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Fer números
Estic fent números, i aquest cop no per la crisi… O sí?

Rellegeixo l’estudi 2008 sobre els hàbits lectors de la població i confirmo allò
que intuïa: no som un model de població lectora. Únicament el 42 % es declara

843
lector habitual… Però, ep!, que encara hi ha esperança perquè aquest

percentatge s’enfila fins al 85 % entre els i les joves de deu a tretze anys…
Uf! El futur promet… O potser només ho sembla perquè, si bé tots els joves

admeten que llegeixen habitualment, gairebé la meitat se sincera i confessa
que ho fa per recomanació escolar… Uix! Això vol dir que si llegeixen per

exigències acadèmiques haurem de dividir per dos les expectatives de lectores
i lectors adults. Vaja! La progressió natural és que deixaran de llegir tan bon

punt s’alliberin del marc escolar 85:2 = 42,5 % de lectors quan siguin grans…
Ja hi tornem a ser! Un cercle maleït que ens situa una vegada i una altra a la
cua del països lectors. Anem a pams: la bona notícia és que tots han après a

llegir; la dolenta, que només uns quants estimen els llibres… Els reconeixereu
perquè són aquella canalla que avui frisa pel conte de cada nit, per trobar

l’estona i el lloc per perdre’s amb el seu llibre, o que s’entesta a portar-lo a

tot arreu com si fos un trofeu preuat… Són els nens i les nenes que s’ho passen
pipa llegint.

Però no ens enganyem, que això no s’ensenya. L’estimació no és ni un

aprenentatge ni una habilitat; tampoc no s’imposa. Més aviat és una rauxa
que s’encomana per via directa, com més propera millor… I funciona per

contacte, sense grans aldarulls però de manera continuada, temptant a poc
a poquet fins a crear un vincle i moltes complicitats… Una mena d’osmosi

que s’experimenta amb els cinc sentits i que actua amb aquella convicció
que ens fa dir que no hi ha macarrons més bons que els de la mare, ni olor

més intensa que la dels llençols de casa l’àvia; o que, a l’hora de triar, vulguem
allò que té el germà o la germana… Som humans, però els humans lectors, a

més, som els nusos que trenen un immens tapís sense marges, molsut i virolat,

+

que es va dibuixant llibre rere llibre. Només si establim lligams d’afecte amb
la lectura, podrem incorporar-hi noves llaçades i garantir que cap on el cor
s’encamina, el peu camina…

Marta Vilagut i Sala

Presidenta del ClijCAT. Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil

Glòria Gorchs. Bibliotecària

atrapa-les.cat
Les millors vacances
literàries
Heus aquí les millors ofertes per passar un estiu inoblidable. Destins
turístics a bon preu i per a tots els gustos, amb la garantia del
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.

Les rutes més divertides: enginy i humor
BALTSCHEIT, Martin. La verdad del elefante. Il·lustr.
Christopher Mett. Madrid: Lóguez, 2009

CARRANZA, Maite. Màgia d’una nit d’estiu . Barcelona:
Edebé, 2009

VOLTZ, Christian. ¿Dónde está? Sevilla: Kalandraka,
2009

Primers lectors
Nova versió d’aquest conegut conte de cinc personatges, aquest cop científics, que davant d’una part d’un
elefant cap d’ells no és capaç d’identificar l’animal.

A partir de 13 anys
Una nova aventura d’una autora que sap barrejar la mar
de bé la literatura realista juvenil d’humor, amb la
fantasia. Aquesta vegada ambientat tot plegat a Irlanda.

Per als més petits
On s’amaga el personatge? Doncs fàcil, només cal estar
al cas de totes les peces, claus, cargols que trobem
perquè, amb aquest il·lustrador, qualsevol objecte pot
transformar-se de cop i volta.

CANAL, Eulàlia. Un Cargol fabufantàstic. Il·lustr.
Carole Edet. Barcelona: Barcanova, 2009

CHEDRU, Delphine ¿Dónde están los animalitos?
Madrid: Kókinos, 2009

A partir de 7 anys
Una tendra i divertida història d’amistat entre diferents
animals, que es comuniquen per mitjà de cartes escrites
a fulles i enviades pel vent.

Per als més petits
Un llibre joc, on caldrà buscar animalons amagats enmig
d’uns estampats d’allò més originals.

ERLBRUCH, Wolf. En Leonard. Barcelona: Takatuka,
2008

YORK, Lewis. Tap Tàpera i el senyor Tufa al Japó.
Il·lustr. Lluís Farré. Barcelona: Beascoa, 2009
Primers lectors
Esbojarrada història de dos personatges que aterren
amb la seva nau espacial en una gran superfície del
Japó.

Per als més petits
Un nen que té por dels gossos, i un gos que té por dels
nens. Dues cares de la mateixa història.

vacances literàries

Creuers per a nostàlgics: reedicions i adaptacions per no oblidar els clàssics
CALDERS, Pere. Raspall. Il·lustr. Carme Solé Vendrell.
Barcelona: Mars, 2009

il·lustracions de gran bellesa, per a primers lectors o
per llegir-lo en veu alta.

TEIXIDOR, Emili. L’Ocell de foc. Barcelona: Cruïlla,
2009

A partir de 7 anys
El nen Sala està convençut que el seu raspall és un gos.
A casa ningú no el creu, fins que el raspall fa fugir un
lladre.

DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe. Adapt. a còmic
Christophe Gaultier. Barcelona: Cruïlla, 2009 (vol.1)

A partir de 13 anys
Reedició comentada de la clàssica novel·la de Teixidor
ambientada a l’edat mitjana. Una edició de luxe a l’estil
de les edicions franceses de Gallimard.

CARBÓ, Joaquim. La colla dels deu. Barcelona: La
Galera, 2009
A partir de 9 anys
Un clàssic de la literatura catalana, quaranta anys després de la seva publicació. Aventures de colla al voltant
d’aquests deu amics inseparables.

DALMASES, Antoni. L’aneguet lleig. Il·lustr. Bernat
Cormand. Barcelona: Cruïlla, 2009
Primers lectors
Versió en vers del conegut conte d’Andersen, amb unes

A partir d’11 anys
Adaptació al còmic del clàssic de Daniel Defoe. L’obra
consta de tres volums. En aquest primer coneixereu tot
allò que va portar el protagonista a embarcar-se en
diferents vaixells i sempre amb certa mala sort.

GEIS, Patrícia. Això és un artista. Alexander Calder.
Barcelona: Combel, 2009

ZIMNIK, Reiner. La grúa. Sevilla: Kalandraka, 2009
A partir de 13 anys
Feliç reedició d’un llibre de 1956, que ens parla de
l’experiència d’un home que va viure sempre dalt d’una
grua.

A partir de 7 anys
Redescobreix el món dels mòbils, les joguines d’abans
i el món del circ, amb aquest llibre ple de sorpreses i
propostes lúdiques per conèixer la figura d’un dels
escultors més originals de la història: Alexander Calder.

imatges i textos suggeridors per compartir-los i
llegir-los en veu alta

Els destins més poètics:

ALEMAGNA, Beatrice. ¿Qué es un niño? Madrid: SM,
2009
Primers lectors
Una reflexió sobre què és un nen, a partir de primers
plans de cares que parlen per elles mateixes.

FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. Només ens queda l’amor.
Il·lustr. Pablo Auladell. Alzira: Bromera, 2008
(L’Eclèctica)

CASAS, Lola. Anem de festa! Il·lustr. Carmen Queralt.
Barcelona: Baula, 2009

A partir de 15 anys
Recull de contes que giren al voltant de la lectura i de
l’amor. Homenatge a diferents autors, a l’ofici de llibreter … tot amb unes il·lustracions poètiques i suggeridores.

A partir de 7 anys
Recull de poemes relacionats amb les festes i tradicions
més conegudes: Sant Joan, Corpus, la castanyada, la
festa major…

IGUERABIDE, Juan Kruz. La princesa ullerosa. Il·lustr.
Elena Odriozola. Barcelona: Macmillan, 2009 (Llibresaure)

DESCLOT, Miquel. Vola qui vol. Il·lustr. Jordi Vila
Delclòs. Barcelona: Cruïlla, 2009

Primers lectors
La princesa ullerosa va fugir de la seva illa dins una
«patera». Ara treballa en un supermercat i somnia que
la vida vagi una mica millor.

A partir de 9 anys
Amb l’excel·lent prosa de Desclot, l’amistat i les aventures d’un Pit Roig i un Bernat Pescaire que voltant pel
cel es troben amb un concurs de cant.

KESELMAN, Gabriela. No te vayas… Il·lustr . Gabriela
Rubio. Madrid: Kókinos, 2009
Per als més petits

Un extraordinari àlbum de gran format que juga amb
el vermell i el negre, i que permet explorar amb els
infants el sentiment de pèrdua: perdre coses per aconseguir-ne de noves.

OBIOLS, Anna. Charlie nas de llautó. Il·lustr. Joan
Subirana. Barcelona: Planeta, 2009
Primers lectors
Àlbum il·lustrat que mostra un dia d’actuació del pallasso català més universal: Charlie Rivel.

PERRIN, Martine. Poti-poti a l’Àfrica. Barcelona:
Cruïlla, 2009
Per als més petits
Una posada en escena excel·lent. Un llibre que convida
els infants a endevinar personatges i objectes a partir
de taques i encunyats.

Vacances en família: contes i novel·les per entendre’ns una mica millor
entre pares, fills, avis i parents
ALCÁNTARA, Ricardo. La princesa captiva. Il·lustr.
Gusti. Barcelona: Cromosoma, 2009
A partir de 9 anys
Segona part de la història d’El xaman de la tribu, on
reapareixen el Colibrí i en Guineu, tot i que la protagonista ara és la Mel. La jove haurà d’anar al món de baix
per alliberar un còndor, si vol tornar a comunicar-se
amb els déus.

DE KOCKERE, Geert. La señora y el niño. Il·lustr. Kaatje
Vermeire. [s.l.]: Barbara Fiore, 2008
Primers lectors
Àlbum il·lustrat d’una edició molt acurada, que planteja
l’apropament d’un nen i una àvia, de com la por es va
convertint en tendresa.

DE VIGAN, Delphine. No i jo. Barcelona: Edicions 62,
2009 (El Balancí)
A partir de 15 anys

La petita Lou de tretze anys fa amistat amb una jove
sense sostre. L’existència de la rebel No fa moure tot
de peces de les vides de diferents personatges, que
semblen estar en el lloc equivocat.

HOLM, Jennifer L. Penny caiguda del cel. Retrat d’una
família italoamericana. Barcelona: Bambú, 2009
A partir de 15 anys
Una nova col·lecció, «Viscut», on joves protagonistes
presenten les seves vides, els membres de la família
i els fets que la història els ha portat a viure. En el cas
de Penny, la seva família és del tot sorprenent!

SOLÉ VENDRELL, Carme. La lluna d’en Joan. Barcelona:
Mars, 2009

VALENTINE, Jenny. Violet Park. Barcelona: Cruïlla,
2009
A partir de 13 anys
Història realista, amb certs tocs d’humor, de com la
troballa d’una urna funerària dins un taxi canvia la vida
del jove protagonista i de la seva família.

VANDERBEKE, Birgit. Musclos per sopar. Barcelona:
La Galera, 2009 (Nàufrags)
A partir de 15 anys
Reedició d’un llibre dels anys noranta, on una família
espera la tornada del pare mentre preparen musclos
per sopar: el plat preferit d’ell, però que la resta detesta.

Per als més petits
Reedició del clàssic que explica la història d’un fill que
baixa al fons del mar amb la lluna per recuperar la salut
del seu pare.

Viatges al límit: emocions i aventures a dojo
ALIAGA, Roberto. El príncep dels Embolics. Il·lustr.
Roger Olmos. Barcelona: Baula, 2009

GAIMAN, Neil. Coraline. Adapt. a còmic Craig Russell.
Barcelona: Comic Books, 2009

OFOGO, Boniface. El lleó Kandinga. Il·lustr. Elisa
Arguilé. Barcelona: Hipótesi; Kalandraka, 2009

Primers lectors
Una història molt dura, on es demostra que la zitzània
pot arribar a destruir les amistats més fortes.

A partir d’11 anys
Una història d’intriga i terror, aquesta vegada en format
de còmic. Coraline descobreix que darrere d’una porta
de casa seva hi ha una rèplica de la seva vida.

Primers lectors
Narració africana que ens explica la trista història del
malvat lleó Kandinga, que per culpa de faltar a la seva
paraula va acabar enverinat per una serp.

GENÉ CAMPS, Marta. Sopa de cua de sargantana.
Il·lustr. Maria Espluga. Barcelona: Edebé, 2009

SAMPERE, Josep. El pou darrere la porta. Barcelona:
Barcanova, 2009

A partir de 9 anys
La Candela viu feliçment en un poblet prop del mar fins
que un dia, per culpa d’unes premonicions que té, els
veïns l’acusen de ser una bruixa.

A partir de 13 anys
Una història terrorífica sobre un «intrús» misteriós que
sembla moure els fils de tota la gent d’un bloc de pisos.
Estranys fenòmens al voltant de l’ascensor…

COLLINS, Suzanne. Els jocs de la fam. Barcelona: La
Galera, 2008 (Nàufrags)
A partir de 13 anys
Podries sobreviure tot sol, en un món salvatge, on
tothom farà el possible perquè no tornis a veure la llum
del dia?

COLFER, Eoin. Airman. Alzira: Bromera, 2009
A partir de 13 anys
El «pare» d’Artemis Fowl enceta una nova aventura
trepidant, ambientada en el París de 1878 de l’Exposició
Universal amb un protagonista obsessionat per volar.

Et convido
a explicar
contes…
Quin conte explicar?

La condició indispensable és que trobeu que té alguna cosa que el fa especial
i per la qual val la pena contar-lo. Haureu de tenir en compte l'auditori,
sobretot l'edat, la capacitat de comprensió i el moment de la narració. En
general tenim tendència a contar els contes clàssics quan els infants són
encara massa petits per gaudir-los en la seva complexitat, ho hauríem
d’evitar. Per a un infant molt petit potser valdrà més mirar un llibre d'imatges
o inventar un petit relat amb els seus objectes quotidians. També heu de
procurar que hi hagi contes de totes classes (rondalles, llegendes, contes
clàssics, moderns). En darrera instància, però, deixeu-vos guiar més pel cor
que per la ciència. Busqueu en les altres cultures. Us sorprendran els relats
mítics dels indis americans, les delicades narracions xineses, els misteris
orientals… els contes del món no s'acaben mai.

Caterina Valriu. Conta-contes

A través de la paraula podem fer viure a qui ens escolta sentiments i
sensacions. Potser pensareu que per poder explicar contes calen repertoris
extensos, memòries prodigioses, veus educades. Res de tot això és
imprescindible, ni tan sols necessari. Per poder explicar contes només cal
una cosa molt simple: que us agradin. Si aquesta premissa inicial es
compleix, si les velles històries encara us emocionen, ja només cal que
oblideu la vergonya, que arreplegueu un bon feix d'històries d'ací i d'allà,
que desperteu la memòria i destraveu la llengua. Quan tingueu l'auditori
davant, tot començarà a funcionar sol: el sentiment ajudarà la memòria, la
memòria buscarà les paraules, les paraules s’estructuraran en frases i les
frases sortiran fetes un enfilall, trenades amb la veu. Els ulls dels qui us
escolten seran l'energia que necessiteu. Però si penseu que estareu més
segurs amb quatre receptes sobre com narrar, us les donarem.

Com explicar-los?

Si ja heu triat la narració caldrà aprendre-la, o potser ja la sabeu i només l'heu de
repassar. Heu de saber-ne ben bé l'estructura: què passa, com passa i quan passa.
Per això us pot anar bé –després d'haver llegit o escoltat la història– escriure de
memòria un petit esquema i després comprovar si no heu deixat res d'allò que és
essencial. Si és així, ja en sabeu l’estructura i teniu la feina més important enllestida.
Si és molt llarga, aquest procés es pot fer per parts. Rellegir ens facilitarà recordarne la forma –el lèxic, les comparacions, les frases fetes, etc.– però res de tot això
no caldrà aprendre-ho de memòria. Sí que haureu de memoritzar, si no voleu
descolorir el relat, les fórmules màgiques, les cançonetes –com la d'en Patufet o
el gegant del Pi– i algunes frases de sentit especial –si hi ha un joc de paraules,
una endevinalla, etc. Tingueu en compte que, si narreu a infants, els agradarà
repetir amb vosaltres totes aquestes frases o cançons, i això els farà participar
amb més intensitat.
La veu és l'eina del narrador. L'entonació, el timbre, el ritme, la pausa, el volum, la
modulació… són a tenir en compte, però no aïlladament, sinó formant un tot que
en podríem dir el to. El to de la narració l'haureu de trobar vosaltres mateixos i
probablement s'anirà afinant a mesura que reconteu la mateixa història. Alguns
relats demanen un ritme lent i pausat, altres volen ser contats amb agilitat, a vegades
va bé un aire de misteri i complicitat, d’altres convé més alegre i juganer. Hi ha
fragments o personatges que demanen un volum alt (els gegants i ogres, els reis,
els animals grossos), a altres els escau més un filet de veu (els infants, les velletes,
els follets). Si algun dia, mentre narreu, sentiu que us emocioneu i viviu amb intensitat
allò que expliqueu, podeu estar segurs que aquell –i no un altre– és el to adequat.

Quan explicar-los?

Quan us vingui de gust a vosaltres i als oients, no hi ha altra regla millor. És clar
que hi ha contes que per la seva mateixa acció escauen més en una determinada
època de l'any o en un lloc concret. Així, a l’hivern podem explicar contes de neu
i fred; en colònies ran de mar hi escauen els de pirates; en passejar pel bosc, de
bandolers o bruixes; però tot plegat és anecdòtic. Tanmateix, és interessant conèixer
i explicar les narracions relacionades amb un indret quan el visitem. A tot arreu
podreu trobar llegendes que expliquen la formació d'un determinat accident
geogràfic, d'una construcció, del perquè d’un topònim, etc. Els nostres països són
rics en històries. Explicar-les és assegurar-ne la pervivència, és donar fites i senyals
que ens vinculen a la terra i al patrimoni cultural.

On contar-los?

No cal ser vells ni tenir foc de llenya per gaudir del fet de narrar, ni tenir pocs anys
per gaudir d'escoltar. Només cal que la comunicació sigui possible i desitjada. Sí
que convé una mica de tranquil·litat. No els conteu mai amb la televisió engegada
dins la mateixa habitació, amb sorolls que en dificultin la comprensió, amb interrupcions. Conteu-los allà on sigui, però una mica arrecerats, sense presses,
sense intromissions externes, amb serenitat. Assegureu-vos que tots els qui volen
escoltar us vegin i vosaltres els vegeu a tots, que tots puguin escoltar sense esforç.
Si mostreu alguna il·lustració, que també tots la vegin. Quan aquestes condicions
no siguin possibles, potser serà millor deixar la narració per a una altra estona i
optar per una altra activitat.

Explicar contes, escoltar contes, compartir contes… és un
luxe al vostre abast.
Il·lustració: Sue Heap «Quatre amics i…
un conte» Beascoa

Marta Luna i Sanjuan

Estar en forma!
Hi ha unes èpoques de l’any que semblen propícies a les
recomanacions. L’estiu n’és una, en general un període
de vacances en què disposarem de temps per a tot.
Temps per estar en família, temps per jugar, temps
per passejar i temps per posar-nos en forma.
«Els nens que

llegeixen més
demostren cada
vegada més habilitat
per entendre.» José Antonio
Marina/ María de la Válgoma. La
màgia de llegir. Barcelona 2005:
Rosa dels Vents.

I és que estem baixos de forma. Ens ho diuen
pertot arreu, el nivell de lectura i de
comprensió és baix i, com a conseqüència
molt directa, l’aprenentatge se’n ressent.
Podem establir, doncs, una relació directa
entre capacitat lectora i capacitat d’aprenentatge? En bona part, sí.

Llegir és una activitat intel·lectual complexa, si
entenem per llegir la capacitat de comprendre un
text. I la interpretació de tots els plecs i replecs d’un text
ho és, de complexa, hi ha molts nivells d’interpretació. En
l’acte de lectura passen moltes coses i a gran velocitat, des
de la codificació, sense la qual és impossible llegir, fins a
l’anticipació i confirmació de significats, contextualització,
relació amb coneixements previs… S’ha d’estar en forma per
llegir i per comprendre un text.

«L’art de la lectura,
comentava Pedro
Salinas, és cada
vegada més difícil.
Requereix temps,
silenci i una certa
disposició interior.»
Emili Teixidor. La lectura i la
vida. Barcelona 2007:
Columna.

I de la mateixa manera que a la bona forma física per córrer
s’hi arriba corrent cada dia una mica, per estar en bona forma
intel·lectual, per comprendre un text, cal llegir cada dia una
mica. La manera més eficaç de millorar la forma, física o
intel·lectual, és la pràctica continuada. Quan fem una pràctica
esportiva estimulem el rec sanguini, millorem l’oxigenació,
eliminem toxines, tonifiquem la musculatura… I quan
llegim, què passa quan llegim?

Llegir demana atenció i reflexió. En un món en què molts
nois i noies passen moltes hores davant d’una pantalla,
engolint imatges, habituant-se a la gratificació immediata
del coneixement superficial i que sempre tenen mil coses
a fer, llegir es converteix en una de les poques activitats
en què necessàriament han d’actuar lentament, aturar-se,
tornar enrere, revisar què han llegit, confirmar el significat
d’una paraula o d’una expressió, relacionar-ho amb allò
que s’ha llegit abans… Llegir és un entrenament per a la
reflexió i el raonament. Els bons lectors tenen més capacitat
de reflexió i raonament, i estan més entrenats a processar
la informació, són actius intel·lectualment, estan habituats
a concentrar-se.
Llegir és una manera de conèixer el món, de viatjar en el
temps i en l’espai, d’aproximar-se al coneixement actual,
d’apropiar-se de l’herència intel·lectual dels qui ens han
precedit, de participar de contextos llunyans.
Els bons lectors saben coses, els agrada
saber-ne, tenen curiositat per saber
i això els prepara per a nous aprenentatges.
Aprofitem l’estiu per posarnos en forma, física i intellectual, mirem de trobar
estones que permetin la
lectura tranquil·la, reflexiva,
assossegada. Fem amb la
lectura d’estiu un pont entre
el curs escolar que hem
deixat i el que ha de venir. Un
pont que mantingui l’activitat
intel·lectual, l’actitud reflexiva,
la capacitat de raonament, que
continuï fent créixer la competència
lingüística i que mantingui viva la
curiositat per aprendre i saber.

Som éssers lingüístics, posseïm la capacitat de
comunicar-nos i expressar-nos per mitjà del
llenguatge, i estem especialment preparats per
aprendre a fer-ho. Aprenem a parlar en el si de la
família, més tard a l’escola i en el nostre àmbit social,
i necessitarem tot aquest munt de paraules apreses
per relacionar-nos, per ordenar-nos mentalment, per
raonar i expressar allò que pensem, i per
aprendre. Quan el llenguatge oral del
nostre entorn més immediat ens resulta
insuficient, la gran font d’aportació
«En aquest sentit
lingüística és la lectura. La lectura
continuada millora i enriqueix el
la lectura es pot considerar
bagatge lingüístic personal. Els bons
una excel·lent gimnàstica
lectors solen ser més competents en
passiva, ja que l’usuari
comprensió i expressió lingüística. I
fonamenta,
sense esforç
això els permet ser més comprensius
i més dialogants, formular opinions i
conscient, tota la musculatura
expressar-les, exposar i argumentar.
lingüística.»

«En perdre estima pel
llenguatge, perdem al mateix
temps llibertat i intel·ligència.
Perdem llibertat perquè ens
incapacitem per moure’ns amb
agilitat en diferents àmbits
culturals. Perdem intel·ligència
perquè limitem la nostra
capacitat de raonar.» Gregorio Luri.
L’escola contra el món. Barcelona 2008:
Edicions La Campana.

Vicenç Pagès. De Robinson Crusoe a
Peter Pan. Un cànon de literatura juvenil.
Barcelona 2005: Proa.

Il·lustració: Lluís Farré «Endrapallibres»
Editorial Cruïlla

Pep Molist. Escriptor i bibliotecari

MATERIAL D’ESTIU
Guies indispensables per gaudir de l’estiu
L’estiu és un dels moments més esperats
de l’any.
En ell, hi aboquem una allau d’esperances
per gaudir de tot allò que el curs només ens
permet gaudir a comptagotes: vacances,
excursions, jocs…
A l’estiu, el dia s’estira com una goma, el
temps esdevé agradable, i tot plegat permet

abordar també tots aquells llibres que les
tasques d’escola ens han fet guardar al
calaix.
A l’estiu, la lectura de llibres d’imaginació és
un dels nostres béns més preuats, encara
que hi ha moltes més alternatives per viure
l’estona.
Per aprofitar-les a fons, podem valer-nos

Idees per combatre
l’avorriment
BERTRAND, Isabelle. 230 jocs per a
tota la família. Barcelona: Combel, 2008
PIC-LELIÈVRE, Denis. El gran llibre anti-avorriment.
Barcelona: Zendrera-Zariquiey, 2008
PICANYOL. El llibre dels jocs. Barcelona: Barcanova, 2005

Reptes per a la vista i la ment
ENGELEN, Anita. Sudoku 5-6 anys. Barcelona: Combel, 2008
NAVARRO, Àngels; LLORENS, Sonsoles. Mira mira: il·lusions òptiques.
Barcelona: Combel, 2008
Vitamines per al cervell. Barcelona: La Galera, 2008

Propostes per dibuixar i crear
COCAGNE, Marie-Pascale. Juguem amb les formes. Manetes. Barcelona:
Molino, 2009
ESTELLON, Pascale. El meu àlbum de fotos. Per dibuixar i acolorir.
Barcelona: Blume, 2008
GOMI, Taro. Més gargots. Barcelona: Coco Books, 2009

Receptes per començar a cuinar
LIENAS, David. I ara, què mengem? Receptes per a nens i nenes.
Barcelona: La Galera, 2007
El meu primer llibre de cuina Tupi. Barcelona: Edebé, 2009
ROCA, Empar; ITURRASPE, Yolanda. Cuina de les quatre estacions:
Primavera i estiu. València: Tàndem, 2008

Pràctiques per arribar a ser…
LARI, Montse. Els secrets del mag Lari. Lleida: Pagès, 2007
LECARME, Pierre. El gran llibre dels detectius. Barcelona: Zendrera
Zariquiey, 2008
VASCO, Denis. Jocs per viatjar. Barcelona: Zendrera Zariquiey, 2007

també d’un seguit d’obres que ens suggereixen activitats, que ens guien en la descoberta d’espais o de temes concrets, que
ens proposen jocs, que ens mostren aspectes desconeguts, que ens conviden a practicar aquesta o aquella altra cosa...
Són llibres que esdevenen un material indispensable per gaudir de l’estiu, o de
qualsevol època de l’any, si així ho desitgem.

Suggeriments per gaudir de
la festa
ANGUERA, Mercè. I ara què ve? Costumari per a nens i nenes. Barcelona:
La Galera, 2005
CASAS, Lola. Anem de festa. Barcelona:
Baula, 2009
GILCHRIST, Cherry; CANN, Helen. Calendari de
festes del món. Barcelona: Intermón Oxfam, 2006
(Somnis)

Estratègies per fixar-se en l’art
DESNOETTES, Caroline. Descobrir l’art a través del món. Barcelona:
Factoria K - Hipòtesi, 2008
GEIS, Patricia. La Monna Lisa. Barcelona: Combel, 2009 (Això és Art!)
GUÉRY, Anne; DUSSUTOUR, Olivier. Alfab’art. Les lletres amagades en
l’art. Barcelona: Cruïlla, 2009

Excursions per conèixer el país
BROSEL JORDÀ, A. Andorra, 20 excursions per a totes les edats. Barcelona: Alpina – Geoestel, 2008 (Els Camins de l’Alba)
PORTELL, Joan. Descobrir Barcelona és un joc de nens. Guia per
explorar la ciutat. Barcelona: Edícola, 2003
Les 60 millors excursions per explorar Catalunya amb nois i noies de
8 a 12 anys. Barcelona: Edicions 62 – RACC, 2002

Exemplars per descobrir el món… des de casa
LEDU, Stephanie. Petita enciclopèdia dels infants del món. Barcelona:
Cruïlla, 2009
Meravelles del món. Barcelona: La Galera, 2008 (El Món en Fotos)
POPE, Catherine. Postals de tot el món. Barcelona: Beascoa, 2008

Activitats per fer a l’exterior
KARPOUCHKO, Valèrie. Jocs d’Àfrica. Jocs tradicionals per fer i
compartir. Barcelona: Takatuka, 2008
LOPESINO, Jordi. La meva primera guia sobre astronomia. Barcelona:
La Galera, 2008
SAÑÉ, Jaume. Conèixer els ocells. Valls: Cossetània, 2009
Il·lustracions: Paloma Valdivia «Els de dalt
i els de baix» Kalandraka
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