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LLIBRES PELS MÉS GRANS 

 

Títol: “Andanzas de un flautista llamado Tristrás” 

Text i il·lustracions: Barrenetxea, Iban 

Editorial: Nórdica Libros, septiembre de 2021 

Signatura: I*** Bar 

Sinopsi: Tristrás és un músic que toca la flauta i que es guanya 

la vida viatgjant amb la seva música d’un lloc a l’altre. En el seu 

camí s’anirà trobant tot de personatges... 

 

 

 

 

Títol: “Bot-9” 

Text i il·lustracions: Laufman, Derek 

Editorial: Nuevo Nueve, febrero de 2022 

Signatura: IC Lau 

Sinopsi: Un peixet fuig corrents d’un peix més gran... i en la 

fugida és capturat per un vell que construeix robots. El peixet ara 

és part d’un robot que descobrirà què hi ha en el fons el mar. 
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Títol: “Un Cas complicat” 

Text: Nilsson, Ulf 

Il·lustracions: Spee, Gitte  

Editorial: Viena Edicions, febrer del 2022 

Signatura: I* Nil 

Sinopsi: Al bosc molts animals estan tristos. Algú volta amunt i 

avall dient coses lletges als altres. Però qui és que els fa la guitza 

d'aquesta manera? I per què...? Això és el que hauran 

d'investigar immediatament el comissari Gordon i la seva 

assistent, la ratolina Pat! 

 

 

Títol: “La Señora Lana y el misterio de las sombrillas de papel 

chinas” 

Text: Richter, Jutta 

Il·lustracions: Mattei, Günter  

Editorial: Lóguez, [2021] 

Signatura: I* Ric 

Sinopsi: Ens trobem en “Chiquitania”. Un món que es troba rere 

el món. Un regne de trols amb dents esmolades i de criatures 

fantàstiques.  

 

 

 

I també: 

 “El Gran llibre joc de les civilitzacions” / un llibre il·lustrat per Subi. Edicions del 

Pirata, febrer de 2021. I* Sub. Llibre-joc 

 “¡Feliz desastre!. Shaker monster ; 3” / Mr. Tan, Mathilde Domecq. Nuevo Nueve, 

noviembre de 2021. IC Mr T 

 “El Dia que el lleó es va enamorar de la gasela” / Eulàlia Canal ; il·lustracions de 

Beatriz Marín. Barcanova Editorial, febrer de 2022. I** Can 

 “L'Olga i l'estranya criatura sense nom” / Elise Gravel ; traducció d'Isabel Obiols. 

Blackie Books, setembre de 2021. I** Gra 

 “Cuando brillan las estrellas : una historia inolvidable” / Victoria Jamieson y Omar 

Mohamed ; color de Iman Geddy. Maeva Ediciones, enero de 2021. IC Jam 
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 “L'Untu i el secret de la llum d'hivern” / Nora Surojegin, Pirkko-Liisa Surojegin. ING 

Edicions, desembre del 2021. I*** Sur 

 “Los Espías de Oreborg” / Jakob Wegelius. Sushi Books, septiembre de 2021. I*** 

Weg 


