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LLIBRES PER ALS MÉS GRANS 

 

 

Títol: “Una Mica de màgia. Puffy & Brunilda” 

Text i il·lustracions: Cantini, Barbara 

Editorial: La Galera, març del 2021 

Signatura: I** Can 

Sinopsi: En Puffy és un gat negre. Bé, gairebé negre, si no comptes 

els cabells blancs a la punta de la seva cua. Quan tanca els ulls i 

exhala, passen coses màgiques. Però tot i els seus extraordinaris 

poders, no pot trobar un lloc que pugui considerar la seva llar. La 

Brunilda és una bruixa que s'està preparant per al moment més 

important de la seva vida: el seu vol de debut. Però li falta una cosa: el seu propi gat. Perquè 

sense un gat MAI serà capaç de volar! 

 

 

 

 

Títol: “El Mètode Xof” 

Text: Doyle, Roddy 

Il·lustracions: Ajhar, Brian 

Editorial: Blackie Books, març de 2021 

Signatura: I** Doy 

Sinopsi: Molt senzill: els Mofetes són uns éssers diminuts i sigil·losos 

que quan riuen fan ''hi, hi, hi'' per no cridar l'atenció de ningú. Vigilen 

els nens per assegurar-se que els adults els tracten bé. I si algun adult 

es porta malament, el sotmeten al ''Mètode Xof''. Però ¿en què consisteix el ''Mètode Xof''? 

Això és el millor de tot, però no ho podem explicar aquí. Els Mofetes no ens ho 

perdonarien... 
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Títol: “Diari d'un gat assassí” 

Text: Fine, Anne 

Il·lustracions: Reverdin, Alexandre 

Editorial: Blackie Books, març de 2021 

Signatura: I** Fin 

Sinopsi: En Tuffy es considera un gat normal i corrent. Per això no 

entén per què, cada cop que entra per la gatera amb un animalet 

entre les dents, la seva família li munta un xou. O més ben dit, un 

drama. Però si és un gat! Què esperen que faci? No té cap intenció de canviar, ho té clar. 

Però un dia arrossega el Tambor, el conill dels veïns, fins a la catifa de casa, i esclata el 

pànic i tot es descontrola. Ara sí que s’ha ficat en un bon embolic... 

 

 

Títol: “Intercanvi amb un anglès” 

Text: Nöstlinger, Christine, 1936-2018 

Editorial: L'Altra Editorial, febrer 2021 

Signatura: I*** Nos 

Sinopsi: L’Ewald té tretze anys i l’anglès no és el seu fort. És per 

això que la seva mare, obsessionada amb les bones notes, decideix 

unilateralment convidar un noi anglès a passar les vacances d’estiu 

a Viena perquè l’Ewald pugui practicar la llengua. Però la sorpresa 

és enorme quan en lloc del Tom, un nen modèlic i responsable, 

baixa de l’avió el seu germà Jasper, un noi maleducat i problemàtic que dinamita l’harmonia 

familiar i ignora totes les normes paternes.  

 

Títol: “Mamut rock” 

Text: Payette, Eveline 

Il·lustracions: Perreault, Guillaume  

Editorial: Joventut, gener del 2021 

Signatura: I** Pay 

Sinopsi: Creieu que el mamut no és un animal de companyia? 

Després d'assistir a l'erudita presentació del treball de recerca d'en 

Lluís, ja no n'estareu tan segurs... En Lluís ha de fer una 

presentació oral sobre la seva mascota. Per a sorpresa de tots, tria 

presentar el mamut. I el que encara és més sorprenent, parla d'una nova espècie d'elefant 

pelut, fins ara desconegut: el Mammuthus rockus. 
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Títol: “Els Pòstits del senyor Nohisoc” 

Text: Vallès, Tina 

Il·lustracions: Inaraja, Christian 

Editorial: La Galera, març del 2021 

Signatura: I** Val 

Sinopsi: Hi ha un camió de mudances aparcat davant l'edifici on 

viu la Clàudia. Té un veí nou! Quina cara fa? A què es dedica? Per 

què viu sol? L'enigmàtic veí ha arribat amb un carregament de 

caixes de llibres i la Clàudia s'ha entossudit a descobrir qui és. 

Però no li serà fàcil. El veí sembla que no sigui mai a casa. Després d'una setmana, l'únic 

que sap és que es comunica amb pòstits. Com deu ser algú que en temps de mòbils encara 

envia notetes de paper? 

Premi Folch i Torres 2020. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

CÒMIC 

__________________________________________________________________________ 

 

Títol: “Enola Holmes y el mensaje extraviado. Enola Holmes ; 5” 

Guió i dibuixos: Blasco, Serena.  

Editorial: Bruguera, marzo de 2021 

Signatura: IC Bla 

Sinopsi: Londres, juny de 1889. Han segrestat a la mestressa de la casa on 

s’allotja l’Enola Holmes, germana petita del famós detectiu Sherlock 

Holmes. L’Enola investigarà la misteriosa desaparició i esbrinarà que està 

relacionada amb un missatge cosit en una peça de roba. 

Adaptació de la sèrie de novel·les titulades Enola Holmes escrites per Nancy Springer. 
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I també... 

 

 “El Misteri del paper de vàter volador” / Anna Cabeza ; il·lustracions: Toni Batllori. 

Bambú, febrer de 2021. I** Cab 

 “Vuit princeses imperfectes” / Natasha Farrant ; il·lustrat per Lydia Corry. La Galera, 

novembre del 2020. I*** Far 

 “La Señorita Bubble : la primera aventura” / Ledicia Costas ; ilustraciones de Andrés 

Meixide. Anaya, noviembre 2020. I*** Cos 

 “L'Evie i els animals” / Matt Haig ; il·lustracions d'Emily Gravett. Estrella Polar, gener 

del 2021. I*** Hai 

 “La Noieta daurada i altres contes” / Mercè Rodoreda ; il·lustracions d'Albert Asensio. 

La Galera SAU Editorial , març de 2020. I*** Rod 

 “El Príncep Feliç i altres contes” / Oscar Wilde ; traducció de Jordi Martín Lloret ; 

il·lustració: Albert Asensio. Editorial Joventud, octubre del 2020. I*** Wil 

 “El Misteri de l'illa del volcà. Els futbolíssims ; 18” / Roberto Santiago ; traducció de 

Josep Sampere. Cruïlla, noviembre de 2020. I***San 

 “Festa a la mitjanit” / Pedro Mañas ; il·lustracions de David Sierra Listón. Estrella 

Polar, octubre del 2020. I** Man 

 “Coneixes la Pippi Calcesllargues?” / Astrid Lindgren, Ingrid Vang Nyman. Kókinos, 

[2020]. I** Lin 

 “Els Estels” / Jacques Goldstyn. Joventut, gener del 2021. I** Gol 

 “Vegetarià?” / Julien Baer i Sébastien Mourrain. Libros del Zorro Rojo, novembre de 

2020. I** Bae 


