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Amb la col·laboració de:

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 Ser i Sentir. 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 41 títols organitzats per franges d’edat. I un llistat extra d’altres 
11 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 Ser i Sentir 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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L’expressió “Llegir ens fa millors persones” pot sonar 

romàntica, fins i tot pueril. Però fa temps que la ciència, 

la neurologia, la neurobiologia, acompanya amb els seus 

estudis aquesta afirmació. La lectura, com diu Ignacio 

Morgado (catedràtic emèrit de Psicobiologia en l’Institut de 

Neurociència i en la Facultat de Psicologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona), es transforma en memòria 

cristal·litzada, que és la que s’obté com a resultat de les 

experiències. Diu això i moltes altres idees, totes avalades 

per la ciència, que defensen, en si mateixes, l’essència de les 

biblioteques: que totes les persones puguen beneficiar-se de 

la lectura. Perquè la lectura ens ajuda a identificar emocions, 

a jugar-les, a recordar-les, a reconéixer-les. La lectura, més 

que l’etiqueta de “emocional” (educació) hauria de tindre 

l’etiqueta de “emocionant”. 

Ser i sentir és la mateixa cosa. Des que naixem, la qual cosa 

sentim (amb els 5 sentits) i el que sentim, elaborat a través 

de les emocions primàries, ens va conformant. La nostra 

experiència, els nostres records i... les nostres lectures, ens 

ajudaran en aqueix camí.

ESPECIAL 
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ser i sentir



Els llibres “per a educar les emocions”, els llibres “amb 

valors”, els llibres “que ensenyen a...” copen col·leccions 

completes. Tant editorials com llibreries tenen els seus 

apartats: educació emocional, valors, igualtat... es pot optar 

per un catàleg perfectament etiquetat sense fer cap esforç. 

Per això és important, més enllà de les modes, advocar per 

aqueixos llibres emocionants, que també serveixen (com ho 

han fet sempre) per a construir un mapa d’allò que sentim. 

Que ajuden, a l lector o lectora, a elaborar les seues pròpies 

experiències a partir del llegit. Aqueixos llibres que no jutgen 

al lector, que no donen solucions ni receptes, però que parlen 

d’allò que sentim, del que fem i les conseqüències dels actes. 

Que ens permeten il·luminar les parts fosques del nostre bosc 

interior, sense que ningú ens diga què és dolent o bo o que 

arribem a aquesta o una altra conclusió. Aqueixos llibres que 

en el pacte amb el lector o lectora (tinga l’edat que tinga) 

ofereixen la seua confiança, no jutgen, no volen demostrar ni 

ensenyar res... solament acompanyar.

Aqueixos llibres que són una finestra, una finestra segura, 

des de la qual apuntar-nos als misteris del món, a les 

paradoxes, als sentiments i les emocions. Un lloc des d’on 

observar el món de l’ànima amb una altra perspectiva.

Llibres que se senten, que emocionen, que no jutgen i que 

acompanyen... anem allà.
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Entre els zero i els tres anys, els xiquets i les xiquetes van 
assumint la seua pròpia identitat. Succeeix la fase sensomotora, 
aqueixa fase d’aprenentatge, en la qual tot succeeix a partir dels 
sentits i el moviment. El cos i l’emoció són la mateixa cosa.

Per això, tot el que senten és desbordant, mouen els seus cossats 
d’emoció i alegria, salten, riuen o ploren en cos i ànima.

Les emocions són una cosa tan abstracta, tan complicat i senzill 
alhora: les viuen, les senten, els mobilitzen (la por els fa cridar, 
plorar, picar de peus o riure a riallades). 

Emocions primàries (la por, l’alegria, l’enuig) que es representen 
amb reaccions primàries també. Les enrabiades, els temors 
nocturns, arribaran i seran complicats de gestionar. Amor, 
paciència i... l’estoneta de lectura compartida, els millors aliats.

SER I SENTIR
0-3 anys
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¿CÓMO TE SIENTES?
Anthony Browne
Kalandraka
ISBN: 9788492608089

Una obra que recrea de manera clara i senzilla l’embolic 
de sensacions amb els quals els més menuts se senten 
identificats. Un llibre àlbum divertit, proper i càlid destinat als 
primers lectors per compartir en família.

T’ESTIMARÉ SEMPRE, PETITÓ
Debi Gliori
Estrella Polar
ISBN: 9788415790822 

El guineu petit està inquiet i nerviós; juga a llançar coses, a 
tirar i trencar-ho tot.  Sent que no li vol ningú... La seua mare, 
la guineu gran, es preocupa i li pregunta què li passa. Un llibre 
excel·lent per compartir l’amor incondicional de la mare i el 
fill, passe el que passe. I què passarà quan ja no hi sigues? Em 
continuaràs estimant? Continuarà l’amor?

¡FUERA DE AQUÍ, HORRIBLE MONSTRUO VERDE!
Ed Emberly
Océano 
ISBN: 978-84-494-3670-3

Un llarg nas blau; afilats ullals... ¿Què és? Pàgines desplegables 
per descobrir i poder espantar la típica por als monstres.
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SER I SENTIR

Entre els quatre i els cinc anys, la necessitat d’autonomia porta 
també a nous territoris, gestionar situacions senzilles, entendre que 
les altres persones són diferents però senten igual que nosaltres.
L’empatia, els vincles, la sensació de pertinença, més enllà de la 
família... llibres que parlen d’ aquests temes, que puguen connectar 
directament amb aquestes pors, novetats, situacions i noves 
maneres de relacionar-se.  

El llenguatge es desenvolupa a gran velocitat, les relacions 
adquireixen nous matisos, els vincles s’estrenyen o es trenquen. I 
les emocions encara es desborden perquè encara, a aquesta edat, 
no som capaços de contenir-les, identificar-les i gestionar-les 
correctament.

L’ edat del joc simbòlic, de la representació. Els llibres ens ajuden en 
aquest joc de representar el món per comprendre’l. Llibres que parlen 
d’això: amistat, pors, autonomia i dependència, amor... així, a poc a 
poc, els llibres poden acompanyar el camí, la formació de la identitat: 
solidaritat, empatia, resolució de conflictes... veure’ls als llibres  
ens ajuden a reconèixer-nos a través de la representació simbòlica.  

4-5 anys



LA OSCURIDAD
Lemony Snicket
Il·lustracions de Jon Klassen
Editorial Océano
ISBN: 9786077352976

Què passaria si la foscor fos alguna cosa més 
que la simple absència de llum? Què passaria 
si la foscor fos “algú”? Laszlo tem a la foscor 
que viu al soterrani de casa seua. Una nit, quan 
es fon el focus especial que fa servir a les nits, 
es veu en una situació inesperada que l’obliga 
a dirigir-se al soterrani, sense imaginar el que 
allà l’espera.

CONEJO Y CONEJO
Isa Saturno
Il·lustracions de Stefano Di Cristofaro
Ekaré
ISBN: 978-980-257-384-4

Tot i que són diferents, Conill i Conill són millors 
amics i es coneixen bé. Durant l’època de collita, 
s’asseuen a berenar guaiabes. Tot fa pensar 
que seran amics per sempre, fins que un dia les 
certeses deixen de ser-ho.

9
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NO ÉS FÀCIL, PETIT ESQUIROL!
Elisa Ramón y Rosa Osuna
Kalandraka
ISBN: 9788416804153

Un llibre molt equilibrat que ajudarà a assimilar 
la pèrdua d’algú molt proper, 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 aquesta pèrdua.

ELMER
David McKee
Beascoa
ISBN: 9788448823283

Elmer és un elefant diferent: la seua pell és 
de mil colors. De vegades pensa que voldria 
ser gris com els altres elefants. La dificultat 
d’acceptar-nos tal com som, diferents dels 
altres, ajuda a comprendre la dramàtica 
situació del simpàtic elefant. Una tensió 
narrativa molt ben resolta, unes il·lustracions 
de gran colorit i un llenguatge de qualitat 
literària converteixen aquest àlbum en un 
llibre imprescindible per als primers lectors.

4/5

4/5



EL CANVI
Joan Ormerod
Il-lustracions d´ Andrew Joyner
Ekaré
ISBN: 978-84-941716-3-5

El germanet de Carolina Cocodrila sempre baveja, però Mamà Cocodrila només parla de com de preciós és. Carolina 
està molt gelosa. Per això decideix anar a la botiga de nadons i canviar el seu bavós agermanat per un altre de nou. 
Trobarà alguna cosa que li servisca?

11
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MARECRITS
Jutta Bauer
Lóguez Ediciones
ISBN: 9788489804760

En una ocasió, la mare del petit pingüí es va enfurismar i el va colpejar terriblement. Després es va arreplegar i, 
després de recollir tots els seus fragments repartits pel món sencer, li va dir: “Perdó!” Un excel·lent relat que juga amb 
les primeres metàfores i permet al nen reconèixer els sentiments contradictoris que en moltes ocasions tenim adults 
i nens. Una autèntica joia de la il·lustradora Jutta Bauer, premi Andersen d’Il·lustració 2010.
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LA REINA DELS COLORS
Jutta Bauer
Loguez Ediciones
ISBN: 978-84-948183-5-6

La reina sense color haurà de descobrir per si 
mateixa els colors per ser feliços. Llibre àlbum 
que permet apropar als petits lectors el significat 
del color i les possibilitats que comporten les 
seues mescles. La teoria del color i el moviment 
de les imatges està contada a través d’una 
història on els colors s’enfronten a una reina 
tirànica, cosa que provoca que tot es torne gris.

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. 
Sense judici de valor, sense intenció més enllà 
que la expressiva i artística. Un compendi 
d’animals que senten coses i ho mostren 
amb les seues actituds i expressions: aquest 
porquet desanimat davant un barranc o aquest 
hipopòtam feliç que pren un bany agradable, el 
lèmur poruc o el cérvol despreocupat...

13
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SER I SENTIR

EL MONSTRUO
Daniel Martín
Il·lustracions de Ramón Trigo
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-96646-23-0

Una història molt ben contada en què subjau un problema de 
violència domèstica. Davant la pregunta de si cal o no contar 
aquest tipus d’històries a la infància, la resposta la tenim en 
aquest llibre. La duresa del tema no evita que el relat estiga molt 
ben narrat i servisca de punt de partida per parlar sobre el tema 
o identificar aquest tipus de situacions. Un àlbum molt ben cons-
truït i amb el seu missatge implacable.

6/8

La relació amb altres persones, els amics i amigues, les diferències i les 
emocions que es van complicant: amics, gelosia, competència, necessitat 
d’acceptació...

Però sobretot és el moment de reconéixer-se entre iguals, el temps d’aprendre 
que els conflictes es poden resoldre, que l’amistat té moments alts i baixos, 
que tots som diferents però iguals i que els millors amics, les millors amigues, 
sempre són ací.

Reconèixer emocions que ens són agradables o que ens ajuden a veure’ns, a 
través del mirall dels llibres, reflectides: totes les persones tenim emocions 
agermanades i d’altres que no ho són tant.

6-8 anys



OSO Y RATÓN (Y EL MAR QUE NO EXISTÍA)
Mar Benegas
Il·lustracions de Cinta Villalobos
Anaya
ISBN: 9788469866467

Ós i Ratolí són molt amics i els agrada molt jugar junts. Un bon 
dia se’ls ocorre anar a veure si aconsegueixen trobar allò que 
anomenen Mar. Però en el camí, sorgeixen algunes dificultats 
que posen en risc la seua amistat de tant de temps. Aconseguiran 
posar-se d’acord i arribar a conquerir el seu objectiu?

JO LES VOLIA
Maria Martinez i Vendrell
Il·lustracions de Carme Solé Vendrell
Editorial Associació de Mestres Rosa Sensat
ISBN: 9788492748228

Aquest conte aborda la forma en què els nens elaboren el dol 
per la mort dels éssers estimats de forma subtil i metafòrica, 
tal com exemplifica la pèrdua de les trenes de la protagonista. 
Carme Solé Vendrell va obtenir el Premi d’il·lustració Apel·les 
Mestres 1983 amb aquest títol.

LA CARICIA DEL VIENTO
Sandrine Kao
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-124707-3-4

Un petit animal reflexiona sobre diversos temes de variada 
profunditat en un moment delicat del seu desenvolupament. 
Tracta de trobar les respostes en el seu deambular per la 
natura i en les diferents interaccions que es van produint amb 
altres amics que viuen en el mateix context. Delicada història 
amb gust a haiku i estructurada en format còmic, dibuixada 
amb senzillesa i màxima elegància.

6/8

6/8

6/8
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EN FERRAN ENFADAT
Hiawyn Oram
Il·lustracions de Satoshi Kitamura
EKARÉ
ISBN: 978-84-9I37767-6-3 

La mare de Ferran li prohibeix una nit quedar-se veient la televisió. El nen esclata llavors amb una fúria que no coneix 
límits: arrasa la casa, el carrer i la ciutat, i destrueix el planeta sencer. Aquest llibre enfoca amb humor i originalitat la 
fúria que sent un nen quan no pot complir els seus desitjos.

16
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MI LEÓN
Mandana Sadat
Kókinos 
ISBN: 968-16-8028-6

Després d’un començament amenaçant, un lleó estableix amistat amb un petit nen. Cada doble pàgina transmet amb 
intensitat l’emoció i els sentiments que emanen de la relació que tots dos estableixen. Llibre sense paraules amb 
un interessant llenguatge visual, que explora el moviment i les tonalitats del color per narrar. El resultat és una obra 
nova que encara l’esperit experimental d’aquesta brillant autora amb la seua capacitat per a contar belles històries.

17
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Que complicat és créixer! Entendre el que ens succeeix. Obeir, comportar-
nos correctament, complir totes les expectatives... a partir de certes edats 
la millor ajuda emocional, el millor refugi, pot ser la lectura. Lectura com 
a espai de llibertat, de subversió, però també per reconéixer la maldat i 
la bondat, el bé i el mal, sempre en baralla.

Però també entren altres factors, altres emocions: la vergonya, la 
solitud, la por al rebuig... a poc a poc, en les coses que sentim, en les 
experiències, van implicant-se situacions complicades: la mort, la 
timidesa, identificar què sentim... Però ací, més que mai, sentir-nos 
jutjats. Els judicis de valor, la falta de confiança de les persones adultes... 
temes complexos que requereixen llibres que acompanyin en aquesta 
mateixa mesura.

SER I SENTIR
8-10 anys

PIKOLO
Patxi Zubizarreta
Il·lustracions de Jokin Mitxelena.
Editorial Loguez
ISBN: 978-8496646551

La història d’un nen, fill d’un Guàrdia Civil destinat al País Basc, 
que pateix l’assetjament dels companys de la seua classe. El 
petit Manuel ve des d’Extremadura i ens conta com de dur 
resulta arribar des d’una altra província a una ciutat amb la 
qual no tens relació familiar sinó laboral. I ens conta com se 
sent davant la soledat que viu a la caserna, la seua relació amb 
Elba o l’odi de Kepa, el seu company de classe.

8/10



LENNY Y LUCY
Philip C. Stead
Il·lustrat per Erin E. Stead
Océano
ISBN: 9786077357292

Des que es va morir, Peter se sent esglaiat, ja que entre els arbres 
sembla haver-hi fantasmes i altres éssers terribles. Per donar-
se valor, decideix crear amb roba vella i molta imaginació dos 
amics guardians. Text directe i concís acompanyat d’eloqüents 
i delicades il·lustracions.

LA CABEZA EN LA BOLSA
Marjorie Pourchet
Fondo De Cultura Económica
ISBN: 9789681673840

Adela és tímida. Realment tímida. Tímida a rabiar, tímida a 
morir. Tan tímida que sempre vol fugir. És veritat que li faria bé 
sortir, però sempre que surt fica el cap sencer a la seua bossa. 
És un bon amant. A més, portàtil! Sense labial, sense espill, 
sense pintes. Així de fàcil!

8/10

8/10

HOY ME SIENTO… 
Madalena Moniz
Nubeocho Ediciones
ISBN: 9788494379710

Una obra que escapa dels abecedaris 
habituals, en la qual cada lletra amaga un 
sentiment que es completa amb una metàfora 
visual. La relació entre la càrrega emocional 
de les il·lustracions i la de les paraules la 
converteix en una obra per als amants dels 
llibres il·lustrats.

8/10
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NO SOC UN MONSTRE!
Shinsuke Yoshitake
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-123400-0-6

La nostra protagonista té escasses simpaties per 
diverses persones, tot i que reconeix que odiar 
“és una pèrdua de temps”. Fins al moment en 
què siga més gran, temps per al qual estima 
que ja tindrà una millor perspectiva sobre les 
persones i determinades actituds, s’enfronta 
als seus mals pensaments, que identifica amb 
un terrible monstre que modifica la conducta 
de tots. Una interessant reflexió il·lustrada de 
l’artista japonès Shinsuke Yoshitake, que ja va 
captivar els lectors amb altres títols.

ÀNIMA ANIMAL
Pablo Salvaje
Mosquito Books
ISBN: 9788494561672

L’ànima animal és l’essència de la vida, un viatge impredictible 
amb molts matisos encara per desxifrar. En aquest llibre, 
gairebé un poema visual, descobrirem el costat més salvatge 
de la natura i ens acostarem a la sensibilitat i capacitat de 
sentir dels nostres companys, els animals.

8/10

8/10



EL MEU TIGRE I JO
Mar Benegas
Il·lustrat per Francisca Yáñez
A buen paso
ISBN: 9788416804153

La protagonista conviu amb un tigre blanc i tots dos comparteixen sostre, inquietuds, preocupacions... formant un 
insòlit tàndem en què cadascú compleix la seua part d’un pacte, destinat a fer més feliç la infància de la petita. Aquest 
fidel amic imaginari (o no), va arribar a casa just quan l’avi se’n va anar, i ara està encantada de sentir sempre la seua 
presència, un repel·lent perfecte per a les pors i els temors, un personatge entranyable al costat del qual es pot gaudir 
dels secrets i instants més bells d’aquesta etapa vital.

21
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La pubertat, temps de canvis, d’emocions desbordants, de territoris 
desconeguts. Cal preparar-se per a aquests canvis, cal acompanyar.

I sobretot, reivindicar la lectura com un espai de llibertat, on explorar i 
refugiar-se. On sentir-se a fora. Divertir-se, jugar, emocionar-se... que els 
llibres tinguen capacitat metafòrica.

Llibres emocionants, assenyats, que ens facen sentir coses i ens 
servisquen per a acompanyar aquest temps estrany de canvis incipients.

SER I SENTIR

CAMBIOS
Anthony Browne
Fondo de Cultura Económica 
ISBN: 9789681642709

Dijous al matí, a les deu i quart, Joseph Kaf va notar una cosa 
estranya a la tetera... Aquest és el principi d’un dia extraor-
dinari en què tot sembla estar canviant, amb un final sor-
prenent. Un interessant contrapunt entre text i imatge com 
només Anthony Browne pot aconseguir.

10-12 anys

10/12



RUMBO A MARTE
Fernando Alonso
Il·lustrat per Emilio Uberuaga
Anaya
ISBN: 978-84-678-1374-6

Una entretinguda història d’un científic que 
envia el planeta Mart a un ratolí de camp, al 
qual ensinistra i li ensenya tot el necessari 
per al seu gran viatge. Però el ratolí no sap 
comptar i ho ha de fer des de set fins a zero 
perquè enlaire l’aparell. L’enginyer utilitzarà set 
relats diferents i emocionants perquè el ratolí 
recorde l’ordre numèric.

JUUL
Gregie de Maeyer
Il·lustracions de Koen Vanmechelen
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-85334-90-2

La història de Juul té el seu origen en una 
breu notícia, publicada en un diari belga: Un 
noi de 13 anys se suïcida després d’haver patit 
vexacions a mans d’altres nens.
Aquest llibre, aparentment dur, és una càlida i 
compromesa crida d’atenció perquè els lectors, 
no només nens, reflexionin sobre la crueltat i la 
violència que es dona entre els mateixos nens 
també a Espanya.

23
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ODA A UN ESTEL
Pablo Neruda
Il·lustrat per Elena Odriozola.
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-8492412372

Negra estava la nit i jo em lliscava pel carrer amb la cometa robada a la butxaca. Damunt d’un rasclet en la immensitat 
de la nit, algú s’apropia d’una estrella; en el moment de ficar-lo a la butxaca, comença la seua odissea. Un extraordinari 
poema de Pablo Neruda que brilla en les imatges d’Elena Odriozola.

10/12
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L’ARBRE GENERÓS
Shel Silverstein
Kalandraka 
ISBN: 9788484649632

Un clàssic de 1964 per a lectors que planteja –en 
clau crítica– reflexions i lectures diverses: una 
amistat incondicional i desinteressada, la relació 
amb el nostre planeta, la contraposició entre el 
material i l’intangible. El text és una successió 
dinàmica d’ accions al voltant de la figura central 
de l’arbre que, al llarg del temps, interactua amb 
una persona sense demanar ni esperar res a 
canvi. Excel·lent l’adaptació teatral que han 
muntat la companyia ULTRAMARINOS DE LUCAS.

PIPPI CALCESLLARGUES
Astrid Lindgren
Il·lustracions de Ingrid Vang Nyman
Kókinos
ISBN: 978-84-17742-14-0

El clàssic escrit als 40 i que va revolucionar 
la literatura infantil europea ha conquerit 
diverses generacions de lectors. Una nena que 
viu sola amb el seu cavall i la seua granota. 
Que té una maleta plena de monedes d’or amb 
les quals pot comprar totes les ximpleries que 
vol i que viu de la manera més imaginativa i 
independent. És la nena més forta del món i no 
permet que els abusos es fiquen amb ella o els 
seus amics.
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EL REINO HELADO
Itziar Pascual
Edelvives 
ISBN: 978-84-140-3991-5

A partir d’una història real, l’autora fusiona estils i utilitza diversos 
recursos narratius per retratar el drama dels refugiats des d’un prisma 
original i disruptiu. La novel·la, amena i molt ben escrita, alterna elements 
propis de l’assaig i fins i tot del teatre.

SER I SENTIR
+12 anys

A partir de 12 les emocions es desborden i la consciència s’amplifica. La rebel·lia, 
l’adolescència, la necessitat d’afirmació, de comprensió i d’escolta. A partir dels 
12 el món es complica. Les responsabilitats creixen i noves sensacions arriben. 
L’amor, la sexualitat, els conflictes, les paneroles, el rebuig...

Els problemes de salut mental entre joves creix cada any, sentir i sentir-se, 
emocionar-se i reconèixer les emocions, acompanyar aquests processos 
adequadament es fa importantíssim.

EL DISCURSO DE LA PANTERA
Jérémie Moreau
Bárbara Fiore Editora
ISBN: 978-84-16985-39-5

Els personatges- animals humanitzats- són conscients d’ un futur 
finit i aposten per mantenir fins al final les seues creences, són 
víctimes dels seus instints però alhora posseeixen valors arrelats, 
un compromís i desig d’aventura que veiem retratats en diferents 
situacions, totes elles tremendament originals. Històries emotives 
i interconnectades que transmeten les sensacions derivades 
del dol o de la soledat, relacions sentimentals, forts vincles, 
connexions improbables que, gràcies a la màgia de les vinyetes i 
els entrepans, esdevenen reals. Totes elles convergeixen en una 
mateixa idea: la mort iguala totes les criatures, com sentencia la 
sàvia pantera.

12+

12+



FRANKENSTEIN
Mary Shelley
Labutxaca
ISBN: 9788417031138

El dr. Frankenstein aconsegueix crear una criatura a partir de restes humanes 
i contempla aterrat com el poder de la relació passa a mans del monstre, 
un ésser rebel i astorat que busca l’amor i la plenitud, però que només 
desperta intolerància i patiment.

LA CALLE DE LAS DOCE LUNAS
Varios autores 
Il·lustrat per Liébana Goñi
Loqueleo
ISBN: 9788491224143

Dotze relats que entrellacen la vida dels habitants del seu 
carrer principal, el de LAS DOCE LUNAs. Pels seus balcons i 
finestres assemblaven misteris i secrets del passat. L’amistat 
brolla als terrats, el somriure en un portal o la por sobre 
la revetlla del cementiri. Però, també, a qualsevol racó, a 
qualsevol plaça o cantonada, pots donar-te de front amb el 
dolç sobresalt de l’amor. T’atreveixes a visitar aquest carrer?

QUÈ ÉS L’AMOR, SINÓ...? 
Miren Agur Meabe Plaza
Il·lustrat per Concetta Probanza
Edicions 96 
ISBN: 978-84-15802-26-6

Un llibre amb doble lectura (depenent de la direcció en què 
llegisques, podràs gaudir del punt de vista del xic o de la xica) 
que ens endinsa en els vertigen, mecanismes i inseguretats de 
l’amor en l’adolescència. Un llibre atípic que inclou testimonis, 
poemes, il·lustracions..., tot formant una espècie de collage.
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Per descomptat, més enllà de les prescripcions dels professionals 
de biblioteques, es fa necessari un acompanyament familiar, xerrar, 
llegir junts i, sobretot, estar atents davant els problemes que 
puguen sorgir, estar atents i donar solucions.

La família, l’escola, la biblioteca, ha de saber reconèixer els perills, 
la por, el desarrelament, el malestar amb el cos, la tristesa..., 
la importància de xerrar, comptar, dir i estar atents: la lectura 
compartida pot ser el millor motor de conversa i reflexió compartida.

LLIBRES PER LLEGIR
(i reflexionar) EN FAMILÍA
SER I SENTIR

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

Un llibre de contrastos. Especial en la seua concepció. Atrevit i 
bonic. La vida, la mort, l’esperança. Les siluetes es retallen sobre el 
blanc i negre de la pàgina, i arriba el color amb la intervenció del 
lector. Una petita vermella acompanya les imatges i el text poètic, 
que parla de resistir malgrat tot. Una bellesa.



EL ÁRBOL DE LOS RECUERDOS
Britta Teckentrup 
Nube Ocho Ediciones
ISBN: 9788494379703

Els amics de Zorro un a un es van reunint per recordar la vida 
al costat d’ell. En un moment donat, s’adonen que on ha mort 
Zorro està començant a créixer una planta, i que com més 
records compten i com més senten, més creix.  Una obra per 
entendre la naturalitat de la mort, i que l’amor mai s’acaba.

EL BOSQUE DENTRO DE MÍ
Adolfo Serra
Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071637673

El protagonista del relat, estructurat en una espectacular 
col·lecció d’imatges emocionants, descobreix un amic en 
comunió amb la natura. Un cop a la ciutat, lluny de la bellesa 
i la senzillesa, el nen i el seu inquietant amic es dilueixen, i 
permeten als lectors plantejar diverses qüestions i buscar el 
bosc que tots tenim a dins nostre.

EL PASO DESORDENADO DEL CORAZÓN
Juan Nieto Marín
Hiperión 
ISBN: 978-84-7517-997-1

L’autor crea a través de la comunió entre text i imatge. un 
món misteriós i suggestiu, allunyat de les formes habituals de 
la poesia escrita per a nens. Un llibre que convida a deixar-se 
portar, a llegir en veu alta i abandonar-se al seu so i musicalitat. 
Ens transporta a altres mons, a un lloc on el contacte amb la mare 
terra és vital. Un llibre que parla de la vida, de la comunicació, de 
les pors i de les il·lusions.
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SUEÑOS EN LA ORILLA
Rosa E. Gantes
Il·lustrat per Rafa Antón
Kalandraka
ISBN: 978-84-1343-158-1

En l’ocàs de l’estiu el destí de dues amigues s’uneix al costat del mar per compartir emocions, somnis, i un sentiment 
d’any que les envaeix i condiciona, conscients del passat i de l’incert futur. La connexió Galícia-Brasil, ambdues terres 
d’acollida, països d’origen de Rosa E. Gantes i l’il·lustrador Rafa Antón, resulta en aquest projecte gràfic comú que 
traspua sensibilitat.
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PINTAR LA POESÍA. LAS 4 ESTACIONES
Rafael Alberti
Ediciones de la Torre
ISBN: 978-84-7960-347-X

Magnífica edició d’una preciosa antologia de 
poemes i dibuixos de Rafael Alberti realitzada per 
la seua segona esposa i especialista en la seua 
obra, María Asunción Mateo. Girant al voltant de les 
diferents estacions de l’any, Alberti recrea, alhora 
amb ploma i pinzell, diferents etapes de la seua 
vida, tan prolífica, apassionada i compromesa, així 
com sensacions sentides davant la neu, el sol, el 
mes d’agost, la migdiada, les flors o la tardor, totes 
elles bellament traspassades al traç i al color a 
través de les seues il·lustracions.
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ALTRES TÍTOLS 
(per ordre alfabètic)

BERNAT L’AMOÏNAT. 
Anthony Browne. 
Fondo De Cultura Económica. 
ISBN: 978-968-16-8080-0

DE LA BOCA DE UN LEÓN. 
Inés Garland. 
Edelvives.  
ISBN: 978-84-140-3286-2 

EL DÍA QUE LOS CRAYONES RENUNCIARON. 
Oliver Jeffers. 
Fondo De Cultura Económica.  
ISBN: 9786071618122

ESTACIONES. 
Blexbolex. 
Kokinos.  
ISBN: 978-84-92750-05-4 

FLOR DE CENIZA. 
Annick Combier. 
Ilustraciones de Anne Romby. 
Editorial Zendrera Zariquiey.  
ISBN: 9788484183495

LA GRAN QÜESTIÓ. 
Wolf Erlbruch. 
Kókinos.  
ISBN: 9788488342621

LA LLUNA D’EN JOAN. 
Carme Solé Vendrell. 
Editorial Associació de Mestres Rosa Sensat.  
ISBN: 978-84-95988-99-7

PÁJARO AZUL. 
Bob Staake. 
Océano.  
ISBN: 978-607-735-436-9 

EL PATO, LA MUERTE Y EL TULIPÁN. 
Wolf Erlbruch. 
Barbara Fiore Editora.  
ISBN: 978-84-93481-18-6 

¡QUÉ VALIENTE! 
Lorenz Pauli. 
Ilustraciones de Kathrin Schärer. 
Editorial Juventud.  
ISBN: 978842613580-3

WILLY EL TIMIDO. 
Anthony Browne. 
Fondo De Cultura Económica.  
ISBN: 9789681636531



BIBLIOTECÀRIES

32

PRO- 
POSTES

P

L

Podem preparar un panell o un espai de la paret (amb paper continu) amb un gran 
cartell que diga: COM ESTÀS AVUI? Hi ha diferents respostes en trossos de paper 
retallat que els usuaris poden utilitzar per a enganxar sobre el panell.
Es pot fer servir massilla reutilitzable o post-it o làmines magnètiques (per això el 
panell ha de ser metàl·lic o estar pintat amb pintura magnètica).

Prepararem un panell (paper continu) amb el dibuix de la Reina dels Colors en 
blanc i negre. Convidarem els usuaris que acolorisquen la seua capa, la seua 
corona, el seu entorn en funció del color que els apel·le. Es canviarà el panell 
cada setmana. Anirem veient com evoluciona el dibuix segons avança el temps i 
segons l’ànim que tinguen els participants.

ANELL COM ESTÀS?

A REINA DELS COLORS



L
Preparem 4 caixetes amb objectes típics de cada estació de l’any, coses per 
mirar, olorar i tocar. (Per exemple, fulles seques i llanes per a la tardor). Des-
prés, cada participant entrarà en contacte amb aquests materials a través 
dels seus sentits i escriurà lliurement les paraules que li sorgisquen (records, 
sensacions, experiències)..., Després podem reunir totes les paraules per armar 
un sensori de cada estació de l’any.

ES 4 ESTACIONS

E
En aquest llibre hi ha força paraules relacionades amb fenòmens naturals i 
climàtics. Si la fúria de Ferran es converteix en un huracà, podem imaginar i 
comparar, juguem amb el recurs de la hipèrbole, en quins altres fenòmens 
meteorològics es convertiran les seues altres emocions?  Què podria succeir 
quan senti sorpresa, alegria o tristesa? En fulls de paper, dibuixem aquest 
paisatge “amb somni”, alegria, etc.

N FERRAN ENFADAT

E
Observem les il·lustracions del llibre Cambios d’Anthony Browne per identificar 
els objectes que es metamorfosen en animals. Podem organitzar un taller en 
el qual, a partir de materials reciclables (ampolles, rotllo de cartró de paper 
higiènic, tapetes), cada participant muntarà el seu propi objecte-animal. Li 
posarà nom i descriurà les seues característiques principals. Després podem 
exhibir-los en un museu d’objectes canviants.

L MUSEU D’ OBJECTES CANVIANTS

E
S’habilita un calaix a la biblioteca on els usuaris puguen escriure en targetes 
els monstres que els assetgen o els amenacen. Podem després escriure 
respostes per calmar aquestes pors amb conjurs a aquest efecte, o fins i tot 
algun petit amulet.

L CALAIX DELS MONSTRES
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