Les preguntes de les inscripcions
Per què tens els ulls humits de molsa?
Ulls de gat mesquer. Joan Barceló
¿Se ordeñan las serpientes?
¿Qué será de ti? Aleksandra i Daniel Mizielinscy
¿Soñarán los pájaros con pequeñas melodías?
Tienes un vestido blanco. Arianne Faber i María José Ferrada
Qui de vosaltres pot dir-me què vol dir “desenquimerar”?
La història del senyor Sommer. Patrick Süskind i Sempé
¿No será todo esto una gran patraña?
Y esto, ¿qué es? Jürg Schubiger i Wolf Erlbruch
Se sent un rauc sota els nenúfars?
Què s’amaga dins el bosc? Aina Bestard
On nota el notari? On rosa el rosari? On veterina el veterinari?
Tot en ari. Poesies amb suc. José Jorge Letria i Miquel Desclot
¿Y aparecerá entonces mi nombre impreso en la enciclopedia?
Noche de tormenta. Michèle Lemieux
On van les mestres quan es pon el sol?
Els secrets de l’escola. Éric Veillé
Què fa la roba que ens hem oblidat a l’escola durant les vacances?
Els secrets de l’escola. Éric Veillé
Què fas amb un gos en comptes del pa?
Excuses excuses. Anushka Ravishankar i Gabrielle Manglou.
Qui ha jugat amb el gat?
Qui què qui. Olivier Tallec
Patufet..., on ets?
En Patufet
Com es pot ser tan sonso?
Dues germanes tenen visita. Sonja Bougaeva

Si jo tingués una botiga arraconada i perduda, saps què voldria vendre?
Esperança. Tirallongues del cel i la terra. Gianni Rodari
Sentiu què diuen per megafonia?
L’estació.Tirallongues del cel i la terra. Gianni Rodari
Es pot saber qui ets i on vas?
El màgic d’Oz. L.Frank Baum
Que potser et penses que ets el capità?
L’illa del tresor. R.L. Stevenson
Perdona, no has vist un conill amb un barret?
On és el meu barret? Jon Klassen
Què en farem d’aquesta caixa, si ningú la ve a recollir?
La caixa del port. Gemma Martí i Meritxell Duran
I per què no li regales blau?
Senyor Conill, em vol ajudar? Charlotte Zolotow i Maurice Sendak
De debó algú s’ho pot passar bé llegint un llibre que no té ni dibuixos ni diàlegs?
Alícia al país de les meravelles. Lewis Carroll
¿Estará escondido entre el alambre?
¿Dónde está? Christian Voltz
¿Y después?
¿Cómo es posible??! La historia de Elvis. Peter Schössow
No deies que t’agradava Venècia?
Artur i Clementina. Adela Turín i Nella Bosnia
¿Qué? ¿Pensáis que el príncipe le pidió la mano y ya está?
Cuéntame un cuento. Lewis Trondheim i José Parrondo
¿Qué es una tortilla?
Theo y Dios. Kitty Crowther
¿I què es fa amb aquests cinquanta-tres minuts?
El petit príncep. Antoine de Saint-Exupery
¿Qué es lo que haces siempre en la máquina de chicles?
La chica de marte. Tamara Bach

(...)Tu què pensaries d’algú que ve a una festa i no es treu l’abric?
Un haiku per a l’Alícia. Francesc Miralles
No t’oblidaràs que ets un llop?
El llibre de la jungla. Rudyard Kipling
Potser un gelater amb autobús de tres pisos?
Una cosa tan petita que cap a la butxaca dels pantalons. Joan Camises i
Anduluplandu

Sóu el club dels ploramiques, o què?
Els cinc horribles. Wolf Erlbruch
¿On era Lev Tolstoi quan el necessitava?
Diari del tot verídic d’un indi a mitja jornada. Sherman Alexie
Des de quan era normal que un noi guapo com aquell es passegés mig despullat per
la minúscula cuina del seu estudi de bon matí?
Negre com el banús. Salla Simukka
Qui és el rus que s’encarrega dels cavalls?
Vango. Timothée de Fombelle
Per què no em vas matar?
Les llàgrimes de l’assassí. Anne-Laure Bondoux
I tu, què en penses de tot plegat?
El petit ós. Else Holmelund Minarik i Maurice Sendak
I què és il·luminar per dins?
Jo et curaré, va dir el petit ós. Janosch
Es pot saber què hi fas, en aquest llit?
Animals domèstics. Jean Lecointre
(...) si l’hort no és infinit, què hi deu haver més enllà?
En Pomelo és feliç. Ramona Bâdescu i Benjamin Chaud
Qui es vol canviar el cap?
Ai, Filomena, Filomena! I altres contes. Miquel Obiols i Miguel Calatayud

Vols la clau del minibar?
Magnus Chase i els Déus d’Asgard. Rick Riordan
Es pot fer sexe amb el cul o l’orella?
Explica-m’ho. Katharina von der Gathen i Anke Kuhl
Un venedor de regadores?
Els fantasmes no truquen a la porta. Eulàlia Canal i Rocio Bonilla
No deu tenir pas uns PELUDIUS-RENUDIUS?
El meravellós Peludiu-Renudiu-Xiquitiu. Beatrice Alemagna
Què diu el galop del cavall?
Abecedari poètic. Salvador Comelles i Àngels Ruiz
Però el xiclet me’l compres igualment, oi?
Un conte embolicat. Gianni Rodari i Alessandro Sanna

¿Sabe usted bailar la polca?
Pippi Calzaslargas. Astrid Lindgren
I, siguem honestos, quan va ser la darrera vegada que vas veure un nen emocionat
d’haver de pintar el blat?
El dia que les ceres de colors van dir prou. Drew Daywalt i Oliver Jeffers
¿Qué prefieres... ver tu cas rodeada agua, nieve o selva?
¿Qué prefieres... John Burningham
¿No serás un gallina, Garmann, incapaz de encender una cerilla?
La calle de Garmann. Stian Hole
Digue’m, encara et poses vermell?...
Marcel·lí. Sempé
Ei, xavala... Vols un sandvitx de melmelada?
Mimi. John Newman
Les tangents per les que te’n vas, originals i esplèndides, són voluntàries o
fortuïtes?
La sopa de l’avi. Mario Satz
Quin gust devien tenir les volves de neu?
Stina. La nena de gel. Lani Yamamoto

M’heu espiat tota l’estona?
Les pereres fan la flor blanca. Gerbrand Bakker
¿Y qué es lo que no te gusta de la gente de tu edad?
Algún día este dolor te será útil. Peter Cameron
Et van fer la broma de final de quart?
Els avantatges de ser un marginat. Stephen Chbosky
Preparada amb el cloroform?
El curiós món de la Calpurnia Tate? Jacqueline Kelly
Quan es pren cafè en aquesta casa?
La família Mumin a l’hivern. Tove Jansson
¿Por qué no vienen nunca niños a tu camping?
Tania val de Lumbre. Maria Parr
I què els donarem quan acabem els cogombrolls?
El gran amic gegant. Roald Dahl
¿Familia del Hombre del Huevo?
Prohibido leer a Lewis Carroll. Diego Arboleda i Raúl Sagospe
Encara queden uns quants pèsols?
Contes de la Mel i l’Ós? Ursula Dubosarsky i Ron Brooks
La mar, la mar... Què té ella que no tinguem nosaltres?
Les sirenes de Belpeixâo. Magalí Le Huche
¿Quien me llama con un silbido desde el otro lado de la ventana?
Secretos en el bosque. Jimmy Liao
¿No debería tejerle a su marido unos buenos calzoncillos de lana?
La señora Meier y el Mirlo. Wolf Erlbruch
I bé, si fossis un borinot i un toro se t’assegués al damunt, què li faries?
La història del Ferdinando. Munro Leaf i Robert Lawson
¿No puedes volverte algo más clara?
El rey y el mar. Heinz Janisch i Wolf Erlbruch

Per què no vas a fer una becaineta?
L’agulla i la noia adormida. Neil Gaiman i Chris Riddell
Ets tan vell com la terra i en canvi no has sentit parlar mai del sarcasme?
Un monstre em ve a veure. Patrick Ness i Siobhan Down
Així que va ser vostè qui va deixar entrar el troll?
Harry Potter i la pedra filosofal. J.K.Rowling
Un ós significa força, un cèrvol mascle intel·ligència, però un president?
Caça major. Big game. Dan Smith
Per què no anem a comprar xocolata al forn?
La casa dels ratolins. Karina Schaapman
Ja no portes els auriculars per escoltar el silenci?
Duna. Muriel Villanueva i Ferran Orta
Fem una cursa de cargols?
La baralla. L’ósset i la Leontina. Florence Ducatteau i Chantal Peten
Ara bé, qui són els de dalt i qui són els de baix?
Els de dalt i els de baix. Paloma Valdivia
M’has dut un test buit?
El test buit. Demi
M’ajudes a decorar la meva cornamenta amb aquestes flors?
El moment perfecte. Susanna Isern i Marco Somà
¿Os sentís más monos o personas?
Monosapiens. Davide Cali i Gianluca Folí
Per ventura existeix el temps per als enamorats?
Faules morals d’una vegada per totes. Grassa Toro i Meritxell Duran
Em voleu veure les orelles?
El rei amb orelles de cavall. Eric Maddern i Paul Hess
Qui m’ha mogut les lletres del teclat?
La XXL i el doctor Kaos. Márquez & Laperla
Teniu invitació per l’aniversari?
No m’han convidat a l’aniversari. Susanna Isern i Adolfo Serra

La teva tribu som nosaltres?
Un indi al jardí. Agnès de Lestrade i Nono K.
¿Una vaca cruzando por el paso de cebra?
Una vaca. Juan Arjona i Luciano Lozano
Va, qui vol entrar al cau i portar-me el camió de bombers?
En Pere i el bosc. Jaume Cabré i Júlia Sardà
¿De qué sirven las cosas si están detrás de un cristal?
Los incursores. Mary Norton
No et recordes del Llimac, que feia de cambrer a casa de la Fada dels cabells
blaus?
Pinotxo. Carlo Collodi
Per què tens salsitxes tan perilloses a les golfes?
En Pettson se’n va d’acampada. Sven Nordqvist
¿Ha comido usted carne humana?
Papá tatuado. Magicomora i Daniel Nesquens
Com et sents aquest matí sabent el que vas fer ahir a la nit?
L’al·lucinant, galàctic i piràtic viatge del pare. Neil Gaiman i Skottie Young
Series tan amable de portar-me la motxilleta?
El senyor Silvestre. Silke Lambeck i Karsten Teich
Això vol dir que demà no ens n’anirem de càmping a Altafulla?
Bru Artiac. Operació Gertrudis. Enric Gomà i Artur Laperla
Has descobert de qui era el macarró?
Rico & Oskar. El cas del macarró gratinat. Andreas Steinhöfel

Estàs menjant espaguetis alfabètics?
Barrabum! Mark Haddon
¿Ves cómo tus males de amores eran absurdos?
Mousse de manzana para las penas de amor. Janosch
Pots fer que el mar vingui cap aquí?
Com un llebrer. Roddy Doyle

I si cridéssim tots els animals de la Terra Salvatge?
Les cròniques de Wildwood. Colin Meloy i Carson Ellis
¿Ha estado usted viviendo dentro del tulipán todo este tiempo?
La gran inundación. Tove Jansson
Què és allò gros, negre, que passa pel cel clar?
Vol de nit. Randall Jarrel i Maurice Sendak
M’estic allunyant dels camins de la raó?
L’herbari de les fades. Benjamin Lacombe i Sébastien Perez
¿Sabes si tenemos que atravesar algún túnel?
La casa. Daniel Nesquens i Mercè López
Què hi heu vingut a barrufar, aquí?
La flauta dels sis barrufets. Peyo
¿Tienes madera de superhéroe?
Los superhéroes odian las alcachofas. Sébastien Perez i Benjamin Lacombe
Vas comprar una cortina i mai no trobes el moment de penjar-la?
50 oficis esbojarrats. Carles Sala i Vila

