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¿UN RATÓN?
Guido Van Genechten

Col. VeoVeo. Edelvives
ISBN: 9788426350923

La col·lecció “Veo, veo” està formada per llibres desplegables de cartó sense paraules. Per a jugar amb els més 
menuts. Res és el que sembla i el ratolí es converteix en un pingüí, després en un mico, després... Ofereixen 
moltes possibilitats per a jugar a contar-los amb rima, per a inventar una història o, simplement, per a deixar-se 
sorprendre una vegada i una altra, i una altra, i una altra...

LA PRIMAVERA
Què deu ser això que s’acosta?, “¿UN RATÓN?”, un ovni?, un catxerulo?... 
No, és la primavera! A la primavera sembla que tot succeeix per primera 
vegada; tornen les aus que se’n van anar lluny a l ’hivern, arriben tan 
cansades que de seguida se’n van “A LA CAMA”; les granotes tornen 
a cantar; les aus, els esquirols, tot es revoluciona; passejar pel camp 
és com obrir un “BESTIARI DE LES EMOCIONS”. La vida s’obri pas: 
“TAN LLEUGER, TAN PESANT”, lleuger el pol·len, com el vent, que 
portarà les llavors futures, pesant l ’ós, que es llava la cara i ix de nou 
de la seua cova.
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BESTIARI DE LES EMOCIONS
Adrienne Barman
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-946743-0-3

Una meravella il·lustrada. Bèsties acolorides, animals 
preciosos i divertits, color i alegria. Allò que és bonic i es 
fa amb amor i amb cura sap emocionar. Perquè els més 
menuts miren i se sorprenguen. Sense judici de valor, 
sense cap intenció més enllà que l’expressiva i artística. 
Un compendi d’animals que senten coses i ho mostren, 
lleugerament, amb les seues actituds i expressions: 
aquell porquet desanimat davant d’un barranc o aquell 
hipopòtam feliç que pren un bany agradable, el lèmur 
poregós o el cérvol despreocupat...

TAN LLEUGER, TAN PESANT
Susanne Straßer

Ed. Joventut
ISBN:978-84-261-4223-8

Aquesta divertida història acumulativa farà les delícies dels més menuts. L’elefant es vol balancejar, però... pesa molt. 
Els seus amics intentaran ajudar-lo i aniran pujant al balancí el mico, el pingüí, l’hipopòtam... Els bons amics sempre 
ens donaran una mà i, de vegades, ens faran una broma. Llibre de cartó per a bebés.

A LA CAMA
Helen Oxenbury
Ed. Juventud
ISBN: 978-84-261-1869-1

Pertany a la col·lecció de “Los libros del chiquitín”, llibres 
sense paraules, amb imatges pròximes a les rutines dels 
bebés. Fons blanc i dibuixos tendres que fan les delícies 
dels més menuts mentre asseguren i consoliden els 
petits ritus diaris. Com que són llibres muts, es poden 
acompanyar de la veu i el relat afectiu abans d’anar a 
dormir. Els bebés s’hi senten identificats i el trànsit al 
món dels somnis és més suau.
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EL LIBRO DE LA PRIMAVERA
Rotraut Susanne Berner

Anaya
ISBN: 978-84-667-4526-0

Tot el que succeeix al món que els envolta és d’interés per a la infància. Però situar-se en temps, entendre les diferents 
fases i cicles del temps, és una de les que més els fascina. A través de les diferents escenes meravellosament 
il·lustrades podrem descobrir tot el que amaga la primavera.

“MARTÍN Y LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA”, en eixir del seu llarg 
somni, reflexiona i observa cada cosa que succeeix. Arriba a la conclusió 
que el món es transforma en un gran “LIBRO DE LA PRIMAVERA” on 
llig els animals, les plantes, els arbres i tots els nous colors. Pensa que, 
sens dubte, la primavera és “LA REINA DE LOS COLORES”. Després, 
Martín estira les potes i diu: Estic feliç, sí. Feliç  perquè  “SÓC UN 
ANIMAL”, sóc un esquirol i visc en aquest bosc preciós. Fins que veu 
que s’acosta “L’OLIVIA”.
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MARTÍN Y LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA
Sebastian Meschenmoser
Ed. Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071613868

L’esquirol i l’eriçó desperten després de l’hivern i van 
a explorar el bosc. Erik, l’eriçó, s’ha enamorat. Martín 
l’ajuda a véncer totes les dificultats per a conquistar la 
damisel·la, fins i tot a véncer el temible ós. Encara que, 
després de totes les aventures, la bella dama no era tal 
cosa... coses de la vida.
Un llibre d’una gran tendresa, amb unes il·lustracions 
plenes de força. Una història senzilla i divertida sobre el 
valor de l’amistat.

SóC UN ANIMAL
Alfredo Soderguit
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-946743-5-8

I si no som tan diferents dels animals? Mengem, 
escoltem, riem... com ells. El joc està assegurat, ja que 
la identificació instintiva amb la galeria d’animals serà 
immediata: els gestos, els sentits, el que fem: no estem 
tan lluny.
Un àlbum il·lustrat amb una proposta artística diferent i 
un joc intel·ligent en el desenvolupament. Un llibre que 
respecta l’essència pròpia del format: un text breu que 
no impedeix que la imatge i la paraula formen part de la 
narració (concisa però lúdica) de manera inseparable.

L’OLIVIA
Ian Falconer
Andana editorial
ISBN: 978-84-16394-03-6

Tota la col·lecció d’Olivia és una meravella. Olivia és 
una porca inquieta, curiosa, irreverent, alegre, vital i un 
poc desastre. 
És impossible no quedar corprés d’aquesta meravellosa 
porqueta tot terreny que igual canta òpera que es 
converteix en una autèntica antiprinceses. 
El seu germanet Ian, a més d’imitar-la, la pateix, com 
qualsevol germà menut. Emprovar-se tota la roba de 
l’armari, espantar Ian o anar a la platja són les coses 
que més li agraden.

LA REINA DE LOS COLORES
Jutta Bauer
Lóguez
ISBN: 978-84-89804-60-9

La reina Malwida és la “Reina dels Colors”. Ella els crida 
i ells hi acudeixen. Alguns són lluminosos, altres dolços, 
altres furiosos, així són ells, els colors de Malwida. I així 
van contagiant la reina segons van acudint. Malwida acaba 
enfadada amb el groc. Tan furiosos estan que ningú pot 
apaivagar-los. De l’enfuriment a la tristesa i després, de 
nou, la calma, la Reina dels Colors torna de nou a jugar 
amb tots ells.
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LA NOCHE DE LA VISITA
Benoît Jacques
A buen paso
ISBN: 978-84-937211-8-3

Què passa quan el llop toca a la porta de la iaia i 
descobreix que és sorda com una tàpia?
Una història hilarant d’un llop un poc trampós i una iaia 
que de fava, no en té un pèl. Un relat ideal per a delectar-
se en les meravelloses il·lustracions i, sobretot, per a 
llegir en veu alta, fent l’ase, vull dir, fent el llop.

Olivia el convida al  “CONCERT DE NIT” que oferiran les granotes a 
l ’estany. És el primer de la temporada i tot el bosc està expectant; ella és la 
presentadora. Com que és una porca molt neta no vol que allò es convertisca 
en “UNA ODA ALS PEUS I ALTRES POEMES”, així és que s’ha banyat a 
consciència. Tots s’estranyen que ella siga la presentadora. Quan no està 
present l ’anomenen d’amagat “MISS TÍMIDA” perquè moltes vesprades 
desapareix i ningú sap on és fins a l ’endemà. Tots ho volen esbrinar. Li 
diuen: Ja “ANEM A BUSCAR UN TRESOR”? També es pregunten si no 
estarà buscant una altra casa: 
-Per a què?, serà “PER QUÈ VIVIM ALS AFORES DE LA CIUTAT”? Però 
ella no respon. I és que Olivia té un secret, algunes nits de primavera 
celebra “LA NOCHE DE LA VISITA”. Ix sigil·losa quan ja és fosc, sense 
que ningú l’escolte, i visita el toll amb més fang del bosc. Allí es rebolca 
durant hores i hores. Acaba, realment, feta una gorrina, però és clar, és 
que Olivia és una gorrina.

CONCERT DE NIT
Joaquim Carbó
Il·lustracions de Montse Tobella
Baula
ISBN: 978-84-479-2607-7

Es prepara un gran concert a la nit: tots preparats a 
l’estany. Va arribant el públic i els músics es preparen: 
solista, cor, director... La lluna entre els núvols i... xst, que 
comença el concert!
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ODA ALS PEUS I ALTRES POEMES
Marc Granell
Il·lustracions de Manuel Granell
Ed. Bromera
ISBN: 9788498243291

Marc Granell és, sens dubte, un dels poetes més 
representatius de la nostra terra. A més de la seua 
poesia de gran consciència social i de la seua poesia 
para persones adultes, ha escrit nombrosos llibres 
per a xiquets. Aquest recopilatori té, entre la selecció, 
poemes divertits a la lluna, a les lletres, a la terra, als 
xiquets i xiquetes...

ANEM A BUSCAR UN TRESOR
Janosch
Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-819-2

Ós i Tigre ixen a la recerca de fortuna i, en el camí, es 
troben amb els seus amics, els altres animals. Després 
de viure diferents aventures i situacions divertides, 
aconsegueixen entendre que el millor tresor és l’amistat.
Un títol clàssic de Janosch que manté vigent la seua 
lectura, com és habitual amb els grans llibres.

PER QUÈ VIVIM ALS AFORES DE LA CIUTAT
Peter Stamm
Il·lustracions de Jutta Bauer
Tandèm edicions
ISBN: 978-84-8131-780-0

Ara la família viu al barret de l’oncle, al terrat de l’església 
o a la Lluna, ara a la neu, al cinema o al bosc. És un viatge 
llarg i meravellós a través d’un món extens i temptador, 
on ningú s’ha de preguntar què és real i què no ho és. 
En participem fàcilment amb tots els sentits i plens de 
curiositat. És una cerca del lloc on ens agradaria quedar-
nos, on ens sentim com a casa.

MISS TÍMIDA
Roger Hargreaves
Colección Little Miss y Mister Men 
Ed. Laberinto
ISBN: 978-84-8483-910-1

Una col·lecció recuperada dels anys huitanta que conta 
les històries d’uns petits i entranyables personatges i les 
seues inquietuds.
Cada Miss o Mister ens conta els detalls de la seua 
personalitat amb una història divertida en què l’exageració 
va desgranant la història a força d’humor i tendresa.  
Miss Tímida aconseguirà superar la seua vergonya i fins i 
tot trobar l’amor quan coneix Mr. Callado, que resulta ser 
més tímid que ella.
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LA PRINCESA VIENE A LAS CUATRO
Wolfdietrich Schnurre
Ilustraciones de Rotraut Susanne Berner
Lóguez Ediciones
ISBN: 978-84-89804-32-6

Què passaria si una hiena intentara enganyar un jove?, 
si aconsegueix que la convide a berenar?, si la hiena es 
comporta com una hiena i, finalment, confessa que no és 
una princesa? Potser no ha de passar res. 
Un llibre meravellós amb un text àcid i tendre alhora. 
Una hiena, tan desagradable i bruta que aconsegueix 
enamorar el jove educat. De vegades, l’amor s’escapa 
dels judicis. De vegades, els judicis no poden amb l’amor. 
Atractives il·lustracions de Rotraut Susanne Berner.

Martín conta a Olivia tot el que sap sobre la primavera. Olivia, que 
no ha eixit mai del bosc, no acaba de creure que ha arribat a tot el món. 
—Sí —li diu Martín—, també arriba la primavera a la vora del mar. 
Ho sap tothom, des de “MARINA; CAVALL DE MAR” fins a “L’HOME 
D’AIGUA”. Fins i tot, si els preguntes, també ho sabrien en tota la “GUÍA 
DE MONSTRUOS, BESTIAS Y SERES EXTRAORDINARIOS”. És tan evident 
com que “LA LOLA VOLA” o que “LA PRINCESA VIENE A LAS CUATRO”, 
ni un minut abans ni un minut després, o que l ’avarícia fa que mai se 
separen “EL ORO DE LA LIEBRE”. És cert que el mar no s’ompli de flors, 
com el bosc, ni es transforma tant com la muntanya, però els peixos 
s’alegren i les tortugues i les aus tornen a preparar-se per a tindre les 
seues cries.
Olivia no s’acaba de convéncer.

LA LOLA VOLA I ALTRES HISTÒRIES 
HORRIPILANTS
Wilfred Von Bredow
Il·lustracions de Anke Kuhl
Takatuka
ISBN: 978-84-92696-93-2

A la manera d’un Pedro Melenas actualitzat, també en 
vers, La Lola vola... és un compendi d’escenes on aquella 
xiqueta que sempre mira la televisió acaba sent una 
estàtua, o l’altra que es converteix en nina, o el xiquet 
que mai arreplega la seua habitació acaba... i Lola, que 
sempre circula amb bicicleta sense cap recapte, un dia 
també tindrà conseqüències. Un text irreverent en què, 
seguint el corrent de la literatura de l’absurd, es porta la 
situació a l’extrem per a convertir-la en literatura.
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MARINA; CAVALL DE MAR
Olga Xirinacs
Barcanova
ISBN: 9788448906573

Un llibre de poesia que en realitat en són dos: Marina 
i Cavall de Mar. La paraula poètica per a parlar de la 
sorpresa i la mirada neta de la infància sobre les coses 
més xicotetes: els peixos que trobem quan bussegem, les 
petxines de la platja…

L’HOME D’AIGUA
Ivo Rosati
Hipòtesi
ISBN: 978-84-936667-6-7

Fresc i generós com l’ésser aquàtic que el protagonitza, 
aquest relat sensible i poètic enalteix el valor de la diferència 
i calma la set de paraules, emocions i sensacions dels 
lectors. Conta que els qui van veure l’home d’aigua el van 
confondre amb un toll, una font. Altres es van espantar. Hi 
va haver fins i tot qui va cridar la policia. I encara perseguit, 
l’home d’aigua deixava un rastre de bé al seu pas. Però 
aquesta història va passar de veres o és una llegenda?

GUÍA DE MONSTRUOS, BESTIAS Y SERES 
EXTRAORDINARIOS
Montse Rubio
Edelvives
ISBN: 9788414015452

Una guia en què les protagonistes han volgut documentar 
i estudiar els éssers extraordinaris que envolten el 
seu entorn més pròxim: bèsties domèstiques, éssers 
hortícoles, monstres boscosos…
Un llibre replet de curioses il·lustracions naturalistes (a 
manera dels quaderns de camp), fotografies, anècdotes 
i curiositats sobre aquests personatges meravellosos.

EL ORO DE LA LIEBRE
Martin Baltscheit
Ilustraciones de Christine Schwarz
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-942733-2-2

Meravellosa faula moderna que ens mostra com 
l’avarícia i la por van de la mà. Els animals del bosc s’han 
d’enfrontar a un concurs estrany: el més poregós de tots 
heretarà el tresor de la llebre. Amb tracamanyes astutes 
el llop aconsegueix enganyar tots els animals. El que no 
sap, quan seu sobre el seu nou tresor, és que el títol és 
més que merescut. Perquè l’avarícia i la por sí que van 
de la mà.
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EL DÍA EN EL QUE 
APRENDÍ A DOMAR ARAÑAS

Jutta Richter
Lóguez 

ISBN: 978-84-89804-37-1

Rainer és el que sempre està ací quan la por apareix, quan la gata del soterrani aguaita a la foscor o quan l’aranya 
geganta espera les seues víctimes des del sostre de l’habitació. A ell sempre se li ocorre alguna cosa. 
No obstant això, als altres no els cau bé Rainer i així resulta molt difícil ser amiga seua. Perquè, en realitat, para què 
serveix una amistat que només porta problemes i hostilitats? Però, depén d’això? No és molt més important que algú 
estiga al costat quan se’l necessita?
Jutta Richter narra, amb un llenguatge dens i suggestiu, una història sobre l’exclusió, l’amistat i la traïció.

Però Olivia ja no li presta atenció, està llegint “COOLMAN I JO”. Fins 
que Martín li diu que ha construït al seu niu el gran circ “ANIMALIUM”. 
Aleshores, Olivia, molt interessada en aquell nou projecte, li diu: 
—Vaja, Martín, sempre he volgut treballar en un circ. Sí, des d’ “EL DÍA 
EN EL QUE APRENDÍ A DOMAR ARAÑAS”, ara ja els he ensenyat a 
fer “55 TAQUES I GARGOTS”. Em deixaràs formar part del teu circ, 
Martín?
—És clar que sí, amiga. Ja he vist que bé que t’apanyes com a 
presentadora. Vas estar sublim en el concert d’anit. Et nomene la 
domadora d’aranyes oficial del gran circ Animalium.
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COOLMAN I JO
Rüdiger Bertram
Il·lustracions de Heribert Schulmeyer
Bromera edicions
ISBN: 9788415390329

Kai és un jove aparentment normal. I ho seria, de fet, 
si no tinguera sempre al costat Coolman, un heroi que 
només ell pot veure i que sempre l’enreda en situacions 
compromeses que el condueixen al desastre. Però mai 
és culpa de Coolman!

55 TAQUES I GARGOTS
Miquel Obiols
Il·lustracions de Joan Cruspinera
Columna Edicions
ISBN: 978-8466402705

Una obra formada per 55 contes del sempre 
sorprenent escriptor Miquel Obiols i els dibuixos 
i gargots de Joan Cruspinera. Tot el llibre és un joc 
creatiu d’escriptura i dibuix, estimulant i divertit des 
d’una visió absolutament irònica del món. Un joc que 
Obiols llança a Cruspinera i que té com a resultat 
aquest llibre.

ANIMALIUM
Katie Scott y Jenny Broom

Impedimenta
ISBN: 978-84-15979-46-3

Animalium és un museu que alberga una exposició sorprenent de més de 160 animals per a visitants de totes les edats. 
Un àlbum que ens convida a fer un recorregut gràfic per la història de l’espècie animal. Les il·lustracions simulen les 
reproduccions i els gravats de les antigues enciclopèdies i, gràcies a aquestes, podem aprendre els detalls i secrets que 
guarda el regne animal.
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Martín i Olivia continuen xarrant sobre alguns números per al seu 
circ; han trobat vertaders funàmbuls. Sens dubte, els millors estan en 
“EL LIBRO DE LOS GATOS SENSATOS DE LA VIEJA ZARIGÜEYA”. 
Decideixen que el seu primer espectacle es dirà “TERRÁNEO”, i que serà tan 
tan tan meravellós que tots els animals quedaran meravellats, serà com 
si visqueren “LES AVENTURES D’ALICÍA AL PAÍS DE LES MERAVELLES” 
i continuaran parlant del circ anys després, com un succés únic, sí, una 
cosa única, com que “HAN CREMAT EL MAR”, o sembla que hagen baixat 
les estreles del cel. Serà totalment inoblidable.

I Martín i Olivia miren a l ’infinit, imaginant totes aquelles meravelles, 
abstrets, enamorats, somiadors, perquè... “¿QUÉ ES EL AMOR, SINO…?”

EL LIBRO DE LOS GATOS SENSATOS 
DE LA VIEJA ZARIGÜEYA

T.S. Eliot
Ilustraciones de Edward Gorey

Nórdica libros
ISBN: 978-84-16830-78-7

Un llibre perquè els apassionats pel món felí troben referències implícites i històries hilarants en què sentir-se 
identificat. L’autor de La terra gastada ens ofereix ací un compendi de poemes al voltant de les peculiaritats del món 
dels gats, com pot ser la dificultat de posar nom a la nostra mascota.
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TERRÁNEO
Marino Amodio
Ilustraciones de Vincenzo del Vecchio
Edelvives
ISBN: 9788414010600

Un relat mitològic sobre l’origen del Mediterrani, una faula 
sobre el vincle entre els pobles que banya aquell mar, un 
recorregut per les ciutats imaginàries que acaricien les 
seues costes i per l’esperit dels seus habitants, els que 
potser un dia van existir i els que els poblen hui en dia.

¿QUÉ ES EL AMOR, SINO…?
Miren Agur Meabe
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-96646-64-3

Un llibre amb doble lectura (depenent de la direcció en 
què lliges podràs gaudir del punt de vista del xic o de 
la xica) que ens endinsa en els vertígens, mecanismes i 
inseguretats de l’amor en l’adolescència. Un llibre atípic 
que inclou testimonis, poemes, il·lustracions… formant 
una espècie de collage del que passa quan vius en aquell 
estat de sentir-te enamorat.

HAN CREMAT EL MAR
Gabriel Janer Manila
Edebé edicions
ISBN: 9788423633623

Una obra que barreja la màgia i el drama amb la guerra 
del golf Pèrsic com a teló de fons. Aquest llibre valent, 
arriscat i incòmode li va valdre al seu autor el Premi 
Nacional de Literatura Infantil i Juvenil. Yasin, un jove 
de Bàssora, es veu obligat a lluitar en la guerra del Golf 
i mor en un dels atacs. La seua dona espera un fill i la 
seua mare, l’àvia Hafida, decideix contar al seu nét, que 
encara no ha nascut, com era la vida abans que la guerra 
destruïra les esperances, els projectes i el mar.

LES AVENTURES D’ALÍCIA AL PAÍS DE LAS 
MERAVELLES
Lewis Carroll
Il·lustracions de John Tenniel
Edicions Bromera
ISBN: 9788490267059

Tot comença una vesprada en què Alícia reposa al costat 
de la seua germana al parc i veu passar un conill blanc 
amb un rellotge a la mà murmurant la pressa que té. 
Alícia el persegueix i cau per un pou molt profund fins 
a un lloc on no sempre les coses són el que semblen… 
o sí? Un clàssic de la literatura juvenil que no deixa de 
sorprendre’ns amb els seus jocs de paraules i la seua 
lògica il·lògica.
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I és que a la primavera floreixen els millors projectes, tot té una nova i 
dolça “OLOR A MADUIXA”. Com si el vent portara “EL LIBRO DE LAS 
PREGUNTAS” i la llum, totes les respostes.

OLOR DE MADUIXA
Joana Raspall (sel.lecció de Josep M.ª Aloy)
Il·lustracions de Anna Clariana
Pagès editors
ISBN: 978-84-9975-718-6

Els poemes més primaverals de Joana Raspall. Una 
estupenda selecció d’Aloy que recopila tots els poemes 
sobre les plantes, els arbres, les flors... Un llibre 
primaveral per a acompanyar la primavera.

LIBRO DE LAS PREGUNTAS
Pablo Neruda
Ilustraciones de Isidro Ferrer
Media Vaca
ISBN: 978-84-934038-7-3

Un dels llibres més coneguts del poeta en una edició 
bellíssima de Media Vaca, que incorpora la mirada poètica 
d’Isidro Ferrer, que converteix les preguntes del poeta en 
il·lustracions misterioses fetes amb objectes.
Preguntes per a mirar el món des de la sorpresa, per a 
permetre que la mirada poètica ens faça interrogar-nos 
més enllà del que es veu a simple vista.
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—“IMAGINA” que el nostre circ té una bruixa, Martín.
—Un circ no necessita una bruixa, Olivia.
—Sí, sí, una bruixa roïníssima que intente menjar tots els animals del 
bosc.
—Vaja, quina por, Olivia. Crec que “LA BRUJA DEBE MORIR”, és més, jo 
preferiria que no apareguera en el meu circ.

LA BRUJA DEBE MORIR
Sheldon Cashdan
Debate
ISBN: 9788499927169

La necessitat d’oferir un simbolisme poderós que 
escenifique, identifique i mostre amb claredat i sense 
dobles sentits les lluites interiors o els costats més 
obscurs de l’ànima servirà per a aprendre a entendre’ns, 
per a identificar el mal, el que no és bo, el que no s’ha 
de permetre. 
La ficció representa aquell costat obscur de manera 
que puguem, simbòlicament, véncer-lo. Per això és 
necessari, i la bruixa ha de morir. L’assaig, exhaustiu 
i ben fonamentat, ens ajudarà a entendre com opera 
a escala psíquica i simbòlica la ficció dels contes 
meravellosos o contes de fades.

IMAGINA
Norman Messenguer
SM ediciones
ISBN: 9788434844308

Infinit, sorprenent, visualment impactant. Una vertadera 
obra mestra del disseny, del joc, de l’enginy. No podreu 
deixar de jugar-hi, de mirar-lo, de gaudir-ne. Un repte per 
a l’enginy i, sens dubte, un al·licient per a l’humor.
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—Sembla que “YA. NUNCA” vaja a tornar l ’hivern, Martín. M’encanta 
la primavera i prompte arribarà l’estiu. La meua “ALMA ANIMAL” està 
desitjant anar al riu a prendre el bany. Te’n véns, Martín? 

—Sí, Olivia, anem banyar-nos al riu. Tens raó, la primavera és 
meravellosa.

YA. NUNCA
Grassa Toro
Ilustraciones de Cecilia Moreno
A Buen Paso
ISBN: 978-84-944076-1-1

Un llibre extremadament poètic que proposa una visió 
filosòfica sobre el fet d’estar al món. Una sèrie de frases 
que desvelen fets que marquen un abans i un després en 
la vida de l’autor/lector i que efectuen una interlocució 
amb les imatges de Cecilia proposant un diàleg entre el 
text i la imatge perquè puguem anar més enllà.

ALMA ANIMAL
Pablo Salvaje
Ed. Mosquito
ISBN: 9788494561665

L’ànima animal és l’essència de la vida, un viatge 
impredictible amb molts matisos encara per desxifrar. 
En aquest llibre, quasi un poema visual, descobrirem 
el costat més salvatge de la naturalesa i ens acostarem 
a la sensibilitat i la capacitat de sentir dels nostres 
companys, els animals.
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PRIMAVERA A LA BIBLIOTECA
Algunes propostes creatives per a animar 
la zona d’infantil durant la primavera:

1. POSSIBLES EXPOSICIONS GENERALS:

• Exposició “L’ORONETA”, amb tots els llibres recomanats de la guia que tinguem a 
la biblioteca (o els que puguem aconseguir).

• Llibres de ciència o coneixement (d’animals, de plantes, del planeta Terra, de 
l’espai, de la llum...) per a conéixer els cicles vitals i temporals del nostre entorn, 
les estacions i els comportaments dels animals.

• Llibres de naturalesa: llibres d’animals, de plantes, guies de senderisme, 
d’acampada, etc.

• Llibres que celebren els llibres: que parlen de llibres, que tinguen llibres en la 
portada, que tinguen la paraula “llibre” o “libro” en el títol: La lladre de llibres, Un 
llibre, El llibre inquiet, El llibre de les preguntes, El libro de los gatos sensatos 
de la vieja Zarigüeya, No soy un libro, El llibre dels perquè, El libro de los libros...

2. LA REINA DE LOS COLORES

• Preparem una exposició dels llibres de Jutta Bauer: la col·lecció d’Emma, Una casa 
en el bosque, La reina de los colores, Per què vivim als afores de la ciutat, etc.

• “Setmanes del color”: la setmana del blau, del groc... 
Si comencem amb el blau, el primer és decorar 
un racó o la sala d’infantil amb el color triat: amb 
teles, papers. Després traurem llibres les portades 
dels quals siguen blaves per a fer una exposició, 
com més blava millor. Crearem una atmosfera 
blava en un racó de la sala (podem imprimir en 
gran la pàgina del llibre en què Malwida està amb 
el color blau en concret). Després deixarem molts 
colors blaus (de diferents tons i diferents materials: 
retoladors, llapis de color, ceres dures) i cartolines 
blanques. La premissa és pintar la cartolina de 
blaus, sense fer dibuixos concrets: línies, cercles, 
taques, formes geomètriques... de manera que tota 
la cartolina quede decorada. Podem agafar com a 
model el treball d’il·lustració d’Eric Carle.

• Després repetiríem aquesta activitat durant les setmanes següents amb els altres 
colors del llibre, de manera que, en acabar, puguem fer un panell gran amb La 
reina de los colores al centre i la nostra creació col·lectiva. Serà un espai en què 
La reina de los colores se senta “com a casa”.
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3. EL MES DEL LLIBRE

• Poemes en els lloms: una iniciativa que tracta de fer poesia amb els títols que 
apareixen en els lloms dels llibres. Si apilem uns damunt dels altres, podem 
generar xicotets haikus o poemes breus; fins i tot, microrelats. És una activitat 
de combinatòria que queda molt bé. 

• Els títols bojos: fem una exposició de llibres prèviament seleccionats, que tinguen 
títols suggeridors, dispars i com més llargs millor. Després escrivim en cartolines 
amb lletres majúscules cada una de les paraules dels títols. Tindrem un panell 
gran on estaran els títols combinables (que podrem canviar cada cert temps) i els 
usuaris podran transformar els títols utilitzant les diferents paraules; creant títols 
absurds, divertits, bojos, poètics, màgics... cada combinació serà diferent. Com a 
proposta complementària podem fer el concurs de “Contes dels títols bojos”, i que 
els usuaris que ho desitgen puguen escriure un conte per al títol creat.

4. YA. NUNCA

• Imprimirem en gran la portada i alguna de les pàgines del llibre; el llibre estarà 
al racó de l’activitat. Proposarem als usuaris que participen amb els seus “JA” 
(o “YA”) i els seus “MAI” (o “NUNCA”) poètics. Podem deixar algunes propostes:

• Podem deixar algunes propostes:

Ja he mirat a través d’un pany

Mai podré mossegar la paraula “mos”

Ja he baixat per una escala

Mai podré descosir l ’horitzó

Ja sé parlar amb la punta dels meus dits
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5. FES L’ANIMAL

• Podem utilitzar dos llibres per a aquesta proposta: Sóc un animal i Bestiari de 
les emocions. En els dos casos l’activitat és la mateixa: imprimir en gran algunes 
pàgines dels llibres i que els xiquets imiten el gest que fan els animals, bé amb 
una fotografia, amb un autoretrat o posant un espill (de paper apegat) al costat de 
la imatge de l’animal seleccionat.

6. TAN LLEUGER, TAN PESANT

Per als més menuts:

• Aquesta activitat es basa en l’argument del llibre i, com a tal, consisteix a afegir 
imatges d’animals o objectes per a equilibrar el pes del balancí. Prèviament 
haurem imprés les imatges i amb imants, feltre, etc. anirem afegint a un costat 
i a un altre els animals. Els xiquets i xiquetes podran jugar a posar i llevar els 
animals de l’engronsadora. 

7. UN JARDÍ DE PRIMAVERA (per a tothom): 

• Jardí de flors: Creem el nostre jardí bibliotecari primaveral: busquem llibres que 
tinguen flors en la portada, com més millor, i fem un jardí de llibres. Un ramell de 
portades, on les flors siguen les protagonistes. Demanem als usuaris que dibuixen 
una flor per al nostre jardí, com més acolorit millor.

• Jardí de paraules: demanem als usuaris que escriguen una paraula, només una, que 
definisca la primavera. Després les recollim i les imprimim en gran en papers de colors 
i en majúscules. Creem la nostra primavera de flors i de paraules en un racó ben visible 
de la biblioteca, al costat de l’exposició de llibres de flors.
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