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 Marisol Ortiz de Zárate 

La canción de Shao Li. Bambú. 

Natàlia i el seu germà Airon es perden a Londres 

en època nadalenca. El que sembla ser un malson 

on els germans han de sobreviure sols en una gran 

ciutat, amaga una realitat molt diferent.  

 

 

 Charles Dickens 

Cançó de Nadal. Abadia de Montserrat. 

Ebenezer Scrooge és un incorregible vell pecador i 

cobdiciós que un bon dia somia  amb tots els 

horrors que haurà de patir si continua sent tan 

egoista. 

                           

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                        

 

                                       Il.: Virpi Pekkalan 

 

 Francesc Miralles 

El llibre de l’hivern. Jo llibre. 

El Joel, un noi de Bellvitge de 16 anys, no pensa 

en altra cosa que a fugir de casa seva per voltar 

món. Arribat el moment, s’aturarà uns dies en un 

poble abandonat del Cadí. 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 J.V. Foix 

Onze Nadals i un Cap d’Any. Quaderns Crema. 

Si l'altra nit jo cavalcava al ras 

Com qui torna i se'n va i esquiva el mas, 

Pertot i enlloc sentia corn i esquella; 

Sona que tunc tan tucn que tocaràs... 

 

  Àngels Navarro 

Decora tu Navidad. Edelvives. 

Es pot gaudir del Nadal fent les pròpies 

decoracions nadalenques: manualitats molt 

variades com avets, corones, mòbils, canelobres, 

galetes... 

 Paul Auster. Il.: Isol 

El cuento de Navidad de Auggie Wren. Seix Barral. 

Un escriptor busca inspiració per escriure un conte 

de Nadal. Aquesta sorgeix quan va a l’estanc del 

seu amic, un fotògraf que cada dia fa una 

fotografia de la mateixa cantonada del barri on viu. 

  Ifeoma Onyefulu 

N de Nadal. Intermón Oxfam. 

S’acosta el Nadal, la impaciència augmenta i 

tothom espera l'arribada de l'espectacular Mmo 

(ball de disfresses). Afam vol fer-se la seva pròpia 

disfressa, però la seva família està molt enfeinada .  

 
 Zazu Navarro. Il.: Teresa Cebrián 

365 actividades para jugar sin pantallas en família. 

Montena. 

Un munt d’idees per gaudir en diferents espais com 

la llar, la ciutat i la natura tot creant vincles 

emocionals positius i acompanyar des de l’amor. 

  Noé Rivas. Il.: Montse Tobella 

Cançons d'hivern : per cantar en família. Baula. 

El llibre ens convida a viure la màgia d’aquesta 

estació, descobrint les seves tradicions, cantant 

plegats cançons d’ara i de sempre, trobant-nos 

amb els amics i la família de forma relaxada. 

 



A partir de 3 anys  I2: A partir de 8 anys 
 Núria Albertí, Mercè Galí 

Poemes de fred i manta. El Cep i la Nansa. 

Mentre espereu l’estiu, 

el mar i els gelats 

l’hivern també ens té 

secrets preparats. 

  Oriol Canosa. Il.: Cuchu 

El secret de Nadal. La Galera. 

Què passa aquest any al poble? Les famílies Bricó 

i Major, tenen una petita baralla per preparar la 

festa. S’emportaran una sorpresa quan 

descobreixin qui és en realitat qui decora pel Nadal.  

 

 
 Chema Heras. Il.: Kiko da Silva 

En Martinet tenia ganes de fer pipí la nit de Reis. 

Kalandraka. 

El pare va dir al Martinet que si els Reis troben  un 

nen despert no li deixen cap joguina. A mitjanit, 

Martinet es va despertar amb ganes de fer pipí. 

  Dr. Seuss 

Quan el Grinx va robar el Nadal! Beascoa. 

El Grinx odiava el Nadal i el caliu que representava, 

des de sempre. Ningú sabia ben bé el perquè, els 

motius podien ser dels més estranys i mai 

imaginats. 

 David Mckee 

Bon Nadal, Elmer! Beascoa. 

Què fan l'Elmer i els animals de la selva per Nadal? 

Com cada any, s'espera l'arribada del Pare Vermell 

i els elefantets estan molt animats! L'Elmer té una 

sorpresa molt especial per als petits... 

  Chih-Yuan Chen 

El millor Nadal. Thule. 

Aquell seria un Nadal diferent, un Nadal sense 

regals. A casa no hi havia diners per comprar regals 

perquè no tenien feina. Però algú que se’ls estima 

molt està disposat a fer-los somriure.  

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 Gabrielle Vincent 

Nadal a casa de l’Ernest i la Celestina. Kalandraka. 

L’Ernest i la Celestina celebren una gran festa per 

Nadal. No hi pot faltar la recollida de l’arbre per 

guarnir-lo, fer dibuixos per regalar a les amistats, 

fornejar un pastis, escriure invitacions.... 

  Matt Haig 

La noia que va salvar el Nadal. Estrella Polar. 

L’Amelia necessita que el seu desig es faci realitat, 

per això el demana al Pare Noel. Però la màgia en 

la qual vol creure està començant a esvair-se, i el 

Pare Noel té molts altres problemes. 

  William Steig 

Irene la valenta. Blackie Books. 

La filla d'una modista ha de portar un vestit a la 

duquessa. Ni la tempesta, ni el vent l’espantaran. 

Intentarà travessar el bosc, però es fa de nit i ... 

la Irene corre perill! És petita, però valenta. 

 

  E.T.A. Hoffmann. Il.: Maria Tarragó 

Trencanous i el Rei dels Ratolins. SD. 

La joguina que la jove Marie rep la nit de Nadal, el 

Trencanous, cobrarà vida i, després de derrotar el 

Rei Ratolí en una dura batalla, la portarà a un 

regne màgic ple per ninots. 

  Robert Barry 

L’arbre de Nadal del senyor Eudald. Corimbo. 

L'arbre del senyor Eudald va arribar amb un correu 

especial. Verd i frondós, era l'arbre més bell que 

havia vist. Però hi ha problema. L'arbre de Nadal 

és tan alt que topa amb el sostre de la galeria.  

 

  William Joyce, Laura Geringer 

Nicolás San Norte y la batalla contra el rey de las 
pesadillas. Bambú. 

La història autèntica del Pare Noel abans de ser-ho 

que va haver d’enfrontar-se al Rei dels Malsons que 

turmentava els somnis dels infants. 

  


