
    

    

    

    

Els Imperdibles: Els Imperdibles: Els Imperdibles: Els Imperdibles:     

Lectures que no et pots deixar perdreLectures que no et pots deixar perdreLectures que no et pots deixar perdreLectures que no et pots deixar perdre    

 

 

1.1.1.1.Miffy Miffy Miffy Miffy     
Vaig néixer l’any 1963 a Holanda 
 
“Miffy sempre és Miffy solament amb les variacions del “Miffy sempre és Miffy solament amb les variacions del “Miffy sempre és Miffy solament amb les variacions del “Miffy sempre és Miffy solament amb les variacions del 
rostre el personatge expressa una quantitat molt gran rostre el personatge expressa una quantitat molt gran rostre el personatge expressa una quantitat molt gran rostre el personatge expressa una quantitat molt gran 
d’emociond’emociond’emociond’emocions i sensacions”s i sensacions”s i sensacions”s i sensacions”    
    

                                                                        FONT: 1001 libros infantilesFONT: 1001 libros infantilesFONT: 1001 libros infantilesFONT: 1001 libros infantiles    
2. 2. 2. 2. KipperKipperKipperKipper    
Vaig néixer l’any 1991 a Anglaterra 
 
““““Carinyós Gosset molt entremaliat i aventurer Carinyós Gosset molt entremaliat i aventurer Carinyós Gosset molt entremaliat i aventurer Carinyós Gosset molt entremaliat i aventurer que que que que ha ha ha ha estat estat estat estat 
durant anys durant anys durant anys durant anys  un un un un company perfecte de lectura company perfecte de lectura company perfecte de lectura company perfecte de lectura . . . . S’han venut  S’han venut  S’han venut  S’han venut 
més de cinc mmés de cinc mmés de cinc mmés de cinc millons d’exemplars a tot el mónillons d’exemplars a tot el mónillons d’exemplars a tot el mónillons d’exemplars a tot el món d’aquest conte d’aquest conte d’aquest conte d’aquest conte””””    
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3. 3. 3. 3. EEEEl Paseo de Rosalía l Paseo de Rosalía l Paseo de Rosalía l Paseo de Rosalía     
Vaig néixer l’any 1968 a Angleterra 
    
“ Ha sobreviscut quatre dècades i posseix tots els ingredients “ Ha sobreviscut quatre dècades i posseix tots els ingredients “ Ha sobreviscut quatre dècades i posseix tots els ingredients “ Ha sobreviscut quatre dècades i posseix tots els ingredients 
que fan d’ell un àlbum il�lustrat perfecte”que fan d’ell un àlbum il�lustrat perfecte”que fan d’ell un àlbum il�lustrat perfecte”que fan d’ell un àlbum il�lustrat perfecte”    
    
4. 4. 4. 4. Elmer Elmer Elmer Elmer     



Vaig néixer l’any 1989 a Anglaterra    
 

“Elmer, elefant diferent i de molts colors que hem estimat Elmer, elefant diferent i de molts colors que hem estimat Elmer, elefant diferent i de molts colors que hem estimat Elmer, elefant diferent i de molts colors que hem estimat 
durant molts anys”durant molts anys”durant molts anys”durant molts anys”    
    
5. Maisy 5. Maisy 5. Maisy 5. Maisy     
Vaig néixer l’any 1992 a Anglaterra 

    
“Maisy és un dels personatges de llibres il�lustrats més Maisy és un dels personatges de llibres il�lustrats més Maisy és un dels personatges de llibres il�lustrats més Maisy és un dels personatges de llibres il�lustrats més 
populars del món. Introdueix conceptes bàsics com populars del món. Introdueix conceptes bàsics com populars del món. Introdueix conceptes bàsics com populars del món. Introdueix conceptes bàsics com 
ccccolors, números i contraris.  olors, números i contraris.  olors, números i contraris.  olors, números i contraris.  ““““    
 
    
6. 6. 6. 6. Winnie the poohWinnie the poohWinnie the poohWinnie the pooh     
Vaig néixer l’any 1926 a Anglaterra 
 
““““Els capítols, ideals per a ser explicats abans d’anar a Els capítols, ideals per a ser explicats abans d’anar a Els capítols, ideals per a ser explicats abans d’anar a Els capítols, ideals per a ser explicats abans d’anar a 
dormir, transcorren en un territori segur i delimitat on es dormir, transcorren en un territori segur i delimitat on es dormir, transcorren en un territori segur i delimitat on es dormir, transcorren en un territori segur i delimitat on es 
pot fer una expedició al Pol Nord i on el rellotgpot fer una expedició al Pol Nord i on el rellotgpot fer una expedició al Pol Nord i on el rellotgpot fer una expedició al Pol Nord i on el rellotge sempre e sempre e sempre e sempre 
marca l’hora de berenar.marca l’hora de berenar.marca l’hora de berenar.marca l’hora de berenar.    
Un pare inventa històries per al seu fill, en què els Un pare inventa històries per al seu fill, en què els Un pare inventa històries per al seu fill, en què els Un pare inventa històries per al seu fill, en què els 
protagonistes són el nen i els seus peluprotagonistes són el nen i els seus peluprotagonistes són el nen i els seus peluprotagonistes són el nen i els seus peluiiiixos.xos.xos.xos.””””        
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7.7.7.7. Donde viven los monstruosDonde viven los monstruosDonde viven los monstruosDonde viven los monstruos    
Vaig néixer l’any 1963 a EEUU 
 
««««    ConsideratConsideratConsideratConsiderat un dels grans àlbums infantils un dels grans àlbums infantils un dels grans àlbums infantils un dels grans àlbums infantils    pel missatge que pel missatge que pel missatge que pel missatge que 
ens traens traens traens trannnnsmet el text i les seves il�lustracionssmet el text i les seves il�lustracionssmet el text i les seves il�lustracionssmet el text i les seves il�lustracions    »»»»    

    



    
    
    
    
    
    
8.8.8.8. El muñeco de nieveEl muñeco de nieveEl muñeco de nieveEl muñeco de nieve    
Vaig néixer l’any 1978 a Anglaterra  
 
« Conte Conte Conte Conte sense sense sense sense text i amb les mevetext i amb les mevetext i amb les mevetext i amb les mevessss    il�lustracions he il�lustracions he il�lustracions he il�lustracions he 
aconseguit fer volar la vostra imaginaciaconseguit fer volar la vostra imaginaciaconseguit fer volar la vostra imaginaciaconseguit fer volar la vostra imaginacióóóó    »»»»    
    

9.9.9.9.    Les tres bessonesLes tres bessonesLes tres bessonesLes tres bessones    
Vaig néixer l’any 1983 a Catalunya 
 
««««    Roser Capdevila va crear leRoser Capdevila va crear leRoser Capdevila va crear leRoser Capdevila va crear les tres bessones basants tres bessones basants tres bessones basants tres bessones basant----se en se en se en se en 
lesleslesles seves tres filles. seves tres filles. seves tres filles. seves tres filles.    La convivència directa d’aquestes La convivència directa d’aquestes La convivència directa d’aquestes La convivència directa d’aquestes 
tres nenes amb els contes populars  ha fet tres nenes amb els contes populars  ha fet tres nenes amb els contes populars  ha fet tres nenes amb els contes populars  ha fet que que que que aquesta aquesta aquesta aquesta 
col�lecció col�lecció col�lecció col�lecció tingui un gratingui un gratingui un gratingui un gran èn èn èn èxitxitxitxit a tot el món” a tot el món” a tot el món” a tot el món”        
 
10.10.10.10. Duerme bien pequeño osoDuerme bien pequeño osoDuerme bien pequeño osoDuerme bien pequeño oso    
Vaig néixer l’any 1993 a Alemanya 
 
« El llenguatge El llenguatge El llenguatge El llenguatge sosegatsosegatsosegatsosegat, dolç  el fa, dolç  el fa, dolç  el fa, dolç  el fannnn un llibre perfecte per  un llibre perfecte per  un llibre perfecte per  un llibre perfecte per 
explicar abans d’anar a dormirexplicar abans d’anar a dormirexplicar abans d’anar a dormirexplicar abans d’anar a dormir    » 
 
11. Endevina com t’estimoEndevina com t’estimoEndevina com t’estimoEndevina com t’estimo 
Vaig néixer l’any 1994 a Irlanda 
 
« Aquest llibre s’hAquest llibre s’hAquest llibre s’hAquest llibre s’ha convertit en un clàssic modern que els a convertit en un clàssic modern que els a convertit en un clàssic modern que els a convertit en un clàssic modern que els 
nens i els nens i els nens i els nens i els adultsadultsadultsadults llegeixen  llegeixen  llegeixen  llegeixen plegantplegantplegantplegantssss uns minuts abans d’anar  uns minuts abans d’anar  uns minuts abans d’anar  uns minuts abans d’anar 
a dormira dormira dormira dormir    »»»»    



    
    
    
    
    
12. . . . La historia del topo que queria saberLa historia del topo que queria saberLa historia del topo que queria saberLa historia del topo que queria saber    
Vaig néixer l’any 1989 a Alemanya 
 
“Les divertides il�lustracions i el text ajuden als nens a Les divertides il�lustracions i el text ajuden als nens a Les divertides il�lustracions i el text ajuden als nens a Les divertides il�lustracions i el text ajuden als nens a 
papapapassarssarssarssar----ho bé parlant d’un tema que sovint ens resulta ho bé parlant d’un tema que sovint ens resulta ho bé parlant d’un tema que sovint ens resulta ho bé parlant d’un tema que sovint ens resulta 
compromès”compromès”compromès”compromès”    
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13. 13. 13. 13. Una Una Una Una nena mal educadanena mal educadanena mal educadanena mal educada    
Vaig néixer l’any 1998 a Anglaterra 
 
“Autora “Autora “Autora “Autora innovadora innovadora innovadora innovadora que tracteque tracteque tracteque tracte el mal  el mal  el mal  el mal comportament dels comportament dels comportament dels comportament dels 
nens  amb total naturalinens  amb total naturalinens  amb total naturalinens  amb total naturalitat”tat”tat”tat”    
 
                         FONT: 1001 libros infantiles 
 
14. 14. 14. 14. Sopa de cSopa de cSopa de cSopa de carbassaarbassaarbassaarbassa    
Vaig néixer l’any 1998 a Anglaterra 
 
“L’escriptura amb una gran qualitat lírica  “L’escriptura amb una gran qualitat lírica  “L’escriptura amb una gran qualitat lírica  “L’escriptura amb una gran qualitat lírica  i les i les i les i les 
il�lustracions  fan que d’aquestil�lustracions  fan que d’aquestil�lustracions  fan que d’aquestil�lustracions  fan que d’aquest llibre  un  llibre  un  llibre  un  llibre  un excel�lentexcel�lentexcel�lentexcel�lent    
company de lecturacompany de lecturacompany de lecturacompany de lectura””””    
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15.15.15.15.El grúfalEl grúfalEl grúfalEl grúfal    
Vaig néixer l’any 1999 a Anglaterra” 
 
“El grúfal de l’il�lustrador Axel Scheffler és ideal, “El grúfal de l’il�lustrador Axel Scheffler és ideal, “El grúfal de l’il�lustrador Axel Scheffler és ideal, “El grúfal de l’il�lustrador Axel Scheffler és ideal, aterrador aterrador aterrador aterrador 
però però però però en el fons en el fons en el fons en el fons és un personatge és un personatge és un personatge és un personatge molt adorable”molt adorable”molt adorable”molt adorable”    
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16. 16. 16. 16. Una noche de nieveUna noche de nieveUna noche de nieveUna noche de nieve    
Vaig néixer l’any 1989 a Anglaterra 
 
““““Aquest col�lecció de contes s’ha convertit en un clàssic Aquest col�lecció de contes s’ha convertit en un clàssic Aquest col�lecció de contes s’ha convertit en un clàssic Aquest col�lecció de contes s’ha convertit en un clàssic 
infantil gràcies a l’infantil gràcies a l’infantil gràcies a l’infantil gràcies a l’ humor dels text humor dels text humor dels text humor dels texts s s s i les precioses i les precioses i les precioses i les precioses 
il�lustracions"il�lustracions"il�lustracions"il�lustracions"    
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17. 17. 17. 17. Pequeño Azul y Pequeño AmarilloPequeño Azul y Pequeño AmarilloPequeño Azul y Pequeño AmarilloPequeño Azul y Pequeño Amarillo    
Vaig néixer l’any 1959 a Holanda 

 
““““Aquesta obra d’art, aparentment senzilla, està Aquesta obra d’art, aparentment senzilla, està Aquesta obra d’art, aparentment senzilla, està Aquesta obra d’art, aparentment senzilla, està 
il�lustrada mitjançanil�lustrada mitjançanil�lustrada mitjançanil�lustrada mitjançant l’ús innovador del collage amb t l’ús innovador del collage amb t l’ús innovador del collage amb t l’ús innovador del collage amb 
paper tallat,paper tallat,paper tallat,paper tallat, una idea que se li va ocórrer  una idea que se li va ocórrer  una idea que se li va ocórrer  una idea que se li va ocórrer a l’autor a l’autor a l’autor a l’autor en un en un en un en un 
trajecte de trtrajecte de trtrajecte de trtrajecte de tren llarg per distreure els seus néts.en llarg per distreure els seus néts.en llarg per distreure els seus néts.en llarg per distreure els seus néts.””””    
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18. 18. 18. 18. FrederickFrederickFrederickFrederick    
Vaig néixer l’any 1963 a Holanda    
 
““““Explica, a través d’unaExplica, a través d’unaExplica, a través d’unaExplica, a través d’una    imatge i d’un exemple molt clar i imatge i d’un exemple molt clar i imatge i d’un exemple molt clar i imatge i d’un exemple molt clar i 
senzill, un concepte tan complex isenzill, un concepte tan complex isenzill, un concepte tan complex isenzill, un concepte tan complex i abstracte com la poesia abstracte com la poesia abstracte com la poesia abstracte com la poesia....    
Qualsevol tema,per fràgil o dur que sigui, és possibleQualsevol tema,per fràgil o dur que sigui, és possibleQualsevol tema,per fràgil o dur que sigui, és possibleQualsevol tema,per fràgil o dur que sigui, és possible””””    
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    19.19.19.19.    Winnie la bruixaWinnie la bruixaWinnie la bruixaWinnie la bruixa    

 
Vaig néixer l’any1987 a Australia 

 
““““Brunilda trenca amb la idea típica de la bruixa vesBrunilda trenca amb la idea típica de la bruixa vesBrunilda trenca amb la idea típica de la bruixa vesBrunilda trenca amb la idea típica de la bruixa vestida de tida de tida de tida de 
negre amb el gat negre. L’negre amb el gat negre. L’negre amb el gat negre. L’negre amb el gat negre. L’    humor, i gran part de l’èxit de la humor, i gran part de l’èxit de la humor, i gran part de l’èxit de la humor, i gran part de l’èxit de la 
sèrie, es deu a les delicades il�lustracions.sèrie, es deu a les delicades il�lustracions.sèrie, es deu a les delicades il�lustracions.sèrie, es deu a les delicades il�lustracions.””””    
 
 20. EduEduEduEdu,  el petit llop,  el petit llop,  el petit llop,  el petit llop    
Vaig néixer l’any 1989 a França 
 
“Amb els seus atrevits i lluminosos colors i les seves “Amb els seus atrevits i lluminosos colors i les seves “Amb els seus atrevits i lluminosos colors i les seves “Amb els seus atrevits i lluminosos colors i les seves 
sorprenents imatges , Edusorprenents imatges , Edusorprenents imatges , Edusorprenents imatges , Edu, el petit llop es va convertir en un , el petit llop es va convertir en un , el petit llop es va convertir en un , el petit llop es va convertir en un 
èxit després de la seva publicació.èxit després de la seva publicació.èxit després de la seva publicació.èxit després de la seva publicació.””””    
 
21. 21. 21. 21. Els tres banditsEls tres banditsEls tres banditsEls tres bandits    
Vaig néixer l’any 1961 a França 
 



““““Crida l’atenció per la llibertat que tenen les il�lustracions i Crida l’atenció per la llibertat que tenen les il�lustracions i Crida l’atenció per la llibertat que tenen les il�lustracions i Crida l’atenció per la llibertat que tenen les il�lustracions i 
el text i per què és un conte que destaca solament  lo el text i per què és un conte que destaca solament  lo el text i per què és un conte que destaca solament  lo el text i per què és un conte que destaca solament  lo 
essencessencessencessencialialialial....””””    
 
22. Teo22. Teo22. Teo22. Teo    
Vaig néixer l’any 1977 a Espanya 
 
“Les històries de Teo atrapen als primers lectors gràcies als “Les històries de Teo atrapen als primers lectors gràcies als “Les històries de Teo atrapen als primers lectors gràcies als “Les històries de Teo atrapen als primers lectors gràcies als 
seus continguts fàcils d’assimilar i a unes il�lustracions molt seus continguts fàcils d’assimilar i a unes il�lustracions molt seus continguts fàcils d’assimilar i a unes il�lustracions molt seus continguts fàcils d’assimilar i a unes il�lustracions molt 
detallades sobre situacions que el nen té al seu entorn amb detallades sobre situacions que el nen té al seu entorn amb detallades sobre situacions que el nen té al seu entorn amb detallades sobre situacions que el nen té al seu entorn amb 
les que d’una forma fles que d’una forma fles que d’una forma fles que d’una forma fàcil pot identificaràcil pot identificaràcil pot identificaràcil pot identificar----se”se”se”se”    
 
 
23. 23. 23. 23. CrictorCrictorCrictorCrictor    
Vaig néixer l’any 1958 a frança 

 
““““Crictor és la primera entrega d’una Crictor és la primera entrega d’una Crictor és la primera entrega d’una Crictor és la primera entrega d’una sèriesèriesèriesèrie de  de  de  de sorprenentssorprenentssorprenentssorprenents    
relats curts protagonitzats per relats curts protagonitzats per relats curts protagonitzats per relats curts protagonitzats per animals animals animals animals heroheroheroheroicsicsicsics    ““““    
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24. 24. 24. 24. Viaje de Anno Viaje de Anno Viaje de Anno Viaje de Anno     
Vaig néixer l’any 1977al Japó 
    
““““Els nens i els adults gaudeixenEls nens i els adults gaudeixenEls nens i els adults gaudeixenEls nens i els adults gaudeixen dels detalls i les  dels detalls i les  dels detalls i les  dels detalls i les pinzelladespinzelladespinzelladespinzellades    
d’humor que hi ha a cada pd’humor que hi ha a cada pd’humor que hi ha a cada pd’humor que hi ha a cada pàgina que passem quan llegeixen àgina que passem quan llegeixen àgina que passem quan llegeixen àgina que passem quan llegeixen 
aquest aquest aquest aquest llibre. llibre. llibre. llibre. La gran simplicitat visual de les il�lustracions La gran simplicitat visual de les il�lustracions La gran simplicitat visual de les il�lustracions La gran simplicitat visual de les il�lustracions 
fan que la vida quotidiafan que la vida quotidiafan que la vida quotidiafan que la vida quotidiana, els boscos i els edificis d’aquesta na, els boscos i els edificis d’aquesta na, els boscos i els edificis d’aquesta na, els boscos i els edificis d’aquesta 
història puguin coexistir en una història puguin coexistir en una història puguin coexistir en una història puguin coexistir en una gran harmonia.”gran harmonia.”gran harmonia.”gran harmonia.”        
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25. NadarinNadarinNadarinNadarin    
Vaig néixer l’any 1963 a Holanda 
 
““““Leonni va crear  amb les il�lustLeonni va crear  amb les il�lustLeonni va crear  amb les il�lustLeonni va crear  amb les il�lustracioracioracioracions un fantàstic món ns un fantàstic món ns un fantàstic món ns un fantàstic món 
submarísubmarísubmarísubmarí amb una combinació de collage i  amb una combinació de collage i  amb una combinació de collage i  amb una combinació de collage i pintura que pintura que pintura que pintura que 
aconsegueix aconsegueix aconsegueix aconsegueix  en les seves pàgines  en les seves pàgines  en les seves pàgines  en les seves pàgines reflexareflexareflexareflexarrrr    tota la tota la tota la tota la 
lluminositat de l’oceà”lluminositat de l’oceà”lluminositat de l’oceà”lluminositat de l’oceà”    
 
 

26. 26. 26. 26. La oruguita glotona La oruguita glotona La oruguita glotona La oruguita glotona     
Vaig néixer l’any 1969 a EEUU 
 
“Les il�lustracions de Eric Carle amb colors precioLes il�lustracions de Eric Carle amb colors precioLes il�lustracions de Eric Carle amb colors precioLes il�lustracions de Eric Carle amb colors preciosos i text sos i text sos i text sos i text 
senzill i repetitiu han captivat a generacions de nenssenzill i repetitiu han captivat a generacions de nenssenzill i repetitiu han captivat a generacions de nenssenzill i repetitiu han captivat a generacions de nens” 
 
27.El viento en los saucesEl viento en los saucesEl viento en los saucesEl viento en los sauces    
Vaig néixer l’any 1908 a EscòciaVaig néixer l’any 1908 a EscòciaVaig néixer l’any 1908 a EscòciaVaig néixer l’any 1908 a Escòcia    
    
“El Viento en los sauces va començar amb una “El Viento en los sauces va començar amb una “El Viento en los sauces va començar amb una “El Viento en los sauces va començar amb una sèriesèriesèriesèrie    
d’històries que Grahame contava al seu fill de quatre anys d’històries que Grahame contava al seu fill de quatre anys d’històries que Grahame contava al seu fill de quatre anys d’històries que Grahame contava al seu fill de quatre anys 
abans d’anar a doabans d’anar a doabans d’anar a doabans d’anar a dormir”rmir”rmir”rmir”    
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28.28.28.28.        Els CincEls CincEls CincEls Cinc    
Vaig néixer l’any 1942 a Anglaterra 
 
“Enid Blyton és probablement l’autora de literatura Enid Blyton és probablement l’autora de literatura Enid Blyton és probablement l’autora de literatura Enid Blyton és probablement l’autora de literatura 
infantil i juvenil més llegida del s. XX.”infantil i juvenil més llegida del s. XX.”infantil i juvenil més llegida del s. XX.”infantil i juvenil més llegida del s. XX.” 
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29. 29. 29. 29. En Jim Botó i en Lluc el maquinistaEn Jim Botó i en Lluc el maquinistaEn Jim Botó i en Lluc el maquinistaEn Jim Botó i en Lluc el maquinista    
Vaig néixer l’any 1960 a Alemanya 

 
““““És un dels millors exponents de la literatura infantil, És un dels millors exponents de la literatura infantil, És un dels millors exponents de la literatura infantil, És un dels millors exponents de la literatura infantil, 
on es barregen, on es barregen, on es barregen, on es barregen, en en en en una mesura justa, els ingredients una mesura justa, els ingredients una mesura justa, els ingredients una mesura justa, els ingredients 
necessaris necessaris necessaris necessaris ––––tradicitradicitradicitradició, imaginació, lleó, imaginació, lleó, imaginació, lleó, imaginació, llenguatge, fantasia, nguatge, fantasia, nguatge, fantasia, nguatge, fantasia, 
acció, aventura, comunicaciacció, aventura, comunicaciacció, aventura, comunicaciacció, aventura, comunicació, sentiments...ó, sentiments...ó, sentiments...ó, sentiments...---- per tal que  per tal que  per tal que  per tal que 
una obra agradi a tota mena de lectors i els enriqueixi una obra agradi a tota mena de lectors i els enriqueixi una obra agradi a tota mena de lectors i els enriqueixi una obra agradi a tota mena de lectors i els enriqueixi 
amb les diverses lectures que seamb les diverses lectures que seamb les diverses lectures que seamb les diverses lectures que se’n desprenen’n desprenen’n desprenen’n desprenen.”  
 

                                        FONT: Dins del mirall 
30. 30. 30. 30. Konrad o Konrad o Konrad o Konrad o el nen que va sortir d’una llauna de el nen que va sortir d’una llauna de el nen que va sortir d’una llauna de el nen que va sortir d’una llauna de 
conservesconservesconservesconserves    
 Vaig néixer l’any 1975a Àustria 

 
““““Sense cap tipus de moralisme, és una estupenda mostra Sense cap tipus de moralisme, és una estupenda mostra Sense cap tipus de moralisme, és una estupenda mostra Sense cap tipus de moralisme, és una estupenda mostra 
de com es poden crear obres literàries de qualitat i de com es poden crear obres literàries de qualitat i de com es poden crear obres literàries de qualitat i de com es poden crear obres literàries de qualitat i 



compromeses amb la societat al mateix temps que compromeses amb la societat al mateix temps que compromeses amb la societat al mateix temps que compromeses amb la societat al mateix temps que 
perfectament atractperfectament atractperfectament atractperfectament atractives per als nois i noies.ives per als nois i noies.ives per als nois i noies.ives per als nois i noies.””””    

 
                      FONT: Cien libros para un siglo 

 
 

31. Contes per telèContes per telèContes per telèContes per telèfonfonfonfon    
Vaig néixer l’any 1962a Itàlia 

 
““““En aquest llibre, potser el més representatiu de la seva En aquest llibre, potser el més representatiu de la seva En aquest llibre, potser el més representatiu de la seva En aquest llibre, potser el més representatiu de la seva 
capacitat imaginativa, Rodari recorre a una senzilla capacitat imaginativa, Rodari recorre a una senzilla capacitat imaginativa, Rodari recorre a una senzilla capacitat imaginativa, Rodari recorre a una senzilla 
tramatramatramatrama per explicar unes delicioses històries breus: els  per explicar unes delicioses històries breus: els  per explicar unes delicioses històries breus: els  per explicar unes delicioses històries breus: els 
contes que cada nit un pare explica a la seva filla per contes que cada nit un pare explica a la seva filla per contes que cada nit un pare explica a la seva filla per contes que cada nit un pare explica a la seva filla per 
telèfontelèfontelèfontelèfon....””””    
 
                        Font: Cien libros para un siglo 
 

 

32. 32. 32. 32. La Cabina mágicaLa Cabina mágicaLa Cabina mágicaLa Cabina mágica    
Vaig néixer l’any 1961 a EEUU 
 
““““Juster presenta un llibre pJuster presenta un llibre pJuster presenta un llibre pJuster presenta un llibre ple d’humle d’humle d’humle d’humoooor  i amb un r  i amb un r  i amb un r  i amb un 
argument captivador que ens reflexa amb la argument captivador que ens reflexa amb la argument captivador que ens reflexa amb la argument captivador que ens reflexa amb la claredatclaredatclaredatclaredat les  les  les  les 
diferències entre el mon dels adults i dels jovesdiferències entre el mon dels adults i dels jovesdiferències entre el mon dels adults i dels jovesdiferències entre el mon dels adults i dels joves””””    
    
    
33. 33. 33. 33. Charlie y la fábrica de chocolateCharlie y la fábrica de chocolateCharlie y la fábrica de chocolateCharlie y la fábrica de chocolate    
Vaig néixer l’any 1964 a Anglaterra 
 



““““Aquest llibre va aportarAquest llibre va aportarAquest llibre va aportarAquest llibre va aportar----li a l’autor, Roald Dahl,li a l’autor, Roald Dahl,li a l’autor, Roald Dahl,li a l’autor, Roald Dahl, una gran  una gran  una gran  una gran 
quantitat de lectors que va cquantitat de lectors que va cquantitat de lectors que va cquantitat de lectors que va conservar durant la onservar durant la onservar durant la onservar durant la restarestarestaresta de la  de la  de la  de la 
seva vida.seva vida.seva vida.seva vida.””””    
                                FONT: 1001  libros infantiles 
 
 
 
34. El dedo mágicoEl dedo mágicoEl dedo mágicoEl dedo mágico    
Vaig néixer l’any 1966 a Anglaterra 
 
““““El llibre s’ha convertit amb la lectura preferida enEl llibre s’ha convertit amb la lectura preferida enEl llibre s’ha convertit amb la lectura preferida enEl llibre s’ha convertit amb la lectura preferida entre els tre els tre els tre els 
nens i joves penens i joves penens i joves penens i joves pellll seu característic humor negre, pel seu  seu característic humor negre, pel seu  seu característic humor negre, pel seu  seu característic humor negre, pel seu 
argument molt ben teixit i el seu missatge universal de argument molt ben teixit i el seu missatge universal de argument molt ben teixit i el seu missatge universal de argument molt ben teixit i el seu missatge universal de 
respecte per la vida salvatgerespecte per la vida salvatgerespecte per la vida salvatgerespecte per la vida salvatge””””    
  
                             FONT: 1001  libros infantiles 
    
35. 35. 35. 35. Cuando hitler robó el conejo rosaCuando hitler robó el conejo rosaCuando hitler robó el conejo rosaCuando hitler robó el conejo rosa    
Vaig néixer l’any 1971 a Alemanya 
 
““““Aquest llibre combina l’Aquest llibre combina l’Aquest llibre combina l’Aquest llibre combina l’    humor amb la sinceritat de les humor amb la sinceritat de les humor amb la sinceritat de les humor amb la sinceritat de les 
memòriesmemòriesmemòriesmemòries d’una nena  de deu anys anomenada Anna que viu  d’una nena  de deu anys anomenada Anna que viu  d’una nena  de deu anys anomenada Anna que viu  d’una nena  de deu anys anomenada Anna que viu 
en una època molt complicada difícil de comprendre.en una època molt complicada difícil de comprendre.en una època molt complicada difícil de comprendre.en una època molt complicada difícil de comprendre.””””    
                              FONT: 1001  libros infantiles 
 
 
36. 36. 36. 36. James y el melocoton giganteJames y el melocoton giganteJames y el melocoton giganteJames y el melocoton gigante    
Vaig néixer l’any 1961 a Anglaterra 
 



““““Quan Roald Dahl va publicar el seu primer llibre infantil, Quan Roald Dahl va publicar el seu primer llibre infantil, Quan Roald Dahl va publicar el seu primer llibre infantil, Quan Roald Dahl va publicar el seu primer llibre infantil, 
James y el melocoton gigante, ja era una reconegut escriptor James y el melocoton gigante, ja era una reconegut escriptor James y el melocoton gigante, ja era una reconegut escriptor James y el melocoton gigante, ja era una reconegut escriptor 
de relats de relats de relats de relats estranysestranysestranysestranys i misteriosos adreçats al públic adult i misteriosos adreçats al públic adult i misteriosos adreçats al públic adult i misteriosos adreçats al públic adult””””    
                                       FONT: 1001  libros infantiles 
 
 
 
 
37.Alicia en el país de les meravelles37.Alicia en el país de les meravelles37.Alicia en el país de les meravelles37.Alicia en el país de les meravelles    
Vaig néixer l’any 1865 Angleterra 
 
“La Lec“La Lec“La Lec“La Lectura tura tura tura d’Alíciad’Alíciad’Alíciad’Alícia té una força hipnòtica, a la qual  té una força hipnòtica, a la qual  té una força hipnòtica, a la qual  té una força hipnòtica, a la qual 
contribueixen l’estil ràpid, la seqüència inesperada de contribueixen l’estil ràpid, la seqüència inesperada de contribueixen l’estil ràpid, la seqüència inesperada de contribueixen l’estil ràpid, la seqüència inesperada de 
sisisisituacions, la intensitat dels ambients..”tuacions, la intensitat dels ambients..”tuacions, la intensitat dels ambients..”tuacions, la intensitat dels ambients..”    
 
                                       Font: Bienvenidos a la fiesta 
 
38.Aventures d’en Massagran38.Aventures d’en Massagran38.Aventures d’en Massagran38.Aventures d’en Massagran    
Vaig néixer l’any 1910 a Catalunya 
 
“Josep Maria Folch va escriure una novel�la d“Josep Maria Folch va escriure una novel�la d“Josep Maria Folch va escriure una novel�la d“Josep Maria Folch va escriure una novel�la d’aventures, ’aventures, ’aventures, ’aventures, 
seguint els models Euseguint els models Euseguint els models Euseguint els models Eurorororopeus, però, amb una particular i peus, però, amb una particular i peus, però, amb una particular i peus, però, amb una particular i 
original aportació: la visió humorística. Va ser l’autor més original aportació: la visió humorística. Va ser l’autor més original aportació: la visió humorística. Va ser l’autor més original aportació: la visió humorística. Va ser l’autor més 
popular als inicis de la literatura infantil en català”popular als inicis de la literatura infantil en català”popular als inicis de la literatura infantil en català”popular als inicis de la literatura infantil en català”    
                                      Font: www.massagran.cat 
 
33339.9.9.9.Ennuvolat amb risc de mandonguillesEnnuvolat amb risc de mandonguillesEnnuvolat amb risc de mandonguillesEnnuvolat amb risc de mandonguilles    
Vaig néixer l’any 1978 a EEUU 
 



“Als nens els encanten els acudits visuals que juntament “Als nens els encanten els acudits visuals que juntament “Als nens els encanten els acudits visuals que juntament “Als nens els encanten els acudits visuals que juntament 
amb les il�lustracions fan d’aquest conte una deliciosa amb les il�lustracions fan d’aquest conte una deliciosa amb les il�lustracions fan d’aquest conte una deliciosa amb les il�lustracions fan d’aquest conte una deliciosa 
història”història”història”història”    
                              Font: 1001 libros infantiles 
 
 
 
 
 
 
40.40.40.40.Linnea en el jardin de MonetLinnea en el jardin de MonetLinnea en el jardin de MonetLinnea en el jardin de Monet    
Vaig néixer l’any 1985 a Suècia 
 
“Gràcies a la Gràcies a la Gràcies a la Gràcies a la frescorfrescorfrescorfrescor na na na narrativa de Christina Björk i arrativa de Christina Björk i arrativa de Christina Björk i arrativa de Christina Björk i a les  les  les  les 
seves seves seves seves magnífiques il�lustracions de Lena Anderson, el lector magnífiques il�lustracions de Lena Anderson, el lector magnífiques il�lustracions de Lena Anderson, el lector magnífiques il�lustracions de Lena Anderson, el lector 
es sentirà temptat a aprendre. Les paraules i les imatges es sentirà temptat a aprendre. Les paraules i les imatges es sentirà temptat a aprendre. Les paraules i les imatges es sentirà temptat a aprendre. Les paraules i les imatges 
interactuen interactuen interactuen interactuen a la perfecció en aquesta introducció a l’art i la a la perfecció en aquesta introducció a l’art i la a la perfecció en aquesta introducció a l’art i la a la perfecció en aquesta introducció a l’art i la 
cultura franceses”cultura franceses”cultura franceses”cultura franceses”    
 
 
41.41.41.41.El higo más dulceEl higo más dulceEl higo más dulceEl higo más dulce    

Vaig néixer l’any 1993  
 
““““La intriga i la intensitat creixent ens condueix a un La intriga i la intensitat creixent ens condueix a un La intriga i la intensitat creixent ens condueix a un La intriga i la intensitat creixent ens condueix a un 
final totalment sorprenent. final totalment sorprenent. final totalment sorprenent. final totalment sorprenent. Ideal per treballar amb la Ideal per treballar amb la Ideal per treballar amb la Ideal per treballar amb la 
imaginació. Per a infants a imaginació. Per a infants a imaginació. Per a infants a imaginació. Per a infants a partir de 7 anys.partir de 7 anys.partir de 7 anys.partir de 7 anys.””””    

 

                                                         Font: Dins del mirall 
 

 
42.42.42.42.StellallunaStellallunaStellallunaStellalluna    



Vaig néixer l’any   1993     
 

““““Les il�lustracions són sorprenentment belles i Les il�lustracions són sorprenentment belles i Les il�lustracions són sorprenentment belles i Les il�lustracions són sorprenentment belles i 
detallades i faran detallades i faran detallades i faran detallades i faran replantejarreplantejarreplantejarreplantejar----nosnosnosnos idees preconcebudes  idees preconcebudes  idees preconcebudes  idees preconcebudes 
sobre aquesobre aquesobre aquesobre aquests animals.sts animals.sts animals.sts animals.””””        
 

                                                    Font:1001 que hay que leer ... 
 
 
 
43.43.43.43.BabarBabarBabarBabar    
Vaig néixer l’any 1931 

 

““““Considerat el principi de l’àlbum il�lustrat modern, és Considerat el principi de l’àlbum il�lustrat modern, és Considerat el principi de l’àlbum il�lustrat modern, és Considerat el principi de l’àlbum il�lustrat modern, és 
d’aquelles històries que es mostra impertèrrita al pas dels d’aquelles històries que es mostra impertèrrita al pas dels d’aquelles històries que es mostra impertèrrita al pas dels d’aquelles històries que es mostra impertèrrita al pas dels 
anysanysanysanys. Continua desvetllant les mateixes emocions i . Continua desvetllant les mateixes emocions i . Continua desvetllant les mateixes emocions i . Continua desvetllant les mateixes emocions i 
curiositatcuriositatcuriositatcuriositat””””. . . .     

 
 

                                                               Font: Dins del mirall 

44.44.44.44.El Mago d’OzEl Mago d’OzEl Mago d’OzEl Mago d’Oz    
Vaig néixer l’any  1900  

 

“Es una “Es una “Es una “Es una fantasiafantasiafantasiafantasia    esplèndidaesplèndidaesplèndidaesplèndida, , , , hàbilmenthàbilmenthàbilmenthàbilment escrita,  escrita,  escrita,  escrita, crispantcrispantcrispantcrispant    
de color de color de color de color i emocions, plenai emocions, plenai emocions, plenai emocions, plena de hum de hum de hum de humor or or or ” ” ” ”     

 

                                                             Font: Martin Gardner  
 
45.Anem a caçar un ós 
Vaig néixer l’any 1989 
““““Un ritme ideal per iniciarUn ritme ideal per iniciarUn ritme ideal per iniciarUn ritme ideal per iniciar----se en la lectura.se en la lectura.se en la lectura.se en la lectura.    Està basat Està basat Està basat Està basat 
en una cançó infantil anglesa. El seu aen una cançó infantil anglesa. El seu aen una cançó infantil anglesa. El seu aen una cançó infantil anglesa. El seu atractiu tractiu tractiu tractiu 



llenguatge i el seu ritme fan que aquest llibre sigui llenguatge i el seu ritme fan que aquest llibre sigui llenguatge i el seu ritme fan que aquest llibre sigui llenguatge i el seu ritme fan que aquest llibre sigui 
especial.especial.especial.especial.””””    
 
 
 
 
 
 
 
 
46.46.46.46.Les bruixesLes bruixesLes bruixesLes bruixes    
Vaig néixer l’any 1983  

 

““““Dahl és un gran narrador que sap com unir la Dahl és un gran narrador que sap com unir la Dahl és un gran narrador que sap com unir la Dahl és un gran narrador que sap com unir la 
quotidianitat amb la fantasia o l’absurd amb gran quotidianitat amb la fantasia o l’absurd amb gran quotidianitat amb la fantasia o l’absurd amb gran quotidianitat amb la fantasia o l’absurd amb gran 
naturalitat. Té una enorme habilitat penaturalitat. Té una enorme habilitat penaturalitat. Té una enorme habilitat penaturalitat. Té una enorme habilitat per jugar de r jugar de r jugar de r jugar de 
manera intel�ligent i divertida amb el llenguatge.manera intel�ligent i divertida amb el llenguatge.manera intel�ligent i divertida amb el llenguatge.manera intel�ligent i divertida amb el llenguatge.””””        
 
                                                Font: Bienvenidos a la fiesta 
 

47.47.47.47.La Guía fantásticaLa Guía fantásticaLa Guía fantásticaLa Guía fantástica    
Vaig nèixer l’any 1977  
 
““““L’autor introdueix el lector en un món de fantasia L’autor introdueix el lector en un món de fantasia L’autor introdueix el lector en un món de fantasia L’autor introdueix el lector en un món de fantasia 
narrat amb senarrat amb senarrat amb senarrat amb senzillesa, bon humor i tocs poètics. Amb nzillesa, bon humor i tocs poètics. Amb nzillesa, bon humor i tocs poètics. Amb nzillesa, bon humor i tocs poètics. Amb 
neologismes, jocs de paraules i girs argumentals dignes neologismes, jocs de paraules i girs argumentals dignes neologismes, jocs de paraules i girs argumentals dignes neologismes, jocs de paraules i girs argumentals dignes 
de Rodari, fabrica un relat ben travat que mostra com de Rodari, fabrica un relat ben travat que mostra com de Rodari, fabrica un relat ben travat que mostra com de Rodari, fabrica un relat ben travat que mostra com 
un llibre pot ser diferent segons qui el llegeixi.un llibre pot ser diferent segons qui el llegeixi.un llibre pot ser diferent segons qui el llegeixi.un llibre pot ser diferent segons qui el llegeixi.””””        
 

                                             Font: Bienvenidos a la fiesta 
 

 



48.48.48.48.Mister MajeikaMister MajeikaMister MajeikaMister Majeika    
Vaig néixer l’any 1984 a Anglaterra 
Miter Majika és el primer llibre d’una famosa col�lecció on Miter Majika és el primer llibre d’una famosa col�lecció on Miter Majika és el primer llibre d’una famosa col�lecció on Miter Majika és el primer llibre d’una famosa col�lecció on 
el protagonista representa la figura d’un inepte però alhora el protagonista representa la figura d’un inepte però alhora el protagonista representa la figura d’un inepte però alhora el protagonista representa la figura d’un inepte però alhora 
adorable mag”adorable mag”adorable mag”adorable mag”    
                                               FONT: 1001 libros infantiles 
 
 
 
 
 
 

49.49.49.49.Peter PanPeter PanPeter PanPeter Pan    
Vaig néixer l’any 1910 

 

““““Llegir per primer cop Peter Pan és una deliciosa Llegir per primer cop Peter Pan és una deliciosa Llegir per primer cop Peter Pan és una deliciosa Llegir per primer cop Peter Pan és una deliciosa 
sorpresa. No us quedeu amb la versió de Disney. Hi ha sorpresa. No us quedeu amb la versió de Disney. Hi ha sorpresa. No us quedeu amb la versió de Disney. Hi ha sorpresa. No us quedeu amb la versió de Disney. Hi ha 
molt per descobrir.molt per descobrir.molt per descobrir.molt per descobrir.””””    
 
50.JumanjJumanjJumanjJumanjiiii    
Vaig néixer l’any 1981 a EEUU 
 
“Jumagji és“Jumagji és“Jumagji és“Jumagji és un clàssic creat a partir de dos móns paral�lels  un clàssic creat a partir de dos móns paral�lels  un clàssic creat a partir de dos móns paral�lels  un clàssic creat a partir de dos móns paral�lels 
el real i el fantàstica. Aquests autor ple de creativitat va el real i el fantàstica. Aquests autor ple de creativitat va el real i el fantàstica. Aquests autor ple de creativitat va el real i el fantàstica. Aquests autor ple de creativitat va 
escriure també escriure també escriure també escriure també l’exprésl’exprésl’exprésl’exprés polar l’any 1985” polar l’any 1985” polar l’any 1985” polar l’any 1985”    
    
51.51.51.51.Rosa blancaRosa blancaRosa blancaRosa blanca    
 Vaig néixer l’any 1931 a França 
    
“Les imatges que conten la invasió, la existència del“Les imatges que conten la invasió, la existència del“Les imatges que conten la invasió, la existència del“Les imatges que conten la invasió, la existència dels s s s 
camps de concentració, la presència de la por i la mort camps de concentració, la presència de la por i la mort camps de concentració, la presència de la por i la mort camps de concentració, la presència de la por i la mort 
són d’un realisme tant gran que commocionen al lector”són d’un realisme tant gran que commocionen al lector”són d’un realisme tant gran que commocionen al lector”són d’un realisme tant gran que commocionen al lector”    



    
                                                                                        FONT: Cien libros para un siglo 
 
52.52.52.52.El Expreso polarEl Expreso polarEl Expreso polarEl Expreso polar 
Vaig néixer l’any 1985 a EEUU 
    
“Aquesta guardonada història s’ha co“Aquesta guardonada història s’ha co“Aquesta guardonada història s’ha co“Aquesta guardonada història s’ha convertit en un nvertit en un nvertit en un nvertit en un 
clàssic familiar de lectura en totes les llars de tot el món clàssic familiar de lectura en totes les llars de tot el món clàssic familiar de lectura en totes les llars de tot el món clàssic familiar de lectura en totes les llars de tot el món 
quan arriba el Nadal”quan arriba el Nadal”quan arriba el Nadal”quan arriba el Nadal”    
    
53.53.53.53.TintinTintinTintinTintin    
Vaig néixer l’any 1949 a Bèlgica 
    
“Tintin i Haddock són els ulls del lector que va “Tintin i Haddock són els ulls del lector que va “Tintin i Haddock són els ulls del lector que va “Tintin i Haddock són els ulls del lector que va 
introduintintroduintintroduintintroduint----se mica a mica en un món nou e inimaginable se mica a mica en un món nou e inimaginable se mica a mica en un món nou e inimaginable se mica a mica en un món nou e inimaginable 
ple d’avenple d’avenple d’avenple d’aventures i misteris”tures i misteris”tures i misteris”tures i misteris”    
    
                                               FONT: Cien libros para un siglo 
 
54.54.54.54.Caperucita en MangattanCaperucita en MangattanCaperucita en MangattanCaperucita en Mangattan 
Vaig néixer l’any 1989 a Espanya 
 
“Carmen Gaite va ésser una escriptora molt versàtil i “Carmen Gaite va ésser una escriptora molt versàtil i “Carmen Gaite va ésser una escriptora molt versàtil i “Carmen Gaite va ésser una escriptora molt versàtil i 
compromesa, que va cultivar molts gèneres compromesa, que va cultivar molts gèneres compromesa, que va cultivar molts gèneres compromesa, que va cultivar molts gèneres entre ells entre ells entre ells entre ells 
el de la literatura infantil i juvenil amb un gran èxit el de la literatura infantil i juvenil amb un gran èxit el de la literatura infantil i juvenil amb un gran èxit el de la literatura infantil i juvenil amb un gran èxit 
entre els lectors. “entre els lectors. “entre els lectors. “entre els lectors. “    
    
                                                                             FONT: 1001 libros infantiles 
    
55.55.55.55.El Reino de KensukeEl Reino de KensukeEl Reino de KensukeEl Reino de Kensuke    
Vaig néixer l’any 1999 a Anglaterra 



    
“L’Amistat entre Michael i Kensuke aporta “L’Amistat entre Michael i Kensuke aporta “L’Amistat entre Michael i Kensuke aporta “L’Amistat entre Michael i Kensuke aporta 
una gran profununa gran profununa gran profununa gran profunditat emocional a un història ditat emocional a un història ditat emocional a un història ditat emocional a un història 
que ens parla sobretot del aïllament i la que ens parla sobretot del aïllament i la que ens parla sobretot del aïllament i la que ens parla sobretot del aïllament i la 
capacitat de resistència que tenim els humans”capacitat de resistència que tenim els humans”capacitat de resistència que tenim els humans”capacitat de resistència que tenim els humans”    
 
                                              FONT: 1001 libros infantiles 
 
      
 
 
 
56.56.56.56.Dias de Reyes MagosDias de Reyes MagosDias de Reyes MagosDias de Reyes Magos    
Vaig néixer l’any 1999 a Espanya 
 
“Aquesta novel�la és un gran exercici d’amor a la “Aquesta novel�la és un gran exercici d’amor a la “Aquesta novel�la és un gran exercici d’amor a la “Aquesta novel�la és un gran exercici d’amor a la 
lectura i un homenatge a la bona literatura.”lectura i un homenatge a la bona literatura.”lectura i un homenatge a la bona literatura.”lectura i un homenatge a la bona literatura.”    
    
                                                                                                                                                    FONT: 1001 libros infantiles 
 
 

57. 57. 57. 57. El Polizon del “Ulises”El Polizon del “Ulises”El Polizon del “Ulises”El Polizon del “Ulises”    
Vaig néixer l’any 1965 a Espanya 
 
“Matutes no ésMatutes no ésMatutes no ésMatutes no és una escriptora de llibres per a nens  una escriptora de llibres per a nens  una escriptora de llibres per a nens  una escriptora de llibres per a nens 
però el seu univers de la infància i les seves però el seu univers de la infància i les seves però el seu univers de la infància i les seves però el seu univers de la infància i les seves 
experiències en l’etapa infantil nodreixen tota la experiències en l’etapa infantil nodreixen tota la experiències en l’etapa infantil nodreixen tota la experiències en l’etapa infantil nodreixen tota la 
seva obra”seva obra”seva obra”seva obra”    
                                                                                                                                                    FONT: 1001 libros infantiles 
    
    
58. 58. 58. 58. Luces del norteLuces del norteLuces del norteLuces del norte    



Vaig néixer l’any 1995 a Anglaterra 
    
“ La primera novel�la de la trilogia “La materia “ La primera novel�la de la trilogia “La materia “ La primera novel�la de la trilogia “La materia “ La primera novel�la de la trilogia “La materia 
oscura” que podria classificaroscura” que podria classificaroscura” que podria classificaroscura” que podria classificar----se com una de les se com una de les se com una de les se com una de les 
sèries més singulars de tots els temps”sèries més singulars de tots els temps”sèries més singulars de tots els temps”sèries més singulars de tots els temps”    
    
                                                                                                                                                                FONT: 1001 libros infantiles 
 
 
 
 
 
59.Aventuras TomAventuras TomAventuras TomAventuras Tom Sawyer Sawyer Sawyer Sawyer    
Vaig néixer l’any 1876 a EEUU 
 
“Aquest llibre va tardar a tenir popularitat però ha Aquest llibre va tardar a tenir popularitat però ha Aquest llibre va tardar a tenir popularitat però ha Aquest llibre va tardar a tenir popularitat però ha 
acabat essent una gran joia literària.acabat essent una gran joia literària.acabat essent una gran joia literària.acabat essent una gran joia literària.    
Mark Twain va ésser un gran anatomista de la Mark Twain va ésser un gran anatomista de la Mark Twain va ésser un gran anatomista de la Mark Twain va ésser un gran anatomista de la 
naturalesa humana i amb un gran sentit de l’ naturalesa humana i amb un gran sentit de l’ naturalesa humana i amb un gran sentit de l’ naturalesa humana i amb un gran sentit de l’ 
humor ens va explicar els petits canvis que vahumor ens va explicar els petits canvis que vahumor ens va explicar els petits canvis que vahumor ens va explicar els petits canvis que va sofrir  sofrir  sofrir  sofrir 
la vida quotidiana della vida quotidiana della vida quotidiana della vida quotidiana del s s s sur dels EEUU.”ur dels EEUU.”ur dels EEUU.”ur dels EEUU.”    
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60.60.60.60. Platero Platero Platero Platero y yo y yo y yo y yo    
Vaig néixer l’any 1914 a Espanya 
 
““““NNNNo va néixer com una obra per a nens, però va acabar o va néixer com una obra per a nens, però va acabar o va néixer com una obra per a nens, però va acabar o va néixer com una obra per a nens, però va acabar 
sent un dels sent un dels sent un dels sent un dels poemespoemespoemespoemes en prosa més bells de la  en prosa més bells de la  en prosa més bells de la  en prosa més bells de la història història història història 
literàrialiteràrialiteràrialiterària espanyola.  espanyola.  espanyola.  espanyola.     
Juan Ramon Jiménez va rebre el premi Nobel.Juan Ramon Jiménez va rebre el premi Nobel.Juan Ramon Jiménez va rebre el premi Nobel.Juan Ramon Jiménez va rebre el premi Nobel.””””        
    



                      Font: Cien libros para un siglo 
61.61.61.61.AsterixAsterixAsterixAsterix    
Vaig néixer l’any 1961 a França 
 

“Els dibuixos d’Uderzo són brillants, divertits i les “Els dibuixos d’Uderzo són brillants, divertits i les “Els dibuixos d’Uderzo són brillants, divertits i les “Els dibuixos d’Uderzo són brillants, divertits i les 
seves històries resulten eseves històries resulten eseves històries resulten eseves històries resulten enormement ingenioses”normement ingenioses”normement ingenioses”normement ingenioses”    
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62. 62. 62. 62. Mecanoscrit del segon origenMecanoscrit del segon origenMecanoscrit del segon origenMecanoscrit del segon origen    
Vaig néixer l’any 1974  a Espanya 
 
““““La novel�la ha arribat als joves, entre altres coses, La novel�la ha arribat als joves, entre altres coses, La novel�la ha arribat als joves, entre altres coses, La novel�la ha arribat als joves, entre altres coses, 
a causa de l’edat dels protagonistes, amb relacioa causa de l’edat dels protagonistes, amb relacioa causa de l’edat dels protagonistes, amb relacioa causa de l’edat dels protagonistes, amb relacions ns ns ns 
d’amistat i d’amor entre ells, i que viuen un fet que d’amistat i d’amor entre ells, i que viuen un fet que d’amistat i d’amor entre ells, i que viuen un fet que d’amistat i d’amor entre ells, i que viuen un fet que 
tots hem pogut imaginar: ltots hem pogut imaginar: ltots hem pogut imaginar: ltots hem pogut imaginar: l’aventura per la ’aventura per la ’aventura per la ’aventura per la 
supervivència de la humanitat.supervivència de la humanitat.supervivència de la humanitat.supervivència de la humanitat.””””    
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63.63.63.63.Caperucita en MangattanCaperucita en MangattanCaperucita en MangattanCaperucita en Mangattan    
Vaig néixer l’any 1989 a Espanya 
 
“Carmen“Carmen“Carmen“Carmen Gaite va ésser una escriptora molt Gaite va ésser una escriptora molt Gaite va ésser una escriptora molt Gaite va ésser una escriptora molt    
 versàtil i compromesa, que va cultivar molts versàtil i compromesa, que va cultivar molts versàtil i compromesa, que va cultivar molts versàtil i compromesa, que va cultivar molts    
    gèneresgèneresgèneresgèneres entre ells el de la literatura  entre ells el de la literatura  entre ells el de la literatura  entre ells el de la literatura infantilinfantilinfantilinfantil    
 i juvenil amb un gran  i juvenil amb un gran  i juvenil amb un gran  i juvenil amb un gran èxitèxitèxitèxit entre els lectors”. entre els lectors”. entre els lectors”. entre els lectors”.    



                                FONT: 1001 libros infantiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64.El d64.El d64.El d64.El diari secret d’Adrian Mooleiari secret d’Adrian Mooleiari secret d’Adrian Mooleiari secret d’Adrian Moole    
Vaig néixer l’any 1982 a Anglaterra 
 
“El primer llibre de la El primer llibre de la El primer llibre de la El primer llibre de la sèriesèriesèriesèrie protagonitzat protagonitzat protagonitzat protagonitzat    
 per Adrian Moole es va convertir en el per Adrian Moole es va convertir en el per Adrian Moole es va convertir en el per Adrian Moole es va convertir en el    
 favorit dels adolescents, dels més petits favorit dels adolescents, dels més petits favorit dels adolescents, dels més petits favorit dels adolescents, dels més petits    
 i dels seus pares. i dels seus pares. i dels seus pares. i dels seus pares. Townsend relata amb Townsend relata amb Townsend relata amb Townsend relata amb    
 detall i bon humor les t detall i bon humor les t detall i bon humor les t detall i bon humor les tripulacions d’unripulacions d’unripulacions d’unripulacions d’un    
 adolescents anomenat Adrian”. adolescents anomenat Adrian”. adolescents anomenat Adrian”. adolescents anomenat Adrian”.    
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65. 65. 65. 65. RebeldesRebeldesRebeldesRebeldes    
Vaig néixer l’any 1967 a EEUUVaig néixer l’any 1967 a EEUUVaig néixer l’any 1967 a EEUUVaig néixer l’any 1967 a EEUU    
    
“Rebeldes ha estat considerada“Rebeldes ha estat considerada“Rebeldes ha estat considerada“Rebeldes ha estat considerada    
 als Estats Units com una obra als Estats Units com una obra als Estats Units com una obra als Estats Units com una obra    
 clau de narrativa realista  clau de narrativa realista  clau de narrativa realista  clau de narrativa realista     
adreçada principaadreçada principaadreçada principaadreçada principalment als joves”lment als joves”lment als joves”lment als joves”    
    
                                                            FONT: 1001 libros infantiles 



  
66. 66. 66. 66. Carta al reyCarta al reyCarta al reyCarta al rey    
Vaig néixer l’any 1962 a Holanda 
 
“ La trama d’aquesta història ha estat“ La trama d’aquesta història ha estat“ La trama d’aquesta història ha estat“ La trama d’aquesta història ha estat    
 estructurada com una narració èpica estructurada com una narració èpica estructurada com una narració èpica estructurada com una narració èpica    
 i presenta al lector una varietat  i presenta al lector una varietat  i presenta al lector una varietat  i presenta al lector una varietat     
d’aventures i emocions centrad’aventures i emocions centrad’aventures i emocions centrad’aventures i emocions centrades a des a des a des a     
l’edat mitjana”l’edat mitjana”l’edat mitjana”l’edat mitjana”    
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67. 67. 67. 67.     Emili i els detectiuEmili i els detectiuEmili i els detectiuEmili i els detectiu    
Vaig néixer l’any 1929 
 
 ““““És una de les primeres novel�les de les És una de les primeres novel�les de les És una de les primeres novel�les de les És una de les primeres novel�les de les 
anomenades anomenades anomenades anomenades ““““de collade collade collade colla””””,,,, una mena de subgènere  una mena de subgènere  una mena de subgènere  una mena de subgènere 
de la narrativa policíaca. de la narrativa policíaca. de la narrativa policíaca. de la narrativa policíaca.     
Qualsevol infantQualsevol infantQualsevol infantQualsevol infant, a partir de nou anys, pot , a partir de nou anys, pot , a partir de nou anys, pot , a partir de nou anys, pot 
identificaridentificaridentificaridentificar----se amb la naturalitat amb quse amb la naturalitat amb quse amb la naturalitat amb quse amb la naturalitat amb què es è es è es è es 
mouen els personatges i viure l’aventura com si mouen els personatges i viure l’aventura com si mouen els personatges i viure l’aventura com si mouen els personatges i viure l’aventura com si 
fos la d’fos la d’fos la d’fos la d’    ell mateix.ell mateix.ell mateix.ell mateix.””””    
 

                     Font: Dins del mirall 
    

 
    68. El Senyor dels Anells: El Senyor dels Anells: El Senyor dels Anells: El Senyor dels Anells:     
“La Germandat de l’Anell”“La Germandat de l’Anell”“La Germandat de l’Anell”“La Germandat de l’Anell”    
Vaig néixer l’any 1906 a EEUU 
 
“Amb més de 1000 pàgines la trilogia Amb més de 1000 pàgines la trilogia Amb més de 1000 pàgines la trilogia Amb més de 1000 pàgines la trilogia     
deldeldeldel Senyors dels A Senyors dels A Senyors dels A Senyors dels Anells ha dominat nells ha dominat nells ha dominat nells ha dominat     



el gènere de la ficció fantàstica el gènere de la ficció fantàstica el gènere de la ficció fantàstica el gènere de la ficció fantàstica     
des de la seva publicació”des de la seva publicació”des de la seva publicació”des de la seva publicació”    
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66669. 9. 9. 9. Ullal blancUllal blancUllal blancUllal blanc    
Vaig néixer l’any 1906 a EEUU 

 
““““Aquest llibre mostra  dos mons igualment Aquest llibre mostra  dos mons igualment Aquest llibre mostra  dos mons igualment Aquest llibre mostra  dos mons igualment 
violents: violents: violents: violents:  el dels homes i el dels el dels homes i el dels el dels homes i el dels el dels homes i el dels animals” animals” animals” animals”    
    
                                                                                                FONT: 1001 libros infantiles    
 
 
70. La Volta al món en 80 dies70. La Volta al món en 80 dies70. La Volta al món en 80 dies70. La Volta al món en 80 dies    
Vaig néixer l’any 1873 a França 
 
“El El El El llibre de Jules Verne s’ha convertit en un llibre de Jules Verne s’ha convertit en un llibre de Jules Verne s’ha convertit en un llibre de Jules Verne s’ha convertit en un 
clàssic de la literatura infantil i juvenil del que clàssic de la literatura infantil i juvenil del que clàssic de la literatura infantil i juvenil del que clàssic de la literatura infantil i juvenil del que 
se’n han fet moltes edicions i adaptacions se’n han fet moltes edicions i adaptacions se’n han fet moltes edicions i adaptacions se’n han fet moltes edicions i adaptacions 
diferents”diferents”diferents”diferents”    
 
                            FONT: 1001 libros infantiles 
 

    
    

    71. Veinte mil le    71. Veinte mil le    71. Veinte mil le    71. Veinte mil leguas de viaje submarinoguas de viaje submarinoguas de viaje submarinoguas de viaje submarino    
Vaig néixer l’any 1869 a França 
    
“ Considerat un dels llibres més originals i “ Considerat un dels llibres més originals i “ Considerat un dels llibres més originals i “ Considerat un dels llibres més originals i 
fascinants d’aquella època per les descripcions fascinants d’aquella època per les descripcions fascinants d’aquella època per les descripcions fascinants d’aquella època per les descripcions 



que l’autor utilitza pel que fa als fenòmens que l’autor utilitza pel que fa als fenòmens que l’autor utilitza pel que fa als fenòmens que l’autor utilitza pel que fa als fenòmens 
naturals “naturals “naturals “naturals “    
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                72.72.72.72.    VVVViaje al centro de la tierraiaje al centro de la tierraiaje al centro de la tierraiaje al centro de la tierra    
Vaig néixer l’any 1864 a França 
    
“Jules Verne ha estat considerat juntament amb H. Wells “Jules Verne ha estat considerat juntament amb H. Wells “Jules Verne ha estat considerat juntament amb H. Wells “Jules Verne ha estat considerat juntament amb H. Wells 
l’inventor de la ciència ficció. Moltes de les seves obres l’inventor de la ciència ficció. Moltes de les seves obres l’inventor de la ciència ficció. Moltes de les seves obres l’inventor de la ciència ficció. Moltes de les seves obres 
tracten de viatges fantàstics per mar, terra, aire, i espai tracten de viatges fantàstics per mar, terra, aire, i espai tracten de viatges fantàstics per mar, terra, aire, i espai tracten de viatges fantàstics per mar, terra, aire, i espai 
mitjançant la utilitmitjançant la utilitmitjançant la utilitmitjançant la utilització de vehicles fascinats”zació de vehicles fascinats”zació de vehicles fascinats”zació de vehicles fascinats”    
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     73. Dias de reyes MDias de reyes MDias de reyes MDias de reyes Magosagosagosagos 
Vaig néixer l’any 1999 a Espanya 
 
“Aquesta novel�la és un gran exercici  d’amor a la lectura Aquesta novel�la és un gran exercici  d’amor a la lectura Aquesta novel�la és un gran exercici  d’amor a la lectura Aquesta novel�la és un gran exercici  d’amor a la lectura 
i un homenatge  a la bona literatura”i un homenatge  a la bona literatura”i un homenatge  a la bona literatura”i un homenatge  a la bona literatura”    
    
                             FONT: Cien libros para un siglo 
    
 

    
                74. La Historia interminable74. La Historia interminable74. La Historia interminable74. La Historia interminable    
Vaig néixer l’any 1979  a Alemanya 
 
“Michael Ende va escriure de manera “Michael Ende va escriure de manera “Michael Ende va escriure de manera “Michael Ende va escriure de manera 
captivadora sobre una terra que transcendeix captivadora sobre una terra que transcendeix captivadora sobre una terra que transcendeix captivadora sobre una terra que transcendeix 
en l’espai i en el temps”en l’espai i en el temps”en l’espai i en el temps”en l’espai i en el temps”    
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75. Momo75. Momo75. Momo75. Momo    
Vaig néixer l’any 1973 a França 
 
“ Els valors del temps i el infinit valor de la “ Els valors del temps i el infinit valor de la “ Els valors del temps i el infinit valor de la “ Els valors del temps i el infinit valor de la 
veritat són dos dels molts missatges que un veritat són dos dels molts missatges que un veritat són dos dels molts missatges que un veritat són dos dels molts missatges que un 
lector de Momo rep i conserva en la seva lector de Momo rep i conserva en la seva lector de Momo rep i conserva en la seva lector de Momo rep i conserva en la seva 
memòria durant molts anmemòria durant molts anmemòria durant molts anmemòria durant molts anys”ys”ys”ys”    
    
                                                                                    FONT: Cien libros para un siglo 

    
    
76. El petit Nicolas76. El petit Nicolas76. El petit Nicolas76. El petit Nicolas    
Vaig néixer l’any 1961 a FrançaVaig néixer l’any 1961 a FrançaVaig néixer l’any 1961 a FrançaVaig néixer l’any 1961 a França    
    
“El missatge d’aquest llibre ens convida amb “El missatge d’aquest llibre ens convida amb “El missatge d’aquest llibre ens convida amb “El missatge d’aquest llibre ens convida amb 
humor a canviar la perspectiva del que pensem humor a canviar la perspectiva del que pensem humor a canviar la perspectiva del que pensem humor a canviar la perspectiva del que pensem 
els adults respecte als nens”els adults respecte als nens”els adults respecte als nens”els adults respecte als nens”    
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77.Els Viatges de Gulliver77.Els Viatges de Gulliver77.Els Viatges de Gulliver77.Els Viatges de Gulliver    
Vaig néixer l’any 1726 a Irlanda 
 
“Jonathan Swift publica una sàtira social d’una època en “Jonathan Swift publica una sàtira social d’una època en “Jonathan Swift publica una sàtira social d’una època en “Jonathan Swift publica una sàtira social d’una època en 
concret. Les raons de l’èxit entre els joves són concret. Les raons de l’èxit entre els joves són concret. Les raons de l’èxit entre els joves són concret. Les raons de l’èxit entre els joves són l’úsl’úsl’úsl’ús de  de  de  de 
recursos de literatura popularrecursos de literatura popularrecursos de literatura popularrecursos de literatura popular    »»»»    



    
 
78.Robinson78.Robinson78.Robinson78.Robinson Crusoe Crusoe Crusoe Crusoe    
Vaig néixer l’any 1719 a Anglaterra 
 
««««    Considerada la primera novelConsiderada la primera novelConsiderada la primera novelConsiderada la primera novel����la la la la 
d’aventuresd’aventuresd’aventuresd’aventures    escrita en anglès: un home corrent escrita en anglès: un home corrent escrita en anglès: un home corrent escrita en anglès: un home corrent 
que ha de superar les adversitats, mentre que ha de superar les adversitats, mentre que ha de superar les adversitats, mentre que ha de superar les adversitats, mentre 
aquestes el transformenaquestes el transformenaquestes el transformenaquestes el transformen    »»»»    

 
79Les aventures de Huckleberry FinnLes aventures de Huckleberry FinnLes aventures de Huckleberry FinnLes aventures de Huckleberry Finn    
Vaig néixer l’any 1884 a EEUU 
 
« Un dels llibres més populars de Mark Twain Un dels llibres més populars de Mark Twain Un dels llibres més populars de Mark Twain Un dels llibres més populars de Mark Twain 
caracteritzat per ésser una història realista amb caracteritzat per ésser una història realista amb caracteritzat per ésser una història realista amb caracteritzat per ésser una història realista amb 
una bona dosis d’humor i intrigauna bona dosis d’humor i intrigauna bona dosis d’humor i intrigauna bona dosis d’humor i intriga    »»»»    
    

     80El Zoo d’en Pitus80El Zoo d’en Pitus80El Zoo d’en Pitus80El Zoo d’en Pitus    
Vaig néixer l’any 1966 a Catalunya 
 
“Considerat com un llibre de colles i un dels grans de la “Considerat com un llibre de colles i un dels grans de la “Considerat com un llibre de colles i un dels grans de la “Considerat com un llibre de colles i un dels grans de la 
nostra cultura catalana que narra com un grup de nens nostra cultura catalana que narra com un grup de nens nostra cultura catalana que narra com un grup de nens nostra cultura catalana que narra com un grup de nens 
munten un zoo per finançar l’operació del seu amic Pitus”munten un zoo per finançar l’operació del seu amic Pitus”munten un zoo per finançar l’operació del seu amic Pitus”munten un zoo per finançar l’operació del seu amic Pitus” 
    

    
81. La colla dels deu81. La colla dels deu81. La colla dels deu81. La colla dels deu    
Vaig néixer l’any 1969 a Catalunya 
 
“En els anys 60 els llibres de colles viuen l’auge. La colla “En els anys 60 els llibres de colles viuen l’auge. La colla “En els anys 60 els llibres de colles viuen l’auge. La colla “En els anys 60 els llibres de colles viuen l’auge. La colla 
dels deu és de les primdels deu és de les primdels deu és de les primdels deu és de les primeres amb protagonistes masculinseres amb protagonistes masculinseres amb protagonistes masculinseres amb protagonistes masculins    »»»»    



    
                82 Anastàsia Krupnik82 Anastàsia Krupnik82 Anastàsia Krupnik82 Anastàsia Krupnik    
Vaig néixer l’any 1979 a EEUU 
    
««««    Cada capítol funciona com un episodi independent, Cada capítol funciona com un episodi independent, Cada capítol funciona com un episodi independent, Cada capítol funciona com un episodi independent, 
encara que el fil argumental és qui sosté la trama. Amb encara que el fil argumental és qui sosté la trama. Amb encara que el fil argumental és qui sosté la trama. Amb encara que el fil argumental és qui sosté la trama. Amb 
Anastàsia, L. Lowry va crear una figura simpàtica que Anastàsia, L. Lowry va crear una figura simpàtica que Anastàsia, L. Lowry va crear una figura simpàtica que Anastàsia, L. Lowry va crear una figura simpàtica que 
vavavava arribar a una àmplia franja de nens i joves” arribar a una àmplia franja de nens i joves” arribar a una àmplia franja de nens i joves” arribar a una àmplia franja de nens i joves”    
    

                        83La Caputxeta vermella83La Caputxeta vermella83La Caputxeta vermella83La Caputxeta vermella    
Vaig néixer l’any 1697 a França 

“La història de la Caputxeta Vermella és un conte que es “La història de la Caputxeta Vermella és un conte que es “La història de la Caputxeta Vermella és un conte que es “La història de la Caputxeta Vermella és un conte que es 
va estendre per diverses regions europees mitjançant la va estendre per diverses regions europees mitjançant la va estendre per diverses regions europees mitjançant la va estendre per diverses regions europees mitjançant la 
tradició oral. Se sap que el contetradició oral. Se sap que el contetradició oral. Se sap que el contetradició oral. Se sap que el conte ja era narrat al segle  ja era narrat al segle  ja era narrat al segle  ja era narrat al segle 
XIV a França. La versió més antiga del conte és la que XIV a França. La versió més antiga del conte és la que XIV a França. La versió més antiga del conte és la que XIV a França. La versió més antiga del conte és la que 
apareix en el recull de contes de Charles Perrault “apareix en el recull de contes de Charles Perrault “apareix en el recull de contes de Charles Perrault “apareix en el recull de contes de Charles Perrault “    

    
    
84 La Ventafocs84 La Ventafocs84 La Ventafocs84 La Ventafocs    
Vaig néixer a la Xina 
 
“La La La La VentafocsVentafocsVentafocsVentafocs és l'heroïna d'un popular conte de fades,  és l'heroïna d'un popular conte de fades,  és l'heroïna d'un popular conte de fades,  és l'heroïna d'un popular conte de fades, 
basat en el motiu tradicionbasat en el motiu tradicionbasat en el motiu tradicionbasat en el motiu tradicional de l'opressió injusta seguida al de l'opressió injusta seguida al de l'opressió injusta seguida al de l'opressió injusta seguida 
d'un rescat triomfal. El conte originari és de la Xina i forma d'un rescat triomfal. El conte originari és de la Xina i forma d'un rescat triomfal. El conte originari és de la Xina i forma d'un rescat triomfal. El conte originari és de la Xina i forma 
part de la cultura popular de molts països i té centenars de part de la cultura popular de molts països i té centenars de part de la cultura popular de molts països i té centenars de part de la cultura popular de molts països i té centenars de 
versions arreu del món”versions arreu del món”versions arreu del món”versions arreu del món”    
    
    
85La bella dorment85La bella dorment85La bella dorment85La bella dorment    



    
“La bella dorment és un conte de fades popular europe“La bella dorment és un conte de fades popular europe“La bella dorment és un conte de fades popular europe“La bella dorment és un conte de fades popular europeu u u u 
nascut de la tradició oral. Les versions més conegudes nascut de la tradició oral. Les versions més conegudes nascut de la tradició oral. Les versions més conegudes nascut de la tradició oral. Les versions més conegudes 
d’aquest meravellós conte són les de Charles Perrault i les d’aquest meravellós conte són les de Charles Perrault i les d’aquest meravellós conte són les de Charles Perrault i les d’aquest meravellós conte són les de Charles Perrault i les 
dels germans Grimmdels germans Grimmdels germans Grimmdels germans Grimm    »»»»    

 

86868686. . . . El vestit de l’emperadorEl vestit de l’emperadorEl vestit de l’emperadorEl vestit de l’emperador    
Vaig néixer l’any 1837 a Dinamarca 

“Aquest conte ha estat adaptat a diversos formats pelAquest conte ha estat adaptat a diversos formats pelAquest conte ha estat adaptat a diversos formats pelAquest conte ha estat adaptat a diversos formats pel seu  seu  seu  seu 
èxit. El missatge que ens transmet és ben clar, alerta contra èxit. El missatge que ens transmet és ben clar, alerta contra èxit. El missatge que ens transmet és ben clar, alerta contra èxit. El missatge que ens transmet és ben clar, alerta contra 
la vanitat, que amaga buit, i contra la hipocresia, que la vanitat, que amaga buit, i contra la hipocresia, que la vanitat, que amaga buit, i contra la hipocresia, que la vanitat, que amaga buit, i contra la hipocresia, que 
impedeix dir les veritats més òbvies. “impedeix dir les veritats més òbvies. “impedeix dir les veritats més òbvies. “impedeix dir les veritats més òbvies. “    

    
    
87 Blancaneu87 Blancaneu87 Blancaneu87 Blancaneu    
 

“Aquest és un conte tradicional molt conegut per tothom . “Aquest és un conte tradicional molt conegut per tothom . “Aquest és un conte tradicional molt conegut per tothom . “Aquest és un conte tradicional molt conegut per tothom . 
La versió més  popuLa versió més  popuLa versió més  popuLa versió més  popular va ser recollida pels Germans lar va ser recollida pels Germans lar va ser recollida pels Germans lar va ser recollida pels Germans 
Grimm. Destacar que apareixen en el conte diferents Grimm. Destacar que apareixen en el conte diferents Grimm. Destacar que apareixen en el conte diferents Grimm. Destacar que apareixen en el conte diferents 
elements comuns amb altres històries com la poma que elements comuns amb altres històries com la poma que elements comuns amb altres històries com la poma que elements comuns amb altres històries com la poma que 
mata o el petó d’amor.”mata o el petó d’amor.”mata o el petó d’amor.”mata o el petó d’amor.”    
    

        88888888    ....El gat amb botesEl gat amb botesEl gat amb botesEl gat amb botes    
Vaig néixer l’any 1697 a França 
 
“El gat amb botes és un conte popula“El gat amb botes és un conte popula“El gat amb botes és un conte popula“El gat amb botes és un conte popular Europeu que va r Europeu que va r Europeu que va r Europeu que va 
ésser recopilat per Charles Perrault en els seus ésser recopilat per Charles Perrault en els seus ésser recopilat per Charles Perrault en els seus ésser recopilat per Charles Perrault en els seus Cuentos de Cuentos de Cuentos de Cuentos de 
mamá gansomamá gansomamá gansomamá ganso””””    

    



                89898989    ....El soldadet de plomEl soldadet de plomEl soldadet de plomEl soldadet de plom    
Vaig néixer l’any 1838 a Dinamarca 
 
“El soldadet de plom“El soldadet de plom“El soldadet de plom“El soldadet de plom és un conte de fades escrit per  és un conte de fades escrit per  és un conte de fades escrit per  és un conte de fades escrit per 
l'escriptor i poeta  Hans Christian Andersen, faml'escriptor i poeta  Hans Christian Andersen, faml'escriptor i poeta  Hans Christian Andersen, faml'escriptor i poeta  Hans Christian Andersen, famós pels ós pels ós pels ós pels 
seus contes per a nens.”seus contes per a nens.”seus contes per a nens.”seus contes per a nens.” 

 

 

90.La Señora Frisby y las ratas Nimh90.La Señora Frisby y las ratas Nimh90.La Señora Frisby y las ratas Nimh90.La Señora Frisby y las ratas Nimh    
Vaig néixer l’any 1971 a EEUU 
 

“Aquest llibre és una “Aquest llibre és una “Aquest llibre és una “Aquest llibre és una faulafaulafaulafaula molt ben escrita  molt ben escrita  molt ben escrita  molt ben escrita 
que permet als lectors observar el món des del que permet als lectors observar el món des del que permet als lectors observar el món des del que permet als lectors observar el món des del 
punt de vista de l’espècie animal  que ha estat punt de vista de l’espècie animal  que ha estat punt de vista de l’espècie animal  que ha estat punt de vista de l’espècie animal  que ha estat 
sempre maltrasempre maltrasempre maltrasempre maltractada pels humans”ctada pels humans”ctada pels humans”ctada pels humans”    
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 91 El Gran gigante bonachon 91 El Gran gigante bonachon 91 El Gran gigante bonachon 91 El Gran gigante bonachon    
Vaig néixer l’any 1982 a Anglaterra 
 
“Aquest llibre escrit pel  meravellós Roald Aquest llibre escrit pel  meravellós Roald Aquest llibre escrit pel  meravellós Roald Aquest llibre escrit pel  meravellós Roald 
Dahl està considerat un dels exemples més Dahl està considerat un dels exemples més Dahl està considerat un dels exemples més Dahl està considerat un dels exemples més 
característics de la literatura de l’abscaracterístics de la literatura de l’abscaracterístics de la literatura de l’abscaracterístics de la literatura de l’absurd “urd “urd “urd “    
    
92 92 92 92 El petit príncepEl petit príncepEl petit príncepEl petit príncep    
Vaig néixer a França el  1943    
 
““““Va ser encarregat com un conte infantil perVa ser encarregat com un conte infantil perVa ser encarregat com un conte infantil perVa ser encarregat com un conte infantil peròòòò    
 es fa difícil etiquetar es fa difícil etiquetar es fa difícil etiquetar es fa difícil etiquetar----lo com a tal. No semblalo com a tal. No semblalo com a tal. No semblalo com a tal. No sembla    
 una història per a infants adreçada a les una història per a infants adreçada a les una història per a infants adreçada a les una història per a infants adreçada a les    



 persones adultes, ni la història q persones adultes, ni la història q persones adultes, ni la història q persones adultes, ni la història quuuue una personae una personae una personae una persona    
 adulta ad adulta ad adulta ad adulta adreça als joves per ferreça als joves per ferreça als joves per ferreça als joves per fer----los comprendrelos comprendrelos comprendrelos comprendre    
 el m el m el m el món. Barreja i confon les dues coses. Per aixòón. Barreja i confon les dues coses. Per aixòón. Barreja i confon les dues coses. Per aixòón. Barreja i confon les dues coses. Per això    
 ha arribat, com pocs textos, a tanta gent ha arribat, com pocs textos, a tanta gent ha arribat, com pocs textos, a tanta gent ha arribat, com pocs textos, a tanta gent    
 de diverses edats i procedències i hi ha hagut la de diverses edats i procedències i hi ha hagut la de diverses edats i procedències i hi ha hagut la de diverses edats i procedències i hi ha hagut la    
 necessitat de traduir necessitat de traduir necessitat de traduir necessitat de traduir----lo a tants idiomes. lo a tants idiomes. lo a tants idiomes. lo a tants idiomes. ““““    
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    93 Manolito gafotas    93 Manolito gafotas    93 Manolito gafotas    93 Manolito gafotas    
Vaig néixer l’any 1994 a Espanya 
 
“El quart llibre “Trapos sucios” va rebre El quart llibre “Trapos sucios” va rebre El quart llibre “Trapos sucios” va rebre El quart llibre “Trapos sucios” va rebre 
el premi nacional de literatura infantil i el premi nacional de literatura infantil i el premi nacional de literatura infantil i el premi nacional de literatura infantil i 
juvenil. Tota la col�lecció de llibres són juvenil. Tota la col�lecció de llibres són juvenil. Tota la col�lecció de llibres són juvenil. Tota la col�lecció de llibres són 
brillants, divertits i han estat publicats brillants, divertits i han estat publicats brillants, divertits i han estat publicats brillants, divertits i han estat publicats 
al llarg de tota una dècadaal llarg de tota una dècadaal llarg de tota una dècadaal llarg de tota una dècada””””    
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94 94 94 94 Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter     

    Vaig néixer l’any 1997 a Anglaterra 
 



““““Els primers capítols de cada llibre són, colpidors, Els primers capítols de cada llibre són, colpidors, Els primers capítols de cada llibre són, colpidors, Els primers capítols de cada llibre són, colpidors, 
de manera que engrapen el lector de ple. de manera que engrapen el lector de ple. de manera que engrapen el lector de ple. de manera que engrapen el lector de ple. Després, Després, Després, Després, 
un ritme intens, que l’autora trencun ritme intens, que l’autora trencun ritme intens, que l’autora trencun ritme intens, que l’autora trenca sovint amb a sovint amb a sovint amb a sovint amb 
sorpreses constants. L’autora sap enriquir amb sorpreses constants. L’autora sap enriquir amb sorpreses constants. L’autora sap enriquir amb sorpreses constants. L’autora sap enriquir amb 
enginy, cada vegada menginy, cada vegada menginy, cada vegada menginy, cada vegada més, l’univers és, l’univers és, l’univers és, l’univers PPPPotter, amb otter, amb otter, amb otter, amb 
elements, personatges i llocs nous.elements, personatges i llocs nous.elements, personatges i llocs nous.elements, personatges i llocs nous.””””        
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  95 El Reino de Kensure  95 El Reino de Kensure  95 El Reino de Kensure  95 El Reino de Kensure    
Vaig néixer l’any 1999 a Anglaterra 
 
“L’amistat entre Michael i Kensure aporta una “L’amistat entre Michael i Kensure aporta una “L’amistat entre Michael i Kensure aporta una “L’amistat entre Michael i Kensure aporta una 
gran profunditat emocional a una història que gran profunditat emocional a una història que gran profunditat emocional a una història que gran profunditat emocional a una història que 
ens parla sobretot del aïllament i la capacitat de ens parla sobretot del aïllament i la capacitat de ens parla sobretot del aïllament i la capacitat de ens parla sobretot del aïllament i la capacitat de 
resistència que tenim els humans”resistència que tenim els humans”resistència que tenim els humans”resistència que tenim els humans”    
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   96  L’Illa del tresor   96  L’Illa del tresor   96  L’Illa del tresor   96  L’Illa del tresor    
Vaig néixer l’any 1883 a Escòcia 

 

 

““““Novel�la d’aventures per excel�lència, on en JiNovel�la d’aventures per excel�lència, on en JiNovel�la d’aventures per excel�lència, on en JiNovel�la d’aventures per excel�lència, on en Jim m m m 
abandona la seguretat del seu món familiar per abandona la seguretat del seu món familiar per abandona la seguretat del seu món familiar per abandona la seguretat del seu món familiar per 
mesurar les forces amesurar les forces amesurar les forces amesurar les forces ammmmb lb lb lb les de es de es de es de lllla natura i les dels a natura i les dels a natura i les dels a natura i les dels 
altres homes. altres homes. altres homes. altres homes. L’aventura comporta un prL’aventura comporta un prL’aventura comporta un prL’aventura comporta un procés de océs de océs de océs de 
maduració, un ritual de traspàs. Per amaduració, un ritual de traspàs. Per amaduració, un ritual de traspàs. Per amaduració, un ritual de traspàs. Per a    infants a infants a infants a infants a 
partir de 13 anys.partir de 13 anys.partir de 13 anys.partir de 13 anys.””””    
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                97 97 97 97 El HobbitEl HobbitEl HobbitEl Hobbit    
Vaig néixer l’any 1937 a Anglaterra 

    

 

 

““““És una de les primeres novel�les de gènere És una de les primeres novel�les de gènere És una de les primeres novel�les de gènere És una de les primeres novel�les de gènere 
fantàfantàfantàfantàstic,stic,stic,stic, amb la capacitat de crear tot un m amb la capacitat de crear tot un m amb la capacitat de crear tot un m amb la capacitat de crear tot un món ón ón ón 
poblat per personatges fabulosos, amb el teló poblat per personatges fabulosos, amb el teló poblat per personatges fabulosos, amb el teló poblat per personatges fabulosos, amb el teló 
de fons d’una lluita entre les forces del bé i les de fons d’una lluita entre les forces del bé i les de fons d’una lluita entre les forces del bé i les de fons d’una lluita entre les forces del bé i les 
del mal, propiciada pels tresors i la cobdícia del mal, propiciada pels tresors i la cobdícia del mal, propiciada pels tresors i la cobdícia del mal, propiciada pels tresors i la cobdícia 
que generen. que generen. que generen. que generen. A partir de 12 anysA partir de 12 anysA partir de 12 anysA partir de 12 anys””””    
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            98 98 98 98  Pinocho Pinocho Pinocho Pinocho    
Vaig néixer l’any 1883 a Itàlia 
 
“Les aventures de Pinocho a més a més d’ésser “Les aventures de Pinocho a més a més d’ésser “Les aventures de Pinocho a més a més d’ésser “Les aventures de Pinocho a més a més d’ésser 
una història divertida i conmovedora, és una una història divertida i conmovedora, és una una història divertida i conmovedora, és una una història divertida i conmovedora, és una 
valuosa alegoria que vol aconseguir ensenyar valuosa alegoria que vol aconseguir ensenyar valuosa alegoria que vol aconseguir ensenyar valuosa alegoria que vol aconseguir ensenyar 
als nens les als nens les als nens les als nens les     coses que són importants en la coses que són importants en la coses que són importants en la coses que són importants en la 
vida”vida”vida”vida”                     
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  99     El Fantasma de CantervilleEl Fantasma de CantervilleEl Fantasma de CantervilleEl Fantasma de Canterville    
Vaig néixer l’any 1887 a Irlanda 
    



“Llibre amb un final màgic i conmovedor que “Llibre amb un final màgic i conmovedor que “Llibre amb un final màgic i conmovedor que “Llibre amb un final màgic i conmovedor que 
destaca per la barreja d’humor, drama,destaca per la barreja d’humor, drama,destaca per la barreja d’humor, drama,destaca per la barreja d’humor, drama, terror,  terror,  terror,  terror, 
comèdia, amor i morcomèdia, amor i morcomèdia, amor i morcomèdia, amor i mortttt””””    
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100 100 100 100 El Maravilloso viaje de Nils HolgerssonEl Maravilloso viaje de Nils HolgerssonEl Maravilloso viaje de Nils HolgerssonEl Maravilloso viaje de Nils Holgersson    
Vaig néixer l’any 1907 a Suècia 
 
“Selfa Lagerlöf va ésser la primera escriptora Selfa Lagerlöf va ésser la primera escriptora Selfa Lagerlöf va ésser la primera escriptora Selfa Lagerlöf va ésser la primera escriptora 
que va guanyar el premi Nobel que va guanyar el premi Nobel que va guanyar el premi Nobel que va guanyar el premi Nobel de literatura, i de literatura, i de literatura, i de literatura, i 
un reflexe d’aquest gran impacte que va tenir un reflexe d’aquest gran impacte que va tenir un reflexe d’aquest gran impacte que va tenir un reflexe d’aquest gran impacte que va tenir 
aquest llibre”aquest llibre”aquest llibre”aquest llibre”    
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101 101 101 101 Cròniques de NàrniaCròniques de NàrniaCròniques de NàrniaCròniques de Nàrnia    
Vaig néixer l’any 1950 
 
““““Considerada una de les millors obres de la Considerada una de les millors obres de la Considerada una de les millors obres de la Considerada una de les millors obres de la 
narrativa fantàstica pernarrativa fantàstica pernarrativa fantàstica pernarrativa fantàstica per a infants, juga en dos  a infants, juga en dos  a infants, juga en dos  a infants, juga en dos 
plans comunicats per un armari: un de real i un plans comunicats per un armari: un de real i un plans comunicats per un armari: un de real i un plans comunicats per un armari: un de real i un 
de fantde fantde fantde fantàstic, encara que gairebé tot succeeix en àstic, encara que gairebé tot succeeix en àstic, encara que gairebé tot succeeix en àstic, encara que gairebé tot succeeix en 
l’atral’atral’atral’atracccctiu territori de Nàrnia,tiu territori de Nàrnia,tiu territori de Nàrnia,tiu territori de Nàrnia,    poblat per una poblat per una poblat per una poblat per una 
gran diversitat de personatges, entre els quals gran diversitat de personatges, entre els quals gran diversitat de personatges, entre els quals gran diversitat de personatges, entre els quals 
n’hi ha molts de fabulosos i mitològics.n’hi ha molts de fabulosos i mitològics.n’hi ha molts de fabulosos i mitològics.n’hi ha molts de fabulosos i mitològics.    A partir A partir A partir A partir 
de 10 anysde 10 anysde 10 anysde 10 anys””””....    
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