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L’ORONETA és un document trimestral de recomanacions literàries organitzades per 
edats lectores acompanyades de propostes de foment lector per a dur a terme a la 
biblioteca o amb grups de xiquets.

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 trenta-un títols organitzats per franges d’edat, tres 
llibres per a llegir en família, un títol per a la reflexió dels adults mediadors i una última 
secció especial que albergarà llibres el tema o format dels quals serà extraordinari.

A més, s’incorpora al final del document una secció d’activitats complementàries que 
inclou diferents propostes basades en aquesta selecció de títols i organitzades per 
edats. Aquestes activitats poden servir per a intervindre en l’espai bibliotecari amb 
exposicions i accions concretes, o per a dur a terme dinàmiques creatives amb grups 
de xiquets a la biblioteca.

Esta 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 BIBLIOTECA DELS 
XIQUETS I XIQUETES

Saps qui soc? Soc una biblioteca. La Biblioteca Dels Xiquets 
I Xiquetes.
A vegades soc com una abraçada, a vegades com una casa. 
Sempre soc un lloc on pots tornar. Soc una porta màgica a 
viatges fabulosos. Soc la llar de totes les històries: divertides, 
aventureres, poètiques, juganeres, científiques, curioses, 
alegres, tristes, selvàtiques o estrellades... totes les històries 
habiten les meues prestatgeries. 

Perquè jo soc la biblioteca dels xiquets i les xiquetes i el 
que m’agrada és que vingueu a visitar-me. A voltes em 
sent com una doctora: recepte llibres que curen l ’ànima. 
Només obrir les meues portes comença el meu treball: a 
cada xiqueta, a cada xiquet, a cada família els entregue els 
seus llibres preferits.
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SUBEN Y BAJAN
Marta Comín
A Buen Paso
ISBN: 978-84-946368-8-2

Hi ha coses que sempre baixen, com els fruits madurs; d’altres, en canvi, sempre pugen. Però també hi ha coses que 
a vegades pugen i d’altres baixen. En certs casos pots preveure el perquè, en altres no. Quina és la relació entre les 
accions de pujar i baixar? Se’n pot donar una sense l’altra? Un llibre de descobriment, un llibre per a sorprendre’s a 
partir de senzills fets quotidians sobre els quals no solem parar a pensar.
Un llibre admirable per a xiquets i adults.

0/3

De zero a tres anys
Quan obrim la porta arriben els bebés, encara no van a escola i els porten a 
visitar-me. Si el dia ha començat plujós i no poden anar al parc els recomane 
“UN JARDÍ”, perquè s’emporten el parc a casa. Si veig que estan desficiosos i tenen 
ganes de jugar, aleshores els preste “SUBEN Y BAJAN”, perquè la lectura siga 
com tirar-se per un tobogan una vegada i una altra. Si ve aquella xiqueta que obri 
molt els ulls, que li agrada tant traure tots els meus llibres de les prestatgeries i que 
ho mira tot amb tanta atenció li receptaré “EL COLORS DEL SENYOR BEAR” 
per a assaciar-ne la curiositat. Però si els que venen són aquells dos amiguets 
inseparables, aleshores, sense dubtar-ho gens, els donaré “AMICS”, perquè de 
segur que els encanta.  
I així passe el matí –i a vegades la vesprada– cuidant que els bebés que arriben 
s’emporten el millor llibre per a ells. Aquesta és la tasca de la Biblioteca dels 
Xiquets i Xiquetes.

0/3
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AL JARDÍ
Francesca Ferri
Combel
ISBN: 978-84-9101-362-4

Un llibre de tela amb solapes a l’interior perquè el bebé 
descobrisca els animals que habiten el jardí: la granota, el 
peix, l’abella o els ocells. Un llibre ideal perquè acompanye 
el bebé en els seus primers descobriments.

AMICS
Meritxell Duran
Combel
ISBN: 978-84-9101-388-4

Cada amic és molt diferent, encara que tots som grans amics. Un llibre joc per a descobrir les peculiaritats de cada u. 
Un llibre dedicat a l’amistat i la diversitat humana. Ideal per al moment de la socialització del xiquet.

0/3

0/3

ELS COLORS DEL SENYOR BEAR
Virginie Aracil
Combel
ISBN: 978-84-9101-396-9

Un imaginari de paraules en català i anglés organitzat 
per colors i amb un disseny molt actual i dinàmic. Més 
de 120 paraules il·lustrades de l’univers particular de la 
il·lustradora Virginie Aracil.

0/3
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De quatre a cinc anys
A voltes venen a veure’m els xiquets i xiquetes de l ’escola infantil que hi ha al barri. 
Prepare molt bé la visita. Quan venen, és una festa. Seleccione els millors contes perquè 
els miren i altres títols que els conte allí mateix. El que més m’agrada és veure que 
obrin els ulls si els conte “¡OJO, OSO!” i com riuen quan els mostre “ATRAPAT!”. 
Però el més fabulós és, quan després d’haver gaudit de la visita, venen amb les famílies 
a la vesprada, per a fer-se el carnet de la biblioteca. Això sí que em fa estar contenta. 
Hui ha tornat Laia. Com que sé que li encanten els animals li he prestat “DIGUE-
HO!”, perquè el llija al seu gatet. I per a l ’hora del conte abans de dormir, “DIEZ 
CERDITOS LUNEROS”, que estic segura que fins i tot el podran cantar: “La luz de 
la luna llena / baña la noche serena / y ha embrujado a diez cerditos / con su magia 
de hada buena...”. I com que sé que a Laia li encanta riure i no li agrada molt l ’hora 
de la dutxa, també li he prestat “EL COLOM S’HA DE BANYAR”, l ’ha llegit amb 
sa mare abans d’anar-se’n i fins ploraven, les dues, de tant de riure.

4/5

¡OJO, OSO!
Nicola Grossi
Thule ediciones
ISBN: 978-84-15357-88-9

Un llibre que conta la seua història utilitzant exclusivament 
formes, colors i sons. Un viatge a la recerca del cau de l’os. 
Segueix el camí… però a espai, no caigues pels forats!

DIEZ CERDITOS LUNEROS
Lindsay Lee Johnson
Il·lustracions de Carll Cneut
Ediciones Ekaré
ISBN: 978-84-948110-9-8

“La luz de la luna llena, / baña la noche serena, / y ha 
embrujado a diez cerditos / con su magia de hada buena”. 
Deu porquets molt lluners vaguen per la nit fosca. 
Després de cantar, nadar i ballar, la lluna s’oculta i tot es 
queda en penombres… Tots contenen l’alé! Una aventura 
nocturna contada en vers per a riure i llegir en veu alta a 
l’hora de dormir.

4/5

4/5
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DIGUE-HO!
Teresa Porcella
Il·lustracions de Gusti
Combel
ISBN: 978-84-9101-271-9

Els gats són excel·lents animals de companyia. 
Estableixen una relació tan especial amb els humans que 
només els falta parlar, no ho creus? Un relat senzill amb 
unes il·lustracions fantàstiques de Gusti que recorda els 
gargots de les primeres edats.

ATRAPAT
Oliver Jeffers
Andana editorial
ISBN: 978-84-939445-0-6

Quan la milotxa de Floyd es queda enganxada en un 
arbre, decideix llançar la sabatilla per intentar fer-
la caure. Però també s’hi queda enganxada. Així que 
comença una bogeria de llançament d’objectes que, l’un 
darrere de l’altre, van quedant enganxats a l’arbre. El final 
inesperat farà d’aquest divertit llibre un àlbum simpàtic. 
Aconseguirà Floyd recuperar la seua milotxa?

EL COLOM S’HA DE BANYAR
Mo Willems
Andana editorial
ISBN: 978-84-16394-56-2

El colom necessita un bany. Està brut i fa pudor, però ell creu que no cal, que aquesta és l’olor habitual d’un colom. 
Seran moltes les dificultats que “apareixeran” en la travessia fins al bany definitiu. Arribarà a prendre aquest bany tan 
necessari? Un llibre divertit en el qual, pot ser, reconeguem la situació quotidiana de l’hora del bany i ens faça riure una 
bona estona.
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De sis a vuit anys
A la vesprada, alguns dies, tenim sessió de contes. En venen molts 
i és molt divertit. Hui, Joan ha arribat un poc tard, venia amb el 
seu amic Pau de berenar. Quan han acabat els contes els he prestat  
“HE ARRIBAT TARD PERQUÈ...” La narradora, a més, ha contant alguns contes 
fabulosos com “EL DÍA QUE BALDOMERO ROBÓ EL SOL” o com es pot fer un 
sol d’ou batut. 
També han rigut molt, els xiquets i les xiquetes, amb el gosset, pobre, que pensa 
que el seu nom és “NO!” A més, com estem al desembre, també els he recomanat  
“3 CONTES DE REIS”, perquè ja quasi arriben els Reis Mags. 

6/8

EL DÍA QUE BALDOMERO ROBÓ EL SOL
Nono Granero

Ediciones Ekaré
ISBN: 978-84-947431-5-3

“Aquel día Baldomero se levantó temprano, dispuesto a cometer su mayor maldad. Esperó agazapado junto al horizonte 
y robó el Sol en cuanto se asomó”. A partir d’ací, el cel es va enfosquir, els animals es van amagar i van començar a 
escassejar els aliments. Baldomero celebrava la seua maldat ballant per les teulades. Però no sabia que l’energia de 
María aconseguiria posar fi als seus malvats plans.

6/8
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3 CONTES DE REIS
Ramon Girona
Il·lustracions de Linhart
Bromera
ISBN: 978-84-98240-78-8

Cada Nadal, els tres Reis Mags s’acosten a Betlem seguint una estrela i oferint al xiquet acabat de nàixer or, encens 
i mirra. En aquests 3 contes de reis, veuràs quines anècdotes han de viure els tres Reis d’Orient en aquest viatge tan 
llarg i pesat.

6/8

HE ARRIBAT TARD PERQUÈ…
Davide Cali
Il·lustracions de Benjamin Chaud
Andana editorial
ISBN: 978-84-16394-12-8

Un catàleg d’excuses per a poder justificar els retards. 
Qui no ha hagut d’utilitzar-ne alguna vegada? Formigues 
gegants, un goril·la gegant, uns perillosos éssers 
amenaçadors… tot això pot passar quan més pressa tens 
per a arribar a la cita.

NO!
Marta Altés
Thule ediciones
ISBN: 978-84-15357-71-1

És la història d’un gosset simpàtic i juganer que pensa 
que es diu NO! perquè és el que li diu tot el món quan fa 
qualsevol malifeta. Un relat divertit, amb molt de sentit de 
l’humor que agrada a menuts i grans.

6/8
6/8
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De vuit a deu anys

 “L’OLÍVIA I LES PLOMES” 
 “LA ISLA 

DE ABEL”

 “AI, FILOMENA FILOMENA! I ALTRES CONTES”

“VILLANOS”

8/10

VILLANOS
Clotilde Perrin
Maeva
ISBN: 978-84-17108-34-2

Un àlbum de gran format ple de solapes per a descobrir els 
secrets dels personatges roïns més famosos dels contes: 
ogres, llops i bruixes! Podràs ficar-te dins de la boca del 
llop, conéixer el cau de l’ogre i entrar en la terrorífica casa 
de la bruixa. Tota una aventura per a conéixer els secrets 
millor guardats.

LA ISLA DE ABEL
William Steig
Blackie Books
ISBN: 978-84-17059-55-2

Abel és un ratolí amb molta sort: viu en un entorn civilitzat 
i amb totes les comoditats, feliç amb la seua estimada 
Amanda. Un dia, una enorme tempesta els sorprén enmig 
del pícnic. Un vent huracanat se l’emporta i l’arrossega 
fins a un lloc desconegut. Una illa remota. Un lloc gegant i 
ple de perills on haurà de construir basses, travessar rius, 
enfilar-se a arbres i buscar menjar per  a sobreviure. Així 
descobreix la corfa del bedoll i les tiges de cama-roja, els 
seus nous menjars favorits. 
Un viatge emocionant, poètic i tremendament divertit. 
Una de les grans obres mestres de la literatura infantil, 
guanyadora del prestigiós Newbery Honor.

8/10

8/10
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L’OLÍVIA I LES PLOMES
Susana Isern
Il·lustracions de Esther Gili
Kireei
ISBN: 978-84-94686-70-2

Olívia és una xiqueta que viu en un poble xicotet, en un entorn molt rural, i té el do de poder parlar amb els animals. Un 
dia rep una missió importantíssima, la d’ajudar els peixos que viuen agonitzant a l’estany.

8/10

AI, FILOMENA FILOMENA! 
I ALTRES CONTES

Miquel Obiols
Il·lustracions de Miguel Calatayud

Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-796-6

Filomena era una xiqueta que tenia molta imaginació, tanta que, quan explicava alguna cosa, la gent major no l’entenia 
perquè parlava de manera diferent i tots es feien un autèntic embolic al sentir-la... 
“Ai, Filomena, Filomena!” està ple d’exercicis lingüístics, cal·ligrames i cabrioles en forma de paraules. La fantasia i la 
imaginació són els seus eixos creatius.

8/10
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De deu a dotze anys
La pobra Neus està trista perquè la seua millor amiga, Alba, se n’ha anat de 
la ciutat. És una pena, sempre venien juntes i xiuxiuejaven i es recomanaven 
lectures. Les dues estaven apuntades al nostre Club de Lectura. Neus s’ha quedat 
tristíssima i ha estat molts dies sense vindre a veure’m, crec que no li agrada vindre 
sense Alba. Però hui ha aparegut, jo li n’estava reservant un d’aventures que és 
meravellós: “PIRATAS DEL MAR HELADO”. Però ella ha preferit  emportar-se 
“BAMBI”. La vida és una aventura, amb parts alegres i parts tristes. 
Però com que Neus és una gran lectora, també m’ha deixat prestar-li 
“DRAGONAIRE”, un llibre d’aventures meravelloses sobre com és de difícil criar 
dracs en l ’actualitat. De segur que si es troba amb Lluís, que també l ’ha llegit i 
li agrada tant la col·lecció, es fan amics. A vegades són persones majors les que 
venen a rebuscar entre les meues prestatgeries. L’altre dia va vindre Anna. Anna és 
mestra, i en una de les seues classes havia eixit un tema molt complex, els xiquets i 
xiquetes de 5é de primària volen informar-se i parlar sobre els refugiats. Per això, 
sense dubtar-ho ni un segon li vaig prestar “UN LLARG VIATGE”, juntament 
amb altres títols que crec que els serviran per a entendre tema i parlar-ne en grup.

UN LLARG VIATGE
Daniel H. Chambers
Il·lustracions de Federico Delicado
Kalandraka
ISBN: 978-84-16804-56-6

En aquest llibre seguim el camí de dos viatges migrants en què podem veure el símil dels ocells i els éssers humans. 
En un temps marcat pel drama dels refugiats, una obra oportuna i necessària per a la reflexió, l’esperança i la 
solidaritat amb milions de persones que tenen dret a viure en pau i en llibertat, en un món sense fronteres.

10/12

10/12
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DRAGONAIRE
Josh Lacey
Il·lustracions de Garry Parsons
Ediciones Ekaré
ISBN: 978-84-944959-2-2

Edu s’ocupa de cuidar la mascota del seu oncle Manuel, que està de vacances, però la cosa es complica. Les cortines 
cremen, sa mare trau fum… I és que cuidar un drac no és tan senzill com pareix. Un enginyós llibre ple d’humor que 
contagiarà lectors de qualsevol edat.

10/12

PIRATAS DEL MAR HELADO
Frida Nilsson
Thule ediciones
ISBN: 978-84-16817-09-2

El temut pirata Cabeza Blanca esclavitza xiquets per 
fer-los treballar a la mina de diamants. Un dia segresta 
Miki, la germana xicoteta de Siri. I aquesta decideix 
acaçar Cabeza Blanca per rescatar la germana. Una èpica 
aventura de la premiada autora sueca Frida Nilsson.

BAMBI
Félix Salten
Il·lustracions de Gimena Romero
Thule ediciones
ISBN: 978-84-16817-01-6

La ja clàssica història del cervatell Bambi que, ple 
d’innocència, va coneixent els secrets de la vida i del món 
que l’envolta. Coneixent els que seran els seus amics 
i tement ÉL, el caçador humà que sempre resultarà 
una amenaça. Una història de creixement personal i de 
l’aventura de la vida amb un llenguatge molt complet 
que ens farà reflexionar sobre la nostra relació amb la 
naturalesa.

10/12

10/12
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A partir de dotze anys
“¡VAYA FIGURA!” el vaig prestar a Idoia, que vol ser poetessa i no para de llegir i 
escriure. M’ha dit que li ha encantat, i que tot el que ha aprés està començant a usar-
ho en el llibre que està escrivint ara mateix. I a Rodri, que li encanten els còmics, li 
he recomanat “LA MEMORIA DEL AGUA”. Rodri és un devoracòmics, crec que ha 
llegit tots els que tinc, quina màquina!, i em costarà aconseguir-ne més molt prompte 
o deixarà de vindre a veure’m. 
I per a Enric i Maia, que són dos joves a qui els encanta el misteri i els contes de terror 
(sobretot a Enric), els he recomanat “LA CRIDA DE CTHULHU I L’HORROR DE 
DUNWICH” i “FANTASMES DE LLUM”. Espere que estiguen a l ’altura i els facen 
estar apegats a les pàgines dels llibres fins que tornen per més. Ja estic pensant en els 
títols que els recomanaré quan vinguen.

12+

VAYA FIGURA
Cecilia Campironi
Thule ediciones
ISBN: 978-84-16817-16-0

Aquest llibre converteix les figures retòriques del llenguatge (metàfora, metonímia, palíndrom, oxímoron…) en personatges 
curiosos i divertits a través dels quals puguem entendre’n més bé el significat. Així podrem conéixer el senyor Litote, 
amb la seua eterna torticoli provocada per  negar amb el cap seguit seguit; la senyoreta Énfasi, la vida de la qual pareix 
transcórrer sobre un escenari; i fins el mag Oxímoron, que es refresca amb foc i es calfa amb gel.

12+
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LA CRIDA DE Cthulhu I L’HORROR DE 
DUNWICH
Howard Phillip Lovecraft
Bromera
ISBN: 978-84-90261-73-6

Cthulhu, criatura venerada per una secta ancestral, 
descansa adormit profundament a la ciutat submergida. 
Però un dia la ciutat emergeix. Haurà arribat el moment 
del despertar d’aquest ésser terrible i horrorós? El relat 
La crida de Cthulhu és el que inicia el cicle dels mites de 
Cthulhu, del qual també forma part L’horror de Dunwich.

FANTASMES DE LLUM
Agustín Fernández Paz
Bromera
ISBN: 978-84-98248-47-0

Damià treballa des de fa molts anys a la cabina de projecció d’un cinema. Però un dia tot canvia, la sala de cinema ha de 
tancar. Ell i la muller, ara en atur, comencen a fer-se invisibles als ulls dels altres. No solament socialment, sinó també 
físicament. La confusió i el desconcert van en augment fins que troben altres persones com ells.

12+

12+

LA MEMORIA DEL AGUA
Mathieu Reynès y Valérie Vernay
Norma cómics
ISBN: 978-84-67912-48-7

La xicoteta Marion s’acaba de mudar amb sa mare a 
la vella casa familiar que tenen a la costa. El lloc és de 
somni, les vistes són magnífiques i fins tenen platja 
pròpia. Allí descobrirà el passat de la família i la història 
del seu avi, un mariner que va desaparéixer al mar quan 
la mare encara era un bebé. El que Marion no s’hauria 
imaginat mai és que una antiga llegenda local l’afectaria 
tan de prop: una maledicció capaç de passar de generació 
en generació.

12+
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LA VIDA QUE CREIX
Marc Granell
Il·lustracions de Paulapé
Andana editorial
ISBN: 978-84-16394-09-8

La poesia creix com la vida, que és un camí molt llarg. La poesia ens mou i ens commou, ens parla de la terra que ens 
envolta i ens ajuda a rebel·lar-nos contra les injustícies que veiem al nostre entorn. La vida que creix és una selecció 
de poemes de Marc Granell (València, 1953), un dels poetes més significatius i volguts dels que escriuen en valencià.

POESIA / LLEGIR EN FAMÍLIA
M’encanta que les famílies lligen juntes, reciten poemes, juguen i escolten històries. 
La família Bernat Garcia tenen un costum meravellós: abans de sopar es reciten un 
poema en veu alta! S ’ho passen genial, i després, durant el sopar, parlen del poema o 
del llibre, a vegades és més d’un, perquè llegir poemes és com menjar pipes: una vegada 
comences, no pots parar. 
Aquest costum em fa tan feliç que prepare els llibres de poemes per a ells amb molt 
d’afecte. Aquesta setmana els he preparat “LA VIDA QUE CREIX” i “ARROZ CON 
LECHE”, ja que sé que els agradaran moltíssim, i ja els imagine recitant en veu alta 
i llegint-los junts. 
Com que sé que no només els agrada llegir poesia i els encanta viatjar i conéixer altres 
cultures, també els he prestat “LAS VISITAS DE NANI” i “ATLES DEL MÓN”; 
de segur que tindran moltíssimes idees meravelloses per a les vacances.
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LAS VISITAS DE NANI
Karisma Chugani Nankani
Ediciones Ekaré
ISBN: 978-84-948110-7-4

Les visites de Nani, amb les seues maletes carregades de 
contes, receptes i mantres, són sempre un esdeveniment 
per a la família. Les cases s’envolten d’olors, de records i 
grans moments.  Una bella narració gràfica sobre la saga 
d’una família escampada pel món i que reivindica el poder 
de l’afecte sobre la distància geogràfica.

ATLES DEL MÓN
Aleksandra Mizielinska i Daniel Mizielinski
Maeva
ISBN: 978-84-17108-31-1

55 mapes a doble pàgina a través dels quals podràs mamprendre un viatge divertit i conéixer un muntó de detalls 
sorprenents, curiosos i interessants. Un llibre que celebra la diversitat i la bellesa del planeta Terra. Ciutats, rius, 
muntanyes, monuments… Més de 4.000 miniatures ens conviden a explorar el nostre meravellós hàbitat.

ARROZ CON LECHE
Natalí Tentori
Il·lustracions de Elizabeth Builes
Faktoría K de Libros. Colección Orihuela
ISBN: 978-84-16721-10-8

Arroz con leche és un poemari amb una tancada d’ull 
solidària a la campanya “#NiUnaMenos” contra la 
violència de gènere, desenvolupada a l’Argentina a través 
de les xarxes socials. La lletra de la cançó infantil (… que 
sepa coser, que sepa bordar…) inspira els versos de Natalí 
Tentori en clau alliberadora; com també les il·lustracions 
d’Elizabeth Builes, on les aplicacions de fil són un element 
destacat, juntament amb el llapis i l’aquarel·la.
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ASÍ ES LA DICTADURA
Equipo Plantel
Ilustraciones de Mikel Casal
Editorial Media Vaca
ISBN: 978-84-943625-1-4

Aquest llibre es va fer per primera vegada en 1977. Acabava de morir el dictador Franco i el país encetava un camí de 
canvis democràtics del qual podem dir que no hem recorregut més que un trosset, i pel qual cal continuar avançant. Si 
visquérem en una dictadura segurament no seria possible un llibre com aquest.

PER A PENSAR / ELS ESPECIALS
Però jo visc ací, a la ciutat, al barri, i m’agrada que la gent que em visita pense, 
reflexione i tinga una ment activa i crítica. Per a això servisc jo, que soc una biblioteca 
per a totes les persones i guarde els misteris i les veritats de la humanitat entre les 
parets. A vegades és bo mirar al voltant i debatre, i pensar, i conéixer. Sobretot conéixer. 
Guarde el saber i el coneixement i també la història. I m’agrada que les persones que 
venen parlen, debaten, pensen i coneguen. Per això m’agrada recomanar la col·lecció 
“LIBROS PARA MAÑANA”, de l ’editorial Media Vaca, escrits per l ’Equipo Plantel, 
que serveixen per a reflexionar sobre el món en què vivim i intentar evitar que les 
coses terribles es repetisquen o continuen ocorrent. La col·lecció conté títols, com ara 
“ASÍ ES LA DICTADURA”. I fer regals, també m’agrada fer regals meravellosos a 
les persones que venen a veure’m, i oferir-los els llibres especials, màgics, meravellosos, 
que conviden a crear, a jugar, a mirar amb ulls sorprenents, fins i tot a escriure. 
Llibres bells d’una bellesa inquietant, com aquesta baralla de contes que es titula  
“EN EL BOSQUE”, de la meravellosa Ana María Matute, i il·lustrat, amb delicadesa, 
per Elena Odriozola, que desplega un món de possibilitats narratives, visuals i d’escriptura. 
Quan vingues a visitar-me, tindré preparat algun llibre especial per a tu. Vols?
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EN EL BOSQUE
Ana María Matute
Il·lustracions de Elena Odriozola
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-94773-43-3

Aquesta edició especial de Libros del Zorro Rojo comprén diversos elements: una caixa enquadernada en tela, un quadern 
amb el text “En el bosque” –relat extret del discurs que l’autora va pronunciar amb motiu del seu ingrés en la Real 
Academia Española– i la biografia de l’autora, a més d’una col·lecció de nou targetes il·lustrades que, igual que els 
populars mirioramas del segle XIX, combinades a l’atzar i disposades en filera, permeten crear més de tres-centes mil 
escenes i infinits relats dins d’un mateix paisatge: el bosc.

PROPOSTES 

D’ACTIVITATS CREATIVES
PER A BIBLIOTEQUES

Objectius
Amb aquestes activitats complementàries pretenem que els usuaris 
més xicotets participen activament en l’entorn de la biblioteca. A partir 
de les recomanacions del pla CLIC s’estableixen algunes accions 
fàcilment aplicables a les biblioteques. Tant activitats genèriques, 
amb espais habilitats en els quals puga participar qualsevol usuari 
de manera esporàdica, com activitats creatives per a fer en grup que 
després puguen quedar-se, a manera d’instal·lació, en la mateixa 
biblioteca.

Quasi totes les propostes tindran una exposició amb llibres recomanats 
(per temàtica, edat, activitat, autor...), ja que els expositors amb 
recomanacions ofereixen uns resultats directes i reals com a acció de 
foment lector. 
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BEBÉS
“BIBLIOTECA DE L’1 Al 10”

Podem organitzar una exposició de llibres per a menuts relacionats amb els números. Alguns títols poden ser:

LAS DIEZ GALLINAS. Sylvia Dupuis. Edelvives.

10 ARDILLAS. Mar Benegas. Combel

10 CERDITOS LUNEROS. Lindsay Lee Johnson. Ekaré.

5. Antonio Rubio. Kalandraka.

DOS RATONES. Sergio Ruzzier. A Buen Paso.

10 OVEJITAS. Franziska Gehm. Uranito.

LOS NÚMEROS. Julia Donaldson y Axel Scheffler. Editorial Juventud.

EL UNO ERA JUAN.  Maurice Sendak. Kalandraka.

Per a decorar aquesta exposició, podem organitzar un taller per a famílies en els quals retallem i decorem –pintant-
los, apegant-hi fils o folrant-los– números gegants per a les parets. Fins i tot en podem retallar algun en suro blanc 
–algunes botigues de manualitats en tenen de preparats.

SETMANA DEL CÒMIC
A partir de la lectura de La memoria del agua

Durant una setmana podem fer una exposició especial de llibres i còmics relacionats amb l’aigua o amb el viatge.

VINYETES EN BLANC
Paral·lelament, també podem preparar vinyetes –o un full sencer del còmic– de què s’hagen llevat els textos de les 
bafarades. Després les podem repartir durant aquesta setmana perquè els usuaris les òmpliguen amb el text que ells 
inventen.

En podem fer de diferents còmics (Batman, Mafalda, Tintin…) per a animar que els busquen i en comproven el text 
original. Òbviament, perquè se’ls emporten prestats també. És important recordar citar el llibre original perquè puga 
ser localitzat més fàcilment.
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L’EXCURSIÓ
Seria interessant que prepararem motxilles amb 
llibres sorpresa –quatre o cinc llibres classificats per 
edats– que parlen de viatges i aventures. Seria una 
espècie de “maleta viatgera” com les que se solen 
fer a les escoles, però centrat més en el concepte 
d’excursió –amb guies d’animals, atles…

VERSIÓ “CITA A CEGUES”
Per als usuaris més grans, la motxilla pot incloure 
llibres vinculats amb l’amor o les relacions afectives. 
Els llibres poden estar embolicats amb paper perquè 
no se’n vegen ni els títols ni les portades. D’aquesta 
manera, es contribueix al misteri i la intriga del que 
és desconegut.

AMICS
Podem fer una “baralla” amb personatges de llibres: Mafalda, Tintín, Caputxeta, el senyor Bear, Baldomero... Es 
tractaria d’apegar, en cartons (grandària A6), imatges dels personatges i jugar a aparellar-los com a amics. En acabant, 
una activitat complementària podria consistir a escriure la història de com es van conéixer.
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COL·LECCIÓ D’EXCUSES “HE ARRIBAT TARD PERQUÈ...”
Fem un panell mural (a la paret) en què podem escriure la nostra pròpia excusa (real o inventada) i emportar-nos-en 
alguna altra que haja escrit algú altre. Per a això, i hi hem d’escriure algunes de les que ixen en el llibre. Podem fer unes 
notetes amb alguna il·lustració del llibre –a manera de les targetes de recomanació de llibres– per a tindre-les sobre 
el mostrador i anar incorporant-les-hi amb les excuses dels usuaris.
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