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Títol: “Boom : la guerra dels colors” 

Text i il·lustracions: Abadía, Ximo 

Editorial: Montena, març del 2020 

Signatura: I** Aba 

Sinopsi:  L'autor es capaç de tractar un tema tan delicat com la 

guerra i ens explica d'una manera molt natural però directa la idea de 

conflicte, amb la potencia visual que caracteritza els seus projectes. 

 

 

 

 

Títol: “La Nena més rebel va a l'escola” 

Autora: Blyton, Enid, 1897-1968 

Il·lustradora: Hindley, Kate  

Editorial: Brúixola, [2020] 

Signatura: I*** Bly 

Sinopsi: L'Elizabeth Allen és una nena malcriada i egoista. Quan 

els seus pares decideixen enviar-la a un internat, l'Elizabeth es 

proposa convertir-se en l'alumna més rebel perquè l'expulsin. 

Segons els seus càlculs, així podrà tornar a casa de seguida. Però 

l'Elizabeth aviat descobrirà que portar-se malament a Whyteleafe no és tan fàcil com 

sembla, perquè es tracta d'una escola molt especial. 
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Títol: “Pippi Calcesllargues” 

Autora: Lindgren, Astrid, 1907-2002 

Il·lustradora: Vang-Nyman, Ingrid, 1916-1959 

Editorial: Kókinos, [2020] 

Signatura: I** Lin 

Sinopsi: La Pippi Calcesllargues viu tota sola a Vil·la Villekulla amb 

un cavall i un mico. També té una maleta plena de monedes d’or i 

per això es pot comprar tots els caramels i les joguines que vulgui. A 

més a més de llesta, generosa, divertida, independent i imaginativa, 

és la nena més forta del món i no deixa que res ni ningú afebleixi la confiança que té en ella 

mateixa, ni que cap abusananos se surti amb la seva. 

 

 

Títol: “Des de l'aigua” 

Text i il·lustracions: Miquel, Eva 

Editorial: Zahorí Books , març de 2020 

Signatura: I*** Miq 

Sinopsi: Des de l’aigua, envoltats d’onades, de por i 

d’esperança, ens arriben els testimonis d’un grup de 

persones migrants que fugen del seu passat per arribar 

a Europa. Són veus de nois i noies que ens transmeten el que van viure i sentir durant la 

seva travessa en pastera, i que l’autora ha sabut reflectir en els seus delicats dibuixos a 

llapis. Un llibre per reflexionar sobre l’actual crisi de persones refugiades a la Mediterrània. 

 

 

 

Títol: “Frankenstein (de Mary Shelley). Clàssics de l'Agatha Mistery 

; 1 ” 

Autor: Stevenson, Steve 

Il·lustrador: Piana, Matteo  

Editorial: La Galera , novembre del 2019 

Signatura: I*** Ste 

Sinopsi: L' Agatha Mistery ofereix la seva visió d'un dels llibres 

més famosos de la història de la literatura. Un clàssic que tots els 

nens voldran conèixer. 
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Títol: “Violeta i els contrabandistes” 

Autora i il·lustradora: Whitehorn, Harriet 

Editorial: Barcelona : Blume, octubre de 2019 

Signatura: I*** Whi 

Sinopsi: El padrí Joan convida la Violeta i els seus amics a passar 

l'estiu amb ell i gaudir d'una aventura a bord d'un veler. A la Violeta li 

fa moltíssima il·lusió. Malgrat tot, quan sospita que el capità d'una 

embarcació que hi ha amarrada a prop del veler d'en Joan trama 

alguna cosa, la Violeta ha de posar en pràctica totes les seves 

habilitats de detectiu... i si és el cap d'una banda de contrabandistes? 

 

 

Títol: “La Curiosa librería” 

Text i il·lustracions: Yoshitake, Shinsuke 

Editorial: Pastel de Luna, [2020] 

Signatura: I** Yos 

Sinopsi: Si t’agraden els llibres que parlen de llibres, llibreries i 

biblioteques no deixis de passar-te per La curiosa librería, el seu 

llibrer està encantat d’ajudar-te. 

 

 

 

 

I també... 

 “Olivia y el genio sinvergüenza” / idea & guion: Karensac ; idea & dibujo: Thom Pico. 

B de Blok, abril de 2020. IC Kar 

 “La Gran competició. Bruixes a la moda ; 1” / Sibéal Pounder ; il·lustracions de Laura 

Ellen Anderson , traducció de Laia Font i Mateu. La Galera Editorial, novembre del 

2019. I*** Pou 

 “Contes per a nenes i nens feliços : 35 històries amb valors per sembrar felicitat” / 

Àlex Rovira i Francesc Miralles ; il·lustracions d'Albert Asensio. Estrella Polar, febrer 

del 2020. I** Rov 

 “Corporació d'alienígenes, SA” / Lluís Prats ; il·lustracions d'Anna Baquero. 

Barcanova Editorial, novembre de 2019. I*** Pra 

 “Strawberry Moon : la filla de la lluna” / Laia López. Fanbooks, novembre del 2019. 

I*** Lop 
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 “La Hija del huracán” / Kacen Callender ; traducción de Diana Gutiérrez. Kakao 

Books, abril de 2020. I*** Cal 

 “La Pippi a les mars del sud” / Astrid Lindgren ; il·lustracions originals d'Ingrid Vang 

Nyman. Kókinos, [2020]. I** Lin 

 “De sobte una estrella” / Pilar Pascual ; traducció de Ferran Gibert. La Galera, maig 

del 2020. I** Pas 

 “Lucilla” / Sarah Mazzetti. SM, [2020]. I** Maz 

 


