Gràcia celebra
la 8a TROBADA
D’IL·LUSTRADORS al
PLA DE SALMERON el
dia de Sant Jordi.
Una cita important que, impulsada per
Districte de Gràcia, aplega autors i els seus
lectors més joves i exigents: ELS INFANTS.
Per acompanyar aquesta 8a trobada, res
millor que una guia d’il·lustradors de renom,
tant locals com internacionals, que posen
de relleu l’alt nivell que s’està aconseguint
en l’àmbit dels àlbums il·lustrats. En els
llibres que us oferim, el detall acurat de les
il·lustracions i la sensibilitat de les imatges
es complementen de forma íntima amb el
text, obrint-nos un espai expressiu i profund
on la paraula i el dibuix no es poden
experimentar per separat.
Els infants, instintivament, entenen
perfectament aquesta unió i es deixen
emportar per una història sensorial on el
significat es va desenvolupant segons els
ulls que ho miren. I el millor de tot és que
sempre, sempre, ens faran gaudir.
Les Biblioteques de Gràcia ens volem unir
a aquesta festa del món del llibre posant
en valor la riquesa de les llibreries, el talent
del territori i l’entusiasme dels joves lectors.

Biblioteques
de Barcelona
Guia elaborada per les biblioteques
del districte de Gràcia:

BIBLIOTECA JAUME FUSTER
Pl. de Lesseps, 20-22
Tel. 93 368 45 64
b.barcelona.jf@diba.cat
www.bcn.cat/bibjaumefuster
Lesseps (L3)
22, 24, 27, 28, 31, 32, 87, 116 i H6

BIBLIOTECA VALLCARCA
I ELS PENITENTS-M. ANTONIETA COT
Pg. de la Vall d’Hebron, 65-69
Tel. 93 211 23 51
b.barcelona.pe@diba.cat
www.bcn.cat/bibpenitents
Penitents (L3) i Vall d’Hebron (L3 i L5)
17, 19, 60, 73, 119, 123, 124 i 129

Guia
de lectura
d’àlbums
il·lustrats

BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
Torrent de l’Olla, 104
Tel. 93 284 77 90
b.barcelona.vg@diba.cat
www.bcn.cat/bibviladegracia
Fontana (L3) i Joanic (L4)
22, 24, 39, 87, 114 i V17
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Guia de lectura
d’àlbums il·lustrats
CANVIEM DE CASA
Marta Altés
Canviar de casa sempre fa por. Però Marta
Altés ens ensenya que començar de zero
pot ser una aventura, i que allò que és
nou, encara que pugui fer por, pot ser alhora
molt emocionant.
B LAC K I E B O OKS

ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES
Lewis Carroll / Rébecca Dautremer
El clàssic de Lewis Carroll amb els sempre
extraordinaris dibuixos de Rébecca
Dautremer.
BAU LA

NUNCA JAMÁS COMERÉ TOMATES
Lauren Child
En Juan té una germana que es diu Tolola.
De vegades ell ha de donar-li el sopar i
és una feina força difícil, perquè la Tolola
és molt exigent amb el menjar. Un dia se
li acudeix una idea fantàstica per a que
mengi…
SERRES

EL DIA QUE LES CERES DE COLORS
VAN DIR PROU
Drew Daywalt / Oliver Jeffers
Les ceres de colors estan de protesta.
Cadascuna escriu al seu amo una carta de
queixa, ja sigui per explotació, per sentir-se
ignorada o per tenir crisis d’identitat. Els
seus desitjos seran satisfets?
A N DA N A

SHHH! TENIM UN PLA
Chris Haughton
“No es pot arribar a la pau a través de
la força, només es pot aconseguir amb
l’enteniment”, A. Einstein. Quatre caçadors
astuts fracassen a l’hora d’atrapar
ocells, esquirols… Només un d’ells se’n
sortirà d’una manera, com diria Einstein,
“entenedora”.

EL CANVI
Jan Ormerod
El germanet de la Carolina Cocodrila
sempre baveja, però la Mama Cocodrila
només parla de com n’és de preciós.
La Carolina està molt gelosa. Per això
decideix anar a la botiga de bebès i
canviar el seu bavós germanet per un
altre de nou. Creieu que se’n sortirà?

MI LRAZON E S

EK AR É

LA CAPUTXETA VERMELLA
Roberto Innocenti
En aquesta versió moderna de “La
Caputxeta Vermella”, el cèlebre il·lustrador
Roberto Innocenti ens descriu la ciutat com
un indret salvatge, un bosc ple de vida i de
colors.

QUIN CAOS D’HABITACIÓ
Xavier Salomó
Un llibre divertit i juganer que explica la
relació entre un pare i un fill mitjançant el
desordre de l’habitació del nen.

SÍ MBOL

A LA CUINA, DE NIT
Maurice Sendak
Als onze anys, Sendak va quedar
meravellat davant l’aparador d’una
pastisseria que exhibia el lema: «Nosaltres
enfornem mentre tu dorms». Molts anys
més tard, va convertir aquest record en
una esbojarrada història.

ONDINA
Benjamin Lacombe
Enamorada del bell cavaller Huldebrande,
Ondina s’ofega en les paradoxes i les
traïcions de l’amor.
BAULA

CR U Ï L L A

K AL AN D R AK A

NO SOY PERFECTA
Jimmy Liao
Hola a tothom, em dic Perfecta Nueno.
Diuen que quan jo era petita, tant de cara
com d’esquena, desperta o adormida, rient
o plorant, als meus pares els semblava
perfecta. Però a mesura que vaig anar
creixent, la cosa va canviar…
BARBARA FI ORE

ON ÉS LA MEVA SABATA
Tomi Ungerer
El llibre recull il·lustracions juganeres que
amaguen sabates per a tots els gustos. Amb
ell, els infants podran posar a prova la seva
agudesa visual i abandonar-se al magnífic
joc de les formes, on tot és el que és i res és
el que sembla. Un, dos, tres, sabata, on ets?
K AL AN D R AK A

FREDERICK
Leo Lionni
Tots els ratolins recol·lectaven fruits
i menjar per al dur hivern, menys en
Frederick, que recollia colors i raigs de sol
com tot bon poeta i artista.

LAS LAVANDERAS LOCAS
John Yeoman / Quentin Blake
Les millors bugaderes de la comarca es
cansen de treballar pel seu amo, el senyor
Aldo Avaro.

K ALAN DRAK A

O CÉAN O

L’OLÍVIA I LES PRINCESES
Ian Falconer
La nostra porqueta preferida està atabalada
perquè no sap què vol ser quan es faci gran.
El que sí té molt clar, però, és què no vol ser
una princesa com la majoria de les seves
amigues.

CALMA, CALMA
Neus Moscada / Chiara Fatti
Un llibre per a petits i grans, un llibre
dedicat als dies en els quals les ones
semblen massa altes. Un llibre de
sensacions.

ODIO LA ESCUELA
Jeanne Willis / Tony Ross
En “Odio la escuela”, tant el lector com la
protagonista aprendran que, de vegades,
allò que ens sembla odiós, realment ho
estimem en el fons del nostre ésser.

A N DA N A

SD E DI C I ON S

O CÉAN O

