
1.  
Kato, Yukiko. Al prat. Il·lustr. Komako Sakai. Corimbo, 2013 

 
 
 
Una nena petita ha anat a passejar pel prat amb la seva família.  
A poc a poc, la nena marxa caminant entre les herbes altes i perd de vista els 
pares. 
 
Enmig de totes aquelles plantes comença a descobrir un munt de coses: insectes 
desconeguts, flors boniques de diferents colors... 
Nota el vent que mou les fulles, l’escalfor, sorolls de la natura... 
Potser hi ha un riu... 
 
Quants secrets que s’amaguen en el silenci del prat! 
 
 
 



2. Mayer, Mercer. Hi ha un cocodril sota el meu llit. Corimbo, 2013 
 
 
Fa dies que quan vas a dormir a la teva habitació sents un soroll. Alguna cosa 
s’amaga sota el teu llit. 
Potser és un monstre? Un bitxo? Un animaló?... 
De cop i volta descobreixes que és un COCODRIL! 
 
I ara què? 
Què pots fer perquè marxi el cocodril de sota el llit? 
Sembla que té gana... potser si vas a la nevera i agafes unes quantes fruites... 
Sí! Visca! Sembla que funciona. 
Glups, però ara què? T’està seguint però... on el portes?  
Potser al garatge, sota el cotxe és un bon lloc. 
 
L’endemà els pares ja se’l trobaran i sabran què fer.  
 
O no... 



3. Kulot, Daniela. Una casa a medida. Faktoría K de Libros, cop. 2007 
 
 
Les històries d’amor són tan boniques! 
Però bé, no vol dir que tot sigui fàcil i els enamorats no es trobin amb petits 
problemes que cal resoldre de bones maneres.  
 
Imagina una història d’amor entre un COCODRIL i una GIRAFA. 
La vida dels cocodrils més aviat és en horitzontal ,             a prop de terra. 
La vida de les girafes més aviat és en vertical,      mirant cap a munt, al cel.  
 
És possible viure amb aquesta diferència? 
Com és el dia a dia entre el cocodril i la girafa? 
 
I sobretot i el més important... 
Quina mena de casa s’han de fer construir? Una casa vertical? O una casa 
horitzontal? 
 



4. Blake, Quentin. Los bolsillos de Lola. Kalandraka, cop. 2010 
 
 
Ai, la Lola! 
No la coneixes? Tothom coneix la Lola. És una senyora, alta, amb cues, divertida i 
juganera. 
Sempre va vestida amb un abric llaaaaaaarrrrrrrrrrrrrgggg! Fins als peus... 
I en aquest abric potser n’hi ha deu? NO! Quinze? NO! Més... 
En aquest abric hi ha un munt de butxaques, de totes mides i colors. 
I de cada butxaca, la senyora Lola en treu tot allò que puguis necessitar: 
Ocells, menjar, joguines..., coses meravelloses per fer feliç a tots els seus amics i 
coneguts.  
 
T’agradaria tenir un abric com el de la Lola? 
 
 
 
 



5. Duran, Teresa. Banyeta. Il·lustr. Neus Bruguera. Destino, 2003 
 
En Banyeta és un dimoni que viu a l’infern, un lloc de color roig on hi fa molta 
calor. 
Però té ganes de viatjar i conèixer nous paisatges. 
Per sort, en Banyeta té una cua que es cargola, es cargola... i alehop!  
 
Pot saltar i anar fins: 
 
Al mar blau... 
 
Al desert groc... 
 
Al pol Nord on tot és blanc i gelat... 
 
A la selva...  
 
On creus que es quedarà a viure? 



6. Lionni, Leo. Neda-que-neda. Kalandraka, 2016 
 
Aquesta és la història d’un peixet petit, petit, petitíssim... de color negre carbó. 
Vivia envoltat de peixets petits, petits, petitíssims... de color vermellós. 
Jugaven feliços, nedant mar amunt i mar avall. 
Fins que un dia, una tonyina gegant, se’ls va menjar a tots. Bé, a tots els vermells. 
Només va quedar el petit peixet negre. 
 
Després de nedar i voltar sol pel mar, després de conèixer un munt d’altres 
espècies marines, finalment el peixet negre va tornar a trobar més peixets petits 
vermells. 
 
Però aquesta vegada va ser molt previsor. No volia que una altra tonyina es 
mengés els seus nous amics. 
Per això, aquesta vegada va ensenyar als peixos vermells a nedar tots junts, fent 
una forma de peix enorme.  
 
I ell, el peixet negre, es va posar al lloc de l’ull.  



7. Núñez, Marisa. La zebra Camil·la.  Il·lustr. Óscar Villán. Kalandraka, 2000 
 
Ai! Les zebres petites no tenen permís per anar despullades. Ho sabies? 
No! Fins que no són adultes han de portar pantalons i tirants. 
Però la zebra Camil·la té moltes ganes de ser gran. Per això, aquest matí, s’ha tret 
els pantalons d’amagat de la mare i ha marxat a jugar al camp.  
 
Però, ai! Ha vingut una ventada i el vent bandit s’ha emportat 7 ratlles del seu 
vestit! 
Pobra zebra! I ara què farà? D’on traurà set ratlles noves? 
 
Per sort es troba amb uns quants coneguts que li regalaran unes quantes ratlles: 
una ratlla de pell de serp, una bava de cargol, una tira de l’arc de sant Martí, una 
teranyina d’aranya, una corda del violí de la cigala, un cordó de sabata de l’oca... 
 
Si ho aconsegueix, es farà gran de cop! 
 
 



8. Martí, Gemma. La caixa del port. Il·lustr. Meritxell Duran. A Buen Paso, cop. 
2013 
 
Aquest matí, al port de càrrega i descàrrega, hi ha molt moviment.  
Grans vaixells que entren i surten. Operaris que treballen...  
Ep! I de cop i volta una caixa enorme apareix no se sap massa d’on. 
D’on ve, qui ho sap... però el més important: per a qui és? Què hi ha dins? 
 
A poc a poc diferents personatges s’apropen al port i expliquen que la caixa és 
seva perquè a dins hi ha... 
 
Però qui diu la veritat?: l’alcalde, la bibliotecària, la dona del gosset, el director del 
museu de cera, el nen... 
 
 
Finalment obrim la caixa... i a dins només hi ha... BRISA MARINA 
 
 



9.  Brown, Ruth. El conte dels dos ratolins. Joventut, 2008 
 
 
Si aquest llibre fos una pel·lícula, ben segur que seria de terror. 
És de nit, ens apropem a una casa gran, senyorial, antiga. La casa és al mig del 
bosc i només se senten els sorolls propis de la nit. 
Uhhhh! El vent bufa fort... 
 
De cop i volta descobrim dos personatges, els protagonistes del conte: són dos 
ratolinets. 
Entren a la casa i comencen a mirar-ho tot. Sembla que busquin alguna cosa. 
 
Obren armaris, mouen cortines, miren sota el llit, sota les taules... 
Obren portes, pugen escales... 
Què deuen buscar? 
Ai! 
 
Sembla que busquen un amagatall perquè a la casa també hi ronda... UN GAT! 



10. Hibernia, Eva. Ratlles blaves. Il·lustr. Nilobon Kijkrailas. La Galera, 2013 
 
T’has comprat un jersei nou.  
Un jersei blau de ratlles.  
És un jersei molt mariner que t’encanta! 
 
Però encara no ho saps tot d’aquest jersei que t’acabes de comprar! Les ratlles 
blaves poden ser onades del mar, i tot d’un plegat, pots tenir nens nedant al teu 
jersei! 
 
Però les ratlles blaves també poden sortir, marxar a passejar, a viure les seves 
pròpies aventures.  
Què t’imagines que faran una colla de ratlles esbojarrades que han marxat a veure 
món? 
 
 
 
 



11. Pérez Hernando, Fernando. Armando. Takatuka, 2016 
 
L’Armando és un nen. 
Quan va néixer, el seu pare va escollir aquest nom perquè és un fanàtic del futbol. 
Sobretot d’un jugador argentí que es diu Diego Armando Maradona.  
 
El somni d’aquest pare és veure el seu fill jugant a futbol amb la mateixa 
samarreta de ratlles blanques i blaves de la selecció argentina, amb el 10 de 
Maradona.  
 
Però alguna cosa no surt com ell espera.  
Al petit Armando, el futbol, li interessa ben poc.  
 
Quan el porten a un camp de futbol, l’Armando preferiria jugar a qualsevol altra 
cosa en aquella esplanada tan gran plena de gespa.  
 
I quan li regalen una pilota, mare meva!, no se li acudeix res més que dibuixar-li 
una cara per jugar plegats i fer una xerradeta tot esmorzant.  



12. Oram, Hiawyn. En Ferran enfadat. Il·lustr. Satoshi Kitamura. Ekaré, 2010 
 
En Ferran és un nen que quan s’enfada, fa tremolar la terra. 
 
Pots pensar que és exagerat però avui s’ha enfadat amb la seva mare... 
La seva rebequeria ha fet tremolar...  
els mobles de l’habitació,  
després els de casa,  
després tot el barri,  
després cases, pisos i places de tota la ciutat,  
després fins i tot ha començat a tremolar la terra. 
 
I ha acabat explotant tot el món sencer! 
 
I saps una cosa? Quan tot havia explotat en Ferran se n’ha adonat que ni tan sols 
recordava per què s’havia enfadat! 
 
 



13. Sís, Peter. Madlenka. Lumen, 2001 
 
Atenció! Atureu-vos! 
El món és molt gran, però si ens hi anem apropant, trobarem un país, una ciutat, i 
un barri, i una illa de cases i una nena que ens vol dir una cosa... 
 
És la petita Madlenka. Avui li ha caigut la primera dent! 
Està tan contenta que ho vol explicar a tothom! 
 
La Madlenka surt de casa, baixa les escales i, un cop és al portal, decideix fer la 
volta a tota l’illa de cases per ensenyar la seva dent.   
La Madlenka viu en un barri ple de botiguetes, amb gent de tot el món, que ven 
mil i un productes imprescindibles.  
 
Un forn de pa, una floristeria, una gelateria... 
Homes i dones vinguts del Marroc, de l’Índia, d’Itàlia... amb els seus idiomes i 
costums... 
Però tots coneixen la Madlenka! 



14. Calí, Davide. El hilo de la vida. Il·lustr. Serge Bloch. Ediciones B, 2006 
 
Has sentit mai que la vida és com un viatge? Com un camí...  
Imagina que hi ha un fil, un cabdell de llana, que es va estirant i que ens 
acompanya durant tota la vida. 
 
Primer hi havia un avi que era petit, després jove, adult, gran, vellet i que 
finalment mor. Ah! Però abans de morir va tenir una filla. I la filla va ser petita, 
després jove, adulta i... 
 
Un dia va tenir un bebè i vas néixer tu. 
 
I tu, seguiràs el fil i primer seràs petit però un dia et faràs gran! 
 
Aquest és el fil vermell de la vida...  
 
 
 



15. Browne, Anthony. Dins del bosc. Fondo de Cultura Económica, 2004 
 
Dins del bosc poden passar-hi moltes coses. Els boscos són misteriosos. 
I, si no, pensa amb els contes tradicionals.  
Passejant pel bosc no seria gens estrany que darrere un arbre veiessis... 
 
la Rínxols d’Or... 
Els tres óssos... 
La trena de la Rapunzel... 
 
Aquesta història ens parla d’un nen que visita la seva àvia. Per a arribar a casa 
seva ha de creuar el bosc i oh! Cosa curiosa!  
Penjant d’un arbre ha trobat una caputxa vermella.  
 
 
 
 
 



16. Dubuc, Marianne. L'autobús. Tramuntana, DL 2015 
 
Un viatge en autobús pot ser una aventura meravellosa. 
I més si, aquesta vegada, hi vas tu sola! 
 
Avui mare i filla esperaven a la parada però quan ha arribat l’autobús, només ha 
pujat la nena. Al final del trajecte, a la darrera parada, la seva àvia l’està esperant. 
 
Ah! Però entremig, l’autobús és ple de personatges curiosos, animalons 
disfressats, personatges misteriosos que pugen i baixen cada vegada que hi ha 
una parada... 
 
T’ho imagines? 
 
 
 
 
 



17. Camises, Joan. Una cosa tan petita que cap a la butxaca dels pantalons. 
Il·lustr.  Anduluplandu. Piscina, un Petit Oceà, 2014 
 
En Claudi és mecànic. 
Treballa sol i té molta paciència. 
 
Des del seu taller veu passar les estacions: la primavera, l’estiu, la tardor i 
l’hivern... 
Veu passar cotxes, camions, motos, bicicletes... 
Veu passar el sol, els núvols, les tempestes... 
 
A vegades para algú en el seu taller i el Claudi li arregla el cotxe. Tothom té la seva 
pròpia història i el Claudi les escolta totes. No hi ha pressa.  
 
Ara fa dies però, que ningú s’atura a cal mecànic. 
Ep! Un moment... Una cosa molt petita que cap a la butxaca dels pantalons... acaba 
d’entrar al taller... és un CARGOL... que necessita l’ajuda del Claudi! 
 



18. Valdivia, Paloma. Els de dalt i els de baix. Hipòtesi [etc.], 2009 
 
En el món hi ha molts tipus de persona.  
Bé, potser només n’hi ha dos: els de dalt i els de baix. 
 
Els que viuen a dalt tenen els seus costums. 
I els que viuen a baix... també. 
 
Els que viuen a dalt tenen els seus gustos. 
I els que viuen a baix... també.  
 
Els que viuen a dalt fan coses per distreure’s. 
I els que viuen a baix... també.  
 
Ben mirat, potser els que viuen a dalt i els que viuen a baix, no són pas tan 
diferents! 
 
 



19. Koopmans, Loek. Em feu un lloc? ING, 2015 
 
 
Som al bosc, fa molt fred i ha començat a nevar. 
 
Un llenyataire camina a poc a poc, pesadament, amb les seves botes i l’abric de 
pell.  
No se n’adona, però li ha caigut un guant a terra i ha quedat mig colgat en la neu. 
 
A poc a poc, aquell guant es converteix en refugi de molts animalons que fugen de 
la neu.  
Sembla impossible, un guant tan petit i vinga entrar animalons i animals... i 
animalassos! 
 
Si el llenyataire fa la volta i torna a buscar el guant. Mare meva! No es podrà 
creure tot el què hi trobarà a dins! 
 
 



20. Jeffers, Oliver. L'Increïble nen menjallibres. Andana, cop. 2013 
 
Aquesta és la història d’un nen a qui li agradava molt menjar llibres. 
No és una metàfora ni una frase feta per parlar d’un nen que llegia molt, que 
s’empassava els llibres...NO! NO! NO! 
 
Aquest nen es menjava els llibres a queixalades, amb forquilla i ganivet, si calia! 
Llibre que veia! Nyam! Llibre que es menjava. 
 
El problema és que tant menjar paper la història no podia acabar bé de cap de les 
maneres.  
Finalment van trobar la solució. 
 
Ara, en comptes de menjar-se’ls, aquest nen els llegeix.  
Llegir llibres també alimenta i és molt saludable! 
 
 
 



21. Barlett, T.C. Las clases de tuba. Il·lustr. Monique Felix. Kalandraka, 2003 
 
Avui toca classes de música. 
 
El protagonista d’aquesta història és un nen que just avui té una mica de mandra 
d’anar a classe d’instrument.  
Carregat amb la seva tuba marxa camí enllà cap al conservatori.  
El nen està distret i no se n’adona, però el camí que trepitja s’ha convertit en un 
pentagrama. Cinc ratlles de camí que pugen i baixen i... també tenen ganes de 
jugar. 
 
Entremig de les ratlles del pentagrama sembla que hi ha una colla d’animals que 
prefereixen que avui el nen no vagi a instrument.  
 
Allò és un ós? Mare meva! 
Es trencarà el pentagrama! Cauran tots: nen, animals i tuba! 
 
Visca la música i el joc! 



22. Nesquens, Daniel. Com un peix a l'aigua. Il·lustr. Riki Blanco. Thule, 2007 
 
El nen protagonista d’aquest conte estima molt l’aigua. 
L’adora, viuria sempre envoltat d’aigua, nedant. 
Tot allò que fa, tot allò que pensa, té a veure amb l’aigua. 
 
Quan llegeix, les pàgines del llibre són onades del mar... 
Quan veu que fa mal temps, és feliç! Això vol dir que a la piscina no hi haurà ningú. 
Qualsevol prova de natació que faci, ben segur que en serà el guanyador! 
 
Sense aigua no pot respirar, s’ofega... 
 
El seu somni més profund és que un dia, mentre s’estigui banyant, traurà el tap 
del fons de la banyera i s’escolarà avall, avall, avall... fins a arribar al mar.   
 
Allà, qui sap, potser arribarà a ser un peix! 
 
 



23. Benegas, Mar. La caja de las palabras. Il·lustr. Eva Vázquez. Lóguez, 2014 
 
Quantes vegades has sentit una paraula que no saps què vol dir? 
La nena protagonista d’aquest llibre ha sentit una paraula llarga i molt estranya:  
METÀFORA. 
 
Uf! La mare li diu que aquella paraula és massa estranya per a ella, quan serà més 
gran ja l’entendrà. 
Ai! Però la nena no vol oblidar totes aquestes paraules que sent i desconeix. 
 
Per això busca una capseta i decideix que hi guardarà totes les paraules que vagi 
escoltant i no sàpiga què volen dir.  
 
 
Passen els anys i un dia, la seva mare li fa un regal. Ara creu que ja és prou gran. 
El regal és un diccionari, un llibre on hi ha el significat de totes les paraules.  
 
 



24. Postert, Petra. No ho llencis! Il·lustr. Jens Rassmus. Símbol, cop. 2016 
 
Aquesta història passa al voltant d’una rentadora.  
 
Abans d’omplir la rentadora, com tot bon pare, el protagonista revisa butxaques. 
A la butxaca del seu fill ha trobat tres petits objectes que pensa que no serveixen 
per a res i que es poden llençar. 
 
NO! Crida el fill.  
Són molt importants. 
 
La clau rovellada obre la maleta d’un mag terrible. És molt important amagar-la 
bé perquè mai la pugui recuperar el seu amo. 
El botó va pertànyer a un valent mariner que va escapar de mil-i-una aventures! 
La pedra és justament la punta d’un volcà. Va aparèixer un dia volant, 
segurament quan un gegant va queixalar la muntanya... 
 
Els tres objectes aniran a parar a la petita capsa de tresors del nen protagonista... 



25. Herbauts, Anne. La luna Kókinos, 2002 
 
Durant el dia, la lluna dorm a la seva habitació, ben tapadeta en el seu llit. 
 
Però quan arriba el vespre: amunt! A treballar.  
 
La lluna fa córrer les cortines de la foscor i tot queda de color negre... 
Agafa un color groc ben gran i dibuixa les estrelles al cel... 
Amb l’ajuda d’un raspall, caça malsons que empipen els infants...  
 
Omple les ciutats de boira i misteri... 
I finalment, amb una regadora, escampa la rosada als jardins i als prats... 
 
Abans que es faci de dia, la lluna, ben cansada, se’n tornarà a casa seva a 
descansar.  
 
 


