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Llibres per als més joves

La catifa rebel
La bruixa Brunilda sempre havia volgut

tenir una catifa voladora. Però la catifa vola-
dora que li havien regalat no valia per a res.
Ella va decidir donar-li una nova oportuni-
tat. Un dia, el seu gatet, en Bru, hi va pujar
d’un salt i al cap d’uns segons ja roncava. De
sobte, molt a poc a poc, la catifa es va
enlairar i va sortir disparada per la finestra.
Com s’ho farà la Brunilda per salvar el seu
gatet? Doncs, amb l’ajut de la seva escom-
bra voladora, molt de valor i... una mica de
màgia!

Ángel Ayala i Carles Such (text) i Miquel
Palomar i Antonio Aragüez (il·lustracions),

«Érase una vez...» Historias de la Biblia para
niños de 5 años. Editorial Verbo Divino-

Editorial Luis Vives, Col·lecció Biblia y Escuela,
Saragossa 2009, 48 pàg.

Història sagrada
Aquesta acurada edició de la Bíblia recull

alguns dels episodis més importants i represen-
tatius de la història sagrada: la creació, Noè i el
diluvi, Moisès i el poble elegit, Jonàs i la
balena, el naixement de Jesús, les noces de
Canà, la conversió de Pau, etc. Les narracions
senzilles i adaptades, que segueixen fidelment
el text bíblic, van acompanyades d’il·lustracions
atractives que fan que aquesta sigui una obra
ideal per a tota la família. Hi ha annexos amb
personatges, mapes i llocs de la Sagrada Escrip-
tura.

El camí de la fe
Aquesta nova col·lecció de llibres s’adreça a nens i nenes que es comencen a

preguntar sobre el sentit de les celebracions, els sagraments i altres aspectes de la vida
cristiana. Es poden llegir a casa amb la
família, a l’escola o a la catequesi per tal
d’ajudar-los a iniciar el joiós camí de la fe.
En aquesta ocasió, el tema central és el
sagrament de l’Eucaristia. S’hi explica que,
cada diumenge, Jesús es fa present enmig
nostre en la partició del pa i el vi, i que Jesús
ens hi convida i li volem donar les gràcies.

Valerie Thomas (text) i Korky Paul
(il·lustracions), La catifa voladora de la
Brunilda. Editorial Blume,
Barcelona 2009, 26 pàg.

Passatemps paulí
Amb motiu de l’Any de Sant Pau (del 28

de juny del 2008 al 29 de juny del 2009),
l’Església catòlica ha fet un gran esforç d’es-
tudi sobre la figura de l’apòstol dels gentils.
S’han escrit molts llibres per commemorar el
bimil·lenari del naixement de sant Pau, però
calia crear un material que donés a conèixer
la seva persona i obra d’una altra manera.
Amb aquest objectiu han sorgit aquests pas-
satemps (mots encreuats, trencaclosques,
columnes movedisses, etc.) adreçats a petits
i grans.

Rosa Mac-Mahón (text) i Daniel M. Simón
(il·lustracions), San Pablo en pasatiempos.
Editorial CCS, Col·lecció Abba,
Madrid 2009, 144 pàg.

Lluís Cortés i Montserrat Boixareu (text)
i Blanca Martí (il·lustracions), Celebrem
l’Eucaristia. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Col·lecció Per Què...?
Barcelona 2008, 24 pàg.

Paloma Orozco (text) i M. Ángeles
Maldonado (il·lustracions), La Biblia.

Una historia sagrada. Editorial San Pablo,
Madrid 2009, 160 pàg.

Lluís Farré (text) i Mercè Canals
(il·lustracions), La llegenda de sant Jordi.
Combel Editorial, Barcelona 2009, 14 pàg.

Aprenents de cuiner
Aquest és un llibre per divertir-se i aprendre

amb els aliments, seguint els consells d’en
Tupi. Inclou deu simpàtiques receptes de cuina
per celebrar els millors moments de l’any: dia
de la mare, dia del pare, aniversari, carnestol-
tes, Nadal... Són tan fàcils de preparar que els
més petits de la casa podran fer-les amb els
ingredients més divertits i saborosos (llesques
de pa, melmelada, llaminadures de colors, bas-
tonets de xocolata o crispetes) i sorprendre els
seus amics. Dins del volum hi ha un davantal de
regal.

Un misteri
sorprenent

La Martina és la veu narradora de la novel·la
del «club d’incompresos», el qual es dedica a
defensar els altres alumnes de l’escola, igualment
incompresos. Però, amb el temps, cada membre
del club ha anat desenvolupant interessos propis
que els aparten de la resta. Quan sembla que el
club està condemnat a desaparèixer, un nou mis-
teri els farà tornar-se a unir per intentar solucio-
nar-lo. El professor i escriptor Àngel Burgas va
obtenir amb aquest llibre el premi La Galera Joves
Lectors 2008.

AA.DD. (text) i Mercè Arànega
(il·lustracions), El meu primer llibre de cuina

Tupi. Editorial Edebé, Barcelona 2009, 64 pàg.
Àngel Burgas (text), Segon trimestre. La Galera,

Col·lecció Grumets, Barcelona 2009, 204 pàg.

Viure la Bíblia
Cada llibre d’aquesta col·lecció es planteja

seguint el mateix esquema: una sèrie de sis relats
bíblics que fan referència a un tema comú i que
van acompanyats d’una gran varietat de propos-
tes didàctiques. Aquestes propostes parteixen
de l’experiència humana, aprofundeixen en el
relat bíblic i, posteriorment, tornen a incidir
sobre l’experiència humana, aquesta vegada ja a
la llum del missatge revelat. També s’hi inclo-
uen dos tallers bíblics.

El patró de Catalunya
En aquest llibre es relata l’aventura

llegendària de sant Jordi, el patró de
Catalunya. Una de las històries més popu-
lars de la nostra cultura es presenta ara en
un conte amb escenes espectaculars, des-
plegables meravellosos i textos rimats...
amb molt sentit de l’humor! El cavaller, la
princesa i el drac són els tres grans prota-
gonistes d’aquesta història universal, en
què també s’explica l’origen de la tradició
catalana d’obsequiar una rosa a la dona
estimada. Sens dubte, un bon regal per a
aquest Sant Jordi!




