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Títol: “El Viento en los sauces” 

Text: Grahame, Kenneth, 1859-1932 

Il·lustracions: Prugne, Thibault  

Editorial: Edelvives, [2021] 

Signatura: I*** Gra 

Sinopsi: La primavera ha arribat i en Talp surt del seu cau per a 

descobrir tot allò que li espera a fora. Amb els nous amics, la Rata, 

el Teixó, el Gripau i la Llúdriga compartirà moltes estones boniques 

en el tranquil paisatge anglès. 

 

 

 

Títol: “Em dic Maryam” 

Text: Madjidi, Maryam 

Il·lustracions: Dubois, Claude K. 

Editorial: Blackie Books, octubre de 2021 

Signatura: I** Mad 

Sinopsi: La Maryam se n'ha d'anar del país on viu. I hi deixa l'àvia i 

totes les seves joguines, així que no pot estar més trista. No entén 

que la gent se n'hagi d'anar de casa perquè, d'un dia per l'altre, deixi 

de ser un lloc segur. Però se'n va, i el lloc on arriba no s'assembla gens a la seva antiga llar: 

ni tan sols parlen el mateix idioma. 
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Títol: “El Tapiz de los Dragones de Té” 

Text i il·lustracions: O'Neill, Katie 

Editorial: Cúpula, septiembre de 2021 

Signatura: IC One 

Sinopsi: Ha passat un any des de que Greta es fa càrrec de 

Ginseng. Però el drac de te està encara molt trist per la mort del 

seu antic amic i la Greta està molt capficada en forjar una peça de 

ferro per tal d’impressionar a un cèlebre mestre que busca una 

aprenent.  

 

 

Títol: “El Gran viatge d'en Dominic” 

Text i il·lustracions: Steig, William, 1907-2003 

Editorial: Blackie Books, octubre de 2021 

Signatura: I** Ste 

Sinopsi: De vegades la vida no és tan intrèpida com voldríem. Per 

això un bon dia, assedegat d'aventures, en Dominic tria el seu 

millor barret, embolica les seves quatre pertinences en un farcell i 

comença un llarg camí. No sap què es trobarà, ni tan sols sap on 

va, només sap que camina cap endavant.  

 

 

I també... 

 

 “La increïble història de...L'Operació plàtan / David Walliams ; il·lustracions de 

Tony Ross ; traducció de Ricard Gil. Montena, octubre de 2021. I*** Wal 

 “L'Amulet de la pluja” / Meritxell Martí Orriols ; il·lustracions de Xavier Salomó. 

Cruïlla, setembre de 2021. I*** Mar 

 “Nick & Vera : a quiet hero of the Holocaust and the children he rescued” / 

Peter Sís. Norton Young Readers, [2021]. IE Sis 

 “Esbarjo-acció!. Avni ; 3” / Romain Pujol, Vincent Caut. Astiberri, octubre 

2021. IC Puj 

 “Magus of the library” / Mitsu Izumi. Norma, 2021. IC Izu 

 “Escola de ratolins” / Agnès Mathieu-Daudé ;il·lustracions de marc Boutavant. 

Blackie Books, octubre de 2021. I** Mat 

 “Gos Pudent, per molts anys! “/ Colas Gutman ; il·lustrat per Marc Boutavant. 

Blackie Books, setembre de 2021. I** Gut 
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 “Gos Pudent va a la platja” / Colas Gutman ; il·lustrat per Marc Boutavant. 

Blackie Books. juny de 2021. I** Gut 

 “El Diari secret i perdut de... el pitjor pirata del món” / text: Tim Collins ; 

il·lustracions: Sarah Horne. Baula, octubre de 2021. I** Col 

 “Pitschi : la gateta que no volia ser gateta : una història una mica trista, però 

que acaba bé” / Hans Fischer 1909-1958. Blackie Books, octubre de 2021. I** 

Fis 


