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CASA!

CASA!
Dibuixo una casa: parets, porta,
finestres, teulada, xemeneia.
També un núvol i flors i arbres.
També família i amics i mascotes.
A casa, guardo les meves coses,
els meus secrets i els meus desitjos.
A casa, jugo, passejo, treballo...
llegeixo!
I em protegeixo del sol, de les
tempestes i de les pors.
Si la casa queda lluny o ja no té
parets ni finestres ni porta,
la casa és un dibuix que persisteix
a dins meu, a dins nostre,
al cap i al cor.
Casa meva.
Casa nostra.
Casa!
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ARQUITECTES,
PALETES I
CONSTRUCTORS
PETITS LECTORS

ADILLÓN, Dàlia. Antoni Gaudí. Pontevedra: Kalandraka, 2015. ISBN 9788484649229.
Una biografia breu i il·lustrada de l’arquitecte català més universal. Es fixa especialment en
alguns dels elements de la natura que van esdevenir font d’inspiració per imaginar els seus
edificis.
BEATY, Andrea. Pere Perfecte, arquitecte. Il·lustr. David Roberts. Barcelona: Beascoa, 2018.
ISBN 9788448849818.

En Pere és un nen que des de ben petit mostra a tothom el que més l’apassiona: la construcció.
Per exemple, és capaç d’aixecar grans torres amb peces de construcció, de fer una rèplica de
la Gran Esfinx...
BILLAUDEAU, Julien. Res de res. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2017. ISBN 9788416578597.
Aquest és un conte en clau ecologista. Què passa quan algú es posa a construir sense aturador i
no deixa cap espai als arbres, als animals, a la natura? Res de res, com diu el títol? Per pensar-hi.
DUVOISIN, Roger. La casa de les quatre estacions. Barcelona: Alba, 2018. ISBN 9788490654569.
Una família comença a reformar una vella mansió. Quan han de pintar-la no es posen d’acord
en el color i, a més, a la botiga només n’hi ha tres. Per sort, el pare trobarà una solució ben enginyosa per a la família i per als lectors.
HEREM, Thibaut. Dibújame una casa: ideas de arquitectura para crear y colorear. Barcelona:
Coco Books, 2013. ISBN 9788494165207.
Llibre interactiu per a infants i persones que els agradi l’arquitectura. Un viatge a través del temps
i al voltant del món. Per pensar, acolorir i familiaritzar-se amb els elements de l’arquitectura i
els edificis més coneguts.
HIGGINS, Carter. Tot el que cal per fer una casa en un arbre. Il·lustr. Emily Hughes. Barcelona:
Libros del Zorro Rojo, 2019. ISBN 9788494773358 (*).
«Tot el que cal per fer una casa en un arbre és temps i mirar amunt i pensar…» Així comença
aquest original manual d’instruccions que ofereix, pas a pas, un divertit joc d’imaginar, construir
i habitar cases diferents, allotjades als arbres més meravellosos.
MARTÍ, Meritxell. Els tres porquets. Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: Combel, 2017. (Mini
Pops) ISBN 9788498258844.
En aquest llibre de la col·lecció «Mini Pops», trobem cinc escenaris pop up del conte tradicional.
Una de les històries més famoses, on la construcció i els materials tenen una enorme importància en el desenllaç.
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L’obra. Il·lustr. de Robert Barborini, Benjamin Bécue, Pierre Caillou i Nesk. Barcelona: Combel,
2020. (Els Docs en Forma) ISBN 9788491015956.
Un llibre de cartró que conté un vocabulari amb més de cent il·lustracions de les eines, els
espais i els oficis que podem trobar en una obra de construcció, agrupats per seccions. Un vocabulari exhaustiu per als petits amants de la construcció.

LECTORS MITJANS
ALTARRIBA, Eduard. Descobrim l’arquitectura. Il·lustr. Berta Bardí. Barcelona: Joventut,
2020. ISBN 9788426146212.
Per conèixer coses sobre els edificis que ens envolten, aquesta és una introducció genial a
l’arquitectura d’arreu del món. Història, materials de construcció, edificis i arquitectes famosos
i molta més informació.
AOYAMA, Kunihiko. El señor arquitecto y los animales del bosque. Madrid: Errata Naturae,
2019. ISBN 9788416544929.
L’autor, arquitecte de professió, ens mostra com es construeix una casa al bosc, pas a pas, i
tenint en compte el punt de vista dels animals de l’entorn. Un àlbum sobre l’arquitectura i la
convivència.
BERRIO, Juan; RAYOS, Sonia; ANDRÉS, Silvana. En construcción. Albuixec: Litera, 2018. ISBN
9788494843914.

L’arquitectura transforma i canvia els espais. La Clara i el seu avi Urbano segueixen tot el procés
de construcció d’un nou edifici al seu barri: des de l'avantprojecte fins a l’execució final.
CORNILLE, Didier. Toutes les maisons sont dans la nature. París: Hélium, 2012. ISBN
9782358510950.

Si partim de la idea que l’arquitectura és com un joc d’infants, aquest llibre representa una primera mirada i incursió en deu edificis contemporanis presentats amb claredat i precisió.
DUCOS, Max. Juego de pistas en Volubilis. Madrid: Kókinos, 2007. ISBN 9788496629134.
Seguint deu pistes a la recerca d’un secret fantàstic, una nena recorre una casa que podria ser
una de les fites de l’arquitectura contemporània. Una proposta que pot ser gaudida tant per
infants com per adults.
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FERN, Tracey E. Pippo el boig. Il·lustr. Pau Estrada. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN
9788426137845.

Filippo Brunelleschi, conegut com Pippo el Boig, fou un artista incomprès que va haver de
competir amb un altre artista per la construcció de la cúpula de la catedral de Florència. Les
il·lustracions recreen l’arquitectura i ambient dels segles XIII i XIV.
MIGNON, Olivier. La casa a tu alcance. Il·lustr. Aurélie Lenoir. Barcelona: Oniro, 2009. ISBN
9788497544344.

Heus aquí una obra que fa una ullada a les cases i a les persones del món, tot analitzant les cases no només com a edificis sinó com a espais que tenen la funció d’acollir els seus ocupants i
esdevenir un lloc on viure agradable i càlid.
TRIVIZAS, Eugene. Els tres llobatons i el porc dolent. Barcelona: Ediciones Ekaré, 2014. ISBN
9788493684303. (*) L’edició en català està exhaurida però el llibre està disponible en l’edició
en castellà, Los Tres Lobitos y el Cochino Feroz. Barcelona: Ediciones Ekaré, 2009. ISBN
9788493650490.)

I si girem el conte? I si el porc fos el dolent de la història que vol enderrocar les cases dels tres
llobatons? Una divertida versió del conte tradicional on s’inverteixen els personatges i on la bellesa permetrà als llops constructors superar totes les adversitats. Amb enginy, perseverança
i moltes flors aixecaran una casa ben especial amb una fragància capaç de posar fi a la força
bruta del porc.
RASSAT, Thibaut. L’arquitecte i l’arbre. Barcelona: Coco Books, 2020. ISBN 9788412177633.
L'Òscar és un arquitecte obsessionat que tot estigui quadrat, classificat i organitzat. Un dia, un
arbre cau al mig de l’edifici en construcció i se li planteja un dubte enorme: tallar l’arbre o refer
els plànols? Una història que mostra la convivència entre l’home i la natura.
ZULLO, Germano. Los rascacielos. Il·lustr. Albertine. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2014.
ISBN 9788494161995.

Dos veïns multimilionaris inicien una competició absurda: fer que les seves mansions esdevinguin autèntics gratacels, més alts que el del veí. Tracten de superar-se sense fer cas als arquitectes. Una faula farcida d’humor sobre la bogeria humana i la competència.

* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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GRANS LECTORS
BOWKETT, Stephen. Croquis: un libro de arquitectura para dibujar: para arquitectos de todas
las edades. Barcelona. Coco Books, 2014. ISBN 9788494165221.
Recull de dibuixos suggerents per a aquells que els apassiona dibuixar el nostre entorn. Els edificis i paisatges triats il·lustren alguns dels conceptes bàsics de l’arquitectura moderna i actuen
com a estímul per crear noves propostes.
BOWKETT, Stephen. Croquis city: un libro de arquitectura para dibujar: para arquitectos de
todas las edades. Barcelona. Coco Books, 2016. ISBN 9788494516740.
Recull de dibuixos d’arquitectura que anima els arquitectes de totes les edats a imaginar i dibuixar les seves pròpies solucions urbanes. Se centra en la ciutat i planteja reptes tan atractius
com ampliar el pla Cerdà, fer un collage dels plànols de Barcelona i Londres...
GEIS, Patricia. Frank Lloyd Wright. Barcelona: Combel, 2019. ISBN 9788491015802.
Aquest és un viatge interactiu a través de l’obra de l’arquitecte americà Frank Lloyd Wright,
amb sorprenents finestres tridimensionals, edificis en 3D i una proposta d’activitat artística per
descobrir la vida i obra d’aquest genial arquitecte.
VILLATORO, Vicenç. La torre. Il·lustr. Joma. Barcelona: Cruïlla, 2006. ISBN 9788466114455. (*)
La filla de Gustave Eiffel, l’enginyer de la torre Eiffel de París i de l’esquelet de l’estàtua de la
Llibertat, ens explica les peripècies que acompanyen la famosa torre, des que la van concebre
fins que van decidir conservar-la, ja que d’entrada era una intervenció temporal.

* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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LES CASES AL LLARG
DEL TEMPS I DE L’ESPAI
PETITS LECTORS

ARANDA, Pablo. Casas del mundo. Il·lustr. Luisa Vera. Madrid: Anaya, 2018. ISBN 9788469847107.
Llegir és una gran aventura per conèixer altres mons i altres realitats. A països com el Japó, el
Camerun i altres indrets també hi viuen infants dins de cases certament diferents de les nostres!
BECQ, Cécile. Cases extraordinàries. Barcelona: Astronave, 2017. ISBN 9788467927085.
Si sou tafaners, segur que us ve de gust entrar dins la casa del Pare Noel, allà on dormen les
sirenes o dins del castell embruixat. Esteu preparats per emprendre aquest viatge fantàstic?
ELLIS, Carson. Mil hogares. Madrid: Alfaguara, 2015. ISBN 9788420418728 (*).
Podem intentar viure o apropar-nos a la vida dins de cases que estan entre la realitat i la imaginació. Cases d’altres països, caus d’animals, cases del passat i maneres diferents de viure!
GAY, Michel. Crominyó. Barcelona: Corimbo, 2001. ISBN 9788484700166.
Som a la prehistòria i vivim en un món fred i ple de neu. Els nostres avantpassats, petits i grans,
vivien de la caça i s’havien de moure freqüentment. Us podeu imaginar com era la seva vida?
GOLDSTYN, Jacques. Azadah. Barcelona: Joventut, 2017. ISBN 9788426144577.
L’Azadah és una noia afgana que vol conèixer món i sortir d’un futur ja traçat per a ella dins d’una
societat tancada. Ho vol fer de la mà d’una fotògrafa. Tanmateix, els seus plans s’estronquen i
lluitarà de valent per arribar a fer realitat el seu somni.
MIZIELINSKA, Aleksandra: MIZIELINSKI, Daniel. Casas: confortables, atrevidas, singulares,
atractivas, sorprendentes. Barcelona: Coco Books, 2013. ISBN 9788494003288.
Amb molta creativitat i una certa rauxa, us convidem a passejar-vos per un seguit de cases enginyoses i imaginatives construïdes per arquitectes reconeguts d’arreu del món.
SOURDAIS, Clémentine. Cases del món. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 9788466126274.
Voleu fer una volta al món? Desplegant pàgina rere pàgina, descobrireu com viuen els nens i
nenes del nostre planeta, fins i tot als llocs més recòndits que us pugueu imaginar.

* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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LECTORS MITJANS
BRAMI, Maïa. El món és casa meva. Il·lustr. Karine Daisay. Barcelona: Zahorí de Ideas, 2019.
ISBN 9788494713552.

Si sou bons viatgers, aquest és el vostre llibre. Vint-i-dos infants de diferents països us explicaran el seu dia a dia i com són les cases on viuen, a part de poder conèixer una mica més el país
d’on són.
CANDEL, Francesc. Una nova terra. Il·lustr. Cesc. Barcelona: Associació de Mestres Rosa
Sensat, 2015. (Mars) ISBN 9788494529054.
Els anys cinquanta i seixanta van ser els anys durs de la immigració que anava arribant a Catalunya. Un cop el pare trobava feina, la família s'instal·lava en una barraca. Amb els anys, aconseguien finalment un pis a la perifèria de la gran ciutat.
CASSANY, Mia. Cases: Atles de les llars del món. Il·lustr. Paula Blumen. Barcelona: Mosquito
Books, 2017. ISBN 9788494561634.
Cada casa té una personalitat pròpia i no n’hi ha dues d’iguals. Les seves mascotes, les persones
que hi viuen, els paisatges i les curiositats amagades, fan de cada llar al món un lloc únic i divers.
DUMAS, Philippe. Una granja de otra época. Sant Joan Despí: Corimbo, 2010. ISBN
9788484703822.

Com devia ser la vida d’una granja en el passat sense els mitjans que tenim ara? El conreu de la
terra el feien les persones amb l’ajuda dels animals i grans i petits treballaven de sol a sol per
tirar-les endavant.
LAFFON, Caroline. Casas del mundo explicadas a los jóvenes. Il·lustr. Frédéric Malenfer. Barcelona: Oniro, 2009. ISBN 9788497543859.
Us ve de gust fer un tomb per saber com es construeixen moltes cases tradicionals en diferents
parts del nostre món?
LEWIS, J. P. La casa. Il·lustr. Roberto Innocenti. Barcelona: Símbol Editors, 2020. ISBN
9788415315865.

A partir de la imatge d’una casa veurem el pas del temps durant tot el segle XX. Les imatges
narren tant les èpoques difícils, amb guerres o pobresa, com d’altres més felices o pròsperes.
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MONTALBÁN, Carmen. Estás en la luna. Il·lustr. Pilar Millán. Sevilla: Kalandraka, 2008. ISBN
9788496388475. (*)

La malaltia d’Alzheimer comença a deixar enrere els records de Bahía, l’àvia de Baraka. Uns
records que anirà relatant a la seva neta com a llegat i herència contra l’oblit injust. Totes dues
viuen en una haima d’un desert llunyà d’un altre país, on van arribar després de l’expulsió del
seu poble del Sàhara Occidental.
RIDDELL, Chris. Ottolina i la gata groga. Barcelona: Cruïlla, 2008. ISBN 9788466120425.
Els pares de l’Ottolina sempre estan de viatge i ella viu amb un ésser petit i pelut, el senyor
Munroe. Un dia comencen a desaparèixer gossos i tots dos es posen mans a l’obra: han de descobrir què passa.
RIMBAU, Roser. La carta. Il·lustr. Rocío Araya. Barcelona: Takatuka, 2018. ISBN 9788417383077.
Un infant africà dibuixa al seu pare, que ha marxat a Europa, tot allò que creu que pot ser que
enyori des que va marxar del poble (gallines, cartes, el pou, el mercat…).

GRANS LECTORS
BONDOUX, Anne-Laure. Les llàgrimes de l’assassí. Barcelona: Baula, 2012. ISBN 9788447925131.
(*)

Els límits de l’extrem sud de Xile són l’escenari d’aquesta colpidora història on res és el que
sembla. Un assassí, un nen innocent i altres personatges compartiran camins i vivències profundament humanes, de risc i superació vitals.
CARBÓ, Joaquim. La casa sota la sorra. Barcelona: Estrella Polar, 2017. ISBN 9788499320069.
En Pere Vidal, un jove barceloní, troba feina al Caire a partir d’un misteriós anunci al diari.
Després d’un emocionant recorregut per la ciutat egípcia i les terres del Nil, arribarà a la casa
sota la sorra, que és la seu d’una organització secreta que es dedica a tota mena de negocis poc
honestos…
* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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ERRERA, Eglal. L’estiu dels papafigues. Barcelona: Cruïlla, 2008. ISBN 9788466121064. (*)
La Rebecca té deu anys i inicia les vacances a la seva «casa del desert», on espera l’arribada
dels beduïns i, en particular, del Dahoud, l’amic nòmada que estima, com estima la natura i el
paisatge de sorra amb color de figues que els envolta.
HAN, Jenny. Un estiu diferent. Barcelona: Fanbooks, 2019. ISBN 97884175155386.
La Belly espera amb candeletes que arribi l’estiu per poder-se retrobar amb la Susannah –la
millor amiga de la mare– i els seus fills, en Jeremiah i en Conrad, a la casa de la platja. Una casa
que serà testimoni de tot el que els va succeint al llarg dels anys.
MCGUIRE, Richard. Aquí. Barcelona: Salamandra, 2015. ISBN 9788416131167.
Còmic experimental que se centra en la imatge d’una habitació, una sala d’estar, on apareixen
finestres que mostren aquell mateix espai en diferents èpoques que van des de l’inici del planeta Terra fins a la seva destrucció.
ROCA, Paco. La casa. Bilbao: Astiberri, 2016. ISBN 9788416251629.
Tres germans tornen a la casa familiar on van créixer un any després de la mort del seu pare.
Si bé la seva primera intenció és vendre-la, els records compartits aniran canviant la forma de
sentir i de viure el moment present.
TORRES, Daniel. La conquista de la casa: un gran viaje en el tiempo. Barcelona: Norma, 2015.
ISBN 9788467920758.

Estem davant d’una obra que narra i parla de les cases en general, de la seva història, l’arquitectura
i les persones que les habiten al llarg del temps. L’autor inicia el llibre explicant que la casa és
alguna cosa més que un espai físic, és allà on ens sentim a gust i segurs.

* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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ESPAIS INTERIORS I
EXTERIORS
PETITS LECTORS

BOURGET, Laëtitia. La meva casa al bosc. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2019. ISBN
9788484703822.

Sou convidats a recórrer el camí que va cap a una casa al mig del bosc. I un cop hàgiu arribat davant la porta, deixareu les sabates a l’entrada i descobrireu, pas a pas, com és l’interior
d’aquesta casa. El mateix àlbum us ajudarà a fer aquest viatge!
BOYD, Lizi. Tiempo libre. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2016. ISBN 9788494512377.
Per un infant, no cal anar gaire lluny per trobar un espai de joc. Dins i fora de casa, l’habitació o
el jardí són llocs màgics per jugar i passar-ho bé.
BROWN, Margaret Wise. Bona nit, lluna. Il·lustr. Clement Hurd. Barcelona: Corimbo, 2018.
ISBN 9788484705864.

La lluna és a fora, i il·lumina tots els objectes quotidians que ens envolten, als quals el conillet
desitja bona nit. Una cadència suau i plàcida per agafar el son.
DEMOIS, Agathe; GODEAU, Vincent. Villa Escondite. Barcelona: Patio, 2018. ISBN
9788417376345.

En aquesta ciutat res és el que sembla, i gràcies a una lupa màgica descobrirem que als jardins
i als interiors dels edificis s’hi amaguen tota mena de personatges. Cases, cotxes, arbres, museus, botigues i altres indrets us descobriran moltes sorpreses. Teniu al vostre abast tota una
ciutat per explorar!
GAROCHE, Camille. Una casa con sorpresas: sigue al gato. Barcelona: Patio, 2018. ISBN
9788417114992.

Acompanyem aquest gat una mica poruc, i amb ell descobrirem totes les estances d’aquesta
casa, des del soterrani fins al terrat.
ISERN, Susanna. Al terrat. Il·lustr. Marjorie Pourchet. Manresa: La Fragatina, 2016. ISBN
9788416566471.

Aquest terrat és l’escenari d’una història d’amor entre un colom lliure i una cadernera tancada
en una gàbia. La mirada observadora d’un nen farà que es compleixi el somni dels dos ocells de
retrobar-se en llibertat.
PASCUAL DE LA TORRE, María. Malacatú! Mataró: A Buen Paso, 2018. ISBN 9788494744655.
Una disputa a l’hora de rentar-se les dents inicia una guerra d’encanteris entre mare i fill on
intervenen tots els estris de la casa. Les transformacions són cada cop més esbojarrades i originals.
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ORAM, Hiawyn. En el desván. Il·lustr. Satoshi Kitamura. Mèxic, DF: Fondo de Cultura
Económica, 2002. ISBN 9681641124.
Un nen que puja a les golfes i a través d’una finestra descobreix un món infinit d’altres finestres
per obrir i explorar.
ROCCO, John. L'apagada. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2013. ISBN 9788494047534.
Gràcies a l’apagada general de llums de la ciutat, els habitants d’una casa redescobreixen el
terrat, les estrelles i els veïns. Apaguem els llums?
SALOMÓ, Xavier. Quin caos d'habitació! Barcelona: Cruïlla, 2014. ISBN 9788466136914.
Cada dia de la setmana l’habitació del Pau està més desendreçada i plena d’andròmines, roba,
joguines i papers. El pare, pacientment, li demana que l’endreci, i finalment, el dissabte... a jugar!
VAN ZEVEREN, Michel. La puerta. Sant Joan Despí: Corimbo, 2008. ISBN 9788484702863. (*)
Una porta hauria de servir per tenir intimitat quan vas al bany, no? Doncs sembla que a la Clea
no li funciona i tothoooom entra a molestar!

LECTORS MITJANS
ALBO, Pablo. La perillosa casa horrible. Il·lustr. Claudia Ranucci. Barcelona: Edebé, 2010.
ISBN 9788423695829.

Una casa del carrer té la fama d’estar plena de monstres. El dia que ens decidim a entrar-hi
potser descobrirem que, els monstres, són més a prop del que ens pensem.
CAMISES, Joan. Formigues a la cuina. Il·lustr. Marta Contreras. Tarragona: Piscina, un Petit
Oceà, 2013. ISBN 9788461631995.
Si descobreixes que a la teva cuina hi ha un reguitzell de formigues, no se t’acudeixi dir-l’hi a la
mare... la seva primera reacció serà la de voler eliminar-les!
DALMAU, Alba. Capgirat. Il·lustr. Cinta Vidal. Barcelona: Bindi Books, 2020. ISBN
9788412108088.

Un dia, el món va trontollar, tot va quedar descol·locat i la gata Caliua va desaparèixer. Una història suggeridora que ens proposa de veure el món i els edificis des de punts de vista diferents.
* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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LE RAY, Anik. En Nat i el secret de l'esperança. Il·lustr. Rébecca Dautremer. Barcelona: Baula,
2010. ISBN 9788447921089. (*)
Una biblioteca sorprenent s’amaga en la casa que l’àvia ha llegat als seus nets. Els personatges
dels contes sortiran dels llibres i faran una petició desesperada a en Nat i la seva germana.
MOMA. Modern Life Casa. Barcelona: Coco Books, 2011. ISBN 9788493782160.
Llibre joc per practicar la distribució de la casa, el disseny i l’arquitectura. Parets, mobles, terres
i tota mena d'accessoris per jugar, pensar i construir una casa a la nostra mida.
RUBIN, Sean. Bolívar. Barcelona: ECC Ediciones, 2019. ISBN 9788417787660.
En Bolívar és el veí d’un nen, que sembla l’únic que veu que aquesta cua llarga i verda, les seves
grans dimensions i el seu estil de vida no són els d’un ésser normal...
SNICKET, Lemony. La oscuridad. Il·lustr. Jon Klassen. Barcelona: Océano Travesía, 2015. ISBN
9786077352976.

El soterrani és fosc, i allà s’hi amaga l’obscuritat. A través d’unes composicions de llum i ombres, ens endinsem en aquest soterrani per perdre-li la por.
STEWART, Sarah. La jardinera. Il·lustr. David Small. Barcelona: Caracas: Ekaré, 2012. ISBN
9788493991296.

La Lydia ha d’anar a viure a la ciutat amb el seu oncle seriós i eixut. Les plantes que ella tant
estima (la Lydia ve del camp) aconseguiran pintar un somriure en el rostre d’aquest forner que
semblava tan opac i distant.

GRANS LECTORS
HARROLD, A. F. Una cançó de molt lluny. Il·lustr. Levi Pinfold. Barcelona: Blackie Books,
2019. ISBN 9788417552176.
El dia que la Frank entra a casa d’en Nick es queda fascinada per la música misteriosa que surt
del soterrani. Quin secret amaga el seu amic? Què hi ha al final de les escales?
KAFKA, Franz. La metamorfosi. Barcelona: Educaula 62, 2019. ISBN 9788415954668.
Un dia, Gregor Samsa es desperta convertit en un estrany insecte. Davant del desconcert i el
fàstic que els produeix, la seva família opta per deixar-lo tancat al dormitori.
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* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

GRANS LECTORS
AMMANITI, Niccolò. Tu i jo. Barcelona: Angle, 2012. ISBN 9788415307013.
Mentre la seva mare es pensa que ha marxat a esquiar amb uns amics, en Lorenzo s’amaga al
soterrani del mateix edifici on viu. Té menjar i distracció per a una setmana, però una visita inesperada li trastocarà els plans.
BURNETT, Frances Hodgson. El jardí secret. Il·lustr. Núria Giralt. Barcelona: Viena, 2017. ISBN
9788483309629.

Després de perdre els pares en una epidèmia, la Mary viatja de l’Índia a Anglaterra, on s’instal·la
a la casa d’un oncle. Malgrat la incomprensió i la solitud, la descoberta d’un jardí secret ajudarà
la Mary a descobrir què és la felicitat.
HOLM, Jennifer L. Penny, caiguda del cel: retrat d'una família italoamericana. Barcelona:
Bambú, 2009. ISBN 9788483430644.
La Penny, d’onze anys, tot i ser dels Estats Units, té una part de família d’origen italoamericà. La
seva vida és un joc d’equilibris entre la rigidesa de la família americana i les trobades a la cuina,
al voltant d’un bon àpat, de la família més mediterrània.
LEE, Harper. Matar un rossinyol. Adaptació del text i les il·lustracions, Fred Fordham. Barcelona: Random Cómics, 2018. ISBN 9788417247218.
Les cases a vegades amaguen persones estranyes, i els jardins fan de separació entre vides properes, però que no es coneixen gens les unes a les altres; potser en tenim idees preconcebudes
que no s’ajusten a la realitat.
NORTON, Mary. Los incursores. Barcelona: Blackie Books, 2015. ISBN 9788416290284.
Sabeu quan a casa us desapareixen coses misteriosament, ara un botó, ara un anell…? Això és
cosa dels diminuts, uns éssers màgics de la mida d’un didal que viuen en racons amagats de la
nostra llar.
RUIZ ZAFÓN, Carlos. El príncep de la boira. Barcelona: Educaula 62, 2018. ISBN 9788415954552.
La família Carver s’instal·la en una casa prop de la platja, en un poblet tranquil de l’Atlàntic.
Però la calma que buscaven no arribarà fàcilment. La casa està envoltada de misteris, com ara
la mort en estranyes circumstàncies d’en Jacob, el fill dels antics propietaris.
VILLANUEVA, Muriel. Duna: diari d'un estiu. Il·lustr. Ferran Orta. Barcelona: Babulinka
Books, 2015. ISBN 9788494159077.
Aquell estiu abans de començar l’institut va ser únic i inoblidable per a la Duna. La caseta de
l’avi, en un poble arran de mar, va ser testimoni d’aventures, tristeses, descobertes i, és clar,
d’enamoraments.
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LES NO-CASES
PETITS LECTORS

ANDERSEN, Hans Christian. Ditona. Il·lustr. Max. Adapt. Caterina Valriu. Barcelona: La
Galera, 1998. ISBN 9788424614712. (*)
La Ditona no és més gran que el polze d’una mà i dorm dins d’una closca. De tan bonica com és,
captiva diversos animals que volen casar-se amb ella i que, fins i tot, la rapten. La petita haurà
de fugir fins a trobar refugi.
BARNETT, Mac. El llop, l’ànec i el ratolí. Il·lustr. Jon Klassen. Barcelona: Joventut, 2018. ISBN
9788426144966.

El ratolí és engolit per un llop, i vet aquí que dins d’aquella gran panxa tampoc s’hi està tan
malament! Un ànec ja hi viu, allà dins, i ara ja té amb qui compartir taula, vetllades i jocs. Però…
aquesta vida plàcida durarà per sempre més?
CRUCHAUDET, Chloé. Escampar la boira. Barcelona: Joventut, 2018. ISBN 9788426145413.
Un divertit còmic on una colla d’amics viuran divertides aventures riu avall que compartiran i
els faran veure i viure situacions inesperades.
FOGLIANO, Julie. Una casa que fue. Il·lustr. Lane Smith. Barcelona: Océano, 2018. ISBN
9786075276625.

Una casa abandonada sempre té una història. Mentre no la coneixem, sembla que aparegui del
no-res. Els infants protagonistes d’aquest llibre intentaran desvelar el passat d’una llar que troben i de les persones que la van habitar.
GRIFFITHS, Andy. La casa en el árbol de 13 pisos. Il·lustr. Terry Denton. Barcelona: RBA Molino,
2015. ISBN 9788427208490.
Us ve de gust conèixer una casa esbojarrada damunt d’un arbre on passen coses que ni us podeu imaginar? Té piscina transparent, una bolera, taurons salvatges i un laboratori subterrani
secret. I el més increïble és que anirà creixent i creixent en pisos!!!
ORTEGA, Esperanza. ¿Qué pasó en aquellos nueve meses? Il·lustr. Ana Suárez. Barcelona: A
Buen Paso, 2020. ISBN 9788417555382.
Abans de néixer, tots habitem una casa dins la mare que va canviant al llarg de nou mesos, com
nosaltres. Poema rere poema, voleu viure de nou aquest recorregut fins a sortir d’aquella llar?
* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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SÉNÉGAS, Stéphane. Què veus? Barcelona: Takatuka, 2017. ISBN 9788416003853.
Us imagineu passar les vacances amb un oncle que viu sol dins d’un far, en un lloc on no hi ha
res de res, llevat del gran mar, els animals de la costa i el cel?
RISARI, Guia. El vuelo de la familia Knitter. Il·lustr. Anna Castagnoli. Mataró: A Buen Paso,
2016. ISBN 9788494407697.
La família Knitter i els seus animals de companyia aprenen a volar gràcies al seu canari. Un dia d’estiu
marxen de vacances volant; al llarg del viatge compartiran noves maneres de viure i veure la vida.
TOLMAN, Marije; TOLMAN, Ronald. La casa del árbol. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2010.
ISBN 9788492857272.

Aquesta és la història d’un ós blanc que navega damunt d’una balena blava fins a arribar a una
casa construïda en un arbre que creix al bell mig del mar. Un cop decideix habitar-la i gràcies
al pas del temps, coneixerà altres animals que l’acompanyaran en aquest viatge que és la vida.
TORO, Grassa. Una casa para el abuelo. Il·lustr. Isidro Ferrer. Barcelona: Libros del Zorro
Rojo, 2014. ISBN 9788494161971 (*).
Quan les persones que estimem moren, poden continuar vivint d’una altra manera amb nosaltres. Només ens cal buscar un bon lloc i construir-los una nova casa on càpiguen les seves coses.

LECTORS MITJANS
HANNO. En Tolstoi, un conte de fades. Barcelona: Takatuka, 2010. ISBN 9788492696307.
Una noia es fa preguntes quan observa una persona «sense sostre» al seu carrer. Per ella mateixa, decideix apropar-se a ell per mirar de conèixer-lo i ajudar-lo.
HUGHES, Emily. Salvatge. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2015. ISBN 9788494416002.
La natura és la nostra primera llar, i la nostra protagonista en fa la seva gran casa. Al costat
dels seus companys, els animals, tots junts, viuen, juguen i s’eduquen en plena llibertat fins
que un dia apareix un altre ésser viu semblant a ella.
INNOCENTI, Roberto. El meu vaixell. Barcelona: Kalandraka, 2018. ISBN 9788416804382.
Els capitans de vaixell viuen molts dies i, fins i tot, molts anys dins la seva nau. Capità i vaixell
esdevenen companys de fatigues que passen per moments de calma i situacions tempestuoses. Les il·lustracions d’aquesta història us detallaran amb minuciositat aquest tipus de vida.
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KOBALD, Irena. Les dues mantes. Il·lustr. Freya Blackwood. Barcelona: Símbol, 2016. ISBN
9788415315308.

Lluny de casa ens sentim espantats, tristos, desemparats. Si teixim una nova manta que ens
aculli, amb les noves paraules, colors i amics que descobrim, tornem a tenir un refugi que ens
aixopluga.
LIENAS, Gemma. 2CV. Il·lustr. Clara Roca. Barcelona: Estrella Polar, 2010. ISBN 9788499321806.
A Barcelona, un dos cavalls vermell abandonat és la casa on viuen en Manuel i en Víctor, dos
germans que han fugit d’un suburbi de barraques on malvivien. Per sobreviure descobriran el
món marginal que la nostra societat amaga.
LONGAN, Laia. Jo que vaig dormir amb lleons. Il·lustr. Sonja Wimmer. Barcelona: Animallibres,
2014. ISBN 9788415975175.
En Tom viu en un orfenat i vol cercar el seu pare i els seus orígens. Aquest desig el mou per unirse a un circ i així poder viatjar i estar al costat dels animals més fascinants del món.
SENDAK, Maurice. Som a la claveguera amb en Pau i en Pere. Pontevedra: Kalandraka, 2019.
ISBN 9788484643661.

Seguint el fil de dues cançons tradicionals infantils, Sendak relata com dos infants que viuen
sols salven un bebè capturat per les rates. D’aquesta manera, construeix una al·legoria en defensa de la infància més vulnerable.
STAMM, Peter. Per què vivim als afores de la ciutat. Il·lustr. Jutta Bauer. València: Tàndem,
2008. ISBN 9788481317800.
Una crisi immobiliària com la que es pateix fa temps llança algunes famílies al carrer, a cercar un
lloc on poder sentir-se com a casa. Avui pot ser el barret de l’oncle i demà la lluna, o dins d’un
violí o al bosc… Sigui on sigui, del que es tracta és de compartir el dia a dia amb el que portin
les seves vint-i-quatre hores.
STEIG, William. L'illa d’Abel. Barcelona: Blackie Books, 2018. ISBN: 9788417059569.
El ratolinet Abel porta una vida plàcida amb la seva estimada Amanda. Però vet aquí que un dia
és arrossegat per una tempesta que el porta fins a un indret desconegut i inhòspit. Haurà de
sobreviure tot sol, com Robinson Crusoe. Ho aconseguirà?
TURKOWSKI, Einar. Cuando las casas regresaron flotando. Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2013. ISBN 9788494033698.
Apropeu-vos a un món imaginari d’escenaris, poblats i habitants per construir possibles històries. Qui viu dins les diferents cases? Als jardins? I algú viu al cel?

18

GRANS LECTORS
ALMOND, David. El noi que nedava amb les piranyes. Il·lustr. Oliver Jeffers. Barcelona: Bambú,
2016. ISBN 98784834343000.
La vida de l’Stanley canvia el dia que decideix viure de firaire i treballar en un espectacle de
nedar amb piranyes. La seva relació amb els peixos és tan especial que la seva fama travessarà
fronteres.
APPELFELD, Aharon. Adam i Thomas. Barcelona: Cruïlla, 2015. ISBN 9788466139908.
L’Adam troba en Thomas dins del bosc. Les seves mares els han portat allà perquè la situació
al gueto ja és insostenible i corren perill. Tots dos faran d’un arbre el seu refugi mentre la seva
amistat s’anirà enfortint, enfrontant-se a moments durs i mirant de respondre preguntes essencials de la vida.
BARRIE, J. M. Peter Pan en los jardines de Kensington; Peter Pan y Wendy. Il·lustr. Antonio
Lorente. Saragossa: Edelvives, 2019. ISBN 9788414017333.
Tot un clàssic! Un infant que no volia créixer, en Peter Pan, viu a l’illa de Mai Més. Allà volaran
també la Wendy i els seus germans, que coneixeran, entre altres mítics personatges, els nens
perduts i la fada Campaneta, que viuen dins d’una cova per por dels pirates.
CALVINO, Italo. El baró rampant. Barcelona: Educaula 62, 2017. ISBN 9788415954422.
Cosimo Piovasco di Rondò, fill d’un noble, decideix pujar dalt d’un arbre com a protesta. Mantindrà aquesta decisió al llarg de tota la seva vida, compromesa amb els valors de la llibertat i
l’ajut als més necessitats, sense posar mai els peus a terra.
DE FOMBELLE, Timothée. Tobi Lolness: un mil·límetre i mig d’heroisme. Barcelona: Labutxaca,
2011. ISBN 9788499303567.
Una aventura trepidant succeeix dins d’un gran roure. En Tobi Lolness habita aquest arbre des
de temps immemorial. Però arribarà un dia en què haurà d’escapar-se i deixar la seva família
empresonada i condemnada a mort.
FUNKE, Cornelia. El senyor dels lladres. Barcelona: Estrella Polar, 2014. ISBN 9788490573463.
A Venècia viu l’anomenat Senyor dels Lladres, un misteriós personatge que, juntament amb una
colla de nens i dos germans orfes, intentarà sobreviure i resoldre l’enigma que envolta una peça
d'art dotada de poders màgics, entre d’altres.
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GAIMAN, Neil. El llibre del cementiri. Il·lustr. Chris Riddell. Barcelona: Estrella Polar, 2009.
ISBN 9788492790791.

Un infant salva la vida després de fugir fins al cementiri que hi ha davant de casa seva. Allà serà
acceptat com un esperit més per part de les ànimes que hi viuen. Tindrà tutor i l’educaran però,
contradictòriament, no podrà sortir del cementiri si vol continuar viu.
LESTRADE, Agnès de. Un indi al jardí. Barcelona: Takatuka, 2015. ISBN 9788416003419.
Imagineu-vos que un dia trobeu el vostre pare al jardí de casa, vestit d’indi, i us diu que viurà allà,
dins d’un tipi, perquè espera un senyal que li permeti reprendre la seva vida quotidiana. Potser
s’ha trastocat? O no?
MONTAÑÁ, Rubèn. La nena de l’arbre. Il·lustr. Mercè López. Barcelona: La Galera, 2014. ISBN
9788424652173.

L’Ona és una noia curiosa. Un dia descobreix l’Aurèlia, una nena que viu dalt d’un arbre. Aquesta
troballa li canviarà la vida. Ningú pregunta per l’Aurèlia i, davant l’estranyesa d’aquest fet, l’Ona
es posarà a investigar de valent per fer sortir a la llum un secret amagat.
PITCHER, Annabel. La meva germana viu sobre la llar de foc. Barcelona: La Galera/SAU, 2012.
ISBN 9788424642792.

La Rose va morir tràgicament i viu en un gerro, sobre la lleixa de la llar de foc. Tot i no existir, la
seva presència és el centre de la vida d’una família que s’ensorra i que intenta sobreviure.
SELZNICK, Brian. La invenció de l’Hugo Cabret. Barcelona: Cruïlla, 2007. ISBN 9788466118415.
L’Hugo viu entre les parets d’una estació de tren de París. La seva obsessió és intentar reparar
un autòmat que havia trobat el seu pare. Quan ho aconsegueix, queda impactat per la reacció
de la màquina i tot just començaran a succeir un seguit d’aventures i descobriments trepidants.
TELLER, Jane. No-res: què és important a la vida? Barcelona: Comanegra, 2020. ISBN
9788415097549.

Un noi de catorze anys deixa l’escola després de sentir i dir que res importa i que no paga la
pena fer res. Puja a un arbre i des d’allà increpa els seus companys, que voldran demostrar-li
que la vida té un sentit. Tanmateix, no sempre és fàcil trobar significat a allò que passa i assumir
circumstàncies que poden arribar a ser molt dramàtiques.
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CASES
COMPARTIDES
PETITS LECTORS

ALCÁNTARA, Ricardo. Qui soc, avui? Il·lustr. Miriam Ben-Arab. Vilanova i la Geltrú: El Cep i
la Nansa, 2018. ISBN 9788417000721.
Viure en una casa d’acollida a l’espera que la mare et pugui venir a buscar no és fàcil, però la
Júlia té un truc que funciona molt bé: cada dia es pregunta «Qui soc, avui?» i no deixa mai de
somiar, perquè ella sap que, tard o d’hora, els somnis es fan realitat.
DUBUC, Marianne. Casa teva, casa meva. Barcelona: Joventut, 2020. ISBN 9788426146519.
Alguna cosa s’està preparant al carrer de les Galetes, número 3, perquè tots els veïns estiguin tan esverats! Sembla que avui el Conillet fa anys i tots estan convidats a la seva festa
d’aniversari!
GIL, Carmen. La casa del misteri. Il·lustr. Riki Blanco. Fotografia Artur Ribas. Barcelona:
Combel, 2007. ISBN 9788498252606. (*)
Quina mena de gent deu viure a la casa del misteri? Doncs mira, gira pàgina i podràs visitar cada
personatge a la seva habitació: fantasmes, bruixes, dracs, vampirs…
GOBEL, Doro. Nuestra casa: una historia en dibujos. Il·lustr. Peter Knorr. Salamanca: Lóguez,
cop. 2016. ISBN 9788494429569.
Malgrat que a les ciutats cadascú viu tancat al seu pis, els barris es converteixen en una gran
família on ens arribem a conèixer tots. Ha nascut un bebè? Qui fa una festa al jardí? Qui viu a
la caravana?
HATKE, Ben. Júlia i la casa de les criatures perdudes. Barcelona: Norma, 2016. ISBN
9788467922004.

La casa de la Júlia és gran, bonica i al costat del mar. Com que viu sola i té molt espai lliure, la
Júlia decideix obrir-la i convidar tots els éssers perduts que no tinguin on viure.
KOHARA, Kazuno. La casa encantada. Barcelona: Picarona, 2015. ISBN 9788416117291.
Si un dia has d’anar a viure a una casa encantada i t’hi trobes un munt de fantasmes esperant-te,
no pateixis gens. Segur que són més fàcils de tractar del que pots imaginar-te.

* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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LASSERRE, Hélène. Meravellosos veïns. Il·lustr. Gilles Bonotaux. Barcelona: BiraBiro, 2016.
ISBN 9788416490301.

A través de les finestres, el terrat i el tros de carrer d’aquest edifici, podem conèixer la vida i
les relacions de tota una colla de veïns que, vulguis o no, comparteixen neguits i anhels.
ROOT, Phyllis. La casa de la Mei. Il·lustr. Delphine Durand. Barcelona: Baula, 2005. ISBN
9788447914272.

La Mei i el seu gat Tei s’han construït una caseta per a ells dos. Com que són molt generosos,
però, no dubten a acollir tots aquells que necessiten una habitació. Aviat, però, la casa sembla
un hotel!
SÍS, Peter. Madlenka. Barcelona: Ekaré, 2018. ISBN 9788494885914.
Quan a la Madlenka li cau una dent i vol explicar-ho a la gent que s’estima, s’adona que ha de fer
la volta per tota l’illa de cases. El seu barri és casa seva, i els seus veïns, la família.
SODERGUIT, Alfredo. Els capibares. Barcelona: Ekaré, 2020. ISBN 9788412060096.
Els capibares són uns animals estranys, grossos i peluts que un dia van arribar en un galliner.
No hi havia lloc per a ells i tampoc podien tornar a casa. Gallines i capibares estaven destinats
a entendre’s.
TSARFATI, Einat. Els veïns. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, cop. 2018. ISBN 9788417303075.
Si puges escales amunt tots els pisos d’un edifici, a cada replà, trobes les portes dels veïns.
Segur que alguna vegada t’has imaginat com és l’interior de les seves cases. Quins misteris
amaguen?
UNGERER, Tomi. Els tres bandits. Barcelona: Kalandraka, 2012 (Llibres per Somniar). ISBN
9788484645511.

Un dia la vida dels tres bandits va fer un tomb i, farts de robar sense motiu, van decidir comprar
un castell per poder acollir tots els infants del món que no tinguessin un lloc on viure.
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LECTORS MITJANS
BADAL, Josep Ll. El misteri de la lluna. Il·lustr. Zuzanna Celej. Barcelona: La Galera, 2016
(Hopi; 1). ISBN 9788424658366.
Una nit, dos alumnes de l’internat Sharlok Home troben un cadell de gos. A banda de resoldre
els misteris que amaga l’internat, ara en Ferran i la Balbina tenen una nova preocupació: com
amagar en Hopi del terrible professor Salami?
CANOSA, Oriol. L’illa de Paidonèsia. Il·lustr. Gabriel Salvadó. Barcelona: La Galera, 2019.
(Grumets). ISBN 9788424664671.
Un nen de nou anys que acompanya els seus pares en un creuer està avorrit de les discussions
dels adults, i decideix fugir en un bot i anar a una petita illa on crearà Paidonèsia, el país dels
infants. Aviat hi haurà una bona colla d’infants, d’edificis i un munt de diversió.
FOLCK, Jordi. Vacances «alla romana» de la senyoreta Strauss i els seus amics. Il·lustr. Cristina
Picazo. Barcelona: Baula, 2012. ISBN 9788447925094.
El balneari Dolce Farniente de Roma acull els animals de companyia de les famílies més distingides d’Europa. Avui, però, hi ha un gran rebombori: la Senyoreta Strauss, una gossa de llanes
vienesa, acaba de desaparèixer.
JANSSON, Tove. Els Mumin a la Riviera. Barcelona: Coco Books, 2018. ISBN 9788494595295.
Amb la primavera, arriben les primeres notícies de com és de divertida i excitant la vida a la
Riviera. La família Mumin decideix viatjar-hi, instal·lar-se en un hotel de luxe i disfrutar del xampany, les festes i els banys.
LAMBECK, Silke. El senyor Silvestre. Il·lustr. Karsten Teich. Barcelona: Takatuka, 2009. ISBN
9788492696208.

En Maurici s’ha instal·lat fa poc a un nou pis. Ve d’una altra ciutat i aquest trasllat no li prova
gaire. Per sort, el seu nou veí, el senyor Silvestre, aconseguirà donar la volta al seu mal humor i
fer-li la vida una mica més fàcil.
MORA SANROMÀ, Amèlia. Missió secreta a l’hotel de luxe. Il·lustr. Pep Brocal. Barcelona:
Cruïlla, 2015 (Samanta F; 2). ISBN 9788466137744.
El detectiu Gener, amb l’ajuda fantasmal de la Samanta, entra d’incògnit a treballar a un hotel
de luxe on acaben de desaparèixer un grapat de joies de gran valor. Qui serà el lladre: algun
treballador o un client?
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MOURE, Gonzalo. En Maíto Padur. Il·lustr. Fernando Martín Godoy. Barcelona: Baula, 2003.
ISBN 9788447911219.

El pare del Maíto és a la presó. Com que no sap escriure, ell i el Maíto es comuniquen a través
de dibuixos. Les cartes que arriben a la presó posen una mica de llum a la dura vida dels presos.
PAULI, Lorenz. Rigo i Roc. II·lustr. Katrin Schärer. Lleida: Pagès Editors, 2018. ISBN
9788413030708.

En Rigo i en Roc viuen al mateix zoo. La seva amistat no deixa de ser curiosa perquè en Rigo és
un lleopard i en Roc, un petit ratolí. Però si t’apropes a la seva gàbia et quedaràs parat de les
converses filosòfiques que comparteixen.
ROS VILANOVA, Roser; OJUEL SOLSONA, Maria. Elna: la maternitat. Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Barcelona: Memorial Democràtic, 2018. ISBN 9788439396628.
A Elna, en un vell casalot, la suïssa Elisabeth Eidenbenz va crear una maternitat on va acollir les
exiliades catalanes i espanyoles que malvivien als camps de refugiats de la zona. Gràcies a ella
es va salvar la vida de gairebé sis-cents infants.
ROSSELL, Judith. El bruixot de Grimpen. Barcelona: Baula, 2019 (Els Misteris de Stella Montgomery). ISBN 9788447939626.
A la localitat costanera de Withering-by-Sea, la Stella Montgomery i les seves tietes s’allotgen
en un bonic hotel balneari de luxe. Sense voler, la Stella es veurà abocada a una gran aventura
després de presenciar l’assassinat d’un vell hoste de l’hotel.
STEINER, Jörg. El Gran Gris. Il·lustr. Jörg Müller. Santa Marta de Tormes: Lóguez, 2004. ISBN
9788489804807.

El Gran Gris porta tant temps tancat vivint en una gàbia de la fàbrica de conills que el dia que
s’escapa es col·lapsa: és incapaç de viure en llibertat

GRANS LECTORS
AVI. Ciutat d’orfes. Barcelona: Bambú, 2012. ISBN 9788483431726.
Estem al Nova York de 1893. El jove Maks, de tretze anys, haurà de deixar la seva feina de repartidor de diaris per infiltrar-se en un hotel de luxe on treballava la seva germana. Algú l’acaba
d’acusar de robar un rellotge i en Maks necessita trobar el veritable lladre.
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BILLET, Julia. La guerra de Catherine. Il·lustr. Claire Fauvel. Barcelona: Astronave, 2018. ISBN
9788467932058.

La Maison de Sèvres és una escola prop de París on es refugien infants jueus durant la Segona
Guerra Mundial. La Rachel hi descobrirà la seva passió per la fotografia. També hi descobrirà la
valentia dels homes i dones de la resistència.
FLEMING, Anne. La cabra. Carcaixent: Sembra, 2020. ISBN 9788416698394.
És possible que al terrat d’un bloc de pisos de Manhattan hi visqui una cabra? L’única manera
de saber-ho és intentar conèixer tots i cada un dels curiosos veïns que habiten aquest microcosmos novaiorquès.
GUTERSON, Ben. Hotel Winterhouse. Il·lustr. Chloe Bristol. Barcelona: La Galera, 2019.
ISBN 9788424663995.

Quan l'Elizabeth arriba a l’Hotel Winterhouse per passar el Nadal tot són preguntes: per què
l’han enviat aquí? Quin secret amaga aquest meravellós lloc? De qui és el llibre màgic que ha
trobat? Quina connexió té ella amb el propietari, el senyor Norbridge?
PUERTA LEISSE, Gustavo. Sentiments trobats. Il·lustr. Elena Odriozola. [Sant Sebastià]: Ediciones Modernas El Embudo, 2020. ISBN 9788412041873.
Compartim casa, som veïns, ens creuem, podem pensar que ens coneixem, però... és així realment? Allò que veiem, allò que sentim, les històries personals de cadascú, necessiten molta
calma i molta observació per poder ser intuïdes… Ho provem?
RIGGS, Ransom. La llar de Miss Peregrine per a nens peculiars. Barcelona: L’Altra, 2016 (La
Maquineta. Els Nens Peculiars de Miss Peregrine; 1). ISBN 9788494508561.
En Jacob, després de la mort del seu avi, intenta seguir el fil de les històries misterioses que
aquest li explicava. És així com descobreix l’existència d’un antic orfenat ple de nois i noies amb
poders sobrenaturals.
ROWLING, J. K. Harry Potter i la pedra filosofal. Barcelona: Empúries, 2018. ISBN
9788417016678.

Quan Harry Potter fa onze anys rep la carta d’acceptació a la prestigiosa escola de màgia Hogwarts. En aquell moment no es pot ni imaginar que està predestinat a ser un mag molt important i que viurà un munt d’aventures emocionants i perilloses.
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SIERRA I FABRA, Jordi. Les paraules ferides. Barcelona: Ara Llibres, 2017. ISBN 9788416743230.
El jove Li Huan entra a treballar en una presó, on exerceix el càrrec de censor de la correspondència dels presoners i les seves famílies. La relació que establirà amb un dels presos provocarà
molts interrogants al jove soldat.
SMY, Pam. Thornhill: orfenat de noies. Barcelona: Blackie Books, 2019. ISBN 9788417552534.
L’edifici de Thornhill és el protagonista d’aquest llibre, punt en comú de dues històries que es
troben justament en aquest orfenat de noies. Quina connexió terrible té aquest vell edifici
abandonat des del 1982 amb l’actualitat?
WILES, Deborah. 248 funerals i un gos extraordinari. Barcelona: Viena, 2018. ISBN
9788483309230.

La Comfort només té deu anys però ha assistit a un munt de funerals. Però no és estrany, perquè la casa on viu és una funerària, el negoci familiar des de fa anys. Per a tota la gent del poble,
aquest és un punt de trobada i consol.
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CAUS I CASES
D’ANIMALS
PETITS LECTORS

BARKLEM, Jill. Conte de tardor. Barcelona: Blackie Books, 2018. ISBN 9788417059897.
Des de fa molts anys, famílies de ratolins han cavat els caus a les arrels i als troncs dels arbres
de la Bardissa Secreta. Sempre estan atrafegades recol·lectant flors, fruites i fruits secs dels
voltants, fent melmelades i conserves delicioses que guarden per a l’hivern. Però també troben
temps per divertir-se de valent.
CLAIRE. Céline. El refugi. Il·lustr. Qin Leng. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2018. ISBN
9788416578894.

S’acosta una gran tempesta, al bosc totes les famílies acumulen provisions i preparen les cases
per encarar la tempesta a la seva càlida i segura llar...
DEXET, Hector. Casas. Barcelona: Patio, 2017. ISBN 9788417002411.
Llibre encunyat que relata la vida dins d’una casa en la qual viuen molts animalons: un cargol, un
gat, una abella, una tortuga…
DUBUC, Marianne. La ruta del Ratolí Carter. Barcelona: Joventut, 2015. ISBN 9788426143372.
El nostre protagonista coneix moltes cases estranyes i divertides propietat d’altres animals. És
el que té ser carter! Cada matí haurà de sortir de bon matí amb el seu carretó ple de paquets
a repartir.
FREUND, Wieland. Es busca casa! Barcelona: Takatuka, 2018. ISBN 9788417383145.
El petit dragó espera il·lusionat que algú li doni una nova llar. Al centre d’acollida hi ha molts
animals i ell intenta atreure l’atenció dels visitants. Però els dracs no agraden gaire i estan en
desavantatge amb altres mascotes, com els gossos, els gats o els conillets d’Índies. Un dia,
però, passarà un fet que ho canviarà tot...
LASSERRE, François. Els meus veïns els insectes. Il·lustr. Amélie Falière. Barcelona: Combel,
2020. ISBN 9788491015970.
Us heu fixat mai en les bestioles que conviuen a casa vostra? Un llibre amb solapes que ajuda als
infants a conèixer els insectes que viuen amb nosaltres.
LIONNI, Leo. La casa més gran del món. Pontevedra: Kalandraka, 2013. ISBN 9788484648291.
El cargol protagonista d’aquesta història vol tenir la casa més gran del món, però el seu pare li
explica que al pot petit hi ha la bona confitura… Li farà cas?
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MAÑAS, Pedro. L’avi ós té un secret. Il·lustr. Zuzanna Celej. Barcelona: Kalandraka, 2019. ISBN
9788416804634.

L’avi ós s’ha despertat de la seva hibernació. Hi ha una cosa que l’amoïna: no recorda on va
amagar un secret… Àlbum il·lustrat exquisit que retrata el despertar de la primavera al bosc.
MÁRQUEZ, Pepe. Nidos. Il·lustr. Natàlia Colombo. Sevilla: Kalandraka, 2013. ISBN
9788492608706.

Hi ha tants ocells com nius i hi ha tants nius com ocells al món de la imaginació. De colors, amb
pigues, amb punts, amb bec llarg o amb ales petites. I, siguin com siguin ells i els seus pares i
mares, tots tenen una casa on créixer.
SCHAAPMAN, Karina. La casa dels ratolins. Barcelona: Blackie Books, 2015. ISBN
9788416290352.

En Sam i la Júlia viuen a una casa de ratolins preciosa feta amb materials reciclats (botons, trossets de roba, filferros, taps…). El llibre, farcit de fotografies d’aquest singular edifici, ens narra
les vivències quotidianes que els passen als dos ratolinets.
TIMMERS, Leo. Una casa per a en Tom. Barcelona: Animallibres, 2018. ISBN 9788416844609.
Un dia que en Tom, un gat casolà, surt al carrer per jugar, va i es perd. Tot és nou per a ell i no
sap com trobar casa seva. La gran aventura de tornar on viu està a punt de començar!

LECTORS MITJANS
ASCH, Frank. Els ratolins de la senyora Marlowe. Barcelona: Joventut, 2007. ISBN
9788426136244.

Aparentment la senyora Marlowe és una gata respectuosa amb la llei i l’ordre de la ciutat dels
gats. De dia treballa a una biblioteca, però de nit, quan torna a casa, l’espera una família de
ratolins…
CARLE, Eric. Una casa para el cangrejo ermitaño. Madrid: Kókinos, 2013. ISBN 9788492750894.
Els habitants del fons del mar, mes a mes, ajuden a netejar, protegir i posar bonica la casa del
cranc ermità.
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CABRÉ, Jaume. En Pere i el bosc. Il·lustr. Júlia Sardà. Barcelona: Estrella Polar, 2015. ISBN
9788490576984.

En Pere s’endinsa al bosc per buscar el camió de bombers que ha perdut. El diàleg amb diversos
animals l’ajudarà a trobar-lo.
DAHL, Roald. El fantàstic senyor Guillot. Il·lustr. Quentin Blake. Barcelona: La Magrana, 2010.
ISBN 9788482641010.

Sota d’un arbre, en un cau, hi viu el Senyor Guillot, una guineu, i la seva família. Tres grangers
molt bruts i lletjos els volen caçar però no serà pas fàcil. I és que el Senyor Guillot és molt murri!
GOUGH, Julian. Un pesat al terrat. Il·lustr. Jim Field. Barcelona: Baula, 2017. ISBN
9788447932894.

Pau i silenci és tot el que vol en Conill. Està fart de sentir els roncs de l’Ossa i el repiqueig que
ressona de l’arbre. Creu que si no paren es tornarà boig.
KUHLMANN, Torben. Moletown: la ciutat dels talps. Barcelona: Joventut, 2015. ISBN
9788426142528.

Moletown és una ciutat de talps, una ciutat sota terra que ha anat creixent cada cop més desmesuradament fins al límit que els seus habitants hauran de fer alguna cosa per no destruir el
prat que tenen al damunt.
LE GUIN, Ursula K. Catwings: les aventures dels gats alats. Il·lustr. S. D. Schindler. Barcelona:
Flamboyant, 2019. ISBN 9788417749347.
Els Catwings són uns gats que van néixer amb ales. Gràcies a això, podran viatjar pels suburbis
de la ciutat i fugir cap al camp, on descobreixen la vida rural mentre fan amics i ajuden altres
companys felins.
NASSAR, Daniel. El castor constructor i altres animals arquitectes. Barcelona: Promopress,
2014. ISBN 9788492810987.
Una mostra dels sofisticats i increïbles habitatges que construeixen els animals, que poden
incloure elements tan complexos com regulació de la temperatura, sortides d’emergència i
molts altres elements sorprenents.
TASHLIN, Frank. Però jo soc un ós! Barcelona: Viena, 2013. ISBN: 9788483307274.
Vet aquí una faula sobre la deshumanització de l’època moderna. El nostre protagonista, un
ós, es desperta de la seva hibernació, com havia fet cada any, i es troba amb un paisatge molt
canviat i una fàbrica just sota la seva cova, on el fan treballar sense respectar que ell és un ós!
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ZIMNIK, Reiner. El petit tigre rugidor. Barcelona: Viena, 2012. ISBN 9788483306680.
El petit tigre viu molt feliç al bosc, però hi ha una cosa que l’inquieta. Què hi ha més enllà del
bosc? Pregunta als seus amics i tots li diuen el mateix: que hi ha gent i que més val quedar-se al
bosc, que és més segur. Però la curiositat és molt forta i un dia el tigre marxa per descobrir què
hi ha més enllà de casa seva.

GRANS LECTORS
ATXAGA, Bernardo. Memòries d’una vaca. Barcelona: Cruïlla, 2005. ISBN 8482868349.(*)
La Mo és una vaca que no vol ser com les altres vaques, no vol sotmetre’s al destí que els espera
a totes les vaques del seu entorn, i és per això que ha decidit relatar les seves memòries…
LEWIS, Gill. Kulanjango. El viatge de l’àguila. Barcelona: Cruïlla, 2017. ISBN 9788466141963.
En Callum i la Iona han descobert una àliga pescadora, una au en perill d’extinció. L’estudiaran i
la seguiran, a través de l’ordinador, per tot el món, però no els serà fàcil...
LIND, Asa. El llop de sorra. Il·lustr. Maria Elina. Barcelona: Kalandraka, 2019. ISBN
9788416804740.

La Valentina viu amb el pare i la mare en una caseta petita a la vora del mar. És estiu i, és clar, es
mor de ganes de banyar-se, però els pares sempre estan enfeinats i no tenen temps per jugar
amb ella. Un dia, però, fa un amic especial que li canviarà la vida: el llop de sorra.
LONDON, Jack. La crida del bosc. Barcelona: La Magrana, 2011. ISBN 978842648927.
La vida d’en Buck, un gos domèstic, canviarà radicalment el dia que uns buscadors d’or el segresten i se l’emporten a les terres glaçades i inhòspites del nord. A poc a poc el seu instint el
portarà cap al bosc, on hi ha els llops, els seus germans salvatges.
MORPURGO, Michael. Cavall de guerra. Barcelona: La Mar de Fàcil, 2014. ISBN
9788494006685.

A través dels ulls d’en Joey, un cavall extraordinari, viurem de prop la Primera Guerra Mundial. Uns ulls que no jutgen ni els uns ni els altres, però que posen sobre la taula i evidencien
l’estupidesa humana i la inutilitat de la guerra.
* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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PENNYPACKER, Sara. Pax: una historia de paz y amistad. Barcelona: Nube de Tinta, 2016. ISBN
9788415594956.

Història emotiva sobre la confiança, la lleialtat, la traïció i l’amor d’un nen cap a la guineu que
ha cuidat des que era menuda.
TORDAY, Piers. L’últim animal salvatge. Barcelona: Estrella Polar, 2015. ISBN 9788490579909.
En Kester viu en un centre per a nois conflictius en un país on la gent viu tancada a les ciutats,
ja que a l’exterior un virus ha eliminat tots els animals i personatges indesitjables. En Kester té
el do de parlar amb els animals, per això alguns que han sobreviscut li demanen que els ajudi a
recuperar el seu territori.
WHITE, E. B. La teranyina de la Carlota. Barcelona: Viena, 2019. ISBN 9788494978418.
En Wilbur és un porquet molt especial, però està a punt de ser sacrificat. La seva amiga, l’aranya
Carlota, teixirà amb el seu fil tot de paraules que ajuden a convèncer el granger perquè no ho
faci.
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LA CASA
COM A ESPAI
SIMBÒLIC
PETITS LECTORS

ALTÉS, Marta. Canviem de casa. Barcelona: Blackie Books, 2019. ISBN 9788494258077.
Canviar de casa sempre és dir adeu a coses i persones que tens impregnades a la pell, però
també és una oportunitat de conèixer-ne de noves i fer grans descobriments
BAUER, Jutta. Una pequeña casa en el bosque. Madrid: Lóguez, 2015. ISBN 9788496646742.
La casa com a refugi, com a espai per compartir entre éssers diferents que s’ajuden els uns als
altres i explicat amb poquíssimes paraules però de manera clara i directa.
BOUGAEVA, Sonja. Dues germanes tenen visita. Barcelona: Takatuka, 2010. ISBN 9788492696468.
Casa nostra és el reflex de com som, com ens sentim i com volem viure. Tot i la bona voluntat
del cosí de les dues germanes per ajudar, resulta invasiu i poc respectuós. Caldrà prendre una
decisió ferma!
GREGORI, Josep. Sis anys, sis casetes. Il·lustr. Fran Parreño. Barcelona: Animallibres, 2019.
ISBN 9788417599386.

Cada aniversari la nena protagonista rep una caseta per muntar. Aquest any, amb els pares
separats, potser no n’hi arribarà cap? La casa com a símbol de família i diversitat.
JANOSCH. Oh! Que bonic és Panamà! Barcelona: Kalandraka, 2013. ISBN 9788484648130.
Buscar tresors valuosos per tot el món, per acabar descobrint que, com a casa nostra, enlloc!
Casa nostra, el millor tresor!
MIYAKOSHI, Akiko. Regreso a casa. Mèxic: Océano, 2017. ISBN 9786075270876.
És tard, fosc, estem cansats, i el camí cap a casa és llarg, però per altra banda anem veient com
cadascú es recull i mostra com viu i com gaudeix del seu espai privilegiat.
NAYLOR, Cris. La maleta. Barcelona: La Galera, 2019. ISBN 9788424664909.
Si hem de marxar de casa nostra, en una maleta no hi cap tot el que ens voldríem endur, però si
hi posem una fotografia de la nostra casa, ens acompanyarà la seva essència.
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RUILLIER, Jérôme. Per quatre petites cantonades de no res. Barcelona: Joventut, 2015. ISBN
9788426134486.

Adaptem les persones a la nostra casa, o potser millor adaptem casa nostra a les persones? Una
lliçó de saviesa amb unes imatges simbòliques i contundents.
RUILLIER, Jérôme. Això és casa meva. Barcelona: Joventut, 2016. ISBN 9788426136886.
Juguem a fer que la línia és casa meva i no pots passar... però cal ser tan estrictes? Juguem a
compartir, millor, no?
DUBUC, Marianne. Davant de casa meva. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN 9788426137678.
Imatgiari molt original per jugar a descobrir què s’amaga darrere de cada pàgina… Els infants
viatjaran, gairebé sense adonar-se’n, del seu dia a dia al món dels contes i de la fantasia. Un
llibre per aprendre i descobrir paraules del món quotidià.

LECTORS MITJANS
BENEGAS, Mar. Versos como una casa. Il·lustr. Francisca Yáñez. Barcelona: A Buen Paso, 2017.
ISBN 9788494636837.

Un llibre de poemes sobre la casa com a refugi, sobre la casa com a cau acollidor.
COTTON, Katie. Camino a casa. Il·lustr. Sarah Jacoby. La Corunya: Hércules de Ediciones,
2017. ISBN 9788494650284.
El camí a casa està ple de perills per als animalons del bosc: la guineu, el mussol, tots tenen
gana i els conillets busquen el seu refugi salvador, però no forma part el mateix camí del que
és casa nostra?
DÍAZ, Iris. Vivo en una casa malva. Il·lustr. Feliciano G. Zecchin. Oviedo: Pintar-Pintar Editorial, 2011. ISBN 9788492964185.
Homenatge a una casa construïda a Gijón per acollir dones que han patit maltractament i els
seus fills i filles. Una casa com a refugi simbòlic i real!
FOGLIANO, Julie. Una casa que fue. Mèxic: Océano, 2018. ISBN 9786075276625.
Una casa vella i atrotinada està abandonada, però havia estat plena de sons, de jocs, d’olors
quan hi vivia una família. Ara, ja només és una closca buida.
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KATO, Kunio. La casa de los cubos. Madrid: Adriana Hidalgo, 2012. ISBN 9788492857432.
Una casa que va creixent a mesura que el nivell de l’aigua la va inundant. Cada pis, però, guarda la memòria del que s’hi ha viscut, de les penes i les alegries que s’hi van compartir.
MINHÓS, Isabel. A casa meva som… Il·lustr. Madalena Matoso. Barcelona: Takatuka, 2019.
ISBN 9788417383206.

Un divertidíssim llibre per enumerar persones, cabells, pigues, potes, melics... i totes les parts
dels integrants de la casa. Per comptar, pensar i riure.
NEL·LO, David. La crònica de l’Iu Eskar. Il·lustr. Beatriz Castro. Barcelona: Edebé, 2020. ISBN
9788468348827.

L’Iu Eskar i la seva família –escarabats comuns negres– es veuen obligats a deixar la casa on viuen
i a buscar una nova terra on instal·lar-se. Finalment sembla que l’Hotel Apol·lo podria ser un lloc
ideal per començar de nou, però...
NORDQVIST, Sven. En Findus s’independitza. Barcelona: Flamboyant, 2013. ISBN 9788493987794.
En Findus és el gat del granger Petson, i ja li ha arribat l’hora de fer vida independent en una casa
pròpia, però, és clar, això també vol dir cuidar-se tot sol.
PEARSON, Luke. Hilda y el gigante de medianoche. Bárbara Fiore, 2013. ISBN 9788415208433.
La Hilda veu amenaçada casa seva per una munió de petits personatges invisibles que ataquen
en plena nit amb pedres i missatges de desallotjament forçós. Això la portarà a viure una aventura a la recerca del llegendari «gegant de la mitjanit».
TORRENT, Dani. Aquí vivía yo. Edelvives: Saragossa, 2018. ISBN 9788414016060.
El Sr. Gregorio i Don Valentín viuen en un apartament assolellat i en bona companyia. A partir
d’una visita a una antiga casa on va viure de petit, el Sr. Gregorio descobrirà «que no són les
parets les que fan una llar» sinó les persones amb qui vivim.
SENDAK, Maurice. Tíroli, Píroli pop! o La vida ha de ser més que això. Barcelona: Kalandraka,
2019. ISBN 9788484644095.
La Jennie, una gosseta que viu còmoda i tranquil·la amb un bon amo, decideix sortir al món a
investigar si hi ha alguna cosa més que aquesta comoditat confortable però sense emocions.
TURIN, Adela. L’Artur i la Clementina. Barcelona: Kalandraka, 2014. ISBN 9788484648857.
L’Artur diu que estima molt la Clementina, i per això cada dia li regala un objecte, però cada objecte la subjecta més i li impedeix moure’s. Un dia, l’Artur es troba la casa buida i abandonada i la
Clementina correrà lliure i sense càrregues.
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GRANS LECTORS
BRAMI, Maïa. El món és casa meva. Il·lustr. Karine Daisay. Barcelona: Zahorí Books, 2019.
ISBN 9788494713552.

Un viatge pel món a través de les cases on viuen els nens que ens expliquen el seu dia a dia, com
són les seves cases i com s’hi senten acollits.
LUNDE, Maja. Hermana de nieve. Il·lustr. Lisa Aisato. Barcelona: B de Blok, 2020. ISBN
9788417921156.

Una casa que de vegades es veu nova, embolcallada de llum i felicitat, i altres, fosca, abandonada i trista. Els fantasmes de la casa ens explicaran aquesta història de pèrdua, consol i màgia.
MURAIL, Marie Aude. Simple. Barcelona: Estrella Polar, 2010. ISBN 9788492671335.
En Kléber i el seu germà Simple decideixen compartir un pis amb altres nois, però el fet que
el Simple tingui vint-i-dos anys d’edat civil, però tres d’edat mental, no posarà les coses fàcils.
Malgrat tot, l’amor entre els germans ho pot tot.
STARK-MCGINNIS, Sandy. La noia ocell. Barcelona: Blackie Books, 2020. ISBN
9788417552800.

La December té molt clar que un dia li sortiran les ales que té a la cicatriu de l’esquena i començarà a volar per fugir de la casa d’acollida. La seva coneixença de tota mena d’ocells la
portarà a conèixer la que potser, li oferirà un niu càlid i segur.
TOKARCZUK, Olga. L’ànima perduda. Il·lustr. Joanna Concejo. Barcelona: Thule, 2019. ISBN
9788416817610.

Si correm massa, un dia deixarem enrere la nostra ànima i serem éssers sense la nostra essència. Potser que ens parem i deixem que les coses vagin una mica més lentes.
VILLANUEVA, Muriel. L’illa infinita. Il·lustr. Noemí Villamuza. Algemesí: Andana, 2020. ISBN
9788417497576.

Un trasllat de casa per raons econòmiques no és mai benvingut, i menys, si és a una illa que
sembla tan petita que no s’hi pot respirar. Un drac, un nen transparent i un misteri canviaran
molt la perspectiva d’aquesta illa.
WINBERG, Anna-Greta. Quan un toca el dos. L’Altra Tribu: Barcelona, 2019. ISBN
9788494911026.

Si tens tretze anys i els teus pares decideixen separar-se, les coses es posen complicades. Però
un primer amor, els amics i descobrir què vol dir fer-se grans, ajuda a superar qualsevol entrebanc.
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TOTS TENIM DRET
A UNA CASA

PETITS LECTORS

BOIE, Kirsten. Una vida cualquiera. Madrid: Lóguez, 2013. ISBN 9788496646964.
Vet aquí la història d’un home sense llar, un sense sostre. També va ser nen i adult amb feina i
família, i va tenir una vida feliç, però les coses es van girar i… Una història sensible que ens toca
de manera molt directa.
CARACOL, Pablo. Hogar. Madrid: Libros de las Malas Compañías, 2019. ISBN 9788494924262.
L’editorial Libros de las Malas Compañías dona veu i visibilitat a col·lectius exclosos i a realitats
que no ens agrada mirar, com ara la guerra o les persones sense llar. Hogar és un conte que se
centra en la gent que ha perdut la casa i es troba abandonada al carrer.
ALTARRIBA, Eduard. Migrants. Barcelona: Bang, 2020 (El Meu Món). ISBN 9788417178581.
Migrants ens acosta al fenomen de la immigració des d’una perspectiva històrica, i a la vegada
actual, i descriu les causes, els efectes i els mecanismes de control dels països en relació amb
les persones migrants. El llibre fa una mirada profunda a una situació difícil, i pren partit pels
milions de persones que es veuen obligades a abandonar la seva llar.
TODÓ, Lúa. Quan perdem la por: un conte inspirat en la lluita de la PAH. Il·lustr. Joan Turu.
Barcelona: Associació COMSOC : Pol·len, 2016. ISBN 9788486469962.
Un conte que narra la lluita per la defensa d’un habitatge digne. La protagonista, una nena de
set anys, ens demostra que sí que es pot i ens narra, en primera persona, l’experiència d’una
família que viu sota l’amenaça de la hipoteca i els desnonaments.

LECTORS MITJANS
APPLEGATE, Katherine. Crenshaw: el gat invisible. Barcelona: La Galera, 2016. ISBN
9788424658342.

En Jackson, de gran, vol ser científic, perquè creu més en els fets que en les històries, més en
la realitat que en la fantasia, però ara pateix perquè l’amic imaginari que es va inventar fa anys
li ocupa els espais de casa seva i això no sap explicar-ho d’una manera lògica.
JUNYENT, Montse. Quantes arrels de gerd necessites per ser feliç? Il·lustr. Pep Boatella.
Barcelona: Comanegra, 2015. ISBN 9788416033669.
Una família de castors inicia una cursa desbocada per construir llodrigueres i acumular arrels
de gerd. Els excessos tindran greus conseqüències. Un conte per explicar l'origen de les crisis
econòmiques i quin valors són essencials per recuperar-se.
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WALLIAMS, David. Un amic excepcional. Il·lustr. Quentin Blake. Barcelona: Montena, 2014.
ISBN 9788490432921.

La Chloe és una nena que no se sent ben tractada, tant a la família com a l’escola. És per això
que quan coneix el Sr. Ferum, un rodamon que fa certa pudor, se li obre el món. Es faran amics
inseparables i l’amistat els ajudarà a tots dos a recuperar la felicitat perduda.
WORMELL, Chris. El lloc màgic. Barcelona: Animallibres, 2020. ISBN 9788417599669.
Des de l’habitació, al soterrani d’una casa tètrica, la Clementina somia un lloc màgic lluny de la
Gran Ciutat Negra. Abans, s’haurà d’escapar de la tieta i l’oncle Randina, dos malànimes cruels
que la tenen segrestada i esclavitzada. Amb l’ajuda d’un gat molt llest, intentarà emprendre la
fugida.

GRANS LECTORS
BLUME, Judy. La casa de l’Iggie. Barcelona: Viena Edicions, 2020. ISBN 9788417998325.
A la casa on vivia l’Iggie, l’amiga de la Winnie, ara s’hi han instal·lat els Garber, una parella amb
tres fills, i són les primeres persones de color del barri, cosa que provoca rebuig entre els veïns.
La Winnie farà els possibles per tal que els Garber es trobin bé a la seva nova llar.
CARRANZA, Maite. La pel·lícula de la vida. Il·lustr. Iratxe López de Munáin. Barcelona: Cruïlla, 2017. ISBN 9788466142045.
Carranza ens presenta una família que un dia es troba que, pels deutes, la fan fora del pis on viu.
La filla gran és qui intenta sobreposar-se a la situació, amb valentia i enginy, i donant a entendre
que ens pot passar a tots. Ells ho viuen des de l’astorament, la lluita i la denúncia.
ALCÁNTARA, Ricardo. Una acàcia entre quatre parets. Barcelona: Animallibres, 2018. ISBN
9788417599010.

En Pere, un noi de poble, es perd a la gran ciutat. Va a parar en un pis del barri antic on hi convergeixen tot de problemes com ara la pobresa, l’assetjament immobiliari, la solitud… Malgrat
la duresa de la situació, ell se sentirà acollit per les persones que hi viuen.
DE VIGAN, Delphine. No i jo. Barcelona: Labutxaca, 2016. ISBN 9788499301211.
La Lou, una noia de tretze anys, coneix una jove sense sostre en una estació de trens de París.
Totes dues construiran una amistat que els canviarà la vida i totes dues intentaran lluitar contra
la injustícia i la misèria del món.

37

ROSA, Isaac. Aquí vivió: historia de un desahucio. Il·lustr. Cristina Bueno. Barcelona: Nube de
Tinta, 2016. ISBN 9788415594741.
D’una manera tendra, emotiva i punyent, aquesta novel·la gràfica ens descriu la problemàtica
dels desnonaments, un dels temes més cruels i actuals de la nostra societat.
SANTOS, Care. Okupada. Barcelona: Fanbooks, 2019. ISBN 9788417515195.
Una novel·la sobre el moviment okupa, en la qual un grup de joves ocupen un palauet abandonat a Barcelona. Cadascú té els seus motius per convertir-se en okupa. Aconsegueixen construir una comunitat harmònica, però l’arribada de l’Inge, una jove que trafica amb drogues, ho
trastoca tot.
VILLANUEVA, Muriel. Dunes: diari d'un altre estiu. Il·lustr. Ferran Orta. Barcelona: Babulinka
Books, 2019. ISBN 9788412080810.
En el diari de la Duna, a més de parlar de la seva vida i amistats, ens relata que el seu poble està
en perill: una empresa promotora es proposa de canviar el preciós paisatge de Dunes. Ella i la
seva colla hi tenen moltes coses a dir.
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