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 GENER 2021 · NOVETATS 

LLIBRES PER ALS GRANS 

___________________________________________________________________ 

 

 

Títol: “La Criatura. L'Agus i els monstres ; 18” 

Text: Copons, Jaume 

Il·lustració: Fortuny, Liliana 

Editorial: Combel, setembre de 2020 

Signatura: I** Cop 

Sinopsi: Coneixeu la historia del Dr. Frankenstein? Doncs, just quan 

el Sr. Flat ens l'estava explicant, el Dr. Brot la va sentir i va tenir una 

idea... Es va posar a crear la seva pròpia criatura amb la idea 

d'escampar el mal i el caos pertot arreu. 

 

 

 

Títol: “Els Secrets de Winterhouse. Winterhouse ; 2” 

Text: Guterson, Ben 

Il·lustració: Bristol, Chloe 

Editorial: La Galera, maig de 2020 

Signatura: I*** Gut 

Sinopsi: Quan l'Elizabeth torna a l'hotel Winterhouse per passar-hi 

les vacances, en Freddy i ella investigaran el misteri que envolta a 

en Riley S. Granger, un hoste de l'hotel que va deixar enrere 

artefactes ben estranys. Un d'ells és el llibre màgic que la malvada 

Gracella Winters va intentar fer servir per aconseguir poders i destruir tot el llinatge Falls. 

Mentre els dos amics segueixen una sèrie de pistes, sense voler criden l'atenció d'una nova 

hostessa molt sospitosa: l'Elana Vesper. 
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Títol: “Gos Pudent s'enamora” 

Text: Gutman, Colas 

Il·lustració: Boutavant, Marc  

Editorial: Blackie Books, març de 2020 

Signatura: I** Gut 

Sinopsi: En Gos Pudent s'ha enamorat! Una gosseta pollosa i una 

mica cega que es diu Gracieta li ha robat el cor, però ell no sap com 

acostar-s'hi. Amb "La guia del seductor" com a oracle i gràcies als 

consells inestimables d'en Gatxafat, en Gos Pudent es llança a la 

conquesta de l'amor, però res no sortirà com toca... 

 

 

Títol: “Les Històries del Llop de sorra” 

Text: Lind, Åsa  

Il·lustracions: Elina, María  

Editorial: Kalandraka, octubre 2020 

Signatura: I** Lin 

Sinopsi: Aquesta obra forma part d’una important trilogia de l’autora 

sueca Åsa Lind. La seva protagonista, la Valentina, viu amb els 

pares en una casa a la vora del mar i allí coneix el seu millor amic, el 

Llop de Sorra, que sempre té una resposta a les seves 

inquietuds,  El Llop de Sorra va dir que d'històries n'hi havia per tot arreu. Es trobaven a les 

fulles, als branquillons, als espiadimonis, als tornavisos i als guants perduts. I, quan ell 

respirava, els contes es despertaven i els humans les podien veure. 

 

 

Títol: “El Llibre dels errors” 

Text: Rodari, Gianni, 1920-1980 

Il·lustració: Armellini, Chiara  

Editorial: Joventut, març del 2020 

Signatura: I*** Rod 

Sinopsi: Gianni estava convençut que "els errors no es troben en 

les paraules, sinó en les coses; hem de corregir els dictats, però 

sobretot cal corregir el món"; d'aquí neixen les històries i les 

rimes d'aquest llibre ple de personatges divertits i estrafolaris, i 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

ple d'errors ortogràfics i gramaticals.  Aquest llibre és ple d'errors, i no només ortogràfics. 

Alguns es veuen a primera vista, altres estan amagats com endevinalles. N'hi ha en vers i 

n'hi ha en prosa. No tots són errades infantils, i això respon a la realitat: el món seria preciós 

si només s'equivoquessin les criatures.  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

CÒMIC 

__________________________________________________________________________ 

 

Títol: “Aomanjû: el bosque mágico de Hoshigahara” 

Text i il·lustració: Iwaoka, Hisae 

Editorial: Milky Way Ediciones, [2020] 

Signatura: IC Iwa 

Sinopsi: En el districte 29 Hoshigahara, hi ha un bosc que està 

envoltat per una vella paret amb una gran porta a l’entrada. Es diu que 

en allà hi viuen éssers màgics, i per això els nens i nenes no gosen 

entrar-hi. 

 

 

Títol: “Hilda y el rey de la montaña” 

Text i il·lustració: Pearson, Luke 

Editorial: Barbara Fiore, [2020] 

Signatura: IC Pea 

Sinopsi: Sisena i darrera aventura. Hilda i la seva mare tornen a cas 

gràcies a l’ajuda de Tontu. Al matí següent, però, la mare es sorprèn 

al veure en el lloc de Hilda a una nena una mica estranya però 

familiar. Al mateix temps i al fons d’una cova es desperta una nena 

trol amb el cabell blau... 
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Títol: “L'Oleguer entre animals” 

Text i il·lustració: Bonache, J. C. 

Editorial: Astronave, maig de 2020 

Signatura: IC Bon 

Sinopsi: L’Oleguer i la seva família viuen en un zoo i, per això, ell 

està sempre envoltat d’animals. Els cuida, juga amb ells, i viuen 

moltes aventures plegats.  

Un còmic divertidíssim que recopila totes les històries d'El rei del 

zoològic, publicades a la Revista dels Súpers. 

 

 

I també... 

 

 La Laura i en Joan en marxa contra el canvi climàtic = Join the fight against climate 

change / text de Josep M. López Madrid ; il·lustracions de Montse Español. 

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement, [2020]. I** Lop 

 El Manual / text: Jørn Lier Horst ; il·lustracions: Hans Jørgen Sandnes. La Galera, 

novembre de 2019. I** Hor 

 Set claus per obrir els somnis / Alfredo Gómez Cerdá ; il·lustrat per David Pintor. 

Kalandraka, septiembre 2020. I** Gom 

 La Trena, o, El viatge de Lalita / text de Laetitia Colombani ; il·lustracions de 

Clémence Pollet. Salamandra, març de 2020. I** Col 

 Viatge al país dels arbres / J. M. G. Le Clézio ; il·lustracions d'Henri Galeron. 

Animallibres, setembre 2020. I** Le C 

 Uxío / Martín Romero. Astiberri, abril del 2020. IC Rom 

 Cigotos de incógnito / Mr Tan, Mathilde Domecq. Nuevo Nueve, mayo de 2020.        

IC Mr T 


