioteca. 

El butlletí informatiu L’ORONETA encara una segona etapa que ara se centra en l’especialització 
dels seus continguts. D’aquesta manera, trobarem un butlletí centrat en un únic tema per a 
aprofundir en la seua reflexió i editar un document menys generalista.

En aquesta ocasió, continuem aquesta segona etapa dedicant L´ORONETA a aquells llibres que 
parlen, avisen, presenten o suggereixen el concepte de la Mort. Podràs trobar una selecció 
molt diversa de llibres que enfoquen el tema des de molts punts de vista.

Els criteris de selecció que s’han seguit per a l’elaboració d’aquesta guia de recomanacions 
han sigut la qualitat literària i estètica, la pertinència del contingut i del format segons l’edat, 
la diversitat temàtica, les possibilitats creatives i la capacitat del llibre de generar pensament 
crític, curiositat pel món i empatia per l’altre. 

La guia consta d’una selecció de 40 títols organitzats per franges d’edat. I un llistat extra 
d’altres 20 títols que no podíem deixar fora. Hem volgut recuperar a grans clàssics que tracten 
aquest tema com a títols que s’estan incorporant a les biblioteques recentment. I sobretot, 
intentar tractar el tema de la Mort des de moltes perspectives i enfocaments.

Aquesta selecció ha sigut realitzada per EL SITIO DE LAS PALABRAS (Mar Benegas i Jesús Ge) per 
a la Comissió de Selecció del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana i la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.
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La mort, aqueixa por ancestral, aqueix misteri primigeni 

que ens acompanya des que arribem al món. I aqueixes 

preguntes impossibles de respondre que fan els xiquets i 

les xiquetes. La mort com a concepte social i abstracte però 

també la mort com la primera carència, la petjada que deixa 

la primera absència en la infància, el primer contacte amb la 

mort, és indeleble. La literatura és, des de sempre, un ritual 

d’acompanyament per a acompanyar aqueixa soledat, per a 

intentar fugir d’aqueixa por primigènia.  Si aconseguim que 

la mort, com essencialment succeeix, forme part de la vida, 

si parlem amb naturalitat, de trobar a faltar, de l’absència i 

la permanència eterna dels records, de mort com a part de 

la vida... Quan arribe la mort no serà menys difícil però sí que 

serà menys solitari transitar per aqueix camí...

ESPECIAL 

VERANO 2021

vida i mort



Aquest butlletí bé podria titular-se: L’Oroneta i la mort 

o L’Oroneta, la mort i la tulipa, segons la traducció 

del clàssic modern de Wolf  Erlbruch i que segur que 

ja coneixes.  I buscarem recursos i títols amb els quals 

convertir els llibres en un bàlsam, en companys de 

viatge. Quin paper tenen les biblioteques en aqueix camí 

d’acompanyar, de conjurar i ser bàlsam? En aquests temps 

estranys on la mort està tan present i una pandèmia 

assota el món, la biblioteca s’erigeix, de nou, com una 

brúixola per a oferir un camí, per a intentar buscar 

respostes a aqueixes preguntes impossibles de respondre 

que sorgeixen en la infància i la joventut amb referència a 

la mort, la malaltia i l’absència.
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De zero a tres anys la mort no existeix. No n’hi ha consciència, 
els bebés són. Simplement. Sense saber situar-se encara en el 
temps ni saber que el temps existeix o passa. 

No obstant això, i malgrat aqueixa falta de consciència, la 
mort com a absència de tot, està molt present en aquestes 
edats. Alguns nadons experimenten aqueixa angoixa cada nit. 
Perquè, el més semblant a la mort a aquestes edats és la nit: 
travessar la nit, la foscor, la soledat... tancar els ulls i que el món 
desaparega. I això és una de les angoixes més grans que poden 
patir a aquestes edats.  
Però no es pot parlar de la mort com a tal. El que sí que 
podem fer és ajudar en l’àrdua tasca d’acompanyar en la 
presa de consciència del pas del temps, situar la primera 
infància en aqueix pas del temps que tant de desconcert els 
ocasiona: el dia i la nit, l’abans i el després, el que està i el que 
no està, les estacions, la presència i l’absència... conceptes 
molt rudimentaris per a acompanyar aqueixes pors. I, per 
descomptat, les cançons, seqüències, comptar i repetir... així, a 
poc a poc i abans de contactar amb un concepte tan insondable 
com la mort, deixar de témer la nit i saber situar-se en aqueix 
temps que tot ho aporta i tot s’ho emporta.

LA MORT
0-3 anys
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ANTES & DESPUÉS
Jean Jullien
Combel
ISBN: 978-84-9101-483-6

Un llibre curiós que ens fa reflexionar sobre el temps a través 
d’una sèrie de situacions gràfiques molt enginyoses que ens 
provoquen una certa expectativa i la seua resolució de manera 
molt creativa i divertida. En algunes situacions, el temps és 
immediat i en unes altres, el parèntesi és major. Però sempre 
ens sorprendrà. Un llibre ideal per a començar a qüestionar-nos 
sobre què és això del temps i les seues conseqüències.

T’ESTIMARÉ SEMPRE
Debi Gliori
Editorial Estrella Polar
ISBN: 978-84-9137-909-6 

La raboseta està inquieta i nerviosa; juga a llançar coses, a 
llençar i trencar-ho tot. Sa mare, la rabosa gran, es preocupa 
i li pregunta què li passa. Sent que no la vol ningú. Un llibre 
excel·lent per a compartir l’amor incondicional de la mare i el 
fill, passe el que passe. I què passarà quan ja no estigues? Em 
continuaràs volent? Continuarà l’amor?

EL LIBRO DEL INVIERNO
Rotraut Susanne Berner
Anaya
ISBN: 978-84-667-4013-5

Aquest títol forma part d’una sèrie de quatre llibres en els 
quals Rotraut Susanne Berner mostra una radiografia de la 
vida quotidiana marcada per les característiques d’aqueixa 
estació. Com canvia el paisatge, el vestir i les accions de les 
persones, els animals, els menjars, etc. La mateixa estructura 
del llibre (sense paraules) ens permet anar seguint diferents 
històries al llarg de les seues pàgines. Uns llibres que ens 
permetran descobrir el pas del temps i com aquest modifica 
tot el que ens envolta.
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4-5 anys
LA MORT

En aquestes edats la infància pot tindre una consciència més clara 
de la mort. D’una banda estarà la curiositat, comprendre el temps i 
els seus cicles i la curiositat infinita pel món que els envolta farà que 
observen, miren i pregunten. Per un altre costat, està la possibilitat 
de viure la mort de prop sense acabar de comprendre què ha succeït. 
La primera presa de contacte amb l’absència per sempre o, fins i tot, 
viure la malaltia o la mort més pròximament. Els llibres no ajudaran 
en aqueix trànsit però és cert que el tabú sobre la mort o la malaltia 
fa que moltes vegades el contacte amb aquestes siga, potser, 
més dur. La funció de mediació, en el cas de la mort, consistiria a 
normalitzar el tema, llegir. Llegir el món significa entendre’l en tota 
la seua magnitud. No deixar la mediació relegada, en exclusiva, com 
a intent de “passar el dol”. 

CON EL TIEMPO
Isabel Minhós Martins
Il·lustracions de Madalena Matoso
Fulgencio Pimentel
ISBN: 978-84-17617-73-8

El temps passa. Passa i passa i continua passant. I les persones 
també continuem passant. El temps ho canvia tot. Canvia el 
paisatge i les persones, ho transforma tot. Però només ens 
adonem més tard, quan ja ha passat el temps.

4/5



¡NO ES FÁCIL, PEQUEÑA ARDILLA!
Elisa Ramón
Il·lustracions de Rosa Osuna
Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-311-1

“L’esquirol roig estava trist. Sentia una pena molt 
profunda perquè sa mare s’havia mort i pensava 
que mai més seria feliç”. Un llibre molt equilibrat 
que ajudarà a assimilar la pèrdua d’algú molt 
pròxim, en aquest cas la mare. L’estructura 
del llibre segueix el procés en tres fases ben 
diferenciades (i progressivament superables): 
el dol, l’acceptació i el record. Al llarg del llibre, 
l’esquirol viu un creixement personal que l’ajuda 
a superar aqueixa pèrdua.

¿QUÉ VIENE DESPUÉS DEL MIL?
Anette Bley
Takatuka
ISBN: 978-84-92696-01-7

La xicoteta Lisa sap comptar fins a setze però sap 
que en el cel hi ha moltes més estreles. El seu amic 
Otto l’ajuda a continuar comptant fins a nombres 
més alts, almenys fins al mil. “Què ve després 
del mil?” li solia preguntar. Però un dia Otto es 
posa malalt i mor. Lisa no s’acostuma a la seua 
absència. Serà la dona d’Otto la que li fa entendre 
que, encara que no puguem veure una persona, 
aquesta seguirà present dins de nosaltres.

9
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EL MEU AVI I JO
Núria Parera
Il·lustracions de Almudena Suárez
Editorial Joventut
ISBN: 978842614191-0

L’avi Simón i la seua neta juguen cada dia a 
amagar besos. I el joc continua encara que 
l’avi ja no estiga. Un altre llibre que parla de la 
relació entre un avi i la neta i els jocs que solien 
fer. Jocs que li faran més suportable l’absència 
del benvolgut avi. Un àlbum senzill i bell per a 
recordar els iaios quan se’n van.

L’ARBRE DELS RECORDS
Britta Teckentrup
Nubeocho
ISBN: 978-84-943691-8-6

La rabosa havia tingut una vida llarga i feliç 
però arribarà el moment de deixar aquesta 
vida. Mirà el seu benvolgut bosc per darrera 
vegada, buscà un lloc còmode i s’hi quedarà 
adormida per sempre. Els animals amics 
senten molta pena i s’ajunten al seu voltant 
per a acomiadar-la i recordar els bells 
moments que van passar al seu costat.  Un 
conte reconfortant que celebra la vida i el 
record dels temps que passem al costat dels 
nostres sers estimats.

4/5

4/5



L’EDU, EL PETIT LLOP
Gregoire Solotareff
Corimbo
ISBN: 978-8484704034

Hi havia una vegada un catxap anomenat Tom que mai havia vist un llop. I un llobató anomenat Edu que mai havia 
vist un conill. Un dia, Edu ix a caçar amb el seu oncle i aquest es colpeja i mor. Edu troba Tom i li demana ajuda. Des 
de llavors, es faran molt bons amics. Juguen i viuen moments feliços fins que se separen.
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6-8 anys
LA MORT

SAPO Y LA CANCIÓN DEL MIRLO
Max Velthuijs
Ekaré
ISBN: 978-980-257-109-3

Sapo es troba amb una merla estesa i quieta sobre el gram: 
estarà adormida? Estarà malalta? Liebre s’agenolla al costat de 
la merla i anuncia que ha mort. Els amics enterren  l’ocellet i 
recorden el seu bell cant. Aquest llibre continua amb la fres-
cor i tendresa dels altres títols de la col·lecció de Sapo de Max 
Velthuijs. El més atractiu dels llibres de Sapo són les històries 
mateixes i l’encant amb què estan contades. En aquesta ocasió, 
el mateix tema de la mort s’enfronta d’una manera molt pròxi-
ma i sense escarafalls.
“–Todo muere –dijo.
–¿Nosotros también? –preguntó Sapo.
Liebre tenía dudas.
–Quizás cuando seamos viejos».

6/8

En aquestes edats les preguntes van prenent un caire més profund. El 
pensament i la ment infantil, entre els 6 i els 8 anys, experimenten alguns dels 
canvis més significatius en la seua evolució. La seua experiència vital i les 
seues reflexions demanen cada vegada més complexitat.

A aquestes edats els llibres ja poden (i han de) tractar temes com la mort d’un 
ser estimat, el pas del temps, les absències o reflexions més complexes sobre 
el que implica la mort.  

A aquestes edats també seria més que recomanable que la mort, com a tema 
de lectura i com a manera de conjurar les pors, fora present sense esperar a 
l’experiència en si mateixa.  Per a això, a més de llibres i  clàssics il·lustrats, 
des de les biblioteques s’hauria de fomentar i acostar la infància a tot allò 
popular, que des de la saviesa col·lectiva i atàvica, formula a través de temes, 
contes tradicionals, rondalles, cançons, festes i jocs, el tema de la mort 
perquè la por siga menys por. 

En aquesta direcció recomanem vivament que les biblioteques se sumen a 
experiències com “Espanta la por” que custodien l’imaginari i que ofereixen 
recursos, des del mateix imaginari popular, per a conjurar la por, la mort i tot 
el que dansa al seu voltant. 



LA BALADA DEL REY Y LA MORT
Harrie Koos Meinderts y Piet Grobler Jekkers 
Adriana Hidalgo editora
ISBN: 978-84-92857-46-3

Un llibre il·lustrat que aborda i desmitifica l’universal tema 
de la mort d’una manera lúdica i tractant-lo de forma 
desdramatitzada. A través de la història, a tall de faula, la 
mort es presenta com un fet necessari, mostrant-la com un 
alleujament en comptes d’una tragèdia. El text empra un 
llenguatge poètic construït amb rimes consonants, el ritme de 
les quals convida a llegir-lo en veu alta. Les il·lustracions estan 
carregades de simbolisme i plenes de detalls sorprenents. 
Particularment destacable és l’original visió de la mort per part 
de l’il·lustrador, que la representa com una llebre-metge que 
aconsegueix curar la malaltia de la vida eterna.

NO TE VAYAS…
Gabriela Keselmann
Il·lustracions de Gabriela Rubio
Kókinos
ISBN: 978-84-17074-54-8

A Catalina no li agraden els comiats. Cada vegada que s’acaba 
l’hivern o que se li escapa el  globus, sent un pes profund en 
el budell i un sentiment rar al cor. Finalment comprendrà que 
és necessari que algunes coses han de d’anar-se perquè se’n 
succeïsquen altres d’iguals o de més divertides. Podrà superar 
aqueixa angoixa de la separació d’allò que li agrada i desitja.

COMO TODO LO QUE NACE
Elisabeth Brami
Il·lustracions de Tom Schamp
Kókinos
ISBN: 978-8488342294

En una selecció de llibres sobre la mort no podia faltar aquest 
títol tan poètic. Ens conta el cicle de la vida de plantes i 
animals, i deixa veure com tot el que naix finalment mor. Ens 
presenta la mort com un pas més del procés que complim 
tots els éssers vius. Malgrat el que poguera semblar, no hi 
ha crueltat ni duresa en el relat, sinó que es conta des d’un 
absolut respecte i amor per la vida. Un llibre per a compartir 
i llegir junts. Per a poder compartir el que les suggeridores 
il·lustracions ens provoca.

6/8

6/8

6/8

13



14

14

L’OCELL MORT
Margaret Wise Brown
Il·lustracions de Christian Robinson
Editorial Corimbo
ISBN: 978-84-8470-573-4

Un llibre clàssic de la literatura nord-americana, 
il·lustrat novament i reeditat per als xiquets 
d’ara. Un dia, un grup de xiquets i xiquetes 
troben un ocell mort mentre jugaven. Decideixen 
acomiadar-lo com fan els majors amb els sers 
estimats. Caven un forat en terra, l’enterren, el 
cobreixen amb flors i li canten una cançó bonica 
per a acomiadar-se. Els dies següents tornaran i 
continuaran cantant-li la cançó.

ABUELA DE ARRIBA, ABUELA DE ABAJO
Tommie de Paola
Editorial SM
ISBN: 84-348-6283-2

Un altre dels grans clàssics que no podia faltar 
en una selecció com aquesta.
“Cuando Tomi era pequeño, tenía una abuela 
y una bisabuela. Quería mucho a las dos. Los 
domingos por la tarde, Tomi y su familia iban a 
visitarlas. Su abuela estaba siempre abajo, en 
la cocina. Su bisabuela estaba siempre arriba, 
en la cama, porque tenía noventa y cuatro 
anys. Tomi las llamaba abuela de arriba y 
abuela de abajo”. 
A través de la mirada infantil, ens enfrontem a 
la pèrdua dels sers estimats i la deterioració 
per la vellesa però també les armes del record 
i l’esperança. Un relat senzill però ple de 
tendresa i emoció.

6/8

6/8



LLUNY
Pablo Albo
Il·lustracions de Aitana Carrasco
Bromera
ISBN: 9788498248777

Quan es mor la tia Marta, a Albert li diuen que se n’ha anat 
molt lluny. Tan lluny com és possible anar-se’n. Així que Albert 
decideix anar a buscar-la, allí lluny. Un relat tendre per a 
descobrir les metàfores (o els eufemismes) que utilitzem per 
a parlar de la mort.

EL CONILL I LA MOTO
Kate Hoefler
Il·lustracions de Sarah Jacoby
Editorial Flamboyant
ISBN: 978-84-17749-32-3

El conill del títol viu molt tranquil en un camp de blat del qual 
no s’havia mogut mai. Però totes les nits somiava anar-se’n 
molt lluny d’allí.  El seu amic el gos s’havia passat tota la vida 
viatjant amb moto d’un lloc cap a un altre i coneixia els llocs 
més insospitats. El gos li contava les històries dels llocs que 
havia visitat i que el feien sentir viu.
Però un dia el gos va marxar i ja no va poder explicar-li més 
històries al conill.

LA GOTA D’AIGUA
Inês Castel-Branco
Akiara Books
ISBN: 978-84-17440-03-9

I si la mort poguera explicar-se com l’instant en què una gota 
d’aigua cau a la mar? Què passa, en aqueix moment, amb la 
gota d’aigua? I amb l’aigua de la gota? Una bonica metàfora 
que recorre les diferents cultures i com s’entén la mort.

6/8

6/8

6/8
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Arribar a interioritzar la mort com una part de la vida. Aprendre que la 
tristesa és una emoció transitòria que acompanya el dol. Acompanyar 
aquest procés i anomenar una cosa tan dolorosa com la pèrdua de la 
vida, el més sagrat que existeix, transformant aqueixa experiència de 
dolor a través de la bellesa dels llibres. Per a això, a partir de huit anys, el 
concepte filosòfic i poètic de la mort com a part de la vida o la pregunta, 
impossible de respondre, sobre què hi ha després de la mort o abans 
d’arribar a aquest món. 

Entendre que les grans inquietuds de la humanitat passen per fer-se 
aqueixes preguntes i que tant les religions com la filosofia fa milers i 
milers d’anys que intenten respondre-les.  

O d’altra banda, la visió poètica sobre el sentit de la vida o l’assumpció 
de la mort com una part inherent a la vida i els seus cicles. La bellesa 
i la serenitat de poder anomenar allò bell. Llibres que assumeixen, 
magistralment, aquesta complicada tasca de mesclar el poètic, l’estètic 
i el filosòfic serien, per exemple: EL PATO, LA MUERTE Y EL TULIPÁN, VER LA 
LUZ o SOY LA MUERTE / SOY LA VIDA.

LA MORT
8-10 anys

EL PATO, LA MORT Y EL TULIPÁN
Wolf Erlbruch
Barbara Fiore editora
ISBN: 978-84-93481-18-6

Aquest títol s’ha convertit ja en un clàssic a l’hora d’afrontar 
el tema de la mort. L’enfocament elegant i directe de Wolf 
Erlbruch aconsegueix que aquest llibre emane bellesa i calidesa 
malgrat el tema que aborda. Un ànec entaula una pintoresca 
amistat amb la mort i mantenen una conversa distesa i irònica: 
comparteixen un bany, l’ànec li ofereix la seua calor… Una 
relació amable que es manté en tensió amb l’espectador fins a 
arribar a l’inevitable desenllaç.

8/10



UNA PEQUEÑA SEMILLA
Mar Benegas
Il·lustracions de Neus Caamaño
Akiara books
ISBN: 978-84-17440-78-7

Llavor que serà arbre, arbre que farà llavors. La poètica de Mar 
Benegas ens acompanya en aquest passeig cíclic entre la vida 
i la mort. Cada pàgina d’aquest llibre és una història sobre la 
fertilitat de la terra i el miracle de la vida. A través d’aquest 
llibre-acordió podem vivenciar el procés vital pel qual tot ésser 
viu passa.

EL ÁNGEL DEL ABUELO
Jutta Bauer
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-89804-49-4

La premiada il·lustradora Jutta Bauer ens torna a sorprendre en 
aquest llibre amb un conte extraordinari i especial. L’avi podia 
fer les activitats més arriscades sense ser conscient dels perills 
als quals s’exposava. Pujar als arbres més alts, saltar als llacs 
més profunds… I tot això sense posar-se en perill perquè el 
protegia un àngel.

8/10

8/10

PARAISO
Bruno Gibert
Los cuatro azules
ISBN: 978-84-936292-5-0

A través d’unes imatges peculiars que ens 
evoquen icones o senyals de trànsit, imatges 
fredes i tremendament objectives, ens 
endinsem en les preguntes que un xiquet es fa 
a partir de la mort del seu avi. Unes preguntes 
que ell mateix intenta respondre’s gràcies al 
record dels moments que compartia amb l’avi. 
Una curiosa mescla que ajudarà a entendre 
millor la relació entre avis i nets.

8/10

17



18

18

VER LA LUZ
Emma Giuliani
Kókinos
ISBN: 978-84-941054-2-5

“Ver la luz” és un poema visual que necessita el 
lector per a completar-se. Com la mateixa vida, 
que necessita ser viscuda. Així, vers a vers, i 
pàgina a pàgina, es desplega com un acordió i  
ofereix un recorregut poètic sobre la fragilitat i 
la bellesa de l’existència. El color s’obri pas en 
els escenaris en blanc i negre que donen suport 
a aquest delicat i bell text sobre la vida i la 
necessitat de resistir.

LA LLUNA D’EN JOAN
Carme Solé Vendrell
Associació de Mestres Rosa Sensat
ISBN: 9788495988997

Joan vol salvar son pare i, amb gran coratge i perseverança, 
aconseguirà la lluna i la baixarà fins al fons de la mar. Una obra 
ja clàssica en el món de la literatura infantil, amb una gran dosi 
de tendresa i de gran qualitat gràfica.

8/10

8/10



EL COR DAMUNT LA SORRA
Jordi Llompart
La Galera
ISBN: 9788424647919

Jana es fa moltes preguntes sobre la vida, la mort i l’amor. 
Una fada li aconsella que viatge fins a Àfrica per a trobar les 
respostes. I allà es dirigeix al llom del seu cavallet alat de la 
sort. Allí, al desert de Namíbia, coneixerà diversos personatges 
i Mel, un xiquet de pell fosca i dents molt blanques. Aquests 
personatges li oferiran la seua pròpia resposta davant la 
pregunta: per què existim?

D’UNA ALTRA MANERA
Ana Tortosa
Il·lustracions de Mónica Gutiérrez Serna
Thule ediciones
ISBN: 978-84-92595-32-7

Les pors, els malsons, els comiats, les absències… es poden 
entendre d’una altra manera. Potser es podran superar si es 
canvia la manera de mirar-les. Aquest llibre proposa una altra 
manera d’enfrontar-se amb les pors acompanyant aquesta 
xiqueta pel seu procés de maduració i creixement emocional.

L’EFÍMERA
Stéphane Sénégas
Editorial Takatuka
ISBN: 978-84-16003-65-5

Dos germans es troben un xicotet insecte. Després d’investigar, 
descobreixen que es tracta d’una efímera i que només viu 
un dia. Des d’aqueix moment, decideixen fer tot el que és a 
les seues mans perquè aqueix dia siga el més emocionant i 
inoblidable. Així que li mostren tot tipus de jocs i aventures. 
Quan l’efímera mor, el xicotet es posa trist però entén que 
aqueixes vint-i-quatre hores que ha viscut l’insecte són 
equivalents a la vida d’un ésser humà i que per això, hem 
d’intentar viure la vida de manera més intensa.
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A partir dels 10 podem, a més, introduir la ironia i l’humor negre. Ja que 
és a partir d’aquestes edats quan més partit traurà la infància d’aquests 
estils. Així doncs, sense abandonar aqueixa part més reflexiva, poètica 
o filosòfica, la novel·la “negra”, de misteri o els textos i llibres que 
ironitzen amb la mort seran els preferits d’aquestes edats. LOS PEQUEÑOS 
MACABROS O CUENTOS PERVERSOS PARA NIÑOS PERVERSOS, ESCARLATINA, 
LA COCINERA CADÁVER (Ledicia Costas i Víctor Rivas) o DE PROFESIÓN, 
FANTASMA (H. Monteilhet) serien alguns exemples de llibres on s’ironitza 
sobre la mort. 

També és temps, a aquestes edats, de reflexionar sobre la capacitat 
humana d’infringir la mort a altres éssers vius o humans. Llibres que 
parlen sobre el contrasentit de la guerra o sobre la injustícia de la 
malaltia. Llibres que ens òbriguen una via per al diàleg i el debat.

10-12 anys
LA MORT

LOS PEQUEÑOS MACABROS
Edward Gorey
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-92412-64-8

Amb el seu acostumat humor negre i la seua visió trans-
gressora de la literatura, Edward Gorey ens presenta un al-
fabet de morts tràgiques d’innocents criatures.  Asfixiats, 
atacats per ossos o consumits pel foc, vint-i-sis maneres de 
prendre’ns la mort a broma per a distanciar-nos una mica 
de la tragèdia.

10/12



GARRA DE LA GUERRA
Gloria Fuertes
Il·lustracions de Sean Mackaoui
Editorial Media Vaca
ISBN: 978-84-932004-2-5

També la poesia pot servir-nos per a reflexionar 
sobre la mort i les seues causes. Aquesta 
recopilació de poemes de la coneguda poetessa 
Gloria Fuertes, carregats de ràbia i de dolor, ens 
permeten conéixer amb més detall la seua obra 
adulta i les seues vertaderes preocupacions. 
Les il·lustracions de Sean Mackaoui reforcen les 
imatges precises i crítiques d’aquests poemes.

CUANDO DE NOCHE LLAMAN A LA PUERTA
Xabier Docampo
Il·lustracions de Xosé Cobas
Anaya
ISBN: 978-84-207-7090-1

En aquest llibre podrem llegir quatre relats 
de terror basats en el folklore tradicional 
gallec en els quals els personatges hauran 
d’enfrontar-se contra les seues pròpies pors 
i que només sobreviurà aquell que ha obrat 
amb rectitud i que podrà deixar de celebrar la 
seua “cumplemuerte”.
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LA ZAPATILLA ROJA
Karin Grub
Il·lustracions de Tobias Krejtschi
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-96646-98-8

Un fotògraf de guerra rep l’avís d’un atemptat contra un autobús escolar en la franja de Gaza. A l’hospital de campanya 
veu un xic ferit que porta unes sabatilles roges d’esport, semblants a les que ell va regalar al seu nebot fa unes 
setmanes. El dolor de la guerra a través de la mirada d’un fotògraf que ens conta una situació terriblement quotidiana 
en les zones de conflicte bèl·lic.

10/12
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SADAKO I LES MIL GRUES DE PAPER
Eleanor Corr
Animallibres
ISBN: 9788417599829

Sadako Sasaki va ser una de les xiquetes que va patir les conseqüències de la caiguda de la bomba atòmica a 
Hiroshima. La bomba va caure quan ella tenia dos anys d’edat. Deu anys més tard, va emmalaltir de leucèmia com 
a resultat de la radiació. La malaltia posa fi una brillant carrera esportista com a atleta. Sadako coneix la llegenda 
japonesa que diu que si construeixes 1.000 grues d’origami se’t concedirà un desig. A l’hospital estant construeix més 
de 1.400 grues de paper però el desenllaç és inevitable. Des de llavors, el 6 de juny, com a homenatge a Sadako, els 
ciutadans d’Hiroshima depositen les seues grues de paper en l’estàtua que li van fer d’homenatge.
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EL SECRETO DEL BOSQUE VIEJO
Dino Buzzati
Gadir editorial
ISBN: 84-935237-5-5

El coronel Procolo hereta unes terres forestals i es troba amb un món 
fantàstic al seu voltant: genis dels arbres, vents amb personalitat pròpia 
i animals que parlen. La cobdícia s’apodera del seu cor fins al punt de 
voler assassinar el seu propi nebot Benvenuto. El mateix Bosque Viejo 
anirà convertint, a poc a poc, l’ànima del coronel fins al sorprenent final.

LA MORT
+12 anys

A partir dels 12 anys les grans qüestions de la vida, l’amor i la mort comencen 
a aguaitar. L’adolescència és l’ansietat de saber-se finits i atropellats per 
aqueixa realitat i, alhora,  saber-se invencibles i plens de vida. Tan plens de 
vida que, a vegades, sembla que es moriran de tanta vida. 

Assumir per tant que viure comporta pagar uns tributs, que l’absència o la por 
ens acompanyen, com ens acompanya la passió i l’alegria. 

Busquem doncs una literatura que emocione i acompanye en aqueixa nova nit 
que es passa en solitari que és l’adolescència.

BIRGIT, HISTORIA DE UNA MUERTE
Gudrun Mebs
Il·lustracions de Beatriz Martín Vidal
Ediciones El Jinete Azul
ISBN: 978-84-938352-5-5

Birgit està greument malalta i és ingressada a l’hospital. El relat 
conta, des dels ulls de la germana xicoteta, els esdeveniments 
que trastornen la vida de tota la família. Les pors, la tristesa i 
l’esperança que es mesclen en tots ells i com viuen els últims 
moments fins a la mort de Birgit.

12+

12+



UN BATEC ALHORA
Sharon Creech
Pagès editors
ISBN: 978-84-9975-972-2

Créixer és molt difícil. Annie té dotze anys i ha d’enfrontar-se amb grans 
canvis per als quals ningú està preparat. L’arribada d’un germà inesperat i 
el declivi de l’avi. Una novel·la on la vida i la mort s’entrellacen en un relat 
escrit en vers lliure. La força de la vida, les dificultats de l’adolescència, 
l’amistat, la pèrdua de memòria i la mort són els temes que s’hi aborden.

DEL ENEBRO
Hermanos Grimm
Editorial Jeckyll and Jill
ISBN: 9788493895044

“Del enebro” és una obra d’enginyeria literària. El llibre com 
a objecte artístic i testimoniatge de la literatura tradicional 
alemanya recollida pels germans Grimm. Compta amb la versió 
en alemany antic i una exquisida traducció de Núria Molines 
Galarza, a més d’un excel·lent text introductori d’Adriana 
Bertorelli. Cada exemplar està intervingut manualment per 
l’artista xilena Alejandra Acosta que, a més, l’ha il·lustrat amb 
la tècnica de collage. Tot això converteix el llibre en un objecte 
meravellós, un estoig que guarda la màgia d’un dels relats més 
bells i esgarrifosos dels germans Grimm. La gelosia, la mort, el 
canibalisme, l’abandó i un arbre que dona títol al llibre.

NOMÉS TRES SEGONS
Paula Bombara
Pagès editors
ISBN: 978-84-9975-891-6

Nicolàs és un adolescent a qui li encanta la bici i els seus amics. 
Suspén un examen molt important i ha de canviar de col·legi. 
En tornar d’una festa, una tragèdia canvia per complet la vida 
de tots. Felicitas ens va guiant amb les seues paraules i els seus 
silencis per la vida de tots els personatges que transiten en un 
món de llums i foscors. En només tres segons, tot pot canviar.
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En aqueix camí bidireccional que succeeix a les biblioteques  i 
que es diu MEDIACIÓ LECTORA, animar les famílies a parlar sobre 
la mort, a reflexionar i conjurar la por. A anticipar-se al dol i 
acompanyar abans que arribe la Mare Mort amb la seua orfandat. 
Antologies de contes populars, llibres sobre filosofia i religions, les 
caixes de filosofia visual WONDER PONDER... mil maneres d’acostar-
nos a un tema que continua sent tabú però que necessita, en 
aquests temps més que mai, ser tractat, elaborat i acompanyat.  
Les biblioteques tenen molt a aportar i a dir.

ANTOLOGIES
i llibres per a pensar en família

LA MORT

CUENTOS POPULARES DE LA MADRE MUERTE
Ana Cristina Herreros
Siruela
ISBN: 978-84-9841-608-4

Aquest llibre recull 44 contes populars de diferents cultures 
(espanyols, cubans, mexicans, inuits, japonesos, àrabs, indis,…) que 
pretenen retornar a la mort el seu significat més primigeni. Una 
mort que ens acompanya des que naixem i que ens tracta a tots 
per igual. Una recopilació excel·lent per a poder compartir la seua 
lectura en veu alta i prendre del folklore les preguntes i respostes 
sobre la mort.



UN MUNDO DE CREENCIAS
Emma Damon
Beascoa
ISBN: 9788448816780

Un llibre encunyat, amb solapes per a alçar i mirar, en el qual 
l’autora, Emmn*Damon, ens convida a recórrer el món coneixent 
les diferents creences i religions del món. Aproximar-nos a les 
creences de l’altre ens ajudarà a entendre millor les nostres 
pròpies i a construir una empatia necessària en aquest món 
global tan divers. Un llibre imprescindible per a enfrontar-
se a com explicar les celebracions nadalenques als xiquets i 
compaginar-lo amb el coneixement de les celebracions de les 
altres religions.

JO, PERSONA
Ellen Duthie
Il·lustracions de Daniela Martagón
Wonder ponder ediciones
ISBN: 978-84-943167-7-7

Les grans preguntes de l’existència passen per entendre qui som 
i d’on venim. Amb aquestes caixes de filosofia visual fomentarem 
el pensament, el qüestionament, el debat i la construcció de 
reflexions compartides en família.
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ALTRES TÍTOLS 
(per ordre alfabètic)

BAMBI. Felix Salten. Edelvives.
¡BUENAS NOCHES, ABUELO! Carme Peris Lozano y Roser 
Bausá i Peris. Lóguez
CUANDO LA MORT VINO A NUESTRA CASA. 
Ürg Schubiger y Rotraut Susanne Berner. Lóguez
DÍAS DE REYES MAGOS. Emilio Pascual. Anaya
EL CORAZÓN Y LA BOTELLA. Oliver Jeffers. Fondo de 
Cultura Económica
EL OCÉANO DE OLIVIA. Kevin Henkes. Ed. Everest
ESTIRAR LA PATA (O CÓMO ENVEJECEMOS). Babette 
Cole. Ediciones Destino.
LA ISLA. Giani Stuparich. Editorial Minúscula.
LA MÁSCARA DE LA MORT ROJA. Edgard Allan Poe.

LA TELARAÑA DE CARLOTA. E. B. White. Noguer ediciones
MÁS ALLÁ. Silvia y David Fernández Campos y Mercè 
López. Editorial Pastel de Luna.
NANA VIEJA. Margaret Wild y Ron Brooks. Ekaré.
PARCO. Alex Nogués y Guridi. Akiara Books
PARQUE MUERTE. Fernando Lalana. Edebé.
PEQUEÑA PARKA. Arianna Squilloni y Arianne Faber. A 
Buen Paso.
RAMONA LA MONA. Aitana Carrasco Inglés. Fondo de 
Cultura Económica
SOY LA MORT. Elisabeth Helland Larsen y Marine 
Schneider. Barbara Fiore.
SOY LA VIDA. Elisabeth Helland Larsen y Marine 
Schneider. Barbara Fiore.
UNA CASA PARA EL ABUELO. Carlos Grassa Toro e Isidro 
Ferrer. Libros del Zorro Rojo 
YO LAS QUERÍA. María Martínez i Vendrell y Carme Solé 
Vendrell. El Jinete Azul.

ANTOLOGIES
i llibres per a pensar en família

https://www.bienvenidosalafiesta.com/?p=11929
https://www.bienvenidosalafiesta.com/?p=11646
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PRO- 
POSTES
exposicions

E
M
H

Podem fer una exposició de llibres de misteri, d’humor negre o amb algun toc ma-
cabre. A determinada edat, resulten molt atractius per als lectors.

També es pot proposar una exposició sobre llibres especials que parlen sobre 
la mort, amb llibres com VER LA LUZ; YA NUNCA; UN JARDÍN; BRIGIT; CUANDO LA 
MUERTE VINO A NUESTRA CASA; EL PATO, EL TULIPÁN Y LA MUERTE... 

Per descomptat, podem proposar una exposició per als usuaris més xicotets de 
la biblioteca sobre llibres que parlen del temps i de l’efecte que provoca el seu 
pas per les coses.

L LIBRO NEGRO

E LIBRO DE LA MORT

OY, MAÑANA, SIEMPRE



L
A partir del llibre PEQUEÑOS MACABROS, crear un ALFABET MACABRE, amb 
personatges i paraules relacionades amb la mort amb un toc d’humor negre. 

Es pot fer un concurs d’escriptura i un altre d’il·lustració  a partir de les paraules 
de l’alfabet.

Opció 1: 
Concursos separats: Un conte que continga la paraula triada de l’abecedari. 
// Una il·lustració de la paraula triada.

Opció 2: 
Fer un concurs d’escriptura i, després un concurs d’il·lustració dels contes 
del concurs. 
En totes dues opcions reservar un dia per a la lectura dels contes i preparar 
una exposició amb els dibuixos.

’ALFABET MACABRE

activitats

Exemple d’alfabet (una altra 
activitat pot ser demanar 
als xiquets i xiquetes que 
elaboren l’abecedari):
 
Ànima
Blanc fantasma
Calavera 
Dràcula
El Gat Negre 
Fortuita mort
Golem 
Hospici encantat
Infernal 
Jack i la mort 
Kraken 

La nòvia cadàver 
Mort
Nit 
Obscuritat
Patatús 
Queixals
Ritual 
Sleepy Hollow 
Tomba 
Udol
Vampir
Wats 
X raigs
Yeti 
Zombi
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V
Igual com en el llibre EL CONILL I LA MOTO, busquem viatges significatius 
que ens ajuden a sentir-nos vius. Crearem un mapamundi gegant pegat a la 
paret i hi posarem dos pots, també de grans dimensions. L’activitat tindrà 
dues parts: 

1- Demanar als usuaris que emplenen els dos pots.  Cada pot tindrà un 
lema: VIATGES REALS i l’altre, VIATGES DESITJATS. En cadascun, els usuaris 
deixaran una xicoteta nota amb els viatges significatius de les seues vides, 
un amb els viatges reals i un altre amb els viatges desitjats.  Les notes hau-
ran de ser breus, màxim tres o quatre línies. 

2- Una vegada es determine que la primera fase està acabada, es traslla-
daran aqueixos viatges al mapamundi. Amb paper bonic i fil roig quedaran 
clavats aqueixos destins (els reals en la seua localització real i els desitjats 
en el lloc que habilitem per a tal fi). 

La idea és que cada fil roig clavat en el mapa ens porte a un xicotet perga-
mí enrotllat on puguem llegir aqueix mapa de viatges, somiats i reals.

IATGES PER A SENTIR-NOS VIUS

R
Realitzar una càpsula del temps on els xiquets i xiquetes i les famílies 
guarden els seus records conjuntament. Quan els xiquets i xiquetes que 
participen deixen la zona d’infantil o quan haja passat un temps prudent, 
podem fer una cerimònia per a “desenterrar” els nostres records i veure si 
continuen sent tan especials.

ECORDS DELS MEUS AMICS



A

E

A partir dels llibres ANTES Y DESPUÉS: realitzar un concurs de fotografia digital 
o dibuix, on es veja el pas del temps. Coses del barri que han canviat, fotos dels 
avis i àvies de quan eren xicotets i en l’actualitat; persones, estacions, flors, 
arbres, menjar... ¿quines coses del nostre voltant canvien molt amb el pas del 
temps i podem registrar-ho? 

El panell tindria diverses parts per a observar que no tot canvia al mateix ritme: 
 
 -Anys (espais de la ciutat, edificis, paisatges...)
 -Mesos (plantes, estacions, infància...) 
 -Setmanes (fruita, flors, dents que cauen...)
 -Dies, hores, minuts... (llums i ombres, menjar acabat de fer...)

sumar-se a la proposta anual de recuperar l’imaginari de la nit de les ànimes 
que es realitza en moltes biblioteques valencianes.

BANS I DESPRÉS

SPANTA LA POR
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