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Títol: ”Faules d'Isop” 

Text i il·lustracions: Altés, Marta 

Editorial: Blackie Little, febrer de 2020 

Signatura: I** Iso 

Sinopsi: Veniu i llegiu! Llegiu i veniu! En aquest llibre hi ha un os amistós, 

una tortuga que corre un niu, un babuí molt graciós i una guineu amb molta 

vista. També un pastoret bromista ,un braó molt abrandat, una burra massa 

estufada i una rateta de ciutat. Acosteu-vos! Vinga! Ara! 

 

 

 

 

Títol: ”Ningú com jo. Autobiografia d'un tirà" 

Text: Chao, Ignacio 

Il·lustracions: Sánchez, Eva 

Editorial: Kalandraka, gener 2020 

Signatura: I** Cha 

Sinopsi: "Soc una de les grans personalitats d’aquest país recòndit, 

amb paper de nàufrag, reu de si mateix.." Jo, que pertanyo a una 

estirp pobra, vulgar, acostumada a viure amb el cap baix, soc ara 

l’elegit. 

Ficció i realitat se superposen en aquesta metàfora sobre el poder que, a través de la figura 

d’un porc, presenta a un tirà que repassa poèticament la seva trajectòria vital. 
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Títol: ” Un Passeig amb la Mercy Watson” 

Text : DiCamillo, Kate 

Il·lustracions: Dusen, Chris Van 

Editorial: Corimbo, 2020 

Signatura: I** DiC 

Sinopsi : A la meravella porcina del Sr. i la Sra. Watson, Mercy li 

encanta passejar amb cotxe. Sempre vol asseure's en el seient del 

conductor, i es necessita una bona estona i algunes empentes fer-la 

desistir de la seva intenció de conduir , però una vegada que el descapotable està a la 

carretera, Mercy adora sentir el vent que li fa pessigolles en les orelles i el sol en el seu 

musell. 
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Títol: “Els Pirates galàctics. El carter de l'espai ; 2” 

Text i il·lustrador:  Perreault, Guillaume 

Editorial: Joventut, novembre de 2019 

Signatura: IC Per 

Sinopsi:  Bob, el nostre carter espacial, ha guanyat confiança en si 

mateix des de la nostra última trobada. Però aquesta vegada ha d'afrontar 

un gran desafiament: treballar en equip! Haurà de lliurar una sola carta 

amb l'ajuda de la seva nova companya en pràctiques, la Marta. Una tasca 

aparentment simple que es convertirà en una aventura d'un extrem a l'altre de la galàxia.  

 

 


