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CONTES PER ALS MÉS GRANS 

 

 

Títol: “Ja us enxamparé, pocavergonyes!” 

Autors/es: Blanch, Xavier 

Il·lustracions: Cabestany, Sílvia 

Editorial: Animallibres, 2018 

Signatura: I*** Bla 

Sinopsi: En Peret i en Xesco són molts diferents, però amics 

irreconciliables. Amb les nenes no s'hi fan gaire perquè diuen 

que són toves, ploramiques i es passen el dia explicant-se 

secretets. Però l'aparició d'una caravana de gitanos i els 

misteriosos robatoris que es produeixen al poble farà que 

juntament amb la Tona i la Laia, acabin enxampant els 

veritables culpables. 

 

 

 

Títol: “El Gat negre mala bèstia i salvatge” 

Autors/es: Capmany, Maria Aurèlia, 1918-1991 

Il·lustracions: Zaratiegui, Natalia 

Editorial: Comanegra : Ajuntament de Barcelona, 2018 

Signatura: I** Cap 

Sinopsi: Nota La Nica i el Nano semblen fets d'una mateixa 

pasta. Ningú entén tan bé com la nena els capricis d'aquest gat 

negre salvatge i mala bèstia que ronda per casa i se n'apodera 

com un espectre capritxós. Són, fet i fet, dues bestioles lliures i 

irreductibles, que rodolen amb una gràcia que ja voldrien els 

humans de mida grossa. Però (sempre hi ha d'haver un però) la 

Nica va creixent i al Nano també li descobrirem alguna mania forta. 
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Títol: “El Llibre d'hores de Jacominus Gainsborough” 

Autors/es: Dautremer, Rébecca 

Il·lustracions:  

Editorial: Baula, cop. 2018 

Signatura: I** Dau 

Sinopsi: Un llibre d'hores? Què és això? Doncs és tota una 

vida! La d'en Jacominus Gainsborough. Les fulles seques del 

parc, la pluja, la marea baixa. Una tombarella, un comiat en una 

andana, un bon dia en un jardí ple de pedres. Un pícnic, unes 

curses i l'ombra fresca sota l'ametller. Tot això. Una vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títol: “El Curiós cas del castell Billinghurst. Escola de detectius 

Avant ; 1” 

Autors/es: Fernández Sifres, David 

Il·lustracions: Albertoyos 

Editorial: Baula, 2018 

Signatura: I** Fer 

Sinopsi: Per primera vegada, les set pedres precioses més 

valuoses de tot el món s’exhibeixen al castell Billinghurst. 

D’una en una, van desapareixent de manera misteriosa. 

Els nois i noies de l’Escola de Detectius Avant comencen la 

seva investigació, però el cas es complica quan el cap de 

seguretat del castell els prohibeix d’entrar-hi. Descobriran qui 

és el lladre abans que robi l’última de les pedres? 
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Títol: “La Bala de vidre de l'Idris” 

Autors/es: Gouichoux, René 

Editorial: Blume, 2018 

Signatura: I** Gou 

Sinopsi: L'Idris es veu obligat a fugir de la misèria i la guerra amb 

la seva mare, a recórrer llargs camins i a passar per sota de filats 

plets de punxes per pujar en una embarcació d'allò més fràgil. 

Malgrat tot, ell només pensa en una cosa: en la seva bala de vidre. 

L'agafa amb força amb la mà perquè la sort no els abandoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títol: “El Llibre de la selva : edició completa” 

Autors/es: Kipling, Rudyard, 1865-1936 

Il·lustracions: Tresilian, Stuart  

Editorial: Baula, 2018 

Signatura: I*** Kip 

Sinopsi: El llibre de la selva és, sens dubte, una de les obres 

més estimades de la literatura universal. Us presentem aquesta 

exclusiva edició de regal on trobareu, per primera vegada, El llibre 

de la selva i El segon llibre de la selva en un sol volum. 

Les aventures de personatges tan emblemàtics com Mowgli, 

Baloo, Bagheera i el temut Shere Khan presenten vida gràcies a les il·lustracions de Stuart 

Tresilian, les il·lustracions originals de J. Lockwood Kipling i noves imatges a color baseades 

en els dibuixos de Tresilian. 
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Títol: “Tíroli píroli pop!, o La vida ha de ser més que això” 

Autors/es: Sendak, Maurice, 1928-2012 

Il·lustracions: Sendak, Maurice, 1928-2012 

Editorial: Kalandraka, cop. 2018 

Signatura: I** Sen 

Sinopsi: La gosseta Jennie deixa enrere una llar plena de comoditats 

per buscar noves experiències. Emprendrà un viatge que li farà viure 

grans aventures. 

 

 

 

 

 

 

Títol: “El Refugi del Tarek” 

Autors/es: Villanueva i Perarnau, Muriel 

Il·lustracions: Hidalgo, Bruno  

Editorial: Cruïlla, 2018 

Signatura: I*** Vil 

Sinopsi: L'Ariadna s'amaga al camió de la seva mare i emprèn un 

viatge fins a l'altra punta d’Europa. Els dies de convivència faran que 

millori la relació entre mare i filla. Però el viatge també els farà 

descobrir el drama dels refugiats quan troben el Tarek, un nen sirià que fuig de la guerra i 

que també s'ha amagat al camió. 

 

 

 

 

 


