
 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

 

JULIOL 2021 · NOVETATS 

LLIBRES PER ALS MÉS GRANS 

 

 

Títol: “Googol” 

Autor: Badal, Josep Ll. 

Il·lustracions: Celej, Zuzanna 

Editorial: Animallibres, març 2021 

Signatura: I** Bad 

Sinopsi:  Googol no és el que els altres volen que sigui: vol ser qui 

és, diferent dels seus pares i dels tretze germans que té. Cansat de 

les preguntes de tothom, aquest ésser inclassificable emprèn un 

viatge iniciàtic que el portarà a descobrir-se a si mateix i a conèixer 

Mundus Mundibulus, el País de les Capxeix i Theatrum Mundi, 

territoris fantàstics i plens d’amics futurs i inoblidables.  

 

 

Títol: “¡Hola, faro! “ 

Text i il·lustracions: Blackall, Sophie 

Editorial: Lata de Sal, [2020] 

Signatura: I** Bla 

Sinopsi: Al final del món tot just sobre la pedra més alta d’una illa 

petitíssima s’alça un far. Es va construir perquè durés per sempre. El 

seu llum il·lumina el mar i guia als vaixells en el seu viatge. 

Libre guanyador del Premi Caldecott 2019, premi literari atorgat per 

l’Associació Americana de Biblioteques. 
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Títol: “La Flecha plateada” 

Autor: Grossman, Lev 

Il·lustracions: Nishimura Bishop, Tracy  

Editorial: Editorial Océano, S.L., 2021 

Signatura: I*** Gro 

Sinopsi: La Kate i el seu germà petit, en Tom, tenen una vida molt 

avorrida. Perquè la Kate no pot viure aventures emocionats i salvar el 

món igual que fan els protagonistes dels llibres que llegeix? És el seu 

aniversari i un misteriós tiet que no coneixia la sorprèn amb un 

impressionant regal: una locomotora de vapor anomenada “La flecha 

plateada”. 

 

 

Títol: “Estofat de tòfones : una nova història del Conill i l'Elefant” 

Text i il·lustracions: Roldán, Gustavo 

Editorial: A Buen Paso, [2021] 

Signatura: I** Rol 

Sinopsi: El Conill i l’Elefant són dos bons amics a la selva i, de 

vegades, somien amb explorar el món. Avui Conill i Elefant tenen 

una missió. Trobar els ingredients per cuinar un suculent estofat de 

tòfones. 

 

 

Títol: “Ollis” 

Autora: Thon, Ingunn 

Il·lustracions: Brech, Nora  

Editorial: Nórdica, abril de 2021 

Signatura: I*** Tho 

Sinopsi: L'Ollis té deu anys i és incapaç de dormir amb la porta 

tancada o de saltar d'un gronxador si encara no s'ha aturat. Li agrada 

inventar coses, i voldria inventar un xampú que deixés els cabells ben 

nets durant un mes. De moment, amb una batedora s'ha fet una 

màquina per rentar-se les dents. Un dia troba una postal en una bústia 

groga al mig del bosc. Poc després, l'Ollis farà un viatge que l'enfrontarà a les seves pors. 

Tindrà algun desencant, i, alhora, trobarà afecte on menys s'esperava trobar-ne. 
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CÒMIC 

__________________________________________________________________________ 

 

Títol: “Rumbo a África. Lulú y Nelson ; 1” 

Guió: Girard, Charlotte 

Dibuixos: Neyret, Aurélie 

Editorial: Alfaguara, abril de 2021 

Signatura: IC Gir 

Sinopsi: La Lulú té deu anys i viu a Nàpols amb els seus pares 

que tenen una companyia de circ. Desprès d’uns fets tràgics al 

circ decideix pujar a un vaixell destinació a l’Àfrica.  

Aurélie Neyret és la mateixa dibuixant dels còmics “Els diaris de 

la Cirera”. 

 

 

 

Títol: “Brujeando” 

Guió: Valero, Teresa 

Dibuixos: Guarnido, Juanjo  

Editorial: Editorial Astronave, abril de 2021 

Signatura: IC Val 

Sinopsi: Tres bruixes solteres i trastocades viuen alienes al món i 

a tot allò que passa fins que un dia una petita fada decideix anar 

al país de les bruixes.  

Una edició que inclou tres aventures. 
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I també... 

 

 “Arbres” / Salvador Comelles ; il·lustrat per Mónica Armiño. Editorial Barcanova, març 

de 2021. I** Com 

 “Viure” / María González Reyes ; il·lustracions i disseny de Virginia Pedrero. Pagès 

Editors, novembre de 2020. I** Gon 

 “La Furgoneta negra” / Puño, pel text i les il·lustracions. Editorial Cruïlla, gener de 

2021. I** Pun 

 “Bona nit, criatures fantàstiques” / Lluís Ràfols & Mou. El Dimoni Pelut Edicions, 

desembre 2020. I** Raf 

 “Snapdragon” / Kat Leyh. Astronave, marzo de 2021. IC Ley 

 “Patti i les formigues” / Anouk Ricard. Astiberri, març del 2021. IC Ric 


