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AERTSSEN, Kristien. La reina dels petons. Barcelona: Corimbo, 2011. ISBN 978-84-8470-419-5
La reina està tan ocupada que la seva filla, la princesa, haurà de partir a la recerca d’alguna
reina que li pugui oferir afecte, abraçades, petons…
ALCOVER, Antoni M. La flor romanial. Il·lustr. Pau Oliver García-Delgado. Palma: Moll; Institut
d’Estudis Baleàrics, 2009. ISBN 978-84-273-0900-5
Popular rondalla en la qual el rei només es podrà curar si algú li porta la flor romanial. Els seus tres
fills emprendran un viatge en solitari per trobar-la i aconseguir, d’aquesta manera, esdevenir l’hereu.
DURAN, Teresa. Les tres reines d’Orient. Il·lustr. Lluís Farré. Barcelona: La Galera, 2012. ISBN
978-84-246-4468-0

Quan els tres reis d’Orient tornen del seu popular viatge a Betlem i l’expliquen a les seves tres
mullers, aquestes donen un tomb a la història. Una nova i divertida interpretació de la llegenda.
GRANADOS, David. La nau d’en Guim. Barcelona: Takatuka, 2012. ISBN 978-84-92696-75-8
De gran, en Guim vol ser astronauta per poder viatjar a galàxies llunyanes. Mentre arriba el dia,
es passa el temps dibuixant planetes, marcians i naus extraterrestres.
KELLY, Mij. On s’amaguen els gegants? Il·lustr. Ross Collins. Barcelona: La Galera, 2010. ISBN
978-84-246-3272-4

La protagonista no creu en la fantasia. Per això, mentre busca on s’amaguen els gegants ignora
el que hi ha al seu voltant: fades, follets, dracs i prínceps que la segueixen en la seva recerca.
LOZANO, Pilar. Los viajes de Gustavo. Il·lustr. Francesc Rovira. Barcelona: Destino, 2013. ISBN
978-84-08-03737-8

En Gustavo troba entre els regals del seu aniversari un paquet que el portarà a fer un viatge
meravellós guiat per la imaginació i ple d’aventures. Li servirà de paraigua, barret, patí…
TEIXIDOR, Emili. L’amiga més amiga de la Formiga Piga. Il·lustr. Gabriela Rubio. Barcelona:
Cruïlla, 2005. (El Vaixell de Vapor. Sèrie Blava; 65). ISBN 978-84-828-6162-3
Un dia, la Formiga Piga diu que ja n’hi ha prou d’anar arran de terra en fila índia. Vol descobrir
nous horitzons, conèixer allò que no es veu de terra estant. Amb l’ajuda d’altres animals potser
ho aconseguirà.
UNGERER, Tomi. Hombre Luna. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2012. ISBN 978-84-940336-2-9
Cada nit, Hombre Luna contempla els homes des de l’espai amb ganes de visitar-los. Un dia,
agafat a la cua d’un cometa, emprèn el viatge a la Terra. Aviat la curiositat es transforma en
decepció: el veuen com un estrany.
VAUGELADE, Anaïs. L’aniversari del senyor Guillamó. Barcelona: Corimbo, 2008. ISBN 978-84-8470-321-1
Com que és el seu aniversari, el senyor Guillamó ha decidit anar a dinar al restaurant. Pel camí,
se li afegeixen tot de personatges, fins i tot el llop, que volen tastar el plat que més els agrada.
WORMELL, Chris. Feres ferotges. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN 978-84-2613793-7
Les mares es fan un tip de donar ordres i consells als seus fills, com ara: no entris al bosc, que
hi ha feres ferotges! Però, ves!, els infants no sempre els fan cas…
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BALAGUER, Marta. Jana, la caçadora de sons. Barcelona: Cruïlla, 2007. (El Vaixell de Vapor.
Sèrie Blava; 149). ISBN 978-84-661-2009-8
Acompanyada del cavall Blanc i de l’esquirol, la Jana se’n va a buscar el so que li falta a l’avi
per acabar un instrument fantàstic que escamparà l’alegria i el benestar. Però el viatge és llarg
i molt perillós.
BAUM, L. Frank. El màgic d’Oz. Il·lustr. Ignasi Blanch. Barcelona: La Galera, 2005. (Grumets)
ISBN 978-84-246-9502-6

La Dorothy, el Llenyataire, l’Espantaocells i el Lleó Poruc s’encaminen a la ciutat de les Maragdes
per mirar de trobar solució als seus problemes. Allà, sembla que el màgic d’Oz els ho ha de
resoldre tot.
DEMI. Marco Polo. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN 978-84-261-3762-3
Una adaptació il·lustrada del viatge de l’aventurer Marco Polo, que va durar vint-i-quatre anys
i va anar des de Venècia fins a la Xina.
DIAZ, Marie. La reina de la neu. Il·lustr. Miss Clara. Barcelona: Baula, 2011. ISBN 978-84-479-2341-0
La Gerda iniciarà un perillós viatge en solitari per alliberar el seu amic Kay d’un terrible encanteri
que li fa veure la vida de color negre. Adaptació del popular relat de Hans Christian Andersen.
DUMAS, Alexandre. Els tres mosqueters. Il·lustr. Javier Andrada. Barcelona: La Galera, 2006.
(Petits Universals). ISBN 978-84-246-2161-2
El jove D’Artagnan arriba a París disposat a viure mil i una aventures. La seva amistat amb els
tres mosqueters més famosos de França l’ajudarà a dur a terme la missió que li encomana la
reina.
FUNKE, Cornelia. Igraine la valenta. Barcelona: Estrella Polar, 2011. ISBN 978-84-9932-634-4
Els pares de la Igraine són uns famosos mags que volen que els seus fills continuïn la tradició.
Però la Igraine el que realment sempre ha desitjat és posar-se una armadura i cavalcar.
GIL, Carmen. El cavaller Pepino. Il·lustr. Anna Castagnoli. Pontevedra: Oqo, 2007. ISBN 978-8496788-15-2

El cavaller Pepino vol aconseguir la mà de la princesa Rigoberto. Després de moltes aventures,
arriba al castell amb una pinta ben estrafolària. Més que la valentia, serà la generositat allò que
el portarà cap a destins feliços.
PLACE, François. Els últims gegants. Barcelona: Blume, 2000. ISBN 978-84-89396-61-7
A partir d’una dent de gegant, un aventurer arriba a trobar un grup de gegants amagats. El
pitjor que va poder fer va ser explicar els seus viatges al món.
PULLMAN, Philip. Lila i el secret dels focs. Il·lustr. Nick Harris. Alzira: Bromera, 2006. ISBN 97884-9824-017-7

La Lila emprèn una aventura trepidant i arriscada per fer realitat el seu somni: arribar a ser
pirotècnica i dominar el foc, cosa que fins ara només es permet als homes.
SIERRA i FABRA, Jordi. La tomba misteriosa. Il·lustr. Josep Rodés. Barcelona: Bambú, 2012.
(Enigmes; 19) ISBN 978-84-8343-195-5
En Rossend és de vacances a Egipte amb el seu pare, un arqueòleg. Un dia, el pare no torna
al campament. Si el vol trobar, haurà de resoldre uns quants enigmes.
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La partida (De cap a l’aventura)

CARROLL, Lewis. Alícia al país de les meravelles. Il·lustr. Rebecca Dautremer. Barcelona: Baula,
2011. ISBN 978-84-479-2286-4
L’Alícia s’adorm i entra al País de les Meravelles de la mà del Conill Blanc. Allà coneixerà la
Reina de Cors, el Gat de Chester… i viurà aventures d’allò més fantàstiques, com fantàstiques
són les il·lustracions de Dautremer.
DELGADO, Josep-Francesc. Si puges al Sagarmatha quan fumeja neu i vent. La Garriga: El
Roure de Can Roca, 2011. ISBN 978-84-937475-7-2
Quan en Josep rep el telegrama d’un alpinista tot canvia: la seva germana no va morir a l’Everest
com li havien explicat. Per això intenta de nou completar el misteriós trencaclosques d’una gran
aventura muntanyenca.
DRAGT, Tonke. Carta al rei. Barcelona: Cruïlla, 2009. ISBN 978-84-661-2316-7
La nit abans de ser armat cavaller, el jove Tiuri es veu obligat a marxar del país per dur a terme
una missió perillosa: dur una carta al rei del país veí. Tota mena de perills posaran a prova el
seu coratge i habilitat.
FOMBELLE, Timothée de. Tobi Lolness. Un mil·límetre i mig d’heroisme. Barcelona: Estrella
Polar, 2007. (L’Illa del Temps; 4) ISBN 978-84-9787-267-6
En Tobi Lolness no fa més d’un mil·límetre i mig. Forma part del poble que habita el gran roure.
Com que el seu pare ha estat empresonat, en Tobi s’escapa, corrent per les branques i perseguit
pels soldats.
MELVILLE, Herman. Moby Dick. Barcelona: Vicens Vives, 2009. (Clàssics Adaptats)
84-316-8322-1

ISBN 978-

El capità Ahab, mogut per una terrible obsessió, emprèn una inacabable travessa amb el vaixell
balener Pequod per perseguir una enorme balena blanca anomenada Moby Dick.
PLA, Imma. Històries increïbles 1. Barcelona: Combel, 2011. ISBN 978-84-9825-580-5
Llibre que inclou cinc històries protagonitzades per persones que van anar a la recerca d’un
somni i que van iniciar una aventura en indrets extrems com ara l’alta muntanya, els pols o
terres encara per explorar.
RAYÓ, Miquel. L’enigma Altai. Barcelona: Edebé, 2010. (Periscopi) ISBN 978-84-236-9599-7
Hi ha hagut unes quantes desaparicions a la reserva natural de les Muntanyes Daurades.
Diverses llegendes parlen dels terrorífics Alma, els homes de la muntanya, i s’organitza una
expedició per esbrinar el que passa.
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. El petit príncep. Barcelona: Salamandra, 2009. ISBN 978-84-9838-235-8
El petit príncep és un nen que arriba a la Terra procedent del seu planeta, i es trobarà amb un
aviador. Pel camí ha conegut diversos personatges, una galeria del comportament sovint absurd
dels humans.
SELZNICK, Brian. Meravelles. Barcelona: Cruïlla, 2012. ISBN 978-84-661-3111-7
Les aventures d’en Ben i de la Rose semblen independents; la d’ell, explicada amb paraules, i
la d’ella, només amb dibuixos. Però totes dues s’entrellaçaran per convertir-se en un relat sobre
l’amistat, la vida i l’univers.
STEVENSON, R. L. L’illa del tresor. Guió: David Chauvel. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 978-84661-2415-7

Adaptació en còmic del gran clàssic de la novel·la d’aventures: L’illa del tresor. El jove Jim Hawkins
descobreix el mapa d’una illa on hi ha un tresor amagat, i no tardarà a començar la recerca.
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* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

COMPANY, Mercè. La Nana Bunilda menja malsons. Il·lustr. Agustí Asensio. Barcelona: Mars,
2011. ISBN 978-84-9274-839-6
Petita, valenta i amb les seves trenes, aquesta caçadora de malsons es llança cada nit a l’aventura
perquè nosaltres puguem dormir en pau.
DESCLOT, Miquel. Pallufet & Ventaflocs. Il·lustr. Mercè López. Barcelona: Cruïlla, 2008. (El
Vaixell de Vapor. Sèrie Blanca; 62) ISBN 978-84-6612-052-4
Potser ell et recorda en Patufet. Potser ella et recorda la Ventafocs. Dos herois clàssics que
s’adapten al temps moderns i es llancen a una aventura empresarial.
DURAN, Teresa; JANÉ, Albert. En Pere sense por. Il·lustr. Viladoms. Barcelona: La Galera, 2009.
ISBN 978-84-2463-199-4

En Pere continua passejant-se per boscos, castells, cases abandonades i cementiris del món
dels llibres –ara dins un còmic– per aconseguir descobrir què és la por.
GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm. Blancaneu. Adapt. Suzanne Kaboc; Il·lustr. Benjamin Lacombe.
Barcelona: Baula, 2011. ISBN 978-84-4792-300-7
Les princeses, sovint, són protagonistes d’històries de gelosia i maldat. Qui no coneix les
penúries d’aquesta víctima de la seva madrastra?
GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm. La filla del carboner. Adapt. Maria Carme Bernal i Carme
Rubio. Il·lustr. Montse Gisbert. Barcelona: Pub. Abadia de Montserrat, 2012. (L’Onada. Dones
Protagonistes) ISBN 978-84-9883-482-6
No totes les heroïnes de les rondalles són fleumes i passives. La filla del carboner és una
lluitadora exemplar, valenta i amb molt d’enginy!
INNOCENTI, Roberto. La caputxeta vermella. Text d’Aaron Frisch. Barcelona: Símbol, 2013.
(Simbolet) ISBN 978-84-15315-13-1
El perill ens espera a qualsevol cantonada. Des de les caputxetes que creuen el bosc fins a les
caputxetes que passegen per la ciutat, sortir de casa sempre és una aventura.
ISOP. El ratolí de camp i el ratolí de ciutat. Il·lustr. Helen Ward. Barcelona: Joventut, 2012. ISBN
978-84-2613-923-8

El camp o la ciutat? La tranquil·litat o el bullici? La vida senzilla o les comoditats? Com demostra
aquesta faula, cadascú ha de valorar quin grau d’aventura necessita per ser feliç.
MARTÍ, Meritxell. 10 viatges i 1 somni. Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: Combel, 2009. ISBN
978-84-9825-490-7

Per mar, terra o aire, dalt d’un tren o en bicicleta, emprendre un viatge sempre és una aventura.
I en aquest cas, és necessari per fer possible un somni.
En Patufet. Adapt. Olalla González; il·lustr. Marc Taeger. Pontevedra: Kalandraka; Barcelona:
Hipòtesi, 2008. ISBN 978-84-9366-671-2
El més petit de tots també pot viure una aventura. Anar a comprar o visitar el pare poden ser
una veritable odissea per algú com en Patufet.
SOLÉ VENDRELL, Carme. La lluna d’en Joan. Barcelona: Mars, 2009. ISBN 978-84-9598-899-7
El pare d’en Joan ha perdut la salut, i ara toca ser valent i llançar-se al desconegut, amb por,
però també amb esperança.
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Aventura clàssica o actual (De cap a l’aventura)

BARRIE, J. M. Peter Pan. Adapt. Pep Molist. Il·lustr. Javier Andrada. Barcelona: La Galera, 2012.
(Clàssics Universals; 13) ISBN 978-84-2463-749-1
Visitar l’illa de Mai Més, conèixer els nens perduts, lluitar contra el capità Garfi i, sobretot, rebre
un petó de Peter Pan. Qui no ha somniat mai una aventura com aquesta?
BLOCH, Serge. El gran àlbum d’en Samsam. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 978-84-6612-400-3
Ser un gran heroi exigeix una gran responsabilitat. Ser un petit heroi, com en Samsam, exigeix
fer cas als pares, cuidar els bons amics i ser un bon alumne...
BOND, Michael. Un ós anomenat Paddington. Il·lustr. Peggy Fortnum. Barcelona: Viena, 2010.
(El Jardí Secret; 3) ISBN 978-84-8330-597-3
Agafar un tren per primera vegada i plantar-se sol a una gran ciutat, això sí que és una gran
aventura. Sobretot si ets un ós i no saps res de res de la vida urbanita!
CANAL, Eulàlia. Cargol, i què faràs dins un iglú? Il·lustr. Carole Edet. Barcelona: Barcanova,
2012. (Sopa de Llibres; 191) ISBN 978-84-4892-909-1
El cargol fabufantàstic vol marxar a viure a un iglú. Prefereix emprendre un gran viatge abans
d’haver de respondre una pregunta ben senzilla que els han fet a l’escola.
DOYLE, Arthur Conan. Sherlock Holmes i el cas de la joia blava. Il·lustr. Roger Olmos. Barcelona:
Lumen, 2008. ISBN 978-84-4882-667-3
Acompanya el famós detectiu anglès i ajuda’l a resoldre el misteriós cas del robatori d’una joia
molt valuosa.
RIDDELL, Chris. Ottolina al mar. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 978-84-6612-716-5
Després del misteri de la gata groga i de l’escola de talents, ara l’Ottolina creuarà el mar a la
recerca del seu estimat amic Munroe.
SENNELL, Joles. La boira pudent. Il·lustr. Marc Torrent. Barcelona: Bambú, 2011. ISBN 978-84-8343-130-6
Alguna cosa hi ha dins el bosc que omple el poble i el palau d’una ferum insuportable. Qui serà
el valent que s’endinsarà en la boscúria per descobrir-ne el culpable?
SIEGNER, Ingo. El petit drac Coco fa la volta al món. Barcelona: La Galera, 2010. ISBN 978-84-2463-136-9
Coneixes el drac Coco, petit, volador i de color vermell? Estigues alerta, perquè el pots veure
passar en qualsevol moment, tot fent la volta al planeta!
VILAR, Ruth. En Faiquè. Il·lustr. Arnal Ballester. Barcelona: La Galera, 2009. ISBN 978-84-2463-274-8
Ser funcionari de correus no sembla, d’entrada, un ofici gaire creatiu ni perillós... però pots
caure en una espiral de números i contrasentits i viure una aventura trepidant.
ZIMNIK, Reiner. Jonàs el pescador. Barcelona: Viena, 2010. (El Jardí Secret de Viena; 1) ISBN 97884-8330-552-2

Pescar al riu Senna ja no és emocionant. El Jonàs somnia pescar un peix enorme. I per això
marxa amb la seva canya a la recerca de la felicitat.

BERTRAM, Rüdiger. Coolman i jo. Il·lustr. Heribert Schulmeyer. Alzira: Bromera, 2011. (Esfera;
33) ISBN 978-84-1539-032-9
Has baixat mai dins un contenidor d’escombraries per una carretera enmig de la ciutat? Aquesta
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només és la primera de les aventures que viuen aquest nen i el seu amic invisible, un superheroi
una mica maldestre.
BÜRGER, Gottfried August. Les aventures del baró de Munchausen. Il·lustr. Svetlin. Barcelona:
Vicens Vives, 2006. (Cucanya; 27) ISBN 84-3168-145-4
Un clàssic de la literatura d’aventures amb moltes dosis d’humor i amb un protagonista molt
i molt esbojarrat, capaç de viatjar fins a la Lluna o enfilar-se dalt una bala de canó.
DALMASES, Antoni. La llegenda del rei Artur i els seus cavallers. Il·lustr. Pere Ginard. Barcelona:
Combel, 2012. ISBN 978-84-9825-725-0
Si existeix un referent clar de la literatura medieval, aquest és el rei Artur i tot el seu món. Has
sentit a parlar d’Excalibur, Merlí o els cavallers de la Taula Rodona?
FOLCH I TORRES, Josep M. Les aventures extraordinàries d’en Massagran. Il·lustr. Joan Junceda.
Barcelona: Casals, 2003. (Casals Jove; 4) ISBN 84-2181-018-9
L’heroi català per excel·lència, valent i decidit, fill d’un empleat de duanes, que de ben jove va
marxar a recórrer món a la recerca d’aventures.
GOLDING, Julia. A Magharna. Barcelona: Cruïlla, 2011. ISBN 978-84-6612-815-5
En moltes èpoques de la història, el destí de les dones està escrit abans de néixer. Però algunes
són prou valentes per canviar-lo. Per què les dones no poden ser artesanes del vidre?
HOMER. L’Odissea. Adapt. Albert Jané; il·lustr. Pep Montserrat. Barcelona: Combel, 2008. ISBN
978-84-9825-334-4

Ulisses retorna a casa, però el camí que ha de fer serà llarg i ple d’entrebancs. La seva dona,
Penèlope, més que ningú, està disposada a esperar-lo.
KIPLING, Rudyard. El llibre de la jungla. Barcelona: Edicions 62, 2006. (El Balancí; 548) ISBN
84-2975-915-8

El petit Mowgli sobreviu a la jungla gràcies a l’ajuda dels animals salvatges. Allà aprendrà les
seves lleis i potser, algun dia, descobrirà la vida dels humans.
LONDON, Jack. Amor a la vida i altres relats. Il·lustr. Enrique Breccia. Barcelona: Bambú, 2009.
(Lletres Majúscules; 5) ISBN 978-84-8343-076-7
Recull de contes d’un autor que ha aconseguit transmetre’ns l’amor per la natura posant-se a
la pell de bèsties lleials i de personatges lluitadors i amb un gran instint de supervivència.
STEINHÖFEL, Andreas. El misteri del bingo. Barcelona: Estrella Polar, 2011. (Rico & Oscar) ISBN
978-84-9932-548-4

En Rico i l’Òscar tornen a trobar-se davant d’un misteri que necessita el seu enginy. O la seva
inconsciència i amor pels altres. O una mica de tot plegat.
ST. JOHN, Lauren. La cala del mort. Barcelona: Bambú, 2012. (Els Misteris de Laura Marlin;
15) ISBN 978-84-8343-168-9
La Laura deixa l’internat per anar a viure amb un misteriós oncle a Cornualla. Quin misteri
s’amaga a la cala prohibida que es veu des de casa seva?
TWAIN, Mark. Les aventures d’en Huckleberry Finn. Barcelona: La Magrana, 2010. (Les Ales
Esteses; 293) ISBN 978-84-8264-140-9
Només hi ha un infant al món que ens pugui explicar més aventures bestials que en Tom Sawyer,
i aquest és el seu amic, en Huckleberry Finn. T’hi atreveixes?
VERNE, Jules. La volta al món en 80 dies. Barcelona: Estrella Polar, 2010. ISBN 978-84-9932-272-8
Avui viatjar és una activitat a l’abast d’una gran majoria. Quan Verne va escriure aquest clàssic,
però, fer la volta al món era una aventura gairebé impossible, impensable.

* Aquests llibres no es troben a la venda.

Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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BALZOLA, Asun. Història d’un eriçó. Barcelona: Mars, 2010. ISBN 978-84-9274-823-5
Trobar amics no sempre és fàcil, i encara menys si tens el cos ple de punxes com un eriçó. Però
aquest és un problema que només pots resoldre tu mateix.
JEFFERS, Oliver. Amunt i avall. València: Andana, 2011. ISBN 978-84-9379-384-5
Si tens un bon amic de veritat, segur que no dubtarà a ajudar-te per fer possibles els teus
somnis, per molt estranys o agosarats que siguin.
LOBEL, Arnold. El porquet. Barcelona: Hipòtesi; Kalandraka, 2009. ISBN 978-84-9366-678-1
El porquet havia estat molt feliç fins ara, que a la granja els ha agafat la mania de tenir-ho tot
net com una patena. Així que decideix fugir a córrer món.
MELLING, David. En Bru i la festa de pijames. Barcelona: Baula, 2012. ISBN 978-84-4792-506-3
Has anat mai a una festa de pijames? Has anat mai a una festa de pijames amb un ós? I al cau
d’un conill?
NORDQVIST, Sven. On és la meva germana? Barcelona: Flamboyant, 2010. ISBN 978-84-9378-251-1
Trobar una germana petita que s’ha perdut mai no és fàcil. Però fer-ho en aquest àlbum il·lustrat
és gairebé una aventura de bojos!
NÚÑEZ, Marisa. La zebra Camil·la. Il·lustr. Óscar Villán. Pontevedra: Kalandraka, 2012. ISBN 848464-003-5

Fer-se gran: això sí que és una gran aventura. La zebra Camil·la deixa enrere algunes coses de
la seva infància, coses tan íntimes com les seves ratlles!
SCHÖSSOW, Peter. El meu primer cotxe era vermell. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN 978-84-2613811-8

Qui no recorda la seva primera joguina? Aquests dos germans viuran una experiència meravellosa
després d’arreglar un vell cotxe del seu avi.
STAMM, Peter. Per què vivim als afores de la ciutat. Il·lustr. Jutta Bauer. València: Tàndem, 2008.
ISBN 978-84-8131-780-0

Canviar de casa, de barri, de ciutat, és una experiència molt interessant. Ara bé, si a més a més
marxes a viure dins un violí, a un cinema o dins un barret, és una experiència inoblidable.
STEFFENSMEIER, Alexander. La Florentina cerca un tresor. Barcelona: Barcanova, 2011. ISBN
978-84-4892-699-1

Els animals de la granja no tenen fama d’aventurers. Però no et deixis enganyar per falsos
tòpics: a la granja de la Florentina s’han organitzat tots per trobar un tresor amagat.
UNGERER, Tomi. Els tres bandits. Barcelona: Kalandraka, 2001. ISBN 84-9573-016-2
Tres bandits terribles, amb les seves capes i els seus barrets negres, esperen amagats enmig
del camí. Vols conèixer el secret que amaguen?
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BELDA, Vicent Enric. El secret de Meritxell. Alzira: Bromera, 2010. (El Micalet Galàctic) ISBN 97884-9824-890-6

El pare de la Meritxell és arqueòleg, i fent excavacions ha despertat la còlera dels antics déus
egipcis. Les conseqüències seran terribles…
BIDARI, Bono. El regne de Caucas. Barcelona: Cruïlla, 2012. (La Companyia del Balta; 1) ISBN
978-84-6613-112-4

T’imagines caure dins un videojoc amb els teus millors amics? Hauràs de passar totes les
pantalles i superar totes les proves, si vols arribar amb vida al final.
CABEZA, Anna. El misteri de la tifa de gos abandonada. Il·lustr. Toni Batllori. Barcelona: Bambú,
2012 (Germanes Crostó Agència d’Investigació) ISBN 978-84-8343-202-0
Les germanes Crostó són tres iaies molt poc usuals que estan disposades a fer-nos la vida més
fàcil. O com a mínim més divertida…
CARBÓ, Joaquim. La colla dels deu. Barcelona: La Galera, 2009. ISBN 978-84-2463-056-0
Fes-te de la colla d’en Miquei, en Cuquis, l’Eriçó… i no només tindràs un bon grup d’amics,
sinó que viuràs aventures i ajudaràs aquells que més ho necessiten.
ENDE, Michael. En Jim botó i els 13 salvatges. Barcelona: La Galera, 2009. ISBN 84-2468-198-3
Si ja coneixes la història d’en Jim Botó i en Lluc el maquinista i el seu viatge per alliberar la
princesa Li Si, no deixis de llegir aquesta segona part. Descobriràs qui són de veritat els tretze
salvatges.
FOLCK, Jordi. Vacances «alla romana» de la senyoreta Strauss i els seus amics. Barcelona: Baula,
2012 (Ala Delta. Sèrie Verda; 43) ISBN 978-84-4792-509-4
Potser no t’ho creuràs, però hi ha gossos que viuen molt bé. Justament a Roma hi ha un hotel
de luxe on descansen i estiuegen les mascotes més refinades.
HADDON, Mark. Barrabum! Barcelona: La Magrana, 2010. ISBN 978-84-8264-992-4
Imagina’t que un dia descobreixes que dos dels teus professors són uns extraterrestres. I no
només això, sinó que són extraterrestres enmig d’una missió secreta terrible...
IGERABIDE, Juan Kruz. Durango, Durango. Il·lustr. Mikel Valverde. Madrid: Macmillan, 2009.
ISBN 978-84-7942-491-6

Una història d’amor entre dues gallines, una basca i una mexicana, que fugen de les seves llars
perseguint un somni personal. L’atzar voldrà que es trobin i segueixin l’aventura plegades.
KÄSTNER, Erich. Emili i els detectius. Il·lustr. Walter Trier. Barcelona: Animallibres, 2010. ISBN
978-84-9672-681-9

L’Emili pateix un robatori just dalt del tren que el porta a casa l’àvia. Per sort, trobarà una colla
d’aprenents de detectius que l’ajudaran.
LAPERLA. Super patata. Barcelona: Bang, 2011. (Mamut) ISBN 978-84-1505-126-8
Ser un superheroi pot fer pujar els fums a qualsevol. Però si en una missió un malvat et
converteix en patata, se t’acaben de cop les ganes de presumir!
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Aventura en solitari o amb companyia (De cap a l’aventura)

AVI. La veritable confessió de Charlotte Doyle. Barcelona: Bambú, 2010. ISBN 978-84-8343-096-5
Aventures de tall clàssic amb una protagonista jove i innocent que, per coses de la vida, haurà
de viatjar al llarg de tres mesos en un vaixell ple de mariners i amb un capità de dubtosa
procedència...
BURNETT, Frances Hodgson. El jardí secret. Barcelona: Viena, 2011. (El Jardí Secret; 4) ISBN 97884-8330-601-7

Una nena òrfena, un tiet turmentat per la mort de la seva dona, un infant sobreprotegit... tots
ells recuperaran l’esperança i la il·lusió gràcies a un jardí secret.
CARRANZA, Maite. Màgia d’una nit d’estiu. Barcelona: Edebé, 2009. ISBN 978-84-2369-424-2
Marxar a Irlanda a passar l’estiu i aprendre anglès és una aventura força habitual entre els
nostres joves. Però acabar ballant entre fades i éssers màgics als afores de Dublín ja és una
altra cosa!
COLFER, Eoin. Airman. Alzira: Bromera, 2009. ISBN 978-84-9824-441-0
Hi va haver una època que volar era un somni o cosa de bojos. Airman és fill d’aquest temps,
protagonista d’una història de superació, de bons i dolents, de venjança i de grans descobriments
i avenços tècnics.
DELGADO, Josep Francesc. Els llops de la lluna roja. Barcelona: Estrella Polar, 2009. ISBN 97884-9267-157-1

La Maria fuig bosc endins quan les tropes franquistes arriben al seu poble del Berguedà. En
aquest viatge de fugida només tindrà la companyia de la incomprensió, la desolació i els llops.
KENNEDY, Emma. La Wilma Tenderfoot i el cas dels cors congelats. Madrid: MacMillan, 2010.
ISBN 978-84-7942-592-0

Algú podria pensar que la Wilma és una nena petita i desvalguda, però no us deixeu enganyar:
és tant o més espavilada i enginyosa com el millor detectiu del món.
KELLY, Jacqueline. L’evolució de Calpurnia Tate. Barcelona: Roca, 2010. ISBN 978-84-2464-359-1
Segurament la lluita més difícil que pot tocar-li de viure a una nena és la que emprèn quan vol
canviar el seu destí, marcat per les convencions socials d’una època conservadora.
LEWIS, Gill. Kulanjango. Barcelona: Cruïlla, 2011. ISBN 978-84-6612-922-0
Si t’estimes la natura, entendràs per què és tan important per als protagonistes d’aquesta
història que ningú descobreixi el niu d’una àguila extraordinària.
MELOY, Colin. Les cròniques de Wildwood. Il·lustr. Carson Ellis. Madrid: Alfaguara, 2012. ISBN
978-84-2040-243-7

Un estol de corbs s’emporta el germà petit de la Prue. Per això no s’ho pensa dues vegades i
segueix els ocells fins a la misteriosa Boscúria Impenetrable.
MOLNÁR, Ferenc. Els nois del carrer de Pál. Barcelona: Bambú, 2011. ISBN 978-84-8343-149-8
Hi va haver una època en què els infants jugaven pel carrer. Les places, els solars eren llocs
ideals de trobada, molt cobejats. I per això també eren motiu de lluita.
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* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

BROWN, Deborah. Segueix el fil. Barcelona: Cruïlla, 2009. ISBN 978-84-661-2149-1
En Ning i el seu conillet Pepet reben un dia un misteriós paquet del qual en sortirà un fil que
els portarà a descobrir un munt de secrets amagats per tota la casa. Llibre amb pestanyes i
altres elements mòbils.
CANAL, Eulàlia. Sota el coixí… una porta. Il·lustr. Rebeca Luciani. Barcelona: Baula, 2010. (Capsa
de Contes; 2) ISBN 978-84-479-1999-4
La nit pot arribar a fer una mica de por, tan fosca i silenciosa. Qui sap què s’amaga darrere les
portes que hi ha sota el coixí? Amb un to poètic, el protagonista s’enfronta a l’aventura dels
somnis i els personatges que hi viuen.
DURAN, Teresa. Banyeta. Il·lustr. Elena Val. Barcelona: Ekaré, 2010. ISBN 978-84-937767-4-9
En Banyeta és un dimoniet que, quan es cansa d’estar-se en un lloc, cargola la seva cua i tot
fent un bot marxa a un altre racó del món. Un conte que combina diferents colors, espais i
sensacions.
GASTAUT, Charlotte. El extraordinario viaje de Prudence. Madrid: SM, 2010. ISBN 978-84-675-4757-3
Quan el pare o la mare es posen pesats (endreça l’habitació, posa’t les sabates, no triguis), res
millor que escapar-se fent servir… la imaginació!
IWAMURA, Kazuo. La poma. Barcelona: Corimbo, 2011. ISBN 978-84-8470-429-4
Pot una poma que rodola turó avall convertir-se en tota una aventura? Els protagonistes d’aquest
conte us dirien que sense cap mena de dubte! I al final, un cop han recuperat la poma, hi ha
res millor que un bon berenar compartit?
JANOSCH. Oh! Que bonic és Panamà! Barcelona: Hipòtesi/Kalandraka, 2010. ISBN 978-84-937469-6-4
Una capsa de plàtans que fa una olor deliciosa i que ve de Panamà portarà el petit ós i el petit
tigre a sortir de casa seva per buscar aquest paradís. I el trobaran... però no on ells s’imaginen!
JEFFERS, Oliver. Perdut i trobat. València: Andana, 2010. ISBN 978-84-937938-1-4
El pingüí s’ha perdut. O potser no? El nen protagonista haurà de dur-lo fins a casa seva, al pol
Nord, per adonar-se que en realitat només buscava un amic.
PAULI, Lorenz. Que valent! Il·lustr. Kathrin Schärer. Barcelona: Joventut, 2007.
3581-0

ISBN 978-84-261-

Qui serà capaç de fer l’acte més valent? Serà el ratolí, nedant fins a l’altra vora del riu? O potser
el cargol, sortint de la seva closca? El que per a uns és una aventura per a altres pot semblar
el més normal del món, però tots acabaran decidint qui és el més valent dels quatre.
RODARI, Gianni. L’Alícia Patapam en els contes. Il·lustr. Anna Laura Cantone. Barcelona: Lumen,
2006. ISBN 978-84-488-2425-9
Una tarda de pluja, l’Alícia Patapam obre un conte i… hi cau a dins! Així, pàgina rere pàgina,
aquesta noieta fa tota una passejada pels contes clàssics més coneguts.
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Aventura quotidiana o exòtica (De cap a l’aventura)

SCHÖSSOW, Peter. El vent! Sant Cugat del Vallès: Símbol, 2010. (Simbolet) ISBN 978-84-95987-73-0
Llibre gairebé sense paraules que ens mostra l’inesperat viatge del senyor protagonista un dia
que bufa molt i molt de vent. No us ha semblat mai que el vent està a punt de fer-vos volar?
SENDAK, Maurice. Allà on viuen els monstres. Pontevedra: Kalandraka, 2009. ISBN 978-84-8464692-1

El dia que en Max es porta malament i gairebé mossega la seva mare, es queda castigat a la
seva habitació sense sopar. Però una habitació pot convertir-se en un viatge al país dels monstres,
i en Max arribarà a ser-ne el rei!

ALCÁNTARA, Ricardo. El xaman de la tribu. Il·lustr. Gusti. Barcelona: Cromosoma, 2007. ISBN
978-84-95727-77-0

Tres nens neixen al poblat després de la mort del mussol protector. Un d’ells arribarà a ser el
xaman de la tribu, però no sense passar abans per la difícil prova de baixar al món de baix...
BARRETT, Judi. Ennuvolat amb risc de mandonguilles. Il·lustr. Ron Barrett. Barcelona: Corimbo,
2012. ISBN 978-84-8470-448-5
«A l’altre costat d’un oceà, més enllà d’altes i rocoses serralades, passats tres ardents deserts
i un oceà més petit», hi havia un país on, quan plovia, en lloc d’aigua queia menjar del cel!
BERNARD, Fred. El secret dels núvols. Il·lustr. François Roca. Barcelona: Lumen, 2003. ISBN 97884-264-3786-0

Al cel també es poden fer curses, i la que ens ocupa és especialment perillosa, perquè els pilots
han de passar per sobre del Triangle de les Bermudes. Què s’hi amaga, en aquest lloc tan
misteriós? En Marco i el seu avió ho descobriran.
LAMBECK, Silke. El senyor Silvestre. Il·lustr. Karsten Teich. Barcelona: Takatuka, 2009. ISBN 97884-92696-20-8

Quan el Maurici es fa amic del seu veí, el senyor Silvestre, no s’imagina la colla d’aventures
que el portarà a viure. Pot una persona parlar amb elefants? I pot una nova espècie de tigre
minúscul amagar-se al parc de la ciutat?
LINDGREN, Astrid. Pippi Calzaslargas: todas las historias. Barcelona: Blackie Books, 2012. ISBN
978-84-938745-8-2

Aquest llibre recupera les històries d’un clàssic que molts només coneixen per la sèrie de
televisió. Una bona oportunitat per gaudir llegint les aventures d’aquesta nena més aviat
revolucionària i el seu grup d’amics, que inclouen un mico i un cavall.
MONSÓ, Imma. L’escola estrambota. Barcelona: RBA, 2005. (Samarkanda) ISBN 978-84-7871-276-2 (*)
Podeu imaginar-vos una escola que fos tot el contrari que la vostra? On no hi hagués normes
i tot s’hagués de fer a l’inrevés que a les escoles normals? Un dels llibres més esbojarrats que
llegireu mai!
SFAR, Joann. El vampir va a l’escola. Barcelona: Alfaguara, 2005. ISBN 978-84-7911-137-3
Al vampir li fan companyia un munt de monstres i el seu gos, però ell voldria ser amic d’un
nen normal. És per això que vol anar a l’escola. Però, hi trobarà nens, de nit? Com s’ho farà,
doncs, per fer amics?
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TRAXLER, Hans. La aventura formidable del hombrecillo indomable. Madrid: Anaya, 2007.
(Sopa de Libros; 122) ISBN 978-84-667-6418-6
L’homenet del títol comença esprement una esponja que provoca una inundació i... bé, el seguit
d’aventures que trobareu en aquest llibre de text rimat amb rodolins és tan absurd i surrealista
que les rialles estan garantides.
TUTE. En Batu. Barcelona: Bang, 2010. (Mamut) ISBN 978-84-15051-01-5
Seguiu en Batu i els seus amics en les seves aventures imaginàries, en què una capsa es pot
convertir en un vaixell pirata i al fons de la banyera amagar-se un tresor. I vigileu amb els
monstres que viuen dins dels somnis!
WIESNER, David. Martes. Barcelona: Océano Travesía, 2011. ISBN 978-84-494-4272-8
Un dia qualsevol –un dimarts, per exemple– el més improbable pot arribar a succeir. I si no
us ho creieu, pregunteu-ho a les granotes d’aquest àlbum sense mots.

CARBÓ, Joaquim. La casa sota la sorra. Barcelona: Columna, 2005. (Columna Jove; 213) ISBN
978-84-9932-006-9

El dia que el Pere Vidal contesta aquell anunci de feina al diari, no s’imagina que acabarà viatjant
a Egipte per lluitar contra el malvat senyor Ti amb l’ajuda del seu amic Henry.
DICAMILLO, Kate. Despereaux. Barcelona: Noguer, 2006. ISBN 978-84-279-3258-6
Pot un ratolí convertir-se en un heroi? En Despereaux creu que sí! Sovint per fer les proeses
més impensables només cal confiar en un mateix.
GAIMAN, Neil. El llibre del cementiri. Barcelona: Estrella Polar, 2009. (L’Illa del Temps; 19) ISBN
978-84-92790-79-1

El Ningú Owens creix al cementiri, criat per morts i fantasmes. Arribarà un dia, però, que haurà
d’enfrontar-se amb l’assassí de la seva família.
GAIMAN, Neil. Coraline. Il·lustr. i adapt. Craig P. Russell. Barcelona: Roca, 2009. (Roca Juvenil)
ISBN 978-84-92429-74-5

Adaptació al còmic de la novel·la de Neil Gaiman que explica la història de la Coraline, que un
dia descobreix que una misteriosa porta del menjador de casa seva condueix a un món paral·lel
que al principi sembla molt agradable, però...
HADDON, Mark. El curiós incident del gos a mitjanit. Barcelona: La Magrana, 2006. (Les Ales
Esteses; 170) ISBN 978-84-7871-187-1
Algú ha matat el gos de la veïna, així que el Christopher, que té una síndrome semblant a
l’autisme, decideix investigar. Per resoldre el misteri haurà de fer coses que no li agraden gens
(com anar a llocs on no ha estat mai o parlar amb desconeguts).
NORTON, Juster. El peatge màgic. Il·lustr. Jules Feiffer. Barcelona: Bambú, 2012. (Exit Rècord)
ISBN 978-84-8343-209-9

Quan en Milo torna un dia de l’escola i es troba un paquet a la seva habitació, no s’imagina
les aventures que viurà un cop munti l’estranya joguina que s’hi amaga.
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Aventura quotidiana o exòtica (De cap a l’aventura)

TAN, Shaun. Emigrantes. Arcos de la Frontera: Barbara Fiore, 2006. ISBN 978-84-934811-6-2
Còmic sense paraules que explica la història d’un home que ha de marxar del seu país a la
recerca d’una vida millor, i d’aquells que, com ell, s’han vist obligats per diferents circumstàncies
a abandonar la seva terra.
TELLER, Janne. No-res. Barcelona: Comanegra, 2012. ISBN 978-84-15097-54-9
En Pierre Anton s’ha enfilat a un arbre i des d’allà no para de dir als seus companys que res
no té sentit. Ells intentaran demostrar-li que s’equivoca... fins a les últimes conseqüències.
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* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

BROWNE, Anthony. Dins del bosc. Mèxic DF: Fondo de Cultura Económica, 2004. (Especiales
de A la Orilla del Viento) ISBN 978-968-16-7219-5
Un nen haurà de creuar el bosc per portar-li un pastís a la seva àvia malalta. Si la història us
resulta familiar, espereu a llegir aquest relat ple de detalls dels contes clàssics.
CHEN, Chih-Yuan. En Rugits i l’Orelles. Barcelona: Thule, 2008. (Trampantojo) ISBN 978-84-96473-93-5
Poden un lleó i un conill ser amics? Els pares del lleó Rugits i de la conilla Orelles pensen que
no, però els seus fills els demostraran ben bé el contrari!
HUTCHINS, Pat. L’Angelina surt a fer un tomb. Barcelona: Hipòtesi/Kalandraka, 2011. ISBN 97884-937469-9-5

La gallina Angelina surt a fer un tomb i no s’assabenta del perill que corre, ni dels desastres
que provoca al seu pas.
KRAHN, Fernando. Qui ha vist les tisores? Barcelona: Kalandraka, 2002. (Llibres per a Somniar)
ISBN 978-84-8464-603-7

La història sobre què va passar el dia que les tisores van decidir que estaven cansades de tallar roba
i que volien provar què se sent quan es tallen cordes, cabells, cables i tota mena de materials.
LEVALLOIS, Stéphane. Croc Croc a l’escola dels esqueletets. Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2009. ISBN 978-84-92412-35-8
Tots els companys d’escola es riuen d’en Croc Croc perquè té el crani vermell, però quan surten
d’excursió i es perden enmig del bosc…
LIONNI, Leo. Neda-que-neda. Sevilla: Kalandraka, 2007. ISBN 978-84-8464-629-7
En Neda-que-neda és un peix ben petit, però sovint la intel·ligència és més important que la
mida. I si, a més a més, saps treballar en equip… tindràs molt de guanyat!
MARTÍ, Meritxell. Una nit bestial. Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: Cruïlla, 2008. (El Vaixell
de Vapor. Sèrie Blanca; 65) ISBN 978-84-661-2059-3
Què deu estar passant al bosc, aquesta nit? Una mare i un fill tornen a casa en cotxe i es creuen
amb tot d’animals per la carretera. Potser hi ha un incendi? No patiu, que descobrireu el perquè
de tot plegat quan arribeu al final del llibre!
POMMAUX, Yvan. Una noche, un gato… Sant Joan Despí: Corimbo, 2009. ISBN 978-84-8470-316-7
La primera nit que el cadell de gat surt de casa el pare i la mare gats estan molt nerviosos. La
ciutat és plena de perills! Per això el pare gat decideix seguir el seu fill i ajudar-lo sense que ell
se n’adoni.
ROSEN, Michael. Anem a caçar un ós. Barcelona: Ekaré, 2013. ISBN 978-84-940256-3-1
Per anar a caçar un ós cal travessar camps i boscos, creuar rius i escalar muntanyes. I quan
arribem a la cova de l’ós i el trobem… què farem?
WATT, Mélanie. L’esquirol poruc. Barcelona: Castellnou, 2010. ISBN 978-84-89625-66-2
L’esquirol és un poruc. Per això no baixa mai del seu arbre, segueix sempre la mateixa rutina,
i té un pla d’emergència preparat. Però qualsevol dia pot passar alguna cosa inesperada. Què
farà l’esquirol si el seu pla falla?
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Aventura a la ciutat o a la natura (De cap a l’aventura)

BROWNE, Anthony. King Kong. Adapt. de la història d’Edgar Wallace i Merian C. Cooper. Mèxic
DF: Fondo de Cultura Económica, 2006. ISBN 978-968-16-7999-6
La història del goril·la més gran del món. De com va ser descobert per un director de cinema,
capturat i portat a la ciutat de Nova York. De com es va enamorar i de com va acabar tot plegat.
CANO, Carles. Per un botó. Il·lustr. Joma. Barcelona: La Galera, 2008. ISBN 978-84-246-3037-9
Pot un botó que salta de la camisa d’un senyor ben panxut arribar a provocar una guerra entre
dos països?
DAHL, Roald. El fantàstic senyor Guillot. Il·lustr. Quentin Blake. Barcelona: La Magrana, 2010.
(Les Ales Esteses; 290) ISBN 978-84-8264-101-0
El fantàstic senyor Guillot viu tranquil·lament amb la seva família al cau sota l’arbre, fins que
els tres grangers del veïnat, farts que els robin les gallines, els pernils i la sidra, decideixen
passar a l’acció.
ENQUIST, Per Olov. La Muntanya de les Tres Coves. Il·lustr. Stine Wirsén. Barcelona: Cruïlla,
2007. (El Vaixell de Vapor. Sèrie Taronja; 155) ISBN 978-84-661-1736-4
Tot va començar la nit que a la Mina un cocodril li va mossegar el cul. Us semblarà una bogeria,
però per solucionar-ho l’avi va decidir organitzar una expedició a la Muntanya de les Tres Coves.
I l’expedició acabarà sent més emocionant del que es podria esperar.
GOSCINNY, René. El petit Nicolas. Il·lustr. Jean-Jacques Sempé. Barcelona: La Galera, 2010.
(Grumets; 39) ISBN 978-84-246-8139-5
El petit Nicolas és un nen com molts altres: li agrada jugar amb els seus amics, i el més
emocionant de l’escola és l’hora del pati. Històries curtes amb les aventures i embolics del
Nicolas i la seva colla.
JANSSON, Tove. La família Mumin a l’hivern. Barcelona: La Galera, 2012. (Grumets; 223) ISBN
978-84-246-4399-7

El petit Mumin no s’hauria d’haver despertat, encara. Som al mig de l’hivern i tota la seva
família dorm. Però fora, al bosc, enmig de la neu, trobarà entreteniment fins que arribi la
primavera.
MARTÍ, Meritxell. L’illa de les 160 diferències. Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: Cruïlla, 2011.
ISBN 978-84-661-2883-4

Un llibre per viatjar (des de dalt d’un avió fins al fons del mar) acompanyant els seus dos
protagonistes, però també un joc per buscar les diferències. No us en refieu: no totes seran
tan fàcils com la primera!
NEWELL, Peter. El llibre esbiaixat. Barcelona: Thule, 2007. ISBN 978-84-96473-66-9
Un cotxet amb un nadó a dins s’escapa per un carrer costerut i... res del que s’interposi en el
seu camí el podrà aturar! Un clàssic amb el text rimat i un humor apte per a tots els públics.
RODARI, Gianni. El pastís caigut del cel. Il·lustr. Bruno Munari. Barcelona: La Galera, 2007.
(Grumets; 182) ISBN 978-84-246-2439-2
Un matí, un objecte volador no identificat cau al mig del barri romà del Trullo. Una invasió
alienígena? Un experiment científic? Al títol trobareu la resposta, i al llibre, la manera com els
infants solucionaran el problema.
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AMMANITI, Niccolò. Tu i jo. Barcelona: Angle, 2012. (Narratives; 58) ISBN 978-84-15307-01-3
Passar un cap de setmana tancat al soterrani de casa pot ser una aventura? No només pot serho, sinó que a més pot complicar-se espectacularment si la teva germana et descobreix...
AVI. Ciutat d’orfes. Barcelona: Bambú, 2012. (Exit) ISBN 978-84-8343-172-6
Repartir diaris pot semblar un ofici més aviat avorrit. Però si ets un noi no gaire ric, vius a Nova
York al final del segle XIX i has de defensar la teva família de falses acusacions, estem segurs
que, d’avorriment, més aviat poc!
DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe. Il·lustr. i adapt. Ajubel. València: Media Vaca, 2008. 180 p.
(Libros para Niños; 15) ISBN 978-84-935982-0-4
Adaptació il·lustrada i sense mots de la història del nàufrag més famós de la literatura universal.
Explica com Robinson es va salvar de morir ofegat, va viure durant anys sol en una illa, va trobar
un amic a qui va anomenar Divendres i, contra tot pronòstic, va ser rescatat i tornat a la
civilització.
LARREA, Miguel. Les aventures de Kip Parvati. Barcelona: La Galera, 2012. (La Galera Jove; 5)
ISBN 978-84-246-4152-8

En Kip Parvati voldria anar a l’escola en lloc de treballar de pescador. El dia que se li acut la
manera d’aconseguir els diners per fer-ho, no s’ho pensarà dues vegades. Però el camí no serà
tan fàcil com s’imagina.
MALLORQUÍ, César. L’illa de Bowen. Barcelona: Edebé, 2012. (Premi Edebé de Literatura Juvenil)
ISBN 978-84-683-0425-0

Viatges, aventures, assassinats, misteris científics, volcans, vaixells, illes perdudes, manuscrits
medievals… A aquesta novel·la no li falta cap d’aquests ingredients, i encara ens en deixem
alguns perquè els descobriu vosaltres mateixos.
MANKELL, Henning. El viatge d’en Joel. Barcelona: Columna, 2007. (Columna; 736) ISBN 97884-664-0879-0

Llibre que recull les quatre històries sobre en Joel, el seu pare i els habitants del poble perdut
de Suècia on viuen. De vegades, l’aventura s’amaga darrere la vida del dia a dia.
RODGERS, Mary. Quin dia tan bèstia! Barcelona: La Magrana, 2005. (L’Esparver; 13) ISBN 97884-8264-891-0

Imagina’t llevar-te un dia i adonar-te que t’has convertit en el teu pare o la teva mare. Haver
de fer-te càrrec de la família, de la feina, de la casa... Sort que només serà per un dia!
SAMPERE, Josep. El pou darrere la porta. Barcelona: Barcanova, 2009. (Antaviana Nova; 155)
ISBN 978-84-489-2456-0

Si agafes cada dia l’ascensor per pujar o baixar de casa i ets de mena un xic espantadissa, potser
que no t’acostis a aquest llibre: una esgarrifosa aventura on un parell de nois hauran de veurese-les amb un ascensor que sembla tenir vida pròpia.
SELZNICK, Brian. La invenció de l’Hugo Cabret. Barcelona: Cruïlla, 2007. ISBN 978-84-661-1841-5
L’Hugo viu sol i amagat a una gran estació de trens de París. El seu pare donava corda als
rellotges i reparava autòmats durant el temps lliure. Quin misteri amaga l’autòmat que el seu
pare no va aconseguir arreglar abans de morir?

* Aquests llibres no es troben a la venda.

Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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Alí Babà i els 40 lladres. Il·lustr. Sesé. Barcelona: La Galera, 1997. (Popular; 25) ISBN 978-84-2461455-3

Alí Babà descobreix per casualitat una cova on els lladres amaguen els seus tresors i que s’obre
dient les paraules màgiques «Sèsam, obre’t». Hi entrarà?
ANGLADA, Lola. El més petit de tots. Barcelona: Columna, 1992. ISBN 978-84-7739-408-2
El personatge d’El més petit de tots és el símbol de la lluita antifeixista del catalanisme popular
durant la Guerra Civil, l’aventura d’anar poble per poble explicant la voluntat de ser respectat.
CHEN, Jian Hong. El cavall màgic de Han Gan. Barcelona: Corimbo, 2004. ISBN 978-84-8470-174-3
Tan bé pintava en Han Gan els seus cavalls que arriben a cobrar vida, sortir de les teles i ser
invencibles en les batalles!
CLEMENT, Claude. L’home que encenia els estels. Barcelona: Aura, 1997. ISBN 978-84-87711-26-8 (*)
Qui és aquest personatge estrany que arriba al poble carregat amb una llarguíssima escala?
Què farà quan s’hi enfili? Seguim-lo?
DAUVILLIER, Loïc. En Dino i en Pau, jocs prehistòrics. Il·lustr. Baptiste Amsallem. Barcelona:
Bang. 2010. (Mamut +3) ISBN 978-84-15051-03-9
Quants jocs i divertiments es poden fer amb un dinosaure com a tobogan! Acompanyem en
Pau en les seves aventures per la prehistòria.
GASOL, Anna. Tres contes de dracs. Il·lustr. Mariona Cabassa, Valentí Gubianas, Carles Arbat.
Barcelona: Baula, 2011. ISBN 978-84-479-2277-2
Tres dracs de llegenda per conèixer: el drac de Sant Jordi, el de Banyoles i la Cuca Fera. Quin
t’agrada més?
GAY, Michel. Crominyona. Barcelona: Corimbo, 2007. ISBN 978-84-8470-262-7
Fa deu mil anys els homes ja havien descobert el foc. La nostra protagonista construeix una
pepa de fang i l’hi acosta... Què en sortirà?
GRIMM, Jakob; GRIMM, Wilhelm. El flautista d’Hamelin. Il·lustr. Francesc Rovira. Barcelona:
Baula, 2012. (Petits Contes; 13) ISBN 978-84-479-2465-3
Situada cap al 1300, la llegenda del flautista que es va emportar els nens sembla que té l’origen
en una epidèmia o desastre natural. Els germans Grimm hi van afegir el component màgic del
flautista vingut de fora per salvar el poble.
KITAMURA, Satoshi. A l’edat de pedra. Barcelona: Molino, 2007. ISBN 978-84-7901-267-0
Una caiguda en una cova transporta el protagonista a l’edat de pedra. Allà una nena l’acompanyarà
a conèixer com cacen, com mengen i fins i tot com dibuixen a les parets els homes i dones de
l’època. Quan el protagonista es desperta torna a ser al moment actual... Ha estat un somni?
RIUS, Roser. El timbaler del Bruc. Barcelona: Susaeta, 2004. (Rondallari) ISBN 978-84-305-4176-8
Basada en els fets ocorreguts el 1808, durant la guerra del Francès, a les muntanyes de Montserrat,
el llibre ens explica una llegenda on la valentia arriba al màxim exponent.
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BADAL, Josep Lluís. Jan Plata, la crida dels pirates. Il·lustr. Jordi Lafebre. Barcelona: La Galera,
2013. ISBN 978-84-246-4749-0
En Jan descobreix que el seu pare és un pirata i se l’emporta per lluitar contra monstres marins,
autòmats gegants, trobar sirenes, tresors perduts i, fins i tot, violins màgics!
FRISTCHE, Olaf. La fugida d’en Leonardo. Il·lustr. Barbara Korthues. Madrid; MacMillan, 2009.
(El Túnel Secret) ISBN 978-84-7942-468-8
Els tres amics protagonistes descobreixen l’existència d’un túnel del temps a casa de l’Albert,
un nen que arriba a tot arreu i no es deixa intimidar per res, tot i que ha d’anar amb cadira de
rodes. En aquest cas, el túnel els permetrà viatjar a la Itàlia de Leonardo da Vinci i conèixer
l’insigne artista.
GARCIA LLORCA, Antoni. El nàufrag del Sirio. Il·lustr. Pablo Auladell. Barcelona: Cruïlla, 2008.
(El Vaixell de Vapor. Sèrie Taronja; 170) ISBN 978-84-661-2353-2
L’any 1906 va naufragar a Cartagena el transatlàntic italià Sirio... Sembla que des d’aleshores
un nen fantasma vaga pel far per poder recuperar els seus estris, i el faroner l’haurà d’ajudar.
GUILLOT, Laurence. La quimera de l’or. Barcelona: Combel, 2010. ISBN 978-84-9825-362-7
Quina aventura, endinsar-se en territoris inexplorats per anar a buscar fortuna! Preciosa edició
del clàssic de Charlot que vam poder veure en pel·lícula.
LARREULA, Enric. Ala de corb. Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Barcelona: Baula, 2010. ISBN 978-84-479-2009-9
Ala de Corb és el pirata més temut de tot el Carib, ja que roba als rics per donar-ho als pobres,
i a més, ha segrestat la promesa del governador perquè, ai las!, se n’ha enamorat!
LAWRENCE, Michael. Els manuscrits de la tetera. Il·lustr. Robert Ingpen. Barcelona: Blume,
2011. ISBN 978-84-89396-79-1
L’intrèpid viatge de cinc petits Peruans Peluts i la seva recerca per trobar una terra que garanteixi
la supervivència dels últims de la seva espècie.
LONGAN, Laia. En Lluc i en Fred DeSucre a l’illa invisible. Il·lustr. Tha. Barcelona: Animallibres,
2010 (La Formiga, 27). ISBN 978-84-15095-22-4
L’Ariadna i en Lluc es coneixen a través dels somnis, i quan l’Ariadna rep una carta d’en Lluc
demanant-li ajuda no dubta a posar-se en marxa per anar a rescatar-lo del monstre que el té
empresonat.
ROCA, Maria Carme. Akanuu, l’arquer persa. Il·lustr. Javier Andrada. Barcelona: Barcanova,
2005. (Sopa de Llibres. Sèrie Verda) ISBN 978-84-489-1791-3
Som a Pèrsia, l’any 522 abans de Crist. L’Akanuu promet com a arquer, i la seva germana Cira
s’ha de casar amb un home que no estima… sembla que hauran de lluitar contra els destins
que tenen preestablerts.
ROJO, Sara. Esmeralda. Rumb a l’horitzó. Madrid: MacMillan, 2011. ISBN 978-84-7942-881-5
Per superar els mals moments i viure aventures emocionants, la Lina compta amb l’Esmeralda, una
dragona que és més que una mascota i que li va regalar un dia la seva mare abans d’anar-se’n.
SIERRA I FABRA, Jordi. L’extraordinari enginy parlant del professor Palermo. Barcelona: La
Galera, 2013. ISBN 978-84-246-4765-0
Si descobreixes que el truc de màgia més espectacular que has vist mai resulta que no és màgia,
sinó que el suposat titella que parla és un extraterrestre, no voldries tu també fer-te’n amic?
TAN, Shaun. La cosa perduda. Granada: Barbara Fiore, 2007. ISBN 978-84-935591-0-6
Passejant per la platja et trobes un artefacte que no saps ben bé si és animal, màquina o qui
sap què... i te l’emportes a casa! Què en fem, després? Haurem de buscar el lloc que li correspon.
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Aventura en el passat o en el futur (De cap a l’aventura)

DICKENS, Charles. Canción de Navidad. Il·lustr. Roberto Innocenti. Sevilla: Kalandraka, 2011.
ISBN 978-84-92608-49-2

Els esperits dels Nadals del present, del passat i del futur s’enduran Mister Scrooge de viatge
per ensenyar-li com n’està d’equivocat en la seva actitud davant la vida. Potser li cal escoltarlos i reflexionar abans no sigui massa tard.
DOYLE, Arthur Conan. El món perdut. Alzira: Bromera, 2012. (A la Lluna de València; 51) ISBN
978-84-15390-57-2

El professor Challenger encapçala una expedició a l’Amèrica del Sud per demostrar l’existència
de vida prehistòrica en un paratge secret. Una missió tan sorprenent com perillosa en un món
governat per bèsties primitives.
GALLEGO, Laura. L’emperadriu dels eteris. Alzira: Bromera, 2007. (Esfera; 12) ISBN 978-84-9824428-5

En un món que s’ha convertit en una terra hostil i congelada, la Bipa i l’Aer inicien un viatge
buscant el Regne Eteri, on diuen les llegendes que no existeix ni el patiment ni la fam.
GARCIA CORNELLÀ, Dolors. Serena. Barcelona: Cruïlla, 2012. ISBN 978-84-661-3025-7
A la Barcelona de l’any 1428, el dia de la Candelera un fort terratrèmol sacseja la ciutat. La
Serena sobreviu, però les conseqüències d’aquest terratrèmol portaran grans canvis a la seva
vida.
GIER, Kerstin. Roig robí. Barcelona: La Galera, 2010. (Lluna Roja, 5). ISBN 978-84-246-3515-2
Tots els components de la família Montrose porten als gens la capacitat de viatjar en el temps.
La Gwendolyn no n’és una excepció, i quan compleix els setze anys iniciarà el seu primer viatge.
GUIX, Gerard. El prodigi. Barcelona: Estrella Polar, 2012. (L’Illa del Temps; 53) ISBN 978-84-9932355-8

Una Barcelona infestada de vampirs, homes llop i en plena guerra és l’escenari d’aquesta
fantàstica i addictiva novel·la. Intriga, terror, acció, romanticisme i, evidentment, aventura en
són els ingredients.
HERNÀNDEZ, Lluís. Certificat C99+. Barcelona: La Galera, 2008. ISBN 978-84-246-2946-5
Un descobriment científic ha revolucionat el món: l’energia dels forats negres pot determinar
si una persona serà viva o no en un futur. Aquesta informació tan valuosa, però alhora tan
inquietant, obliga a dissenyar una legislació específica i a crear una corporació que garanteixi
que se’n fa un ús correcte.
RIORDAN, Rick. La piràmide vermella. Barcelona: La Galera, 2006. (Kimera; 1) ISBN 978-84-2463769-9

Un prestigiós arqueòleg ha alliberat el déu egipci Seth, i els seus fills Carter i Sadie s’hi hauran
d’enfrontar per evitar que destrueixi el món.
SCHWINDT, Peter. Justin Time viatger en el temps. Barcelona: La Galera, 2006. (Narrativa
Singular) ISBN 978-84-246-2368-5
L’any 2835, els pares d’en Justin han desaparegut amb una màquina del temps que van inventar.
L’oncle d’en Justin n’ha construït una altra i ara viatjaran a la recerca dels seus pares i també
d’aventures inimaginables.
WELLS, H. G. La màquina del temps. Barcelona: Estrella Polar, 2009. (La Via Làctia) ISBN 97884-92790-83-8

Viatge al futur, on habiten els elois i els morlocks. La màquina del temps no és només una
història d’aventures, sinó també una mostra del pensament de Wells, profundament preocupat
pels temes socials, com per exemple la lluita de classes.
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* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

BENTLY, Peter. El rei Jan i el drac. Il·lustr. Helen Oxenbury. Barcelona: Joventut, 2011. ISBN 97884-261-3833-0

Tres valents herois lluitaran contra tots els monstres i dracs que s’amaguin al jardí, fins que
arribi l’hora d’anar a dormir i quedin rendits… de son.
BROWN, Anthony. El túnel. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. ISBN 978-968-16-3971-6
Si el teu germà s’endinsés en un túnel i no tornés, segur que tu també aniries a rescatar-lo
encara que tinguessis molta por. Qui sap si algú l’ha convertit en pedra i només tu el pots
salvar!
CALDERS, Pere. Raspall. Il·lustr. Lucía Serrano. Barcelona: Baula, 2012. (Capsa de Contes; 26)
ISBN 978-84-479-2526-1

Quan al nen Sala li prenen el seu gos, busca alguna cosa que li recordi aquest company de jocs
i diversions. Si no troba res més que un vell raspall, què voleu fer-hi? Només cal posar-hi
imaginació i....
DEWAN, Ted. Un ós bo. Barcelona: Joventut, 2009. ISBN 978-84-261-3728-9
Per saber si un ós té el farciment adequat, cal que passi per un seguit de peripècies. Per saber
si un nen té el farciment adequat, cal alguna cosa més!
HEINE, Helme. Els tres amics. Barcelona: Barcanova, 2002. (Sopa de Llibres. Sèrie Groga) ISBN
978-84-489-1002-0

Un gall, un ratolí i un porquet viuen a la granja del Bonestar, però potser cal sortir de tant en
tant, a la recerca d’alguna nova emoció.
MAAR, Paul. Els viatges de l’Olga. Barcelona: Takatuka, 2009. ISBN 978-84-92696-04-8
L’Olga va de viatge a uns països imaginaris regits per lleis molt estrictes i on es castiga la
diferència. Aquest recorregut ens portarà al final del camí… o del somni.
MOLIST, Pep. Sorra a les sabates. Il·lustr. Maria Espluga. Barcelona: Combel, 2009. (Cavall
Volador) ISBN 978-84-7864-563-3
A la Maria els seus germans sempre li expliquen que els encanta ficar-se a dins dels llibres...
Ella ho prova de totes les maneres fins que, cansada, es posa a llegir-ne un... Quan sortirà de
la biblioteca, portarà enganxada sorra a les sabates.
SOLÍS, Fermín. En Cosmorratolí i la Bombeta 2. Pollastre a la vista! Barcelona: Bang, 2012.
(Mamut 6+) ISBN 978-84-15051-13-8
En Cosmorratolí és un intrèpid ratolí que viatja per l’espai a la recerca d’aventures. En format
còmic per a primers lectors per descobrir les primeres historietes en vinyetes.
SWIFT, Jonathan. Els viatges de Gulliver. Barcelona: Parramón. 2005. ISBN 978-84-342-2857-3
Les increïbles aventures de Gulliver, que descobrirà un país on tots els seus habitants tenen
la mida d’un ratolí i un altre on tots són gegants. Gulliver haurà de posar en marxa el seu enginy
per sortir-ne il·lès.
VAN ALLSBURG, Chris. L’exprès polar. Barcelona: Ekaré, 2008. ISBN 978-84-933060-4-5
És mitjanit i davant de casa teva s’acaba de parar el tren que et portarà al país del Pare Noel.
Sembla increïble, però, au va, puja-hi!
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Aventura real o fantàstica (De cap a l’aventura)

WIESNER, David. Flotante. Mèxic: Océano, 2006. ISBN 978-970-777-360-8
A una platja hi arriba un estrany artefacte que sembla una càmera de fer fotos submergible.
Quan el nen que la troba porti a revelar el carret, s’endurà una sorpresa megaextrasupergran,
i nosaltres amb ell!!!

BOSCH, Lolita. Chacahua, un poble amagat. Il·lustr. Feliciano G. Zecchin. Barcelona: Baula,
2009. (Ala Delta. Sèrie Verda) ISBN 978-84-479-1953-6
A Chacahua, hi fa tanta calor que a les nits la gent dorm en una hamaca. És un poble petit i
estrany que no surt en molts mapes perquè és un dels secrets més ben guardats de Mèxic. Un
lloc misteriós i de costums sorprenents per als que sí que aconsegueixen arribar-hi.
COWELL, Cressida. Com parlar dragonès. Barcelona: Cruïlla, 2007. ISBN 978-84-661-1775-3
El Singlot Sardina III, el petit heroi víking de la tribu dels trinxeraires Peluts, passa tota mena
de peripècies per anar a rescatar el seu drac, que ha estat capturat pels romans.
MÁRQUEZ, Eduard. Els somnis de l’Aurèlia. Il·lustr. Cristina Losantos. Barcelona: Cruïlla, 2005.
(El Vaixell de Vapor. Sèrie Blava; 94) ISBN 978-84-661-0097-7
Tipa de no recordar els seus somnis, l’Aurèlia visita una fada perquè li doni una solució. Però
l’Aurèlia no sap que, de vegades, els problemes més senzills no són els més fàcils de resoldre.
MARTÍNEZ CARAZO, Jesús. La doble vida de les coses. Il·lustr. Mónica Gutierrez Serna. Madrid:
MacMillan, 2009. (Llibresaure) ISBN 978-84-7942-395-7
Has pensat on van els llapis que roseguem i que finalment perdem? O per què algunes xinxetes
no sempre volen punxar? En una tendra història, en Raül i el seu avi passejaran per un món
fascinant a prop del nostre. Allà, els botons perduts, els bolis maltractats i alguna mosca pesada
explicaran la història.
MORENO, Cristina. El cavaller de tinta. Il·lustr. Montse Español. Barcelona: Barcanova, 2009.
(Sopa de Llibres. Sèrie Verda) ISBN 978-84-489-2502-4
En Jeremies és un nen a qui sembla que les desgràcies el persegueixen. Tanmateix, la seva vida
canviarà quan es converteixi en el deixeble d’un apotecari, quan conegui la Marieta, una nena
amb una gran imaginació, i quan en Damidot irrompi en les seves vides.
PULLMAN, Philip. Jack Peusalats. Alzira: Bromera, 2009. (El Micalet Galàctic; 147) ISBN 978-849824-430-4

La Rose, la Lily i en Ned s’escapen de l’orfenat, i hauran d’esquivar els perills que assetgen els
carrers de Londres. A més, aquella nit la ciutat sembla deserta, ja que en Jack Peusalats, un
personatge que es vesteix com el mateix dimoni, ronda pels carrers.
ROWLING, J. K. Harry Potter i la pedra filosofal. Barcelona: Empúries, 2010. ISBN 978-84-7596-833-9
Ho sabeu, que hi ha un món paral·lel on viuen els que no són muggles, és a dir, els bruixots?
Acompanyeu en Harry Potter en el seu descobriment i viureu les aventures més trepidants que
us pugueu imaginar.
SERRANO, Julio A. Cecilia Van Helsing. El cas del lladregot de berenars. Barcelona: Bang, 2012.
(Mamut; 9) ISBN 978-84-15051-47-3
La Cecilia és una nena que no té por de res, i quan li encomanen la missió de descobrir qui
roba els berenars no s’ho pensarà dos cops malgrat que li han dit que han vist un monstre.....
TWAIN, Mark. Les aventures de Tom Sawyer. Barcelona: Bambú, 2010. (Clàssics Universals)
ISBN 978-84-8343-110-8

Si posem el riu Mississipí, un indi malvat, moltes ganes d’aventura i dos nois entremaliats,
tindrem la millor combinació per gaudir de la lectura. Au, va, endinseu-vos-hi!
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VALVERDE, Mikel. Rita i el secret de la pedra negra. Madrid: MacMillan, 2009. (El Món de la
Rita) ISBN 978-84-7942-459-6
La Rita ens porta de viatge a través del continent africà a la recerca d’una pedra negra a la qual
s’atribueixen unes propietats gairebé màgiques.

CARRANZA, Maite. L’esperit dels gels. Barcelona: Bromera, 2010. ISBN 978-84-9824-791-6
Tot comença a Groenlàndia, quan una jove anglesa, un capità de vaixell, un esquimal i un esperit
dels gels es troben en una nit màgica. L’atzar els empeny a emprendre un viatge fascinant
mentre fugen d’un antropòleg obsedit a capturar éssers mítics.
FERNÁNDEZ VIDAL, Sònia. La porta dels tres panys. Barcelona: La Galera, 2011. (Narrativa
Singular; 43) ISBN 978-84-246-3576-3
En Niko descobreix el món quàntic per casualitat i allà les coses són diferents: un univers es
crea del no-res, un taller de rellotgeria ofereix viatges a la velocitat de la llum i un gat apareix i
desapareix alhora. Una lliçó de física quàntica divertida i misteriosa.
FUNKE, Cornelia. Cor de tinta. Barcelona: La Magrana, 2008. (Ales Esteses; 254) ISBN 978-84-9867-385-2
La Meggie no sap que té el do de fer aparèixer els personatges dels llibres si els esmenta en
veu alta, i quan ho descobreix ja és tard: en Dit de pols acaba d’aparèixer...
GALLEGO, Laura. Allà on els arbres canten. Barcelona: Cruïlla, 2012. ISBN 978-84-661-3116-2
La Viana, l’única filla del duc de Rocagrisa, està promesa a en Robian de Castellmar des que
eren petits. Tots dos s’estimen i s’han de casar a la primavera. Quan esclata la guerra, però,
les coses es torcen, i la Viana potser entrarà al bosc on diuen que «els arbres canten».
GALLEGO, Laura. Memòries d’Idhun. Barcelona: Cruïlla, 2006. ISBN 978-84-661-1011-2, 978-84-661-12697 i 978-84-661-1434-9

Un món de fantasia on hi tenen cabuda els dracs, els humans, els celestes, els éssers feèrics,
els gegants i els unicorns. Una trilogia plena d’aventura, emoció i lluita.
MARKS, Graham. Tòquio, tot sol a la gran ciutat. Barcelona: Cruïlla, 2007. ISBN 978-84-661-2005-0
A l’Adam li diuen que la seva germana ha desaparegut a Tòquio, i com que li sembla que ningú
no fa res decideix anar-hi ell. Tot de cop es troba a una ciutat que no coneix i on tot li sembla
estrany i perillós.
PAOLINI, Christopher. Eragon. Barcelona: Roca, 2011. ISBN 978-84-9918-299-5
Primer volum de quatre on ens presenten Eragon, un noi d’Alagaësia de quinze anys que,
pensant que s’ha trobat una pedra preciosa, troba un ou de drac que li farà descobrir tot un
món d’aventures i perills.
TENNAPEL, Doug. Ghostopolis. Barcelona: Estrella Polar, 2012. ISBN 978-84-9932-791-4
Frank Gallows, un funcionari de la Brigada d’Immigració Sobrenatural, envia per error en Garth
Hale, un nen de set anys, a l’Altravida. Fantasia, mons sobrenaturals i molta aventura.
TOLKIEN, J. R. R. El hòbbit. Barcelona: La Magrana, 2010. (L’Esparver) ISBN 978-84-8264-993-1
Precursor de la saga d’El senyor dels anells, El hòbbit narra «entre la caiguda de les fades i el
domini dels homes» la història de Bilbo, un hòbbit a qui li agrada la vida tranquil·la però que
haurà d’emprendre un llarg camí per aconseguir una part del tresor vigilat pel drac Smaug.
VALLVERDÚ, Josep. El testament de John Silver. Barcelona: La Galera, 2007. ISBN 978-84-246-2554-2
El pirata de L’illa del tresor, en John Silver, que va fugir amb una part del tresor trobat a l’illa,
va viure una colla d’anys vagant pel món fent-se passar per un senyor, però no podia abandonar
l’esperit de pirata que el va governar tota la vida.
* Aquests llibres no es troben a la venda.

Els podeu consultar a les biblioteques públiques.
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BERNAL, Maria Carmen; RUBIO, Carme. Tant de gust de conèixer-lo, senyor Andersen. Barcelona:
Pub. Abadia de Montserrat, 2006. ISBN 978-84-8415-814-1
Per viure aventures de tota mena de la mà d’un dels primers autors de literatura infantil, cal
primer que el conegueu. Aquí descobrireu la vida d’aquest magnífic escriptor.
GIFFORD, Clive. 10 líders que van canviar el món. Il·lustr. David Cousens. Barcelona: Llançalletres,
2008. ISBN 978-84-96895-18-8
Us oferim una tria de deu personatges que amb els seus actes han estat capaços de canviar
el curs de la història. Els voleu conèixer?
HAO, Kuang Tsae. Scott y Amundsen. La conquista del polo sur. Barcelona: Vicens Vives, 2004.
ISBN 978-84-316-7172-3

Robert Scott i Roald Amundsen van protagonitzar una de les històries més emocionants i sorprenents,
la de la conquesta del pol Sud. Dos exploradors tenaços darrere l’orgull de dues nacions.
MARTÍ, Meritxell. Em dic… Saint-Exupéry. Il·lustr. Valentí Gubianas. Barcelona: Parramón, 2004.
ISBN 978-84-342-2598-5

Antoine de Saint-Exupéry és conegut arreu del món com l’escriptor d’El petit príncep, un clàssic
de la literatura universal. Aquesta biografia ens descobreix la intensíssima vida del seu autor.
McCLINTOCK, Barbara. Elsa i Max passegen per París. Barcelona: RBA, 2007. ISBN 978-84-7901-482-7
Voleu anar de passeig pel París del final del segle XIX de la mà de l’Elsa i el Max? Doncs agafeu
aquest llibre i descobrireu racons i llocs entranyables de la capital francesa.
MIRZA, Sandrine. Seguint les petjades de... Marco Polo. Barcelona: Blume, 2004. ISBN 978-84-9801-004-6
Marco Polo és conegut mundialment per la infinitat de viatges que va fer cap a l’Orient. Com
va poder aconseguir tantes proeses? Doneu un cop d’ull a aquesta biografia, detallada i amena,
que us submergeix de ple en la seva vida.
PLA, Imma. Històries increïbles 2. Barcelona: Combel, 2011. ISBN 978-84-9825-581-2
Després de les Històries increïbles 1, Imapla no ens podia deixar amb les ganes de llegir-ne més.
D’aquí surten les Històries increïbles 2, tan intenses com les primeres, il·lustrades exquisidament,
que ens narren les fites de cinc persones que seguien un somni.
SILEI, Fabrizio. L’autobús de la Rosa. Il·lustr. Maurizio A. C. Quarello. Granada: Barbara Fiore,
2011. ISBN 978-84-15208-15-0
Rosa Parks va ser una dona valenta en una època fosca dels Estats Units. Un petit acte carregat
d’heroïcitat canviarà per sempre la vida de molts afroamericans. Les il·lustracions, molt realistes
i impactants, us traslladaran de ple a aquella època.
VILADEVALL, Montserrat. Herois i heroïnes, els estimats dels déus. San Fernando de Henares:
Oxford University Press España, 2010. ISBN 978-84-673-5717-2
Aquest llibre ens acosta a la mitologia grega d’una manera molt planera i diferent. Vuit històries
d’herois i heroïnes grecs, que a voltes us recordaran les figures i tòpics més representatius del
nostre temps.
ZEE, Ruth Vander. La historia de Erika. Il·lustr. Roberto Innocenti. Pontevedra: Kalandraka, 2005.
ISBN: 978-84-8464-521-4
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La història impactant de l’Erika, que durant la Segona Guerra Mundial pateix de ple l’Holocaust
jueu. Les il·lustracions, de Roberto Innocenti, us aproparan a un període fatídic de la història
que tots voldríem esborrar. El text, dur i impactant, vol conscienciar els més joves perquè mai
es repeteixi una tragèdia similar.

ANNO, Mitsumasa. El viatge d’Anno. Barcelona: Joventut, 1981. ISBN 978-84-261-1785-4 (*)
Àlbum il·lustrat sense mots, ple de sorpreses que no us deixaran indiferents. A les il·lustracions
s’hi amaguen quadres que podreu descobrir, i a més, potser hi trobeu més d’un personatge
conegut…
CORTÈS, Jordi. Bering. A la recerca d’Amèrica. Barcelona: Bambú, 2012. ISBN 978-84-8343-176-4
El 1741, una expedició impulsada pels tsars vol trobar una ruta marítima segura entre Rússia i
Amèrica. Un noi de dotze anys es veurà immers en una aventura crua i hostil, que el deixarà
marcat per sempre més.
GANGES, Montse. Caminant per la lluna: Neil Armstrong. Il·lustr. Imma Pla. Barcelona: Combel,
2009. ISBN: 978-84-9825-455-6
El 21 de juliol de 1969, l’astronauta Neil Armstrong trepitjava per primer cop la Lluna. «Un petit
pas per a un home, un gran salt per a la humanitat», va dir aleshores. Relat curt per als menuts
de casa que els aproparà a aquella fita històrica.
INNOCENTI, Roberto. La casa. Barcelona: Símbol, 2010. ISBN 978-84-95987-71-6
A través de La casa, podreu descobrir el pas del temps en una casa de camp d’Itàlia durant el
segle XX. Les il·lustracions de Roberto Innocenti narren la vida i la història d’aquesta època.
KUNNAS, Mauri. La volta al món del senyor Kànkel. Sabadell: Editse, 2011. ISBN 978-84-937276-7-3
En Kànkel ha guanyat una volta al món junt amb altres personatges. Tots plegats, i sobretot
ell, viuran tota mena d’aventures en llocs emblemàtics d’arreu del nostre planeta. Carregat
d’humor, és un bon recurs per conèixer la història i la geografia del món.
PEIX, Susana. Xamae. Barcelona: Pub. Abadia de Montserrat, 2011. ISBN 978-84-9883-463-5
La Xamae era petita, lleugera i arrodonida. Al començament era verda, però no seria pas per
sempre… Voleu conèixer la Xamae? Voleu descobrir qui és? Un munt d’aventures us esperen!
SASEK, Miroslav. Esto es Londres. Santiago de Compostel·la: El Patito Editorial, 2011. ISBN 97884-938225-6-9

Aquesta magnífica reedició, apareguda per primer cop en castellà el 1960, us acostarà al Londres
d’aquella època amb il·lustracions fresques i alegres, un seguit de personatges ben típics i els
llocs més emblemàtics de la capital anglesa.
SIS, Peter. El gos de Madlenka. Barcelona: Lumen, 2002. ISBN 978-84-264-3776-1
La Madlenka vol un gos com sigui, però els seus pares li han dit que ni parlar-ne! Amb una
mica d’imaginació i enginy, però, la noia serà capaç d’aconseguir el seu somni. I el portarà a
passejar pel seu barri, un barri ple de gent singular...
WINTER, Jeanette. La bibliotecària de Bàssora: una història real de l’Iraq. Barcelona: Joventut,
2007. ISBN 978-84-261-3583-4
Història real d’una valenta bibliotecària que va aconseguir salvar bona part del fons de la
biblioteca de Bàssora abans que es cremés. Bonic relat sobre la importància dels llibres i la
lectura.
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La informació (De cap a l’aventura)

ZABALBEASCOA, Anatxu. Valentina a París. Il·lustr. Patricia Geis. Barcelona: Tusquets, 2007.
ISBN 978-84-8310-388-3

A la Valentina li encanta viatjar, és el que en diuen un «cul inquiet». Aquest cop se’n va a París,
on coneixerà a fons el món de la moda. Amb il·lustracions divertides i plenes de vitalitat, la
Valentina us aproparà a aquest món tan lligat a la capital francesa.

BANQUERI, Eduardo. Orientació i mapes. Barcelona: Parramón, 2006. ISBN 978-84-342-2838-2
Per ser uns bons aventurers cal tenir les eines indispensables. Aquí les trobareu! Un manual
indispensable, explicat amb exemples pràctics i útils per poder-vos moure amb facilitat i
eficiència.
BASEIRIA, Oblit. Descobrir Barcelona. Il·lustr. Pere Virgili. Barcelona: Hipòtesi, 2012. ISBN 97884-15170-15-0

Àlbum il·lustrat que ens proposa fer un tomb per la ciutat, començant per la muntanya i fins
a arribar al mar. A peu o en transport públic, anireu descobrint els encants i els llocs més
emblemàtics de Barcelona.
DESCLOT, Miquel. La cançó més bonica del món. Il·lustr. Lluïsa Jover. Barcelona: La Galera,
1997. ISBN 978-84-246-3403-2
El rossinyol vol trobar la cançó més bonica del món, i per aconseguir-ho emprendrà un llarg
viatge. El seu somni potser es farà realitat o potser no, però de ben segur que el recorregut el
convertirà en algú millor.
GASSÓS, Dolors. Atles bàsic d’exploracions i descobertes. Barcelona: Parramón, 2005. ISBN 97884-342-2818-4

Si voleu saber quina ha estat la repercussió en la humanitat de moltes de les descobertes i
exploracions que s’han fet al llarg de la nostra història, aquest és el vostre llibre. Llegiu-lo!
LOIZEAU, Catherine. Els conqueridors dels mars. Barcelona: Combel, 2011. ISBN 978-84-9825-646-8
Una bona pila de valents mariners s’han llançat al mar a la recerca de nous mons, de terres
llunyanes i exòtiques, de riqueses amagades... Aquí trobareu el relat d’alguns dels seus viatges.
MONREAL, Violeta. De viatge. Il·lustr. Meritxell Martí. Barcelona: Parramón, 2008. ISBN 978-84938225-6-9

Per als més petits de casa, un manual que els ajudarà a preparar-se com cal per emprendre un
viatge.
OBIOLS, Anna. El viatge de Cristòfor Colom. Il·lustr. Subi. Barcelona: Lumen, 2005. ISBN 978-84488-2280-4

Àlbum il·lustrat del tàndem Obiols-Subi, que acosta als infants una de les figures més importants
de la nostra història. Amb aquest volum els nens i nenes reviuran un dels viatges més emocionants
de tots els temps.
SIERRA I FABRA, Jordi. Òperes explicades per a nens. Barcelona: Empúries, 2006. ISBN 978-849787-211-9

Les òperes són històries sorprenents narrades amb música. Amb aquest recull, Jordi Sierra i
Fabra vol apropar als infants el gust per aquest gènere tan desconegut. I ho aconsegueix!
YORK, Lewis. Número 5. El submarí perdut. Barcelona: Barcanova, 2012. ISBN 978-84-489-3036-3
En Nuno Peixoto segueix la pista d’un curiós invent, i les seves investigacions el portaran de
ple a un curiós projecte que volien dur a terme durant la Segona Guerra Mundial. La història,
amb un ritme trepidant i carregada d’humor, no us deixarà indiferents.
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* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

