
Dues històries en una: la d’un 
ocellet i un arbret que neixen el ma-
teix dia, en el mateix niu. Tots  dos 
es fan grans i els esdeveniments de 
la vida els portaran a retrobar-se al 
cap d’un temps. Són dues històries 
en què no hi ha un únic inici ni un 
únic final, sinó que conflueixen en el 
centre del llibre. Juntes formen una 
història tendra, d’amor i amistat, 
però també de valor per superar les 
adversitats. Ens fa adonar que la in-
fantesa és una etapa molt important 
que ens pot condicionar la resta de 
la vida.

No us ha passat mai en llegir un 
text que us adoneu que posa per es-
crit aquells sentiments que potser 
no sabríeu expressar verbalment? 
Doncs això és el que aconsegueix 
Compta amb mi, un conte basat en 
la cançó homònima de Txarango i 
que esdevé un cant a l’amor incon-
dicional que podem sentir envers 
els nostres fills, pares o amics. El 
conte, editat per Nanit, compta amb 
unes magnífiques il·lustracions de 
Valentí Gubianas. No desaprofiteu 
l’ocasió de llegir-lo o regalar-lo a 
aquells qui més estimeu.

La versió original d’aquest clàssic 
d’Andersen. Com els contes d’abans, 
sense ensucrar; això sí, amb unes il-
lustracions del grandíssim Quentin 
Gréban que ens faran encara més 
agradable la lectura. Aquí la sirene-
ta no s’assembla a la de Disney, i els 
seus actes i les decisions que pren 
tenen conseqüències, a vegades no 
gaire agradables. Com la pura reali-
tat, vaja. Si voleu per als vostres fills 
i filles un al·legat fet amb molt bon 
gust però contundent contra l’amor 
romàntic, aquell que ens empeny 
a canviar com som, mutilar-nos o 
anul·lar-nos per amor, aquí teniu el 
vostre llibre.

Per fi la primera enciclopèdia on 
totes les àvies surten catalogades. 
En aquest llibre trobareu la respos-
ta a qüestions importants, com per 
exemple: per què tenen arrugues? 
Per què ens mimen? Cap on van els 
autocars d’àvies? Fullegeu el llibre; 
potser hi trobareu el vostre model 
d’àvia. Totes aquestes àvies tan di-
verses el que segur que tenen en 
comú és que ens estimen molt.

Diem que la lectura és sempre un 
viatge. En aquest cas el trajecte el 
farem des de la biblioteca que va 
deixar en herència Vivaldo Bonfim, 
el pare del protagonista, l’Elías, que 
ens portarà a fer un recorregut per 
clàssics apassionants mentre inten-
ta desgranar la història del seu pare 
desaparegut. Un llibre per a tots els 
qui vulguin redescobrir o començar 
un viatge per clàssics com L’illa del 
doctor Moreau, L’estrany cas del Dr. 
Jeckyll i Mr. Hyde o Fahrenheit 451, 
entre molts d’altres.

Després del Gran Impacte, el món 
ha canviat: no hi ha electricitat, 
ni cotxes, i queda molt poc men-
jar. Ja no existeix el món que hem 
conegut fins ara. Són pocs els que 
han sobreviscut al gran cataclisme. 
Per poder crear un nou món s’han 
creat les reserves, on tan sols uns 
pocs privilegiats poden accedir. En 
les reserves s’hi viu còmodament, 
en família, sense passar gana i amb 
opcions de lluitar per un futur. El 
nostre protagonista entrarà a Ohio, 
una de les reserves, fent-se passar 
per Max Blau. Però què va passar 
amb el vertader Max Blau? I tu, seri-
es capaç de qualsevol cosa per po-
der entrar en una de les reserves?

En Bruce és un os solitari i molt ron-
dinaire. Un dia es vol preparar una 
recepta que ha trobat per internet: 
ous d’oca amb salsa de salmó i mel. 
A l’hora de cuinar-los s’emportarà 
una gran sorpresa i la seva vida do-
narà un gir de 360º. Dels quatre ous 
en surten unes oquetes que es pen-
sen que en Bruce és la seva mare. 
Amb sentit de l’humor i unes fantàs-
tiques il·lustracions es posa damunt 
la taula la importància dels valors 
de la generositat i la solidaritat. 

A principis de la Gran Guerra, en un 
poblet polonès que està sota el con-
trol de soldats russos i alemanys, 
un grup d’amics vol aconseguir un 
repte perillós però excitant: acon-
seguir botons dels uniformes dels 
militars. L’integrant del grup que 
aconsegueixi el millor botó serà el 
més valent i, per tant, el líder, però 
la guerra puja d’intensitat i, paral·le-
lament, la juguesca dels nois tam-
bé, que, obsessionats en el joc, no 
s’adonen de com es contagien a poc 
a poc de la insensatesa de la guerra 
i dels seus perills. Una novel·la his-
tòrica amb un ritme trepidant, que 
t’atrapa amb una intensitat que no 
para de créixer.

Us imagineu trobar-vos un dia amb 
el vostre doble a la parada de l’au-
tobús? Doncs això és el que li pas-
sa a la Valèria una tarda en sortir 
de l’institut. Què faríeu vosaltres en 
aquesta situació? La Valèria deci-
deix seguir-la i presentar-se a la 
seva doble, la Valentina. Totes dues 
descobreixen que són com dues go-
tes d’aigua físicament, però que te-
nen una forma de ser ben diferent. 
Aquesta situació, l’aprofitaran per 
intercanviar-se els papers en moltes 
ocasions, fet que provocarà que can-
viï el destí de les dues amigues. No-
vel·la escrita a dues mans, i amb dos 
narradors, que ens deixaran amb la 
intriga fins al final de la novel·la.

Una història esbojarrada de les que 
agrada trobar, per ser explicada o 
ser llegida amb un gran somriure de 
complicitat a la cara. Tot comença 
quan un vespre en Lenny Llamàntol, 
un tipus guapot i elegant, és convi-
dat com a gran amfitrió a sopar a 
casa d’uns «amics»... Però, només 
d’arribar, la més petita de la casa se 
l’endú en bicicleta a tot drap…; bé, 
o no, perquè en aquest conte tu vas 
triant i configurant com es desenvo-
lupa la història de manera sorpre-
nent. I així trobaràs el final d’aquest 
llamàntol tan formal.

Reconeixem-ho: aquests darrers mesos 
hem dinat i sopat amb debats, mítings i 
campanya electoral. Possiblement, és un 
tema que abordem entre adults, però ge-
nerem conversa amb els infants sobre po-
lítica? El llibre que us presentem és una 
obra original, carregada d’humor, ironia 
i al mateix temps de contingut sobre les 
eleccions i una campanya electoral. El 
més genuí és que justament parteix d’un 
projecte on cinc autors i il·lustradors del 
Brasil han treballat la política amb infants 
de diverses escoles i d’una biblioteca co-
munitària recreant un procés electoral 
amb els animals de la selva. El resultat és 
un conte on trobareu totes les estratègies 
que s’utilitzen en una campanya electoral, 
sense escatimar res des d’una òptica crí-
tica i divertida. Llegiu-lo amb els infants: 
èxit assegurat!

Un àlbum il·lustrat per a joves, amb 
una interpretació absolutament re-
volucionària, irreverent i enginyosa 
del drama més famós de Shakes-
peare reduït tan sols a la seva es-
sència. Un Hamlet convertit en un 
conill adolescent, malenconiós i 
d’orelles caigudes. Cada un dels 
famosos personatges estan inter-
pretats per un animal diferent, com 
en una rondalla moderna on els 
animals encarnen valors més enllà 
de les paraules o les accions. Com 
si fos escrit per un nen petit, se’ns 
presenten, com en l’obra mestra, la 
solitud, l’amor, la venjança, la boge-
ria, la maldat…
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Taaat… Passa una bona estona 
descobrint quin animaló s’amaga a 
cada pàgina. Llibre-joc per als més 
menuts de la casa amb solapes 
grans i fàcils de manipular.

De llibres d’aquest tipus per als més 
petits n’hi ha molts, però no com 
aquest del conegut artista gràfic 
Jean Jullien. I què té aquest conte 
d’especial, us preguntareu... Doncs 
ho té tot, des del títol, tirant a mo-
dern amb el símbol &, i la paleta cri-
danera de colors que presenta, fins 
a la manera com narra aquestes 
situacions d’espai-temps perquè els 
infants n’agafin consciència. L’autor, 
amb un traç desenfadat i proper, i 
amb situacions molt naturals, sap 
crear una expectativa i resoldre amb 
molt d’humor les escenes que pre-
senta. Fins i tot el clàssic de l’ou o la 
gallina també hi és! Un llibre rodó!

Jullien, Jean. Abans & 
després. Combel, 2019.

Mory, Tristan. 
Qui soc? 
Combel, 2019.

La Victòria viu al que ella creu que és 
el poble més avorrit de França. Sort 
en té, de la seva imaginació i dels 
llibres, per combatre l’avorriment. 
Arriba el dia, però, en què comen-
cen a passar coses estranyes... Apa-
reix un cowboy conduint el cotxe del 
seu pare, tres apatxes es perden al 
poble i a més a més desapareixen 
coses de casa seva (llibres, rellotges 
antics...). Què està passant? A poc a 
poc ho descobrireu, en l’impactant 
final.

Els humans som superiors als simis? 
Què tenim en comú amb ells? Safari 
és una història plena d’humor esbo-
jarrat però versemblant, que home-
natja la figura de Tarzan i ens acosta al 
món dels simis, al mateix temps que 
posa en relleu tot allò que els humans 
podem aprendre d’ells. És una lectu-
ra divertida, ben construïda i amb uns 
personatges molt rodons, que tracta 
també sobre la igualtat de gènere, la 
tolerància, la solidaritat i l’educació 
ambiental. La història està protagonit-
zada per en Dani, un nen que un bon 
dia va deixar de parlar i que en un viat-
ge amb la família a la sabana africana 
es perd i és adoptat per un ximpanzé 
femella. Decidirà en Dani quedar-se 
amb els simis per sempre? O voldrà 
tornar amb la seva família?

Carranza, Maite; 
Ortega, Manuel [il·l.]. 
Safari. Tucan, 2019.

Fombelle, Timothée; 
Asensio, Albert [il·l.]. 
La Victòria somia. 
Nórdica, 2019.

Quin nen no ha somiat mai en te-
nir un dinosaure com a mascota? 
Aquesta increïble història ens la 
narra en primera persona, amb un 
to fresc i proper, en Nate, un noi de 
dotze anys que viu l’experiència més 
sorprenent de la seva vida el dia en 
què una de les seves gallines pon un 
ou gegant. Tant ell com la diligent 
gallina no escatimen esforços per 
aconseguir que l’ou s’obri. Quan fi-
nalment l’animaló trenca l’ou deixa 
a tothom bocabadat, i és que cada 
dia no neix un dinosaure al galliner 
de casa!

Butterworth, Oliver; 
Roldán, Gustavo [il·l.]. 
L’ou gegant. Viena, 
2019.

Vols ajudar el teu fill o filla a enten-
dre com se sent el seu germanet o 
germaneta a la panxa de la mare? 
Amb aquest llibre per compartir, 
descobrireu plegats tot el procés 
de l’embaràs, amb tots els sentits, 
a través del joc i l’experimentació, 
activitats que serviran per crear vin-
cles previs i una millor acceptació de 
l’arribada del nadó.

Scharmacher-
Schreiber, Kristina; 
Ehling, Thekla. Tu 
aquí dins i jo aquí 
fora. Takatuka, 2019.
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28 històries narrades i il·lustrades 
amb una gran bellesa sobre la re-
lació d’amistat entre en Rigo, un 
lleopard que viu al zoo, i en Roc, un 
ratolí que viu en llibertat, que com-
parteixen un munt de converses i 
debats sobre els grans i petits te-
mes de la vida que de ben segur et 
convidaran a filosofar.

Sovint expliquem molts contes als 
infants i oblidem llegir-los o llegir 
amb ells poesia, escoltant la música 
de les paraules. Aquest poemari que 
us proposem pot ser una bona eina 
per acostar-los a la poesia des del 
plaer i la bellesa. L’escriptura propera 
de Ramon Besora i les il·lustracions 
d’Àfrica Fanlo a doble pàgina i amb 
una gran explosió cromàtica el fan 
molt atractiu. Les poesies escollides 
reflecteixen la natura i el pas de les 
estacions i tots ens hi podem sentir 
molt propers. Una lectura molt re-
comanable per als primers lectors 
autònoms i un bon llibre per tenir a 
la tauleta de nit o a la biblioteca de 
l’escola. Us imagineu començar cada 
dia amb una poesia? Ho provem? 

Saps per què serveixen els mocs? 
De què estan formats? Com viat-
gen? Un munt d’informació sobre 
la mucositat, presentada de forma 
original i divertida a través del seu 
protagonista, el moc. Il·lustrat amb 
unes imatges juganeres, amb tex-
tos curts i clars, permet als lectors 
aprendre de forma amena tot un 
seguit de coneixements sobre un 
tema poc tractat en el llibre infantil. 
Si vols convertir-te en un expert en 
mocs, aquest és el teu llibre!

De quina manera Nelson Mandela 
va inspirar el món? Aquesta bio-
grafia parla de Mandela des de la 
seva infantesa fins que va convertir 
la seva vida en la lluita per la lliber-
tat. Conté molta informació dels fets 
més significatius de la seva vida, 
presentada de forma molt estructu-
rada i amb un disseny fresc, que el 
converteix en un llibre atractiu per 
als nens. Forma part de la col·lecció 
«Petits Relats de Grans Històries», 
unes guies de petit format dirigides 
als infants sobre personatges inspi-
radors.

Per què existeixen els diners? Per 
què els grans sempre diuen que no 
tenen temps? Les pedres poden pen-
sar? Aquestes i moltes altres pregun-
tes són les que li fan els nens a Tomi 
Ungerer i que ell respon una per una 
des de la seva visió particular del 
món, acompanyant-les amb les seves 
il·lustracions. La seva dona li solia dir 
que vivia en un estat de «desenvolupa-
ment en suspensió», que mai s’havia 
fet adult del tot, i per això sap contes-
tar com ningú les preguntes dels nens. 
Les seves respostes són espurnes fi-
losòfiques per a totes les edats, carre-
gades de veritat i també d’humor. Com 
diu Ungerer, «Si un misteri esdevé 
inexplicable, doncs que ens alimenti la 
imaginació i ens abeuri els somnis!».

Contes rimats, poemes, embarbus-
saments, endevinalles, cançons, 
etc., tant d’autors actuals com de 
la cultura popular, formen aquesta 
antologia plena de disbarats i jocs 
de paraules. Els lectors quedaran 
atrapats amb les rimes i la musi-
calitat dels textos, molt enginyosos 
i divertits. Un llibre per compartir, 
llegir en veu alta i petar-se de riu-
re. Un llibre que destaca per la seva 
riquesa de llenguatge i que és una 
clara invitació a passar-s’ho bé amb 
la literatura.

Un llibre de poesia que ens parla de 
cuina, de cuiners, de macarrons, de 
pa, d’un restaurant vegetarià... Hi 
trobem des d’una «Cançó de parar 
taula» que ens n’explica els pas-
sos amb molt de ritme, un poema-
recepta que ens indica com fer un 
«Pastís rimat de tonyina», fins als 
plats suculents que han menjat un 
grup de bestioles que han anat al 
restaurant vegetarià. Uns poemes 
deliciosos molt ben il·lustrats per 
Mercè Galí que ens faran venir molta 
gana!

La Martina viu a Barcelona amb els 
seus pares, el seu germà i el seu 
gos. A través del seu dia a dia, anem 
coneixent la seva història i també 
la dels nens de tots els racons del 
planeta. Ajudada per acolorides 
infografies i multitud de dades, sa-
brem què esmorzen a Austràlia o al 
Japó, quantes hores dediquen a fer 
els deures a Polònia o França, quina 
és la ciutat més poblada del planeta, 
etc. Un fantàstic llibre per anar des-
cobrint com es viu a la resta del món 
i aprendre d’una manera més visual 
i divertida.

Sabies que hi ha un gran nombre d’es-
pècies d’animals que corren el perill 
de desaparèixer per sempre? La doc-
tora Jess French ens convida a viatjar 
arreu del món per conèixer els ani-
mals que estan en perill d’extinció per 
culpa del canvi climàtic, la contamina-
ció i el tràfic d’animals: l’orangutan, el 
tigre, l’os blanc, els coralls, el rinoce-
ront negre, el goril·la, el camaleó, el 
diable de Tasmània, etc. És a les nos-
tres mans revertir aquesta situació i, 
per això, ens aporta una sèrie de con-
sells per intentar preservar el nostre 
medi natural i poder conviure tant hu-
mans com animals en harmonia. Un 
llibre esplèndid per a tots aquells que 
estimem els animals.

Un llibre-joc per endevinar quin con-
te s’amaga darrere de cada un dels 
32 poemes narratius que ens pro-
posa l’autora i que es basen en co-
neguts contes clàssics. Són quinze 
pàgines dobles amb una gran rique-
sa visual i amb unes composicions 
un punt naïf de colors molt vius. 
Una obra amb propostes per com-
partir que conviden l’infant a jugar 
amb les imatges i les paraules. Una 
combinació sorprenent, una barreja 
divertida d’endevinalles, poesia que 
de ben segur sorprendran infants i 
adults des del primer moment.

Unes il·lustracions alegres de la mà 
d’Isabell Arsenault ens conviden a 
conèixer totes les etapes de la re-
col·lecció del nèctar i la fabricació 
de la mel. L’abella de la mel ens si-
tua en el temps i explica la vida del 
rusc durant un any, de primavera a 
primavera. El text senzill combinat 
amb la musicalitat de les frases ens 
evoca a una lectura que ens trans-
porta a la vida agitada de les abelles, 
com si fóssim un més del rusc.

Comença a ser habitual que l’edi-
torial Zahorí Books ens sorprengui 
amb els llibres informatius. Escolta 
el món... per les meves orelles ja ho 
va fer l’any passat i aquest 2019 ens 
arriba Miro el món... amb els ulls, 
que ens desvela tot l’univers dels 
ulls i la vista. Tots aquells misteris 
i preguntes que poden envoltar el 
funcionament i desenvolupament de 
la vista queden resolts en la lectura 
d’aquest llibre, on les il·lustracions 
acompanyen i ajuden a entendre el 
text.

Aquest llibre informatiu, a diferència 
d’altres llibres sobre l’espai, et situa 
sobre quin lloc ocupes tu a l’univers. 
I com ho fa això? A través d’experi-
ments vivencials que pots desenvo-
lupar tu mateix amb les coses que 
tens per casa. Descobreix, juga, re-
sol reptes i crea alhora que desco-
breixes tots els misteris de l’univers.

Ungerer, Tomi. Així 
és la vida? Respostes 
filosòfiques i divertides a 
preguntes de nenes i nens. 
Blackie Books, 2019.
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Rojo, 2019. 

Romanyshyn, 
Romana; Lesiv, 
Andriy. Miro el 
món... Zahorí 
Books, 2019.

Mizielinska, 
Aleksandra; 
Mizielinski, Daniel. 
Tú estás aquí. 
Maeva, 2019.

Pauli, Lorenz; Schärer, 
Kathrin [il·l.]. Rigo i 
Roc: 28 històries del 
zoo i de la vida. Pagès, 
2019.

Besora, Ramon; Fanlo, 
Àfrica [il·l.]. No tinc 
por! Bambú, 2019.

Tolosa, Mariona. 
La vida secreta 
dels mocs. Zahori 
Books, 2019.

Thomas, Isabel; 
Warren, Hannah 
[il·l.]. Nelson 
Mandela. Blume, 
2019.

LECTURES PER COMPARTIR
Recomanable a partir de 6 anys

JUGO AMB LES 
PARAULES.POESIA 
Recomanable a partir de 6 anys

JUGO AMB LES 
PARAULES.POESIA 
Recomanable a partir de 6 anys

JUGO AMB LES 
PARAULES.POESIA 
Recomanable a partir de 6 anys

VULL APRENDRE!
Recomanable a partir de 7 anys

VULL APRENDRE!
Recomanable a partir de 9 anys

VULL APRENDRE!
Recomanable a partir de 7 anys

VULL APRENDRE!
Recomanable a partir de 8 anys

LECTURES PER COMPARTIR
Recomanable a partir de 6 anys

LECTURES PER COMPARTIR
Recomanable a partir de 6 anys

• Biblioteca Antònia Adroher de Girona
• Biblioteca de Palafrugell
• Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres
• Biblioteca Carles Rahola de Girona
• Biblioteca Emília Xargay de Sarrià de Ter 
• Biblioteca Ernest Lluch de Girona
• Biblioteca Iu Bohigas i Blanch de Salt
• Biblioteca Jaume Vicens Vives de Roses
• Biblioteca Joaquim Bauxell d’Anglès
• Biblioteca Joan Rigau i Sala de Vidreres
• Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera
• Biblioteca Just M. Casero de Girona
• Biblioteca Lambert Mata de Ripoll
• Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós
• Biblioteca Marià Vayreda d’Olot

• Biblioteca Municipal de Cassà de la Selva
•  Biblioteca Municipal Maria de Jonquers de 

Les Planes d’Hostoles
•  Biblioteca Octavi Viader i Margarit de Sant 

Feliu de Guíxols
• Biblioteca Pere Caner de Calonge
•  Biblioteca Ramon Bordas i Estragués, 

Castelló d’Empúries
• Biblioteca Salvador Allende de Girona
• Biblioteca Salvador Raurich de Begur
• Aula de lectura de Sant Julià de Ramis
•  Biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma            

de Farners

VULL APRENDRE!
Recomanable a partir de 6 anys

VULL APRENDRE!
Recomanable a partir de 4 anys

VULL APRENDRE!
Recomanable a partir de 5 anys

Un nen arriba a casa seva després 
de l’escola i troba una poma damunt 
la taula. Però..., i si en realitat el que 
té al davant no és una poma? Amb 
aquesta pregunta el nen comença a 
fer volar la imaginació fins a límits 
insospitats i es recrea en totes les 
possibilitats que pot oferir la poma 
si en realitat no ho és. Pot ser una 
altra fruita disfressada? Una poma 
mecànica? Una poma extraterres-
tre? Sigui com sigui, arriba a una 
conclusió final que ens deixa amb 
ganes de continuar jugant amb la 
imaginació canviant el que veiem al 
voltant.

La Lupe, la petita llebre protagonis-
ta d’aquest relat, és nova al bosc. 
Té por de no agradar a tothom i per 
aquest motiu s’empesca tot tipus de 
disfresses: d’os, d’ocell i, fins i tot, 
d’arbust. Tot i el seu enginy i la seva 
dedicació, no obté el resultat desitjat 
i acaba ben avergonyida. Només la 
veu de l’experiència l’ajudarà a en-
frontar-se a les seves pors i a mos-
trar-se tal com és. Ho aconseguirà? 
Premi Lazarillo 2017.

En Nil i la Sara comparteixen què ha 
fet cadascú durant el dia. Han nedat, 
descansat, escoltat els ocells, men-
jat una poma... Ha estat un dia molt 
normal, sense res interessant, fins i 
tot avorrit, diuen. Però unes mera-
velloses il·lustracions ens mostren 
el fantàstic món imaginari que es 
desperta en cada acte senzill. Com 
és el que és normal?

Palomar, Eva; 
Palomar, Eva [il·l.]. 
Benvinguda Lupe. 
Babulinka Books, 
2019.

Janssen, Mark. 
Un dia molt normal. 
Flamboyant, 2019.

Yoshitake, Shinsuke. 
Ser o no ser… una 
poma. Libros del Zorro 
Rojo, 2019.

ÀLBUMS IL·LUSTRATS
Recomanable a partir de 4 anys

ÀLBUMS IL·LUSTRATS
Recomanable a partir de 5 anys

ÀLBUMS IL·LUSTRATS
Recomanable a partir de 5 anys

Cada diumenge un avi i els seus 
nets van al parc i s’asseuen a un 
banc que anomenen l’Illa dels Tres 
Pirates. Allí l’avi els explica històri-
es imaginàries o records d’infante-
sa. Sempre els diu que passi el que 
passi cal estimar-se, que l’amor ho 
cura tot. Un dia és ingressat a l’hos-
pital i torna diferent; alguna cosa 
canvia. Un bonic conte amb deli-
cades il·lustracions retallades que 
tracta l’afecte entre avis i nets, i la 
importància de la narració oral.

Massons, Laia; 
Celej, Zuzanna 
[il·l.]. El meu avi 
pirata. Akiara 
Books, 2019.

LLEGIR SENSE
SABER-NE
ÀLBUMS IL·LUSTRATS
Recomanable a partir de 7 anys

Hi ha coses que ens poden passar 
a tots, fins i tot a personatges tan 
poderosos com Dràcula. I és que 
aquest còmic ens explica que la seva 
infància no va ser fàcil: el poderós 
comte va ser víctima d’assetjament 
a l’escola, on va rebre burles per la 
seva sensibilitat a la llum solar, els 
ullals o el color dels ulls. El primer i 
difícil pas per fer front a aquesta si-
tuació és explicar-ho a casa.

Una nova aventura de Superlópez, 
aquest cop dins la Biblioteca Lam-
bert Mata, de Ripoll, on el nostre 
superheroi, en companyia de l’Ah-
med i a través d’una història que 
llegeix en el llibre gegant de la bi-
blioteca, es trasllada a un vaixell pi-
rata, on viurà tota una aventura amb 
el capità Barbatina i tota la seva tri-
pulació. Una història amb missatge 
intern i que posa èmfasi en el valor 
de la lectura, els llibres i les biblio-
teques. El llibre acaba amb la boni-
ca frase «los libros son mágicos, por 
eso las bibliotecas también».

Clément, Loïc; 
Lefèvre, Clément [il·l.]. 
Siempre Drácula. 
Astronave, 2019.

Jan. Superlópez: 
el secreto de la 
biblioteca. Bruguera, 
2019.

HISTÒRIES AMB 
VINYETES.CÒMICS 
Recomanable a partir de 7 anys

HISTÒRIES AMB 
VINYETES.CÒMICS 
Recomanable a partir de 9anys


