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ELS MONSTRES  
DE LA 

BIBLIOTECA 



2 

Sabíeu que a la biblioteca viuen tots els monstres del món?  

Si observeu amb atenció, potser podeu trobar-los... 
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Buscant a les pàgines dels contes, podem 

esbrinar com són els monstres. N’hi ha de 

grans, amb 

moltes cames, llargues i peludes. 

Com reconèixer un monstre  

Gustavo Roldan 
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I d’altres petits i suaus, 

que no fan cap por, és més, 

quan fan un crit ben fort fan petar de riure. 

El Pelut  

Arianne Faber 
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Hi ha monstres que canvien de color, si 

estan tristos, contents o enfadats. Poden ser 

negres, vermells, grocs, verds o del color que 

us pugueu imaginar. 

El monstre de colors   

Anna Llenas 
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També n’hi ha banyuts que intenten 

ser dolents, però són bons, i fins i tot poden 

arribar a enamorar-se. 

Quan neix un monstre  

Sean Taylor  
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A totes les biblioteques hi ha monstres que 

mengen llibres, així mai passen gana... 

Nyac-nyac, el monstre menjallibres 

Emma Yarlett  
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També hi ha monstres tan 

lletjos i ferotges 

que serien capaços d’espantar a qualsevol 

persona o animal que se’ls trobés, menys a 

alguns petits ratolins molt intel·ligents. 

El Grúfal 

Julia Donaldson i Axel Scheffler  
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Alguns monstres han vingut des de selves 

molt llunyanes, a les que només es pot 

arribar a través dels somnis. 

Allà on viuen els monstres 

Maurice Sendak 
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Hi ha monstres que formen part de la nostra 

familia, i es comporten igual que els nostres 

germans petits. 

Ha estat el Petit Monstre! 

Helen Cooper 
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I fins i tot hi ha monstres petits que són tan i 

tan dolents, que els seus fills, per portar la 

contrària, són els monstres 

més bons i simpàtics del món. 

Els monstres monstruosos 

Enric Larreula 
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També pots trobar-los a les parets de casa de 

la Mariona, inspirats en diferents  

artistes abstractes. 

La Mariona i els monstres 

Oriol Malet 
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Si busqueu entre els prestatges de la biblioteca 

podreu trobar moltes maneres d’atrapar 

els monstres que us fan por 

i deixar-los tancats dins d’un armari. 

Cómo atrapar al monstruo en tu 

armario en 10 sencillos pasos  

Laura Gamero i Manu Callejón 
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Però el més important és que, els monstres de la biblioteca, 

quan tanquem els llibres, s’hi queden tancats a dins i no poden sortir. 

 

Per això ens agrada anar a buscar monstres a la biblioteca, 

i aprendre tot el que ens volen explicar. 
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