
 

    

 

 
GUIA DE RECOMANACIONS  NADAL 2021 
              
Per Nadal, alegria, reunions, neules i torrons! 
I un bon grapat de llibres per demanar als Reis i al Tió.  
 
Les biblioteques de les escoles Thau us desitgem un Bon Nadal i feliç 2022  
 
 
Primers lectors 
 
 
COMIN, M. Benvinguda. Barcelona: A Buen Paso,  2021 
Benvinguda és un petit llibre-objecte que celebra l’arribada d’un nadó. Entre les 
seves pàgines s’amaguen set animals recollits sobre si mateixos que demanen 
ser descoberts. Així com el nadó ha nascut al món, els animals naixeran davant 
dels ulls del lector quan desplega les pestanyes de paper. 
Si vols llegir-ne un fragment, aquí. 
 

 
FEIFER, J. Borda, George. Barcelona: entreDos, 2021 
Quan la mare del George li demana que bordi, ell miola, gruny... Això no pot ser, el 
George és un gos! Què li passa al George? 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí. 

 
 
RUIZ, M.  El llibre que en Kibo havia escrit. Barcelona: Takatuka, 2021  
Cada nit en Kibo, el rinoceront, s'asseu a escriure sobre el cel vermell de la sabana. 
Sobre com en són, de fresques, les ombres, sobre les danses blanquinegres de les 
zebres, i sobre moltes vivències més. Gràcies a la garsa Naki, el diari d'en Kibo es 
converteix en un llibre que portarà l'escalfor de la sabana fins al Pol Nord. 
 

 
UNGERER, T. Això i allò. Barcelona: Kalandraka, 2020 
Un joc de contrastos sorprenents que estimula la intel·ligència i la creativitat des de l'humor i 
el sentit lúdic de les paraules.  
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.abuenpaso.com/libro/benvinguda/#slideshow-3
https://issuu.com/editorial_entredos/docs/borda_george_final
https://issuu.com/kalandraka.com/docs/aixo-i-allo-cat/4


 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de 7 anys 
 
 

 
FITÉ, A. El concert més animal. Barcelona: La Galera, 2021 
Si ets una gallina i el masover et vol posar dins el brou del sopar, la teva única opció és 
córrer cames ajudeu-me sense mirar enrere. I així ho fa la gallina Fina, que s'escapa del corral 
amb els seus tres ous acabats de pondre sota el braç.  
 
 

 
PINTADENA, F. La millor jugada d’en Madani. Barcelona: Ekaré, 2021 
Al barri no s'havia vist mai un futbol com el d'en Madani. Des que va arribar, els partits dels 
dissabtes són molt millors i els regatejos i els gols del nou jugador es continuen comentant al 
llarg de tota la setmana. Però la seva millor jugada encara està per arribar. Una emocionant 
història en què guanyen la determinació i l'afecte. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí. 
 
 
 

RODARI, G. L’Agent X.99. Contes i versos de l’espai. Barcelona  Kalandaraka, 2021 
Les fantàstiques aventures de qui fou el guardià del radiofar de l'asteroide X.99 és un altre dels 
inoblidables clàssics de Gianni Rodari. Històries per gaudir de la paraula i els jocs lingüístics, 
l'humor i l'enginy. Mons i trobades fascinants moguts per la curiositat i el desig d'amistat, 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí 
 
 

 
 
TIMBERLAKE, A. Mofeta i Teixó. Barcelona: Flamboyant, 2021 
Ningú́ vol una mofeta a prop. No se li obre la porta, a una mofeta. No se la convida a passar. I 
encara menys si a la casa s’hi desenvolupa una iImportantíssima Investigació́ Mineralògica. I, 
per descomptat, mai de la vida s’hauria de permetre que s’hi mudés. Però̀ en Mofeta ha arribat 
a can Teixó́ per quedar-s’hi. I sembla que en Teixó́ s’hi haurà̀ de resignar, encara que en Mofeta 
li capgiri l’existència. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí. 
 
 
 
 
 

http://ekare.es/libros/la-millor-jugada-den-madani/
https://issuu.com/kalandraka.com/docs/l-agent-x99-cat
https://issuu.com/editorialflamboyant/docs/cat_skunk_and_badger_issuu/2


 

    

 
 
A partir de 10 anys 
 

 
GRAVEL, E. L’Olga i l’estranya criatura sense nom. Barcelona: Blackie books, 2021 
L’Olga vol ser una gran zoòloga i científica, i té un superlaboratori a la seva habitació. Un dia 
descobreix una nova criatura molt peculiar anomenada Meh. Serà una nova espècie? L’Olga 
adora els animals, mentre que els humans no li agraden gaire. En aquesta aventura, però, 
aprendrà que els humans no estan tan malament com ella creu. 
 
 

 
 
MARTÍ, M. ; SALOMÓ, X.  Sunakai. Barcelona: Flamboyant, 2021 
El mar s’ha convertit en un immens abocador sense vida submarina. Dues 
germanes sobreviuen en una illa de plàstic, entre la deixalla. Un petit 
accident canviarà̀ el rumb de les coses. Una força atàvica està a punt 
d’emergir. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí.  
 
 
 

MORPURGO, M.  L’Illa dels frarets. Barcelona: Bambú, 2021 
Una nit de tempesta, el fort onatge va fer impactar un vaixell contra les roques. Les veles 
es van esquinçar i els pals es van trencar. Quan els passatgers ja havien perdut totes les 
esperances, enmig de la foscor, van albirar un bot que s’acostava. Un home remava a 
contracorrent, per sobre de les onades, i s’anava apropant cada cop més al vaixell. El record 
d’aquella nit va marcar per sempre l’Allen. Aquesta és la història d’una amistat que va 
canviar una vida, un fraret perdut, un nen i un artista solitari. Aquesta és la història d’una 
vida i com tan sols un fet pot canviar-ho tot per sempre. 

 
 
 
  GRATZ, A.  L’Amy i la biblioteca secreta. Barcelona: Takatuka, 2021 
Quan l’Amy s’adreça a la biblioteca de l’escola per recollir el seu llibre favorit, 
s’adona que no és al seu lloc. D’entrada pensa que potser l’ha agafat una altra 
persona, però la bibliotecària li explica que l’ha hagut de retirar perquè alguns 
pares l’han considerat inapropiat per a una escola de primària. El llistat d’obres 
prohibides pel consell escolar s’anirà engruixint a mesura que passin els dies. 
L’Amy i els seus amics, decidits a fer front a aquesta situació, crearan la 
Biblioteca de Llibres Prohibits l’Armariet i viuran una aventura els grans 
protagonistes de la qual són els llibres. Una novel·la sobre noies i nois valents, i sobre la censura 
i la llibertat de llegir. 
 
 
 
 
 

https://issuu.com/editorialflamboyant/docs/cat_sunakay_issuu


 

    

 
 
 
A partir de 12 anys 
 
 
 

 
PARDO BAZAN, E,  La cita y otros cuentos de terror. Madrid: Nórdica, 2021 
Una invitació a la sorpresa, a l’admiració. Això són, entre moltes altres coses, els contes 
d’Emilia Pardo Bazán. Deu extraordinaris contes de terror. 
 
 
 

 
SANTOS, C. Ben. Barcelona : Edebé, 2021 
Hi ha persones que desperten tanta fascinació com rebuig, que t’atreuen com un 
imant i alhora et fan por, i alguna cosa et diu que val més que te’n mantinguis lluny. 
Aquesta història és la d’una d’aquestes persones. Es diu Ben, i potser ja n’has sentit 
a parlar. De fet, aquesta història comença en un funeral. El mort no tenia ni vint-i-
quatre anys i l’han assassinat. Uns paios que el  detestaven van decidir matar-lo a 
cops. Al comiat només hi han assistit vuit persones. Quan moren, què ens en queda, 
d’aquells que hem estimat? Nosaltres. Quedem nosaltres. La nostra memòria. I el 
que en fem, dels records. 

 
SELZNICK, B. Caleidoscopio. Boadilla del Monte : SM, 2021 
Un vaixell. Un jardí. Una biblioteca. Una clau. Calidoscopio narra la història del vincle entre 
dues persones que va més enllà del temps i l’espai, de la memòria i els somnis. El nucli de la 
seva relació és un misteri relacionat amb la natura de l’amor i la tristesa, que cada lector 
resoldrà de manera diferent.  
 
 

 
MORISINOTTO, D: La deslumbrante luz de dos estrelles rojas. Boadilla del Monte: SM; 
2021 
En Viktor i la Nadya són bessons, tenen catorze anys i mai no s’han separat. Però quan 
esclata la guerra i Leningrad ha de ser evacuat per escapar de l’exèrcit nazi, el camí dels 
dos germans se separa. En Víktor acabarà a Sibèria, molt lluny de la Nadya, però 
decideix emprendre un llarg viatge per trobar-la , encara que sigui dur, encara que hagi 
de veure armes i sang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Poesia 
 
ARRAYAS, A. Un any de poesia. Barcelona: Bindi Book, 2020  
En aquesta antologia poètica trobareu un recull de poemes, refranys i cançons per a 
cada setmana de l’any, petites joies que formen part del nostre llegat cultural. 
Si vols llegir-ne un fragment, aquí. 
 
BESORA, R. Les oques van descalces. Barcelona: Edebé, 2021 
A Les oques van descalces els versos són un festival d’emocions gràcies a la musicalitat del 
llenguatge, rimes delicioses, belles metàfores, dosis d’humor i fina ironia, que, acompanyats 
d’unes il·lustracions extraordinàries, conviden petits i grans a endinsar-se de ple en la poesia. 
 
 

MOLIST, P. ; VARELA, A. Rastellera de colors. Barcelona: Minimini Babulinka, 
2021 
44 poemes endreçats per famílies de colors, que ens descobreixen l’origen i 
el nom dels colors, així com personatges i històries inoblidables. Com una 
capsa de colors per estrenar, aquest poemari proposa un poema per a cada 
tonalitat. 
Si vols llegir-ne un fragment, aquí. 
 
 
 
Coneixements 
 
CONCOSTRINA, N. La història en apuros: 5 notables, 4 sobresalientas y un 
mastuerzo. Barcelona: Montena, 2021  
Moments claus que ho van canviar tot. Deu personatges que s’enfronten a 
grans moments històrics, i no tots surten indemnes! 
 

 
 
FERRER, I. Enciclopedia visual de los sonidos. Barcelona: A Buen Paso, 2021  
Durant el confinament de la primavera del 2020 l’autor, Isidre Ferrer, es va quedar 
impactat pel silenci que ens envoltava. Quan van desaparèixer els sorolls de la ciutat, una 
infinitat de petits sons van fer-se presents. 

 
RODRIGUES, A. Aquí qui mana?: un llibre sobre política per a la mainada. Barcelona: 
Takatuka, 2021  
Llibre sobre política fet amb mainada i per a la mainada. Des de la infància el nostre imaginari 
està poblat d’històries de reis i reines, mestres i aprenentes. En el dia a dia, de formes 
d’organització política n’hi ha per tot arreu, des de la direcció de l’escola a la capitana de 
l’equip. Però al capdavall, què és el que fa que un rei sigui rei? Per què hi ha persones que 
manen i d’altres que obeeixen, tant als contes de fades com a la nostra vida?  
Un llibre que no ofereix respostes, però que donarà peu a moltes converses. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí. 
 

https://lafinestralectora.cat/wp-content/PDFS/bindibooks/tasts/UnandepoesiaTAST.pdf
https://issuu.com/babulinkabooks/docs/rastellera_de_colors_poesia_infantil_babulinka_iss
http://www.takatuka.cat/pdf/9788417383879_aqui_qui_mana_cat_muestra_interior.pdf

