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SER I PENSAR
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 Pensar. 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 53 títols organitzats per franges d’edat. I un llistat extra d’altres 
31 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 Pensar 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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Contra la ignorància i el pensament lineal, l’antídot més 

bo serà la lectura, la reflexió i el debat. L’eina fonamental 

per a la tolerància i l’emancipació ciutadana es regeix a 

partir del principi de reflexió i empatia. La filosofia, com 

a aliada primera del pensament, té múltiples maneres de 

manifestar-se, i una, potser la més important, es troba en 

els llibres. I els llibres, per descomptat, els trobarem a les 

biblioteques. Amb la senzilla regla de tres exposada podem 

resoldre la incògnita: un dels remeis més bons contra la 

ignorància i l’alienació del pensament són les biblioteques. 

Però, si tenim en compte que gran part dels usuaris de les 

biblioteques, entre els quals la xicalla i la jovenalla, no 

està preparada, majoritàriament, per a afrontar el repte 

de llegir a Plató i Aristòtil o els assajos de Carol Hanish o 

Kate Millet, caldrà buscar altres maneres, més assequibles, 

equitatives i concordes a la varietat de lectors i moments 

maduratius de cada un. 
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ser i pensar



No els llibres clàssics de filosofia, o els llibres acadèmics, que 

també, per descomptat, i que han d’estar en les biblioteques, 

sinó altres maneres d’obrir les ments a altres possibilitats, 

de prioritzar el pensament crític, de debatre, reflexionar i 

pensar. Perquè, com deia el filòsof, «Els límits del meu món 

són els límits del meu llenguatge», per tant, trenquem eixos 

límits amb l’únic martell que pot trencar-los: el llenguatge. 

Observar, pensar, parlar i posicionar-nos per a avançar, 

empatitzar i aprendre a ser individus més justos, més 

reflexius i més flexibles. Que els murs dels nostres 

pensaments siguen dinamitats i vegem el món en la seua 

gran extensió i matisos. I que la biblioteca siga el martell, 

l’eina que puga trencar els límits, les fronteres, els murs.
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Encara no hi ha pensament, no hi ha records, experiències, ni 
lògica o comprensió del món. Ni tan sols hi ha, encara, identitat. 
Però és on tot comença. Les llavors del que serem, la capacitat 
d’observació, l’escolta, el diàleg, el respecte... totes eixes llavors 
van caient en el terreny fèrtil de la primera infància. Ahí es forja 
tot el que arribarem a ser. 

Donem, per tant, llibres que qüestionen, divertisquen i fomenten 
l’observació i les preguntes. Que l’art de preguntar, que tan bé 
cultiven, siga constant. Preguntes senzilles que permeten a les 
criatures entendre el món més bé. Grans preguntes filosòfiques 
adaptades a l’edat: on estem, com sona la nostra casa, què 
ocorre abans i després, què és la soledat, o les possibilitats de 
joc i transformació que s’amaguen en les xicotetes rutines.

SER I PENSAR
0-3 anys
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¡CORRE A CASA, RATONCITO!
Britta Teckentrup 
Lóguez Ediciones
ISBN: 978-84-96646-92-6

El ratolí vol anar a sa casa i no en recorda el camí. S’ha de 
fer l’ànim de travessar el bosc fosc. Però… de qui són els ulls 
sigil·losos que l’observen? Aconseguirà trobar la seua família i 
estar fora de perill? Un àlbum il·lustrat ple de misteri, amb una 
estructura repetitiva que permet a qui el llig anticipar el que ve.

NIÑO, HUEVO, PERRO, QUESO
Ellen Duthie
Wonder Ponder
ISBN: 978-84-948709-2-7

Hora de menjar! Quantes coses diferents poden passar entre 
un xiquet, un ou, un gos i un os? Una proposta lúdica que 
convida a qüestionar-se la realitat i explorar les possibilitats 
infinites que poden sorgir en combinar-la de totes les maneres 
possibles. Divertit i estimulant.

DOS RATONES
Sergio Ruzzier
A buen paso
ISBN: 978-84-945038-9-4

Una casa, dos ratolins, tres pastes. Per a comptar cap avant 
i cap arrere i jugar amb l’expectativa. Un xicotet llibre àlbum 
en el qual acompanyarem una parella de ratolins en la seua 
aventura de viatges per aigua, terra i aire, mentre superen 
obstacles i intenten complir gestes.
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COM SONA LA CASA
Anna Simeone
Estrella Polar
ISBN: 9788413440828

Toc-toc, tic-tac, nino-nino. A què sona la casa?, 
i el carrer? És ben divertit imitar els sons 
d’objectes i vehicles! Un llibre d’onomatopeies 
que convida a interactuar amb l’entorn per a 
descobrir i reconéixer els sons que ens rodegen.

ON ES TOTHOM?
Tom Schamp 
Combel
ISBN: 978-84-9101-626-7

Un llibre-joc de cartó que convida a descobrir els 
animals amagats. Pàgina a pàgina i a partir de les 
formes, permet anticipar-nos i endevinar el que 
hi ha amagat. Només hem d’obrir les solapes per 
a saber qui és el personatge misteriós.



ANTES DESPUÉS
Anne-Margot Ramstein
Il·lustracions de Matthias Aregui 
SM
ISBN: 9788467544695

Quantes vegades ens parem a pensar sobre el temps? A través d’il·lustracions reveladores i sorprenents, el llibre, silent, 
ens proposa un joc de comparacions visuals per a reflexionar sobre com canvien les coses quan transcorre el temps.
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En l’edat de buscar l’autonomia també comencen a fer-se els 
primers passos del pensament lògic, la busca de controlar l’espai, 
el temps, el cos propi... d’encaixar en el món de la gent major, en 
el món adult. És el temps de les grans preguntes i de començar a 
fomentar el pensament crític i el respecte cap a altres maneres de 
pensar. Les grans reflexions i debats, fer preguntes i respondre... 
qualsevol llibre ens pot donar peu a elaborar interrogants i després 
escoltar respostes i reflexions: escoltar la infància, permetre que 
pense i diga la seua opinió. No deixem en mans de les pantalles tota 
l’elaboració simbòlica del món. 

Fomentar el pensament creatiu i la imaginació a través de la ficció, 
desenvolupar l’agudesa visual, divertir-nos i estimular el pensament 
amb els jocs de paraules i visuals, fer-nos preguntes, o buscar la 
reflexió a través de l’observació tranquil·la del món: tots els llibres 
de la selecció que hi ha tot seguit ens ajudaran en eixes comeses.

4-5 anys
SER I PENSAR



ESTO NO ES UNA CAJA
Antoinette Portis
Kalandraka 
ISBN: 9788484643258

Si una caixa no és una caixa, quines altres coses 
podria ser? Des d’una muntanya fins a un coet 
espacial, des d’un robot fins a un cotxe, el conill 
protagonista ens demostra les possibilitats 
creatives infinites que guarden els objectes més 
simples, si fem ús de tota la nostra imaginació.

YO QUIERO MI SOMBRERO 
Jon Klassen 
Nubeocho Ediciones 
ISBN: 9788418133473

Quantes vegades perdem els nostres objectes 
personals i ens tornem mig gàbia recordant 
la darrera vegada que els vam veure? L’os ha 
perdut el capell i mamprén un camí detectivesc 
preguntant a tots els animals. Però, i si algú 
l’haguera robat? Podrà la seua memòria ajudar-
lo a trobar el capell?

11
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UN COLOR PROPI
Leo Leonni
Kalandraka 
ISBN: 9788418558375

No és fàcil viure canviant de color, en cada 
estació i en cada lloc. Quina solució podria 
trobar el camaleó per al seu problema? Una 
vegada més, l’estil únic de Leo Lionni, amb 
estampacions i taques de color, ens convida 
a acompanyar el protagonista en la busca de 
la seua pròpia identitat i acceptació, mentre 
reconeixem els colors.

CON CALMA. 50 historias de la naturaleza
Rachel Williams / Freya Hartas 
Flamboyant
ISBN: 978-84-17749-59-0

Contemplar i observar les meravelles de la 
naturalesa és una bona manera d’entrenar 
l’actitud filosòfica. Però per a fer-ho fa falta fer 
una pausa en el tràfec quotidià. Les cinquanta 
històries de la naturalesa que conté, amb unes 
il·lustracions ben boniques, ens permeten 
descobrir tota la màgia que guarda cada dia 
el nostre entorn natural, tant en una escala 
diminuta com en la magnitud de l’univers.

4/5

4/5



ON ES LA MEVA SABATA? 
Tomi Ungerer
Kalandraka 
ISBN: 9788484648727

El llibre, ja un clàssic d’Ungerer, ens proposa desenrotllar la curiositat i l’agudesa visual per a trobar la sabata 
camuflada en les il·lustracions. Per a jugar i divertir-se mentre mirem més lluny del que és aparent, i donem un altre 
sentit al que és habitual.

13
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QUE S’AMAGA DINS EL BOSC?
Ainna Bestiard
Altres Infantil. Cossetania
ISBN: 978-8490343388

Un llibre joc per a descobrir els secrets que hi 
ha dins d’un bosc meravellós. Amb tres lupes 
diferents per a recórrer les pàgines: una verda a 
través de la qual pareix que res no es mou, una 
blava amb la qual comencem a notar plantes i 
animals i una roja que ens revelarà verdaders 
misteris. Una proposta per a entrenar la mirada 
i l’observació del nostre entorn natural.

QUE HI CAP, AQUI DINS? 
Magda N. Gargulakova
Animallibres
ISBN: 9788418592461

Explorar l’entorn ens permet preguntar-nos 
per allò que no podem veure per dins. Què 
cap dins d’un camió de bombers? I en un 
galliner? Al costat de Bruno, el gos curiós, 
podrem respondre a les preguntes mentre ens 
divertim i descobrim les possibilitats infinites 
que tenen les coses que hi ha al nostre voltant.

4/5

4/5



UN OU EN BICICLETA
Marta Comín 
A buen paso 
ISBN: 978-84-17555-83-2

Mesclar i combinar expressions quotidianes pot 
generar situacions molt insòlites i gracioses. Amb 
un joc interessant de contrastos i figures, Marta 
Comín ens convida a descobrir les possibilitats 
infinites que ens brinda el llenguatge per a 
crear significat i construir escenes exagerades  
i absurdes.

UN EMBÚS GEGANT
Rosa Ureña Plaza 
A buen paso
ISBN: 978-84-17555-73-3

Trobar-se en un embús de trànsit pot ser terri-
ble… Quan acabarà i podrem arribar a la nostra 
destinació? El present relat ens presenta una 
explicació, perquè ocorre que hi ha, efectiva-
ment, un responsable dels embussos. Però, 
com és, què fa, quines coses li agraden? Una 
invitació a prendre’s eixe temps perdut per a 
imaginar, mirar i descobrir també les coses sor-
prenents que ocorren en els altres cotxes men-
tre esperem que l’embús es desfaça.

15
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6-8 anys

ME ABURRO
Shinsuke Yoshitake 
Pastel de luna
ISBN: 978-84-16427-25-3

Un bon antídot contra l’avorriment podria ser preguntar-nos 
per l’essència de l’avorriment mateix. Per què ens avorrim? Què 
significa estar avorrit? Com seria el parc d’atraccions més avorrit 
del món? Un llibre conceptual enginyós per a entendre que 
l’avorriment és part necessària, també, de les nostres vides.

6/8

Entre els 6 i els 8 anys arriba el que Piaget va anomenar la fase de les 
operacions concretes, o el que és el mateix, es desenvolupa, de manera 
ràpida i efectiva, el pensament lògic i la raó. La complexitat del món comença 
veure’s i els grans conflictes i les grans veritats atien l’ànima de la infància.

El llenguatge, la lectoescriptura, la paraula i la importància que té com a 
transmissora d’emocions, pensaments, que ens acosta o allunya de l’altre; 
sobre això podrem reflexionar amb MAU IZ IO? o la gran pregunta entre totes 
les preguntes: PER QUÈ, per què les injustícies, la guerra, la devastació, per què 
l’ésser humà és així, eixe per què que ja ressona en la ment de la infància. Les 
paradoxes o preguntes sense possibilitat de resposta, les preguntes circulars: 
L’OU O LA GALLINA. L’amistat, les preguntes existencials, l’avorriment... llibres 
que ens interroguen i ens interpel·len, que conviden a pensar.

SER I PENSAR



LA GRAN PREGUNTA
Wolf Erlbruch
KOKINOS
ISBN: 9788488342751

Per a què som ací? Diferents personatges donen la seua pròpia 
resposta a la gran pregunta des dels seus punts de vista, 
aporten noves perspectives per a continuar indagant sobre 
el sentit de la nostra existència a la Terra. Amb l’estil gràfic 
inconfusible d’Erlbruch.

SAPO Y SEPO: CUENTOS PARA TODA LA VIDA
Arnold Lobel
Santillana. Loqueleo
ISBN: 9788491223825

Un vincle genuí i ingenu uneix a Sapo i Sepo, amics entranyables 
que viuen unes aventures que ens permeten pensar sobre el 
verdader significat de l’empatia, l’amistat i la importància d’altri 
en la nostra vida. Relats amb arguments creatius i simpàtics i 
il·lustracions ben boniques, ja tot un segell d’Arnold Lobel.

LO QUE PAPÁ ME HA DICHO
Astrid Desbordes
Il·lustracions de Paulina Martin
Editorial Kokinos.
ISBN: 9788416126972

Un diàleg filosòfic profund d’un pare amb el fill, en el qual 
intentarà respondre a totes les inquietuds, dubtes i temors 
del menut. Preguntes que trobaran respostes basades en 
l’experiència i en el vincle amorós que els uneix.

6/8

6/8

6/8
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EL JARDÍN DE ABDUL GASAZI
Chris Van Allsburg
Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071652201

Alan s’encarrega de tindre compte i passejar 
el gos maleducat de la seua veïna. A pesar de 
les precaucions, el gos s’escapa i entra a cal 
senyor Gasazi, on aparentment desapareix a 
conseqüència d’un encantament de l’amo de la 
casa. Però a vegades les aparences enganyen, 
i els prejuís no ens deixen saber la veritat de 
les coses.

JUAN OVEJA TAMBIÉN QUIERE TENER  
UNA PERSONA
Kirsten Boie
Il·lustracions de Philip Waechter
Lóguez
ISBN: 978-84-96646-21-6

Què passaria si un animal tinguera com a 
mascota una persona? Juan Oveja per fi ho ha 
aconseguit, però la seua persona s’escapa de 
la gàbia… I ara què? Un àlbum il·lustrat que en 
reflectir el món al revés ens possibilita pensar 
en les conseqüències de tindre éssers vius en 
el nostre propi món.

6/8

6/8



HAROLD Y EL LÁPIZ MORADO
Johnson Crockett
Jaguar
ISBN: 9788415116226

Clàssic de la literatura infantil en què el xicotet Harold dibuixa tot el que imagina amb el seu llapis morat i ens deixa 
acompanyar-lo per eixe món de possibilitats creatives, eixint i entrant per les pàgines, jugant amb els límits de pacte 
ficcional. Un llibre senzill i profund.

19
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NO SOY PERFECTA
Jimmy Liao
Bárbara Fiore
ISBN: 978-84-15208-25-9

Què significa ser perfecte? Hi ha algú realment perfecte? Jimmy Liao ens hi convida a qüestionar-nos la idea de la 
perfecció, tan present en la nostra societat, i a comprendre el que hi ha d’imposició des de fora.

6/8
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PER QUÈ? 
Nikolai Popov
Kalandraka Editora
ISBN: 9788416804399 

En l’àlbum, sense text, Nikolai Popov relata a través d’il·lustracions 
com comença una lluita entre dos bàndols cada vegada més 
nombrosos, que només deixa tristor i desolació. Per a reflexionar 
sobre la desraó i l’absurd de les guerres, i com és que el que co-
mença per una cosa xicoteta acaba, sense dir ni una paraula, en 
una cosa terrible i devastadora.

L’OU O LA GALLINA
Prezemystaw Wechterowicz 
Il·lustracions de Marta Ludwiszewska
Thule ediciones
ISBN: 9788418702273

Què hi ha abans que hi haja alguna cosa? Una proposta per 
a saldar la famosa discussió sobre l’ou i la gallina, què va ser 
primer: l’ou o la gallina? Potser hi pot haver una resposta? Per 
a començar a indagar sobre el significat de l’existència i els 
orígens de tot el que coneixem.

MAU IZ IO?
Carson Ellis 
Bárbara Fiore Editora
ISBN: 978-84-15208-88-4

La vida misteriosa dels insectes. Com es comuniquen? Com 
organitzen el seu treball? Què els preocupa? Carson Ellis dona 
veu a formigues, escarabats i altres animalets per a descobrir 
la immensitat i complexitat d’eixe món diminut al qual sovint 
som aliens.

6/8

6/8

6/8



SER O NO SER… UNA POMA
Shinsuke Yoshitake
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 9788494773365

Una actitud inquisitiva és tot el que fa falta perquè fins al més recognoscible i quotidià dels objectes puga disparar 
la nostra ment i ser l’origen d’una divagació de supòsits extraordinària. Una vegada més, Yoshitake utilitza l’enginy 
i l’humor per a demostrar-nos com una poma pot desprendre tot un ventall de possibilitats sobre la naturalesa de 
l’objecte en si, la forma, l’essència i la història que té.

6/8
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UN GRAN DÍA DE RES
Beatrice Alemagna
Combel
ISBN: 9788491011736

No tindre res a fer pot ser el desencadenant més bo per a descobrir coses meravelloses. El protagonista haurà 
d’entretindre’s mentre sa mare treballa, al lloc solitari i aparentment sense atractius on van cada any. Podrà el bosc 
ser el lloc perfecte per a passar un gran dia de res?

23
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L’arribada de la lògica i la raó també porta un nou món d’idees, 
perspectives noves i enteniment. Alhora, es fa molt més clar que les grans 
qüestions filosòfiques no tenen resposta, que hi ha preguntes que, en 
intentar resoldre-les, només ens deixaran amb la sensació de tindre més 
dubtes encara. Altres, no obstant, amaguen misteris tan grans que són un 
forat negre. Preguntes existencials que no trobaran mai la seua resposta. 

És temps d’acompanyar eixes grans qüestions, verbalitzar, elaborar amb 
un discurs, debatre i preguntar en veu alta: la mort, la cobdícia, l’astúcia, 
la maldat, els sentiments profunds, el ritme absurd del món modern... Tot 
seguit, uns quants llibres que poden acompanyar-nos en el procés.

8-10 anys

POR QUÉ LOS GATOS NO LLEVAN SOMBRERO
Victoria Pérez Escrivá
Il·lustracions de Ester García
Thule Ediciones 
ISBN: 978-84-15357-01-8

T’has preguntat alguna vegada per què tens tantes coses? El 
llibre ens presenta una cadena de raons per a descobrir per 
què els gats no porten capell, i ens convida a preguntar-nos 
per què sempre desitgem nous objectes. Per a indagar sobre el 
significat del materialisme en una societat que ens exigeix no 
deixar de consumir mai.

8/10
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LA SOPA DEL SEÑOR LEPRON
Giovanna Zoboli 
Il·lustracions de Mariachiara Di Giorgio
A Buen paso editorial
ISBN: 9788417555801

Tot pareix perfecte en la vida del senyor Lepron. Té un pelatge 
brillant, viu en un cau agradable i acollidor amb la seua família, 
i té el secret per a cuinar les sopes més bones. Això no obstant, 
alguna cosa ocorre de sobte… per què no pot dormir, i la seua 
sopa ja no és com la d’abans? Una obra que ens parla del plaer 
de fruir del bon menjar i del valor de la bona companyia.

VACÍO
Catarina Sobral
PÍPALA 
ISBN: 978-84-15851-95-0

El xiquet protagonista se sent «buit» davant d’ell mateix i d’altri. 
Podem veure, de fet, a través del seu cos transparent. L’autora 
juga amb diferents capes de significat per a anar revelant, 
mentre acompanyem el personatge en el seu dia, la complexitat 
del vincle entre la nostra existència i els nostres sentiments.

8/10

8/10

EL SOMNI MÉS ANTIC
Mar Benegas
Il·lustracions de Javi Hernández
Bululú
ISBN: 978-84-18667-55-8

Un passeig entre una xiqueta que desperta 
del seu somni i una anciana misteriosa, en el 
qual comparteixen preguntes i confidències, 
per a entendre què significa realment allò que 
anomenem mort. Una invitació a pensar sobre 
un tema tabú, i sobre el verdader sentit de la 
vida, a partir dels ulls d’una xiqueta.

8/10
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HISTÒRIES DE NASRUDÍN
Halil Bárcena
Il·lustracions de Mariona Cabassa
Editorial Akiara Books 
ISBN: 978-84-17440-93-0

Tot l’enginy dels contes sufís, encarnats en la figura del llegendari Nasrudín i la seua mirada desinhibida i ingènua. 
Amb dosis altes d’humor i enginy, els relats ens deixen pensant sobre les infinites maneres d’interpretar el món i de 
percebre el que hi ocorre.

8/10



ELS TRES BANDITS 
Tomi Ungerer
Kalandraka Editora
ISBN: 978848464551

Tres bandits feroços s’enfrontaran a un dilema sobre les seues riqueses robades, en trobar-se amb una xiqueta 
peculiar. La xiqueta intentarà canviar les pràctiques dels malfactors, sense saber que trobarà a més una solució al 
destí errant de tots els xiquets òrfens. Per a reflexionar sobre els límits difusos que separen la bondat de la maldat.
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I, per descomptat, el pensament és un pou infinit, com més el fomentes, el 
desenvolupes, l’incites, més gran és la fam de conéixer, de preguntar, de 
reflexionar, de voler entendre. 

Són edats en què els interrogants es compliquen, cada vegada més 
amunt, cada vegada més cap a dins... així el pensament va prenent forma. 
El món continua sent incomprensible, però la possibilitat de pensar-hi, 
debatre’l i preguntar en veu alta ens permet transitar-hi sense mirar 
cap a un altre costat. Una ment divergent, més lliure, més crítica, més 
assentada, serà més difícil de manipular. 

Els refugiats, la immigració, les grans pensadores, la perspectiva, el desig 
com a motor de la cerca vital... un recorregut per a endinsar-nos en el 
complex laberint de la vida amb un fil de paraules que ens permeta no 
perdre’ns.

EL HIGO MÁS DULCE
Chris Van Allsburg
Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9789681646196

Monsieur Bibot, un dentista avar i antipàtic, rep enfadat un 
parell de figues suposadament màgiques. Se’n menja una i 
l’endemà de matí descobreix que el seu somni s’ha fet rea-
litat, fet que desperta tota la seua avarícia i ambició per a 
continuar somiant i tindre cada vegada més. Però Marcel, el 
seu maltractat gos, que ho ha vist tot, tindrà un últim gest 
amb el qual podrà fer justícia.

10-12 anys
SER I PENSAR
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ATLAS DE LAS ISLAS IMAGINARIAS 
How Lewis Jones
LIBROS DEL ZORRO ROJO 
ISBN: 978-84-121521-3-5

I si sobrevisquérem a un naufragi i trobàrem 
una illa misteriosa, com Robinson Crusoe? Què 
hi trobaríem, en eixe lloc desert? Lewis Jones 
ens presenta un joc cartogràfic sorprenent que 
conjumina relats i il·lustracions de diversos 
artistes, que plasmen tot el seu imaginari per a 
crear illes impossibles i màgiques, on habiten 
fantasies, somnis i reflexions.

EL LIBRO DEL VERANO
Tove Jansson 
MINÚSCULA
ISBN: 9788412211191

En una illa perduda del Bàltic, una àvia i 
una neta passen els estius juntes. Entre les 
vicissituds del temps, mantenen un diàleg 
filosòfic que uneix les dos perspectives, la de la 
xiqueta que comença a obrir-se pas en la vida, 
i la de l’àvia, que ha viscut intensament i sent 
la mort prop.

29
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UN LLARG VIATGE
Daniel H. Chambers
Kalandraka Editora
ISBN: 9788416804566

Un parell de travessies que transcorren en 
paral·lel i s’entremesclen. Una família s’escapa 
de la guerra, mentre una oca i la seua cria 
migren cap a terres càlides. Tot el que ocorre 
en el trajecte, l’esperança, la por i la incertesa 
plasmades, s’entrecreuen en les dos històries. 
Per a pensar sobre les conseqüències de la 
migració, en un món on cada vegada més 
persones refugiades busquen un nou destí.

ALMA Y LA ISLA
Mónica Rodríguez
Il·lustracions de Ester García
Anaya Infantil
ISBN: 978-84-698-0888-7

Una xiqueta que arriba des de la mar. Otto no 
entén el seu idioma, ni tampoc per què rep tota 
l’atenció de la seua família. Un amulet serà la 
clau per a descobrir l’origen d’Alma, i ajudar-
los a entendre’s més bé. Per a reflexionar 
sobre el poder de la comunicació i l’empatia.

10/12
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ZOOM
Istvan Banyai
Fondo De Cultura Económica 
ISBN: 9789681649036

Banyai utilitza el llenguatge cinematogràfic per 
a crear una obra que es pot llegir cap arrere i 
al contrari. Partim de la cresta d’un gall i ens 
allunyem cada vegada més; mentre cada escena 
amplia el context, podem entendre-la més bé. 
Però, fins a on podrem arribar? Som, potser, un 
puntiu en un cosmos incommensurable? Què hi 
ha més enllà?

PETITA & GRAN SIMONE DE BEAUVOIR
María Isabel Sánchez Vegara
Il·lustracions de Christine Roussey
Editorial Alba 
ISBN: 9788490654859

Simone de Beauvoir va ser una filòsofa 
existencialista, professora, assagista, novel·lista, 
activista política, intel·lectual i defensora 
dels drets humans. Una representant de 
l’intel·lectual compromés amb els problemes 
socials i polítics del seu temps. El llibre 
ens convida a recórrer la vida i l’obra de la 
pensadora, una obra que va impulsar, de més 
a més, els moviments feministes del segle xx.
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NOCHE DE TORMENTA
Michèle Lemieux
LOGUEZ EDICIONES
ISBN: 9788489804272

El cel està negre i retrona. La soledat d’una nit de tempesta desperta en 
una xiqueta milanta preguntes. Morir fa mal?, sabré quan moriré?, la fi 
del món existeix?… Per a reflexionar, amb dosi d’humor i poesia, sobre 
qüestions carregades de profunditat existencial..

+12 anys
A partir de dotze anys, la vida batalla, batalla per obrir-se pas. El pensament 
s’aferma i és necessari trencar amb el que és antic, desafiar l’autoritat, 
construir un lloc en el món alié a tot això. És l’hora de buscar una tribu, una 
ciutat invisible, de viure en les branques, com el baró rampant, desafiar el que 
s’estableix i construir el món a mida. 

Pot ser que els llibres no siguen màgics, però sí que poden ajudar i acompanyar el 
camí per a crear una joventut compromesa, empàtica, que sàpia i vullga pensar, 
que no permeta que ningú passe sobre ella, que sàpia reflexionar i reclamar el que 
és just, que tinga veu i sàpia fer-la servir. Que eixa veu se senta i s’escolte.

EL BARÓN RAMPANTE
Ítalo Calvino
EDUCAULA
ISBN: 9788415954422

Durant l’època de la Revolució Francesa, el fill d’un noble 
decideix pujar dalt d’un arbre per a protestar contra l’autoritat 
familiar, i no torna a xafar terra. Amb ell, serem testimonis dels 
successos més importants del seu temps i de l’amistat que tenia 
amb Napoleó. Una lluita per la verdadera essència de la llibertat 
i la justícia social.

SER I PENSAR
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LOS NIÑOS TONTOS
Ana María Matute
Austral
ISBN: 9788423351121

Vint-i-un relats brevíssims i amb una gran riquesa narrativa, sobre xicalla 
que tracta de comprendre el món de la postguerra. Textos que reflecteixen 
duresa i alhora una tendror inusitada. Una obra mestra excel·lent de la gran 
narradora Ana María Matute.

VIERNES O LA VIDA SALVAJE
Michele Tournier
Ed Noguer
ISBN: 9788427900950

Després de naufragar al Pacífic, Robinson desperta en una 
illa deserta. La prioritat és sobreviure en un ambient hostil. 
Però no està a soles, Viernes, un habitant originari, farà un 
gir crucial a la seua vida. Una revisitació de la història de 
Robinson Crusoe des d’una òptica diferent.

EN LA COCINA CON KAFKA
Tom Gauld
SALAMANDRA GRAPHIC
ISBN: 9788416131358

Tom Gauld ens presenta el seu humor més filosòfic en unes 
vinyetes concises, divertides i enginyoses. Una mirada esmolada 
sobre tot el que envolta la literatura, l’art, l’era del consum, la 
cultura pop, els gèneres literaris, els escriptors. Amb il·lustracions 
minimalistes que configuren el seu estil ja únic.
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LES CIUTATS INVISIBLES
Ítalo Calvino
LABUTXACA
ISBN: 9788499305127

Marco Polo és un viatger particular. És capaç 
de fixar-se en els detalls més xicotets, de mirar 
allò que no mira ningú més, de veure allò que 
a la resta és invisible. Els seus relats dibuixen 
les ciutats que ha conegut en les seues 
expedicions, les formes que tenen, com es 
relacionen els habitants i com es van construir. 
Ciutats invisibles per al viatger comú, només 
possibles amb una mirada peculiar.

NADA
Jane Teller
Seix Barral
ISBN: 9788432296963

Per a l’adolescent Pierre Antón la vida ja no 
té sentit. Des de dalt de la prunera anuncia 
a crits les raons per les quals no importa res 
en la vida. Els seus companys s’encabotaran a 
demostrar-li que hi ha coses que sí que donen 
sentit a qui som. En la seua cerca, descobriran 
que és a partir de les pèrdues que descobrim 
el valor verdader.

12+

12+



EL SENYOR DE LES MOSQUES
W. Golding
Estrella Polar
ISBN: 9788497873239

Una trentena de xics a soles en una illa deserta posaran a prova els instints més bàsics en la lluita per sobreviure. Un 
relat profund sobre la condició humana, l’abast del poder, el control i les complexitats de viure sense límits socials.
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La família, l’escola, el grup, la tribu... busquem l’excusa per a 
generar debat, pensament, preguntes. Tants llibres meravellosos 
que ens permetran abordar temes delicats, complexos i necessaris. 
Pensem en família, pensem en tribu.

LLIBRES PER A LLEGIR
(i reflexionar) EN FAMILIA

MUNDO CRUEL
Ellen Duthie 
Il·lustracions de Daniela Martagón
WONDER PONDER 
ISBN: 978-84-943167-0-8

Forma part de la sèrie «Filosofía visual para a todas las edades», 
llibres-joc presentats dins d’una caixa, amb targetes il·lustrades 
que conviden a indagar sobre diferents temes. Així, sobre la 
crueltat i els seus diferents matisos en la vida quotidiana. A 
partir d’escenes curioses i preguntes inquietants, es convida 
a reflexionar i a dialogar estimulant el desenvolupament d’un 
pensament propi.

SER I PENSAR
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QUÈ PUC ESPERAR? EL LLIBRE DE LES PREGUNTES 
Britta Teckentrup
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-120789-0-9

Un centenar de preguntes que abasten tots els àmbits de la vida de l’ésser humà, des de la quotidianitat i la família 
fins a altres trets més existencials. Amb il·lustracions màgiques a manera de collage i tons difuminats, l’autora ens 
convida a activar la ment, encendre la nostra reflexió i no deixar de fer-nos preguntes mai.

LLIBRES PER A LLEGIR
(i reflexionar) EN FAMILIA
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PER A 
CONTINUAR 
PENSANT (teoria)

I per a acompanyar professionals, famílies i docents, personal de biblioteca... 
per a saber acompanyar els processos, el pensament i les preguntes, no hi ha 
res millor que buscar fonts fiables de bona teoria.

INFANCIA: ENTRE EDUCACIÓN Y FILOSOFÍA
Walter Omar Kohan
 Laertes
ISBN: 9788475845319

Sobre la necessitat de transformar la nostra relació amb la 
infància, a través de la filosofia i l’educació. A partir dels 
filòsofs de l’antiguitat i contemporanis, s’indaga sobre el 
mite educacional entorn de la infància, plantejada més 
com a metàfora d’una nova manera de pensar que com 
una edat cronològica.
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EL NIÑO FILÓSOFO. CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS A PENSAR POR SÍ MISMOS
Jordi Numen
ARPA EDITORES 
ISBN: 9788416601677

Numen ens porta un llibre guia per a educar la curiositat de la xicalla en la seua formació, basat en la importància 
d’ensenyar a reflexionar i a fer-se preguntes. Amb una part teòrica i una pràctica, en què ens mostra com podem fer 
pensar i obrir el diàleg des dels contes o les històries que els narrem.
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Altres títols
(ordenats alfabèticament)

AHORA QUE LO PIENSO. 
Anne-Sophie Chilard. SM. ISBN: 9788467552317

ASÍ EMPEZÓ TODO. 34 HISTORIAS SOBRE EL ORIGEN DEL MUNDO. 
Jürg Schubiger y Franz Hohler. ANAYA. ISBN: 9788466764384.

ASÍ ES LA VIDA. 
Tomi Ungerer. Blackie Books. ISBN: 978-84-17552-30-5

BRUNO LA OVEJA SIN SUERTE. 
Sylvain Victor. Océano. ISBN: 9786074002102

COLECCIONES LIBROS PARA MAÑANA. 
Idea y texto del Equipo Plantel.

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES   
ISBN: 978-84-943625-3-8

HAY CLASES SOCIALES    
ISBN: 978-84-943625-2-1

CÓMO PUEDE SER LA DEMOCRACIA  
ISBN: 978-84-943625-0-7

ASÍ ES UNA DICTADURA    
ISBN: 978-84-943625-1-4

¿CÓMO SERÁ EL MÁS ALLÁ? 
SHINSUKE YOSHITAKE. LIBROS DEL ZORRO ROJO. ISBN: 9788412570649.

CUANDO EL MUNDO ERA JOVEN TODAVÍA. 
Jürg Schubiger. Anaya. ISBN: 978-84-678-7100-5.

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS.  
Maurice Sendak. Kalandraka. ISBN: 9788484648581. 

EL LIBRO DE LOS SALUDOS. 
Arianna Squilloni. A Buen Paso editorial. ISBN: 978-84-17555-39-9

EL NIÑO FILÓSOFO Y EL ARTE. 
Jordi Numen. ARPA EDITORES - 9788417623135

EL NIÑO FILÓSOFO Y LA ÉTICA. 
Jordi Numen. ARPA EDITORES -978-84-18741-11-1

EL PAÍS DE LOS NIÑOS PERDIDOS. 
Gustavo Martín Garzo -Siruela. ISBN: 9788419419149.

ESE ROBOT SOY YO. 
Shinsuke Yoshitake. Libros Del Zorro Rojo. ISBN: 978-84-121521-6-6. 
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FILOSOFÍA CON NIÑOS. APORTES PARA EL TRABAJO EN CLASE. 
AA.VV. CEP. ISBN: 9788483688731

¿HAY ALGUIEN AHÍ? 
Preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes. 
Ellen Duthie. Wonder Ponder. ISBN: 978-84-948709-6-5

 KIO Y GUS. 
Matthew Lipman. Ediciones de la Torre. ISBN: 9788479600150

LA BELLEZA DEL FINAL. 
Alfredo Colella. A Buen Paso editorial. ISBN: 978-84-17555-29-0

LA FILOSOFÍA DE MAFALDA. 
Quino. Lumen. ISBN: 9788426409713

LA FILOSOFÍA EN EL AULA. 
Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp, Frederic S. Oscanyan. 84-7960-311-9. EDICIONES DE LA TORRE

LO QUE TÚ QUIERAS. 
Filosofía Visual Para Todas las Edades. Escenas curiosas y preguntas intrigantes invitan a la reflexión  
y al diálogo. 
Ellen Duthie. Ilustradora Daniela Martagón. WONDER PONDER. ISBN: 978-84-943167-4-6

ON ES LA CAPUTXETA? 
Cecilia Moreno. Combel. ISBN: 978-84-9101-815-5

¿POR QUÉ HAY TODO Y NO NADA? 
Richard David Precht. Siruela. ISBN: 9788415723929

PELLÍZCAME. 
Filosofía Visual Para Todas las Edades. 
Escenas curiosas y preguntas intrigantes invitan a la reflexión y al diálogo. 
Ellen Duthie. Ilustradora Daniela Martagón. WONDER PONDER. ISBN: 978-84-943167-9-1

PENSAMIENTO COMPLEJO Y EDUCACIÓN. 
Matthew Lipman. Ediciones De La Torre. ISBN: 9788479602321

PIENSA. 
Shinsuke Yoshitake. Pastel De Luna. ISBN: 9788416427512

UN HOYO ES PARA ESCARBAR. 
Ruth Krauss y Maurice Sendak. Kalandraka Editora. ISBN: 9788484642435

YO, PERSONA.
Filosofía Visual Para Todas las Edades. 
Escenas curiosas y preguntas intrigantes invitan a la reflexión y al diálogo. 
Ellen Duthie Il·lustracions de Daniela Martagón. WONDER PONDER. ISBN: 978-84-943167-2-2
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PRO_
POSTES

E
M
Podem preparar una exposició amb alguns dels llibres de la selecció. També po-
dem fer una exposició amb llibres que tinguen com a títol preguntes: Qui camina 
ací?, Per què?, Com deu ser el més enllà?...

En un mural gran a la paret, posarem targetes amb les preguntes. Formularem 
preguntes al món on vivim: a la nit, a la pluja, al temps, al cel, a les estreles…
Podem acompanyar-lo d’una xicoteta exposició amb els títols que fan preguntes: 
Qui camina ací?, Nit de tempesta...

XPOSICIÓ DE LLIBRES-PREGUNTA

 URAL DE PREGUNTES FILOSÒFIQUES: 
QUI CAMINA ACÍ?



¿
Podem fer un mural amb un rètol gros de la pregunta «Per què…», que s’ha 
de completar amb la segona part de la pregunta. Sol·licitarem als usuaris que 
completen la pregunta amb qüestions filosòfiques o compromeses.
Per què…
…s’ha mort el meu iaio?
…hi ha xicalla que pateix fam?
…hi ha gent que viu en caixes de cartó?

POR QUÈ?

F
Muntarem un parell de cistelles al taulell o en una taula a l’entrada. Una de les 
cistelles serà FILOSOFÍA PARA LLEVAR i contindrà unes targetes amb preguntes 
filosòfiques per a emportar-se a casa i comentar-les en família. A partir de la 
conversa, poden sorgir noves preguntes que escriurem en una targeta i que 
depositarem en l’altra cistella, que es dirà FILOSOFÍA PARA TRAER.
Preguntes com: Què hi ha després de la mort? I abans?; Si no tinguérem sentits, 
existirien les coses?; Si no nasquera ningú, hi hauria dolor?...

ILOSOFIA, PER A ENDUR-SE’N I 
PER A APORTAR

F
Seguint el model dels materials de Wonder Ponder, podem reproduir una de 
les imatges (s’ha de sol·licitar permís a l’editorial) i dibuixar al voltant algunes 
de les preguntes que s’estableixen en el dors de la imatge. Després animarem 
els usuaris a debatre amb els familiars sobre les respostes. Fins i tot es poden 
suggerir altres preguntes.

ILOSOFIA VISUAL
 URAL DE PREGUNTES FILOSÒFIQUES: 
QUI CAMINA ACÍ?
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