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Una tardor d'aniversaris 

© Il·lustració de Sonja Wimmer  /  Editorial Takatuka  / El dia que la Saïda va arribar 
 

La tardor adorm les plantes i fa que les arrels passin comptes 
sota terra i s'hi repensin per fer brotar els arbres, després de 
l'hivern, amb més embranzida. Aquesta tardor literària s'ha 
presentat farcida d'efemèrides. D'una banda, l'Editorial Joventut 
commemora, l'any 2013, el 90è aniversari de la seva fundació. El 
primer àlbum publicat, dos anys després, va ser una versió de Peter 
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Pan i Wendy, de J. M. Barrie, amb una línia que va reunir 
il·lustracions d'Arthur Rackham, Junceda o Lola Anglada. D'altra 
banda, l'Editorial La Galera està immersa també l'any 2013 en el 
50è aniversari de la seva primera publicació. A més, la revista 
Cavall Fort —mitificada ara per la generació que va créixer amb la 
seva lectura i que ja fan actualment de pares i mares—, factoria de 
molts dels contistes i narradors catalans de l'últim mig segle, ha 
celebrat amb bombos i platerets el seu cinquantè aniversari. 
 Qui també ha commemorat aniversari ha estat una il·lustradora 
molt relacionada amb els inicis de La Galera, Pilarín Bayés (Vic, 
Osona, 1941), que durant tot el 2012 ha viscut una intensa 
programació d'activitats i exposicions per donar relleu als seus 
cinquanta anys exercint com a dibuixant i deixant testimoni d'una 
manera de fer i de ser de la població catalana. 
 Encara una altra efemèride, aquesta dedicada a l'escriptora 
Joana Raspall. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha declarat 
l'«Any Joana Raspall» per tal de commemorar el centenari del 
naixement de l'escriptora establerta des de petita a la població, tot i 
que havia nascut a Barcelona (1 juliol 1913). Joana Raspall és 
escriptora i bibliotecària. Des de molt jove ha tingut una sensibilitat 
especial pel teatre infantil i la poesia dedicada als infants. Per això 
és una de les pioneres en els dos gèneres en català. 
 I per fer-ho rodó, l'autor català viu més prolífic, Jordi Sierra i 
Fabra (Barcelona, 1947) celebra amb una publicació memorialística 
especial el 40è aniversari de dedicació ininterrompuda a l'ofici 
d'escriure amb una nòmina de 400 títols publicats —ara ja en deuen 
ser 402 i d'aquí a una hora, 403, com a mínim!— i 10 milions 
d'exemplars distribuïts entre lectors de totes les edats. A més, la 
primera dècada del segle XXI ha servit a l'autor barceloní per posar 
fil a l'agulla de la seva Fundació, destinada a afavorir la literatura 
entre els més joves no només aquí sinó sobretot a Amèrica del Sud. 
 I de les efemèrides editorials i la d'un autor a l'efèmèride d'un 
personatge de ficció, Geronimo Stilton. El fenomen literari de la 
dècada, amb més d'un milió d'exemplars distribuïts i amb més de 
quaranta títols en català, acompanyat ara també de la seva parenta, 
Tea Stilton, i tota la patuleia, va néixer l'any 2000 a l'Edizioni 
Piemme, de Milà, creació d'Elisabetta Dami. A Catalunya, va entrar 
fa deu anys, el 2003, de la mà de Destino —ara dins d'Estrella Polar 
del Grup 62—, i l'ull perspicaç de l'editora Marta Vilagut, continuat i 
ampliat per l'editora Patrizia Campana. L'èxit paral·lel de Geronimo 
Stilton ha estat l'espectacle musical de creació catalana i 
coproducció de Focus i Grup 62, que ja han vist més de 150.000 
espectadors i que aquesta tardor-hivern, coincidint amb les festes 
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nadalenques, torna al Teatre Condal de Barcelona, amb la música 
de Manu Guix, la direcció escènica d'Àngel Llàcer i la intervenció 
estel·lar de l'actriu Lloll Bertran, en el paper de la bruixa Stria. 
 
 

El fantasma de la recessió 
 
Enmig d'un panorama no gens tranquil·litzador per al sector que, 
en boca de la mateixa Federació de Gremis d'Editors, parla de 
tancar l'any 2012 amb gairebé un 30% de recessió en el volum de 
vendes acumulat en els últims quatre anys, les notícies d'aniversaris 
editorials o personals amb projectes consolidats o en marxa aporten 
una alenada d'optimisme. Pel que fa al sector de la literatura per a 
infants i joves, la constatació de les dades negatives han trigat una 
mica més a arribar, però finalment ho han fet amb la mateixa força 
que en el sector del llibre en general. La situació posa en risc la 
salut del sector literari infantil i juvenil per diverses causes: la 
davallada sisplau per força en la prescripció escolar, la reutilització 
mal entesa del llibre literari, la restricció editorial en l'edició de 
lectures accessibles per al consum majoritari educatiu i el fre al 
manteniment de les biblioteques escolars, per no parlar també de 
les biblioteques urbanes. 
 
Tot el sector en peu d'alerta. L'anàlisi punt per punt està sobre la 
taula dels editors, els escriptors, els il·lustradors, els distribuïdors, 
els educadors, els bibliotecaris i els llibreters. L'hàbit de fomentar 
una biblioteca personal des dels primers anys de lectura i des de 
l'escola s'ha vist trencat per la impossibilitat de forçar una mica més 
la malmesa economia de les famílies. L'hàbit de la reutilització del 
llibre de text ha contaminat també la del llibre literari malgrat les 
recomanacions institucionals i professionals en sentit contrari. 
Conseqüència d'aquestes dues primeres accions, les editorials han 
tendit a aparcar o reduir les edicions de butxaca destinades a les 
lectures escolars per obrir noves línies temàtiques amb sèries, 
trilogies, edicions de fantasy, d'humor, de terror, de fenòmens 
paranormals i de bestsellers d'importació fins a l'esgotament 
intentant així ocupar un espai en el consum personal de la llibreria 
mitjana i petita i de les grans superfícies, un espai que per a la 
literatura infantil i juvenil sempre ha estat, si no marginal, gairebé 
inexistent. Finalment, les restriccions institucionals pressupostàries 
per a les dotacions bibliotecàries han reduït la possibilitat de donar 
un respir i una empenta a les primeres edicions. 
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El ganxo de l'etiqueta Jove. Tot plegat, podria fer pensar que les 
novetats de tardor no són gaires i que l'allau ha afluixat. I aquesta 
és la contradicció: les màquines editorials, com si no veiessin el que 
passa, continuen funcionant a pistó encès i si fa uns anys la 
saturació venia motivada per l'excés en l'àrea del llibre destinat a la 
prescripció escolar, ara la saturació es comença a notar en les 
noves línies destinades al consum directe de llibreria amb una 
constatació evident: la fusió o confusió de la frontera entre joves i 
adults fins al punt que moltes d'aquestes noves línies hereves del 
boom de la fantasy s'adrecen a una tipologia de lectors 
indeterminada que, com passa amb la moda, es fa atractiva 
sobretot per l'etiqueta Jove, un procés cap a la desaparició 
progressiva de l'anomenada literatura juvenil durant més de mig 
segle per entrar en una literatura sense etiquetes, postadolescent i 
eternament jove. Per Andreu Sotorra. 
 
______________________________________________________ 
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De Milà a Barcelona 

Roda el món... i torna Geronimo Stilton 
 

Andreu Sotorra 
 
Crítica teatral de l'espectacle «Geronimo Stilton: el musical del Regne de la 
Fantasia», estrenat al Teatre Condal de Barcelona el 13 de desembre del 2010. 
Després d'una gira de dos anys per diversos escenaris amb més de 150.000 
espectadors, el musical es reposa al mateix Teatre Condal, del 6 de desembre 
del 2012 al 6 de gener del 2013. Font: Revista Digital Clip de Teatre. 
 

 
© David Ruano 

 
 Hi són tots: Geronimo Stilton, el periodista de Ratalona, amb 
cua i musell de ratolí inclosos; Scribacchinus Scribacchius, el gripau 
i mestre de cerimònies; la malvada bruixa Stria; Flordiana, la reina 
de les fades; el rei dels gnoms Boletus i la seva dona Fritil·lària; 
Alys, la valenta domadora de dracs; Thalassa, la reina de les 
sirenes; el follet Gingebre, el camaleó Pústula, l'eixerida 
Provolinda... i el gegant Cor Fort, ni que d'aquest només se'n senti 
la veu i se'n vegi la cama i el peu —un senyor peu de conte clàssic 
de debò— perquè els teatres no estan fets per a gegants d'aquesta 
mida. Però sí que estan fets per a creacions artístiques destinades 
a convertir-se, dins del seu àmbit, en un esdeveniment de la 
temporada.  
    Manu Guix, Àngel Llàcer i Enric Llort, música, direcció i guionatge 
respectivament, han donat el tret de sortida a una producció musical 
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d'autoria catalana que té tots els mèrits, la qualitat i el contingut per 
ser exportada internacionalment. El camí ja està fressat: Geronimo 
Stilton és el personatge de ficció d'aquesta primera dècada del 
segle XXI —acaba de complir deu anys— més conegut arreu del 
món a través de les seves aventures. Milers de lectors el segueixen 
com si fos un germà a taula. I amb ell, la fantasia de sempre s'ha 
renovat i ha arribat a les novíssimes generacions amb un registre i 
un llenguatge que els és quotidià i amable. És a dir: entenedor i 
captivador a la vegada.  
    Aquestes característiques es reprodueixen en l'espectacle 
'Geronimo Stilton: el musical del Regne de la Fantasia' que acaba 
de posar el llistó molt, molt alt, en el catàleg de produccions teatrals 
catalanes destinades, en principi, a un públic familiar. Però cal 
advertir d'entrada que també és un espectacle sense etiqueta 
predeterminada. Un espectacle per a tots els públics, sí, però sense 
complexos, amb picades d'ullet per als que potser ja han perdut la 
innocència i amb pòlvors de fer seguir per als que encara creuen 
que la fantasia és possible, ni que sigui només durant un parell 
d'hores.  
    I tot sense fals paternalisme, amb un treball rigorós, respectuós 
amb els espectadors nouvinguts, intentant no enganyar-los amb 
recursos fàcils sinó donant-los ales per al desenvolupament de la 
imaginació i el joc del teatre. El musical que ha aparellat una altra 
vegada Manu Guix i Àngel Llàcer beu de les fonts de les quals en 
són hereus ells i molts dels intèrprets més joves que hi treballen i, a 
la vegada, fa un pas endavant en la fusió de recursos escènics i 
digitals per mesclar el registre literari de fons, que és la base de la 
història, amb els registres teatral i cinematogràfic. És, sobretot, i cal 
dir-ho ben clar, un musical no-Disney. I, per això, singular, amb una 
personalitat pròpia, que no vol dir que no pugui ser universal.  
    Tant el guió com les composicions musicals configuren una trama 
que fa la impressió que ha estat pensada i repensada, feta i refeta, 
fins a trobar el punt just, no tant per épater les petits bourgeois —
mai més ben dit, això de petits— sinó per aconseguir que la història 
de Geronimo Stilton se segueixi amb creixent intriga i també amb la 
distància suficient per entendre que el món de baix, a la platea dels 
espectadors, i el món de dalt, l'imaginari del musical, són la cara i la 
creu d'una mateixa mirada: allò que som i fem i allò que voldríem 
ser i fer.  
    El musical té al seu favor el reclam d'aquest ambaixador literari 
provinent de Milà que és Geronimo Stilton. Però té també un equip 
de cantants, actors i actrius que s'han empeltat de cadascun dels 
seus personatges. Només són vuit a escena, però fa la impressió 
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que en siguin tres vegades més. I aquesta presència escènica es 
reforça amb un innovador treball digital que permet que tot el 
muntatge estigui dotat d'un gran dinamisme a través de les imatges 
que es projecten i que canvien el paisatge, mouen el bestiari 
fantàstic que es faria difícil de reproduir materialment i provoquen 
els efectes atmosfèrics o paisatgístics de cadascun dels set Regnes 
pels quals transita el viatge al Regne de la Fantasia. Això, a més, 
afegit a les diferents olors —recreant així el que també s'ha fet entre 
pàgines amb les cinc edicions fins ara de la sèrie literària dels 
Viatges— que, en cada moment determinat, s'expandeixen pel 
teatre creant una sensació encara més viva entre els espectadors.  
    ¿Què seria d'un musical de Broadway sense que algun dels 
intèrprets de la companyia no fos un actor o una actriu reconeguts 
per la seva llarga trajectòria? Repasseu mentalment què fan els 
anglesos i els nord-americans quan es proposen posar en escena 
un dels seus musicals emblemàtics. Recorren a actors i actrius amb 
pedigrí. El pedigrí del musical Geronimo Stilton està representat per 
l'actriu Lloll Bertran, en el paper de la malvada bruixa Stria, el 
contrapès de tots els altres personatges, la imatge de la dolenteria 
personificada, però una dolenteria que, amb una mica de mà 
esquerra i una mica de subtil xantatge, s'esmicola de seguida i en 
alguns moments fins i tot s'entendreix.  
    Lloll Bertran té pràcticament un parell de grans escenes en 
solitari en què el musical sembla que carregui bateries per continuar 
sense perdre pistonada en cap moment. Si l'actriu és de les que ha 
tocat gairebé totes les tecles —musical, clàssic, dramàtic, 
humor...—, aquí en toca una altra de nova i s'acosta a un sector tan 
delicat com el teatre adreçat als espectadors més petits, amb la 
creació d'un dels personatges clau que provoquen la lluita de 
rerefons entre el bé i el mal.  
    Al voltant de la més veterana de la companyia, els altres 
intèrprets aporten a cadascun dels seus personatges el millor de 
tots ells: una suggerent interpretació de registres variats 
d'Scribacchinus Scribacchius (Enric Cambray), el personatge que fa 
d'enllaç entre Geronimo Stilton i tota la patuleia fantàstica que anirà 
apareixent. Meritori treball escènic del mateix Geronimo Stilton 
(Marc Pociello), sempre camuflat —fins i tot a l'hora dels 
aplaudiments per no trencar l'encanteri— dins el cap gros de ratolí-
periodista, trobant aquell punt d'equilibri entre l'heroi i la feblesa 
humana plena de modèstia que el caracteritza. Excel·lent troballa la 
del personatge Boletus, el rei dels gnoms (Enric Boixadera). 
Singulars representacions de bestiari i fauna fantàstica com a 
Gingebre i Pústula, a càrrec d'Òscar Jarque. I també afinades 
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intervencions de les tres actrius més joves de la companyia: Diana 
Roig (Alys), Maria Cirici (Thalassa, Fritil·lària i Provolinda) i Anna 
Ferran (Flordiana), amb intervencions en solitari tots —Manu Guix 
s'ha fet un mapa de ruta per no deixar ningú al marge de les 
composicions—, que converteixen el musical en una desfilada de 
bons intèrprets al servei d'una banda sonora de diferents registres 
que posa el color i el sentiment idonis a cadascuna de les situacions 
i amb un llenguatge, per acabar-ho de reblar, sense concessions 
gratuïtes, que fa que tant les lletres de les cançons, els breus 
monòlegs i els diàlegs flueixin nets i entenedors en cadascuna de 
les escenes.  
    El musical no passa per alt que està adreçat a un públic molt 
divers. Barreja de grans i petits. Familiar, vaja. I per això hi ha una 
bona balança entre picades d'ullet per a uns i per als altres. Petites 
imitacions de personatges populars que, posades en boca de 
segons qui i segons en quin Regne són una delícia —hi apareix una 
breu declamació estil Comédie-Flotats, per exemple— o una escena 
que fuig de qualsevol convenció del gènere fantàstic, amb una 
apoteòsica participació col·lectiva del petit respectable, que 
representa un dels concursos televisius on, a base de resoldre 
enigmes, tot ho pots perdre i tot ho pots guanyar. Fins i tot la 
manera de trobar una de les portes que travessa el Regne de la 
Fantasia. No hi ha treva per a l'avorriment. Els peus s'enganxen al 
ritme del musical. I quan algun dels personatges salta a la platea 
per establir el contacte d'escalfor, de tu a tu, amb els petits 
espectadors, la complicitat és absoluta.  
    Al Paral·lel dels lluentons ha nascut, un segle després, una altra 
estrella: es diu Geronimo Stilton. Es mereix girar, com les aspes d'El 
Molino, durant molt de temps. I no només girar a casa sinó també 
girar pel món i, si convé, tornar al Born, com deia aquell. 
 
«Geronimo Stilton: el musical del Regne de la Fantasia». Basat en la sèrie 
d'Elisabetta Dami. Guió d'Enric Llort. Música de Manu Guix. Intèrprets: Marc 
Ayala, Lloll Bertran, Enric Boixadera, Enric Cambray, Maria Cirici, Anna Ferran, 
Óscar Jarque, Marc Pociello i Marina Pastor / Diana Roig. Escenografia virtual: 
Soren Christensen i Tatiana Halbach (DSNIC Studio). Espai escènic: Carles 
Pujol. Espai sonor: Damien Bazin. Coreògraf: Pedro del Rey. Il·luminació: Kiko 
Planas. Vestuari: Amadeu Ferré. Caracterització: Toni Santos. Confecció 
vestuari i màscares: Clap Realitzacions. Construcció escenografia: Taller Sant 
Cugat. Perruques: Damaret. Aromes: Akewuele. Ajudant de direcció: Daniel 
Meyer. Direcció musical: Manu Guix. Direcció escènica: Àngel Llàcer. Teatre 
Condal, Barcelona, 13 desembre 2010. Reposició: Del 6 de desembre 2012 al 
6 de gener del 2013. A partir 3 anys. Preus: 27 a 30 ! (infants) i 33,50 ! a 37,50 
! (adults). 
_______________________________________________________________ 
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© Joventut / Imatge del catàleg commemoratiu 

del 90è aniversari de l'Editorial Joventut 

 
La selecció de les novetats de tardor, que hem tancat a mitjan 
novembre, deixa entreveure la constància en la continuació de 
l'edició especialitzada en el sector de l'àlbum il·lustrat i el creixement 
notable de l'entrada de literatura d'autors estrangers, sobretot dels 
especialistes en gènere fantàstic, al costat de la reaparició d'autors 
veterans en les novetats de literatura catalana i l'expectativa 
d'alguns noms debutants en narrativa. 
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 Àlbum il!lustrat 

 

«La nit dels pirates». Il!lustracions de Debora Allwrihgt i Corina 
Fletcher. Text de Peter Harris. Editorial Combel. Barcelona, 
2012. A partir 3 anys. 
¿Qui són aquestes ombres fosques que es presenten en plena nit a 
l’habitació d’en Tom? ¿Potser són monstres? ¿Ogres? ¿Follets? La 
veritat és molt més increïble perquè són pirates. Amunt les veles i 
amunt el pavelló. Tothom a bord, a punt per viure una aventura en 
suport de pop-up, amb làmines desplegables i sorpreses a cada 
làmina. 
 
«La Superlola i la Caputxeta Vermella» i «La Superlola i els 
petonets». Il!lustracions de Mercè Arànega. Text de l'autora. 
Col!lecció La Superlola. Editorial Baula. Barcelona, 2012. A 
partir 3 anys. 
Dos nous títols de la sèrie de l'autora amb les seves aventures que 
tenen la característica que la protagonista sempre ajuda els altres. 
Els títols anteriors van posar a la Superlola proves com la del 
fantasma i la de la bruixa. 
 
«Vet aquí una nit de Reis». Il!lustracions de Carles Arbat. Text 
de l'autor. Col!lecció Contes Esbojarrats. Editorial Baula. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Quan arriba la nit de Reis, els infants esperen els regals que han 
desitjat tant i per això, després de la Cavalcada, han d'anar a dormir 
ben aviat. Els reis d'Orient saben sempre el que han de fer i si mai 
tenen un problema, el saben solucionar la mar de bé. Il·lustracions 
fantasioses que donen un aire original a una història ancestral com 
la dels reis mags. 
 
«Tots a taula». Il!lustracions d'Eva Armisén. Text de Marc 
Parrot. Editorial Lumen. Barcelona, 2012. A partir 4 anys. 
Les cançons d'en Marc Parrot i els dibuixos d'Eva Armisén 
s'uneixen en aquest nova proposta per cuinar sis personatges molt 
identificables amb el dia a dia de moltes famílies. Al crit de 'Tots a 
taula!', es posa en marxa un món ple de sensacions tan emocionant 
com ple d'horror. Un conte al voltant de les peripècies del menjar i 
les diferents maneres de passar-s'ho bé menjant. Un CD amb les 
cançons que es relacionen amb la trama del conte. 
 
«La botiga màgica de Battibaleno. Una maleta plena 
d'estrelles». Il!lustracions i disseny de Iacopo Bruno. Creació i 
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text de Pierdomenico Baccalario. Editorial La Galera. 
Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
Sèrie protagonitzada per una botiga molt especial d’un poblet 
d’Escòcia anomenat Applecross on es creen els objectes màgics 
més famosos dels contes de tots els temps, com la sabata de la 
Ventafocs o la làmpada d’Aladí. Una col·lecció amb il·lustracions i 
una edició de luxe que fa que l'usuari es trobi a la mateixa botiga. A 
Aplecroos, cada 99 anys set famílies competeixen per fer-se amb 
l’establiment. Entre elles la temible família Askell, disposada a fer-
ho tot per aconseguir-la. Però aquest cop l’afortunada serà la família 
Lily. Quan obren la botiga, comencen a passar-hi coses molt 
estranyes. Els membres de la família Lily hauran d’evitar que els 
Askell es faci amb la tenda, i mentrestant crearan nous objectes 
màgics, tal i com s’ha vingut fent des del 1789. Aventures i màgia 
amb mirada clàssica. 
 
«El rei molt tossut». Il!lustracions de Pep Boatella. Text de 
Montserrat Balada. Col!lecció Ginjoler. Editorial El Cep i la 
Nansa. Vilanova i la Geltrú, 2012. A partir 5 anys. 
En Tolot era el rei més tossut del món. Quan les coses no sortien 
com ell volia, s'empipava tant que acabava estirant-se els cabells i 
llançant per la finestra tot el que trobava al davant. Una vegada va 
llençar la seva corona. Però el pitjor de tot era que si algú li portava 
la contrària, el tancava a la presó. Edició especial, acompanyada 
d'un DVD, dins de la col·lecció destinada també a infants en llengua 
de signes catalana. 
 
«Cançons de bressol». Il!lustracions de Marta Balaguer. 
Col!lecció Lluerna. Publicacions Abadia de Montserrat. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
La lletra i la melodia originals d’aquestes cançons de bressol formen 
part de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Són les cançons 
que els avantpassats cantaven als seus nadons en diferents punts 
de Catalunya i que entre el 1921 i el 1936 van anar recollint 
folkloristes i músics. Petites joies que formen part del nostre 
patrimoni cultural, arranjades i harmonitzades per Iñaki Marquiegui, 
per tal que es puguin cantar als nadons del segle XXI. 
 
«Rosa Caramel». Il!lustracions de Nella Bosnia. Text d'Adela 
Turín. Traducció de Natàlia López. Editorial Kalandraka - 
Hipòtesi. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
La Guillermina i les altres elefantetes viuen aïllades en un jardí ple 
d'anemones i peònies; el seu aliment per aconseguir que el seu 
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aspecte físic destaqui per una pell de color rosa caramel, tot reforçat 
amb sabates, llacets i colls de la mateixa tonalitat. Totes 
acompleixen les expectatives els seus pares excepte la Guillermina, 
que pateix les recriminacions dels seus progenitors fins que aquests 
desisteixen de que arribarà a ser com les altres algun dia. Sota 
aquesta història fabulada s'amaguen qüestions com ara el culte 
superficial a la imatge o la crítica a una societat que classifica i 
predefineix el futur depenent del gènere. És un cant a la llibertat i a 
la llibertat, amb unes il·lustracions que potencien el missatge, amb 
figures realistes i colors ben vius. 
 
«Què seré quan creixi?» «Qui és com jo?» Il!lustracions de 
Marc Boutavant. Text de Nicola Davies. Traducció de Maria 
Luchetti. Col!lecció Destapa i Descobreix. Editorial Joventut. 
Barcelona, 2012. A partir 4 anys. 
Tots els animals primer són cadells, però en què es converteix cada 
cadell quan creix? El llibre permet que l'usuari ho descobreixi 
mentre aixeca les pestanyes. Nicola Davies és zoòloga i escriptora 
guardonada pel Boston Globe-Horn Book Honor. Especialista en 
temes de naturalesa i animals, és una reconeguda autora britànica 
per a infants. Viu a Gal·les. Marc Boutavant és un autor de contes, 
il·lustrador i artista gràfic que ha il·lustrat nombrosos llibres. Viu a 
París. 
 
«L'arbre vell». Il!Lustracions de Ruth Brown. Col!lecció Àlbums 
Il!lustrats. Editorial Joventut. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
¿Què significa una gran X pintada a l'arbre vell? El colom missatger 
no està segur, però el capità Corb sí que sap que tallaran l'arbre. 
¿Aconseguiran les bèsties treballar plegades per salvar la seva llar? 
L'àlbum es complementa amb un gran desplegable. 
 
«Un goril!la». Il!lustracions d'Anthony Browne. Text de l'autor. 
Traducció d'Helena García. Editorial Kalandraka - Hipòtesi. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Aquest àlbum per a prelectors i primers lectors és una manera 
d'apropar-se a les xifres i als animals, més concretament als 
primats. Anthony Browne representa tants individus com xifres hi 
apareixen. Són dibuixos realistes i detallistes, en els quals destaca 
l'us del color i l'expressivitat dels simis, que transmeten afabilitat, 
dolçor, picaresca, timidesa... En mirar els seus rostres, s'endevinen 
gestos i actituds propis de les persones. L'obra conté una segona 
lectura: com molts altres animals, els primats també tenen 
sentiments. I malgrat que, evolutivament són els parents més 
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propers als humans, la supervivència d'algunes espècies està en 
perill. 
 
«Com estàs?» Il!lustracions d'Anthony Browne. Text de l'autor. 
Traducció d'Helena García. Editorial Kalandraka - Hipòtesi 
Edicions. Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Amb aquest àlbum, els més petits aprenen a expressar els seus 
sentiments a través d'imatges i de paraules senzilles: avorrits, 
contents, tristos… El text és breu i es completa amb unes 
il·lustracions que destaquen per l'expressió i l'actitud del 
personatge, tot barrejat amb elements quotidians d'atrezzo —
joguines, pintures, llibres...— que reforcen cada concepte amb la 
seva descripció visual. L'autor Anthony Browne (Sheffield, 
Anglaterra, 1946) apropa els lectors al món de les emocions 
infantils, juga amb els colors, les mides, les tipografies: figures que 
minven o s'engrandeixen; traços ondulants; paraules majúscules, 
minúscules o cursives, diferents en funció de la seva càrrega 
emotiva. 
 
«La trista mort del noi ostra» Il!lustracions de Tim Burton. Text 
de l'autor. Traducció de Miquel Desclot. Col!lecció El Far. Angle 
Editorial. Barcelona, 2012. A partir 12 anys. 
Debut com a escriptor i il·lustrador del cineasta Tim Burton 
(Burbank, Califòrnia, EUA, 1958). Com en les seves pel·lícules, 
l'autor crea un univers fantàstic fet de tendresa i crueltat, de lirisme i 
humor. ¿Com és que el pare del Nen Ostra se li acosta una nit, de 
puntetes, amb un ganivet? ¿Per què està tant deprimit en Cap de 
Meló? Els poemes evoquen la futil existència d'aquests infants, 
herois amb una aparença gens ortodoxa però que transmeten una 
humanitat intensa que tant fa riure com plorar. 
 
«La Boleta comença l'escola». Il!lustracions de Mike Byrne. 
Text de Caterpillar Books. Combel Editorial. Barcelona, 2012. A 
partir 3 anys. 
Avui és el primer dia d’escola de la Boleta i li cal ajuda per preparar 
la motxilla. Els infants hauran de posar a prova la seva memòria i 
aixecar les solapes per trobar els objectes que la Boleta es vol 
endur el primer dia d’escola. I al final, una motxilla amb tots els 
elements! 
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«Cançonetes embarbussades». Il!lustracions de Pere Cabaret. 
Text de Lola Casas. Col!lecció Cantem. Editorial Baula. 
Barcelona, 2012. A partir 2 anys. 
L'àlbum i el CD permeten practicar amb música una sèrie 
d'embarbussaments, més d'una vintena. Làmines amb les lletres en 
rodona i les il·lustracions que suggereixen els embarbassuments. El 
CD ha estat enregistrat per Xavier Rodon, Fossi Barry, Roger Mas a 
més de la mateixa autors i l'il·lustrador. L'audició dóna un resultat 
original. 
 
«Coses que l'avi no pot fer». Il!lustracions de Sílvia Cabestany. 
Text de Jordi Sierra i Fabra. Editorial Fil d'Aram. Barcelona, 
2012. A partir 5 anys. 
Petit àlbum il·lustrat que relaciona els néts amb els avis reflexionant 
en una primera part sobre allò que els avis han deixat de fer a 
causa de la decadència de l'edat, però, en una segon part, 
remarcant allò que encara poden fer precisament per la seva 
experiència i saviesa acumulada, com per exemple, explicar contes, 
recordar històries, viure els últims anys de la seva vida plegats, avi i 
àvia, veure els records i tresors que guarda a casa, treure de la 
butxaca caramels i misteris, i fins i tot anar a buscar els néts a 
l'escola. 

 
© Il·lustració de Sílvia Cabestany / Editorial Fil d'Aram 
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«Ai, Filomena, Filomena! i altres contes». Il!lustracions de 
Miguel Calatayud. Text de Miquel Obiols. Editorial Kalandraka - 
Edicions Hipòtesi. Barcelona, 2012. A partir 8 anys. 
Reedició del recull publicat el 1977 que va representar el debut de 
l'autor Miquel Obiols (Roda de Ter, 1945). Un text ple d'exercicis 
lingüístics, cal·ligrames i cabrioles en forma de paraules en la línia 
trencadora de l'autor en relació a la literatura per a infants i joves de 
l'època. El resultat són vuit contes que van de l'absurd al 
surrealisme. Les vivències infantils —barrejades amb la realitat més 
actual— són la llavor d'aquests mons fantàstics: des de les paraules 
filomènicas o les aventures dels caramels gegants, fins a les 
insòlites vacances del planeta Terra tot passant per la dràstica 
solució a una ciutat col·lapsada pels cotxes o els trucs per poder 
canviar-se el cap, sense oblidar-se de les peripècies d'una família 
de mobles humanitzats o l'espectacle circense d'un cavall que 
ordena lletres al trot. Les il·lustracions del Miguel Calatayud tenen 
una dimensió simbòlica i el peculiar joc geomètric i cromàtic, 
paral·lel al literari. 
 
«Els millors 10 jocs de sempre». Il!lustracions d'Ed Carosía. 
Text d'Àngels Navarro. Editorial Combel. Barcelona, 2012. A 
partir 5 anys. 
Després de l'àlbum 'Els 10 millors jocs del món', una nova selecció 
dels jocs de tauler d'entre els més divertits i coneguts. S'hi troben 
grans clàssics com l’oca, el parxís, les dames, el marro de nou i el 
solitari. Un llibre imprescindible per a tota la família que inclou 
elstaulers, les fitxes i un dau per muntar. 
 
«Una mica de mal humor». Il!lustracions d'Isabelle Carrier. Text 
de l'autora. Traducció d'Anna Gasol. Editorial Joventut. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Làmines blanques i tot de dibuixos repetitius que sembla que fins i 
tot permetin buscar-hi les diferències. Relat minimalista amb dos 
personatges: en Pit va trobat en Pat i tot seguit van voler fer un tros 
de camí plegats. Se sentien tan a gust que van ser inseparables. 
Una barca amb Pit i Pat... però sense comptar-hi el gos. 
 
«Maletí dels vestits de nit». Il!lustracions i composició de Lili 
Chantilly. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. A partir 6 anys. 
El maletí dels vestits de festa permet dissenyar els propis vestits. 
Amb patrons, siluetes, adhesius, estampats... Tot el que es 
necessita per convertir-se en un autèntic dissenyador o 
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dissenyadora de moda. El llibre-joc conté 40 siluetes, 220 adhesius, 
7 patrons, 24 estampats i milers de trucs i consells per a preparar 
els models. Quadern d’activitats per desenvolupar la capacitat 
artística i manual dels més petits. 
 
«Un estel per a tu». Il!lustracions de Josette Chicheportiche. 
Text de Michel Gay. Editorial Corimbo - Joventut. Barcelona, 
2012. A partir 3 anys. 
Cada criatura té el seu estel. ¿Què es pot fer per veure'l? No és 
possible perquè el cel s'il·lumina just en el moment que t'adorms. 
Però la Blanca intenta quedar-se desperta, però... 
 
«Le fil rouge de Lilouane». Il!lustracions de Hajnalka Cserháti. 
Text de Marie-Laure Álvarez. Col!lecció El Dobo Bobo. 
Sd.Edicions. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
Llibre de petit format en edició bilingüe francès i espanyol, amb 
làmines il·lustrades que reinterpreten un text breu sobre el 
personatge protagonista, Lilouane, la qual estirada sobre l'alfombra 
del saló, amb l'esquena plana a terra, tanca els ulls per trobar el fil 
dels seus pensaments però no per a adormir-s'hi sinó per fugir ben 
lluny fins on la imaginació la porti. 
 

 
© Il·lustració de Hajnalka Cserháti / Sd.Edicions 
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«L'atles més divertit del món». Il!lustracions de Marta Dansa. 
Text de Gina Samba. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. A 
partir 4 anys. 
Una manera de donar la volta al món mitjançant un llibre il·lustrat 
amb pestanyes i informació per descobrir les curiositats de cada 
racó del planeta. Inclou una capsa amb un joc memory i 
il·lustracions del llibre. La Rita té una missió: la seva tieta li ha 
encarregat que porti uns formatgets als seu cosí Ramon que viu a 
l’Antàrtida. Els lectors l’acompanyaran en aquest viatge, i a través 
de les làmines podran descobrir els secrets i meravelles de cada 
continent. 
 
«Kokeshis». Il!lustracions, disseny i composició de Corinne 
Demuynck. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. A partir 4 
anys. 
Una capsa de regal amb les nines orientals per a dibuixar i pintar. 
Un conte japonès amb adhesius removibles, un quadern per a 
dibuixar i pintar, un llibre per aprendre a fer origamis, molts paperets 
estampats i una Kokeshi per penjar. Continuació del que va ser 
l'edició de la capsa de les Matrioxques. 
 
«Bandada». Il!lustracions de María Julia Díaz Garrido. TExt de 
David Daniel Álvarez Hernández. Traducció de Joan Barahona. 
Editorial Kalandraka - Hipòtesi. Barcelona, 2012. A partir 5 
anys. 
El relat, amb frases breus i subtils, proposa una reflexió sobre la 
història de la humanitat: el desenvolupament d'una societat que 
comença buscant el coneixement, el progrés tècnic i científic, el 
benestar i la comoditat, però que durant aquesta recerca perverteix 
els seus principis, genera violència i dominació dels més forts contra 
els més febles. Simbolisme en les il·lustracions amb tota mena 
d'aus humanitzades i detallisme en blanc i negre. Àlbum guanyador 
del Premi Internacional Compostel·la. 
 
«Cançons de falda per cantar i jugar». Diversos il!lustradors. 
Col!lecció Lluerna. Publicacions Abadia de Montserrat, 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Les cançons de falda més tradicionals, il·lustrades per diversos 
dibuixants, i amb un CD amb totes les cançons arranjades per 
Marcelo Valente per cantar plegats, tot mirant els dibuixos de cada 
cançó i, a més, identificae dins dels petits cercles els personatges o 
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objectes que es relacionen amb la cançó i que fan que els infants 
aprenguin les primeres paraules. 
 
«Déjà vu». Il!lustracions de Víctor Escandell. Textos: Els Amics 
de les Arts. Traducció del text francès de les guardes: Pere 
Piquet. Concepció gràfica i realització de l'àlbum: Alehop. CD 
produït per Ferran Conangla, amb la col!lavoració dels músics 
Gregori Ferrer i recitació de Pere Piquet, amb lletra, música i 
arranjaments d'Els Amics de les Arts. Editorial La Galera, 
Barcelona, 2012. A partir 8 anys. 
Àlbum singular de regal que barreja música, literatura i art amb la 
reinterpretació visual de la cançó 'Dejà vu', d'Els Amics de les Arts, 
que forma part del disc 'Castafiore Cabaret', del 2008. Una cançó 
que parla dels records de parella, amb aires de París i referències 
constants a la capital francesa i que imita, amb paraules i paraules 
catalanes, l’accent francès. 
 

 
© Il·lustració de David Ezra Stein / Editorial Joventut 

 
«La gallineta Xerrapeta». Il!lustracions de David Ezra Stein. 
Text de l'autor. Traducció de Susana Tornero. Editorial 
Joventut. Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
És l'hora d'anar a dormir de la gallineta roja. Però abans cal passar 
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per l`hora del conte, tant dels més coneguts com d'aquells en els 
quals la gallineta hi té també un paper protagonista. Les làmines 
combinen imatges dels contes explicats amb la recreació de la 
gallineta en qüestió i el seu pare al costat del llit mentre agafa el 
son. 
 
«Els nens voladors». Il!lustracions de Lluís Farré. Text de Pere 
Calders. Adaptació de Pep Molist. Col!lecció Contes 
Esbojarrats. Editorial Baula. Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Un dia, camí de l'escola, la Roser, una nena com qualsevol altra, es 
troba amb una fada que li concedeix un do: alçar qualsevol objecte 
amb la mirada. Amb el nou do i el seu pare munten una fantàstica i 
curiosa atracció de fira. 
 
«Les tres reines d'Orient». Il!lustracions de Lluis Farré. Text de 
Teresa Duran. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. A partir 5 
anys. 
La història va ser més o menys així: a Orient hi havia tres reialmes 
petits i veïns. Els tres reis eren savis, mags i amics, i les tres reines 
eren amigues, divertides i generoses. Tot hagués anat com una 
seda si no fos perquè aquests tres matrimonis no tenien fills, i això 
els feia estar molt tristos. Un bon dia un estel molt especial, va 
trastocar les seves vides. 
 
«Amunt i avall a ritme de jazz». Il!lustracions de Leo Flores. 
Text de Montse Ginesta. Música de Marc Vernis i Joan Godayol. 
Col!lecció Lletra i Música. Publicacions Abadia Montserrat. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Per terra, mar i aire. Cotxes, camions, autobusos, trens, motos, 
bicicletes i patinets. Transatlàntics i submarins. Avions, coets, 
globus i zepelins. Deu poemes musicats amb els mitjans de 
transport com a tema i tots a ritme de jazz. Cada cançó està 
il·lustrada amb un dibuix a color. 
 
«El tren que corria sense por». Il!lustracions de Gusti. Text 
d'Elena Ferro. Col!lecció Capsa de Contes. Editorial Baula. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Segurament que hem sentit a parlar d'un tren petit que corria sense 
por. En aquesta història es pot descobrir per què al principi tenia 
tanta pressa i per què per culpa de córrer tant no veia moltes de les 
coses importants que hi havia al camí i, a més, es quedava sol. 
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«El domador de paraules». Il!lustracions de Mercè Galí. 
Poemes de Miquel Desclot. Editorial La Galera. Barcelona, 
2012. A partir 9 anys. 
Antologia poètica de l'autor que reuneix cinc dels seus llibres de 
poesia per als infants, dos dels quals són inèdits en una edició 
especial que combina la màgia de la paraula poètica amb la màgia 
de la representació gràfica. 
 
«Ja menges bé?». Il!lustracions de Patrícia Geis. Editorial 
Combel. Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Àlbum amb pestanyes, peces mòbils i làmines desplegables per 
fomentar l'hàbit de menjar bé en cadascun dels àpats del dia. 
Làmines amb interactivitat per trobar les respostes a les incògnites 
dels menús. La consulta es converteix en un joc per anar a comprar 
i preparar el menú més sa per a cada dia. 
 
«El llibre de l'ós». Il!lustracions de Georg Hallensleben. Text de 
Kate Banks. Traducció de Gonzalo García. Editorial Joventut. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
És hora d'anar a dormir i un infant mira el seu llibre favorit mentre la 
seva mare l'hi llegeix. A mesura que passa les pàgines, entra en el 
món d'un ós que es prepara per hibernar. I mentre l'ós dorm el seu 
son profund, la vida continua al seu voltant. Quan, per fi, l'ós es 
desperta, a la primavera, els ulls de l'infant ja s'han tancat. 
 
«Compta animals». Il!lustracions de Petr Horácek. Text de 
l'autor. Traducció de Teresa Farran. Editorial Joventut. 
Barcelona, 2012. A partir 2 anys. 
Llibre pop-up per aprendre a comptar de l'1 al 10, però amb l'ajut de 
les làmines que amaguen sota de les làmines mòbils laterals els 
animals amb característiques que lliguen amb cada xifra: una girafa 
clapejada, dues zebres ratllades, tres guepards veloços, quatre 
serps lliscoses, cinc cocodrils mossegaires... 
 
«El conillet Benet». Il!lustracions de Christian Inaraja. Text de 
l'autor. Col!lecció El Conillet Benet. Publicacions Abadia 
Montserrat. Barcelona, 2012. A partir 2 anys. 
El conillet Benet, un personatge nascut a la revista Piu-piu, 
comença una col·lecció pròpia de contes amb dibuixos grans, 
adequats per als més petits i que incorporen, a més, el nom 
d’alguns dels objectes del dibuix. Cada llibre tracta un tema habitual 
de l’entorn dels infants d’aquesta edat. El conillet Benet ajuda els 



 21 

infants a adquirir vocabulari, a desenvolupar estratègies 
d’observació i a identificar situacions conegudes o conèixer-ne de 
noves. En aquests primers títols, al conillet Benet se li ha trencat el 
tricicle. Sort que el seu pare el sap arreglar. Ell, però, haurà de 
trobar l’eina adequada. I també, el conillet Benet ajuda la seva mare 
a fer un pastís. Però, ¿què hi pot posar per decorar-lo? 
 
«Moixaina exprés». Il!lustracions d'Émile Jadoul. Text de 
l'autora. Traducció de Maria Luchetti. Editorial Corimbo. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Àlbum amb làmines que mostren el personatge en algunes de les 
accions quotidianes de cadascú. El text, de cos considerable, forma 
part de cada làmina i la història relaciona el personatge amb l'estrés 
i el jou de la velocitat que té esclavitzada la societat. 
 
«En gatet i la neu». Il!lustracions de Constanze V. Kitzing. Text 
de Joel Franz Rosell. Traducció de Joan Barahona. Kalandraka 
Edicions - Hipòtesi. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
Blancs com la neu, negres com el carbó. L'amistat del Gatet i la 
Conilleta és el paradigma de la integració entre dues espècies que, 
com les persones, poden ser iguals però diferents alhora. La història 
mostra dos amics que s'enfronten als seus problemes quotidians i 
que trobaran solucions imaginatives a través del joc, tot descobrint i 
respectant-se l'un a l'altre tal com són. Com en Gatet és massa 
negre per jugar al soterrani i la Conilleta és massa blanca per jugar 
a la neu, l'atzar acabarà intervenint perquè els dos es puguin 
duvertir en igualtat de condicions.  
 

«Ondina». Il!lustracions de Benjamin Lacombe. Text de l'autor 
inspirat en el conte de Friedrich de La Motte-Fouqué i l'obra 
teatral de Jean Giraudoux. Traducció de Pau Joan Hernàndez. 
Editorial Baula. Barcelona, 2012. A partir 10 anys. 
Àlbum de regal de l'autor de 'L'herbari de les fades', entre altres 
títols emblemàtics. En aquest cas recorre a una adaptació lliure de 
la literatura clàssica. El cavaller Herr Hans de Ringstetten ha de 
travessar un bosc com a prova de valor, però els seus passos el 
condueixen a llocs inesperats, on coneix a la bella nimfa Ondina, de 
la qual s'enamora a l'instant. El passat de la jove com a criatura del 
bosc no impedeix seu casament, però portarà més desgràcies de 
les que tots dos imaginaven. 
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© Il·lustració de Benjamin Lacombe / Editorial Baula 

 
«Princeses. Hi havia una vegada un vestit...». Il!lustracions 
d'Anne-Claire Lévèque i Julie Camel. Editorial La Galera. 
Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
Recull de vuit històries màgiques en un llibre pop-up que entra en el 
món d'una modista per descobrir-hi els vestits més fantàstics de les 
princeses del món. Quan l’Eva coneix a la seva nova veïna, 
Garance DitsMàgics, de seguida es converteixen en grans amigues. 
Garance, la millor modista del món, decideix compartir amb ella tots 
els secrets dels grans vestits de les princeses. 
 
«Excuses, Excuses!». Il!lustracions de Gabrielle Manglou. Text 
d'Anushka Ravishankar. Traducció i adaptació de l'anglès de 
Sergi Vilaró, Txell Freixinet i Pasqual Aguilar. Disseny de 
Rathana Ramanathan, Minus 9 Desing i Nia Murphy. Editorial 
Takatuka. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
Amb una introducció de bons propòsits, un per cada dia de la 
setmana, l'àlbum presenta el Nil, un noi carregat de bones 
intencions però que tot el que es proposa té el mal costum 
d'esguerrar-se. L'àlbum retrata el dilema infantil de saber la 
importància de les normes i el plaer de trencar-les. Una 
desenfadada i original creació d'Anushka Ravishankar, una poeta 
de l'Índia molt apreciada, i de Gabrielle Manglou, artista de l'illa de 
la Reunió. 
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«La meravellosa història del ratolí Pérez». Il!lustracions i 
disseny de Meritxell Martí. Col!lecció Lupita Books. Editorial 
Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
LLibre mòbil amb la història d'un humil ratolí que un dia, 
inesperadament, rep un encàrrec fantàstic perquè porti a terme una 
missió màgica que el convertirà en el gran heroi de totes les 
criatures. Inclou personatges encunyats per moure'ls per un 
escenari ple de detalls, tots els consells que han de seguir els nens 
quan els cau una dent i un rètol per guiar el ratolí Pérez. 
 
«Ens divertim amb la ciència». Il!lustracions d'Anna Mongay. 
Text, contingut i direcció d'art: Àngels Navarro. Disseny i 
maquetació: Núria Altamirano. Fotografia: Genís Muñoz. 
Construcció experiments: Àngels Navarro i Núria Altamirano. 
Editorial Combel. Barcelona, 2012. A partir 8 anys. 
Llibre per als manetes. S'hi pot construir un volcà en erupció, un 
coet de l'espai o un xilofon d'aigua entre altres 28 experiments 
científics tan sorprenents com inofensius per als usuaria. Però 
també es pot utilitzar l'àlbum com a llibre de lectura i visionar les 
làmines il·lustrades on apareix sempre el professor Eureka que 
acompanya amb les seves instruccions els que vulguin passar a la 
pràctica de laboratori o taller. 
 
«Pirates i tresors». Il!lustracions de Chris Mould. Text de 
l'autor. Traducció d'Albert Jané. Editorial Combel. Barcelona, 
2012. A partir 10 anys. 
L'autor ha recollit deu contes de pirates dels autors universals més 
reconeguts en el gènere, com Robert Louis Stevenson, Edgar Allan 
Poe, Wilkie Collins, hi ha afegit un mite grec i un conte japonès, n'ha 
readaptat fragments i fins i tot n'ha escrit alguns de collita pròpia, 
gairebé la meitat del volum. Però la seva aportació no es limita al 
text sinó que l'ha complementat amb unes il·lustracions que 
combinen el blanc i negre i el color. L'àlbum es compagina amb 
làmines en paper cuixé de diferents colors que converteix el llibre en 
un regal. 
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© Il·lustració de Chris Mould / Editorial Combel 

 
«L'estrelleta Fitun». Il!lustracions de Joan Negrescolor. Text de 
Santiago Alba. Traducció de Txell Freixenet. Editorial Takatuka. 
Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
El fred no deixa dormir en Venceslauet. No troba la manera 
d'escalfar-se per més que es tapa amb mantes i cobrellits. Pensa 
que potser la calidesa de les estrelles l'ajudarà, però no hauria 
calgut anar a buscar unes amigues de tan lluny. 
 
«El núvol policia». Il!lustracions de Christoph Niemann. 
Traducció de Fina Marfà. Editorial Corimbo. Barcelona, 2012. A 
partir 3 anys. 
Hi havia una vegada un núvol que vivia en una gran ciutat. Des que 
no era més que un borralló, el núvol somiava a ser policia. ¿Tindrà 
l'oportunitat de demostrar que pot arribar a ser-ho? Conte fantàstic. 
 
«Plantant els arbres de Kenya». Il!lustracions de Claire A. 
Nivola. Text de l'autora. Col!lecció Àlbums Il!lustrats. Editorial 
Joventut. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
La història de Wangari Maathai, guanyadora del Premi Nobel de la 
Pau del 2004 i fundadora del moviment Cinturó Verd, va créixer a 
Kenya on les figueres ocultaven els turons, els peixos omplien els 
rierols i la gent conreava els horts. Però les terres van ser 
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desforestades. Quan va tornar després dels seus estudis als EUA, 
només va trobar horts secs, gent desnodrida i els arbres havien 
desaparegut del paisatge. ¿Com podria tota sola portar de tornada 
els arbres, restaurar els horts i tornar la felicitat a la gent? 
 
«La bruixa Maruixa». Il!lustracions d'Óscar T. Pérez. Text 
d'Enric Lluch. Col!lecció Àlbums Il!lustrats. Editorial Bromera. 
Alzira, 2012. A partir 5 anys. 
La bruixa Maruixa, una bruixa poc convencional, no para de posar-
se en embolics. L’últim ha estat a la casa de xocolata de Hansel i 
Gretel, on ha demanat el trasllat. ¿Què farà la bruixa Manaire quan 
sàpiga que ha deixat el conte cap per avall? Aquest títol continua la 
línia iniciada amb l’àlbum 'El vampir Ladislau', que va obtenir el 
Premi al Llibre Millor Il·lustrat de la Generalitat Valenciana. 
 
«El secret d'en Lluís». Il!lustracions de Mario Ramos. Text de 
l'autor. Editorial Corimbo-Joventut. Barcelona, 2012. A partir 5 
anys. 
Lluís, el jove llop, acaba d'arribar a un col·legi per a porquets. Tots 
l'observen. Fa una mica de por, sembla dolent, segur que fa 
pudor..., murmuren. En Lluís està sol i sembla trist. ¿Com 
aconseguirà fer-se un lloc en aquest món de porquets? 
 
«Raspall». Il!lustracions de Lucía Serrano. Text de Pere 
Calders. Adaptació del text de Pep Molist. Col!lecció Capsa de 
Contes. Editorial Baula. Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
El nen Sala té un disgust el dia que donen el seu gos al jardiner. 
Des d'aleshores, busca alguna cosa que s'hi assembli i a qui pugui 
donar l'amor que sent pel gos. Una baldufa, una pilota... ¿o potser 
un raspall? Recuperació del conte de Pere Calders l'any del seu 
centenari. 
 
«Menjars tradicionals de tot l'any». Il!lustracions de Subi. Text 
d'Elena Ferro. Editorial Baula. Barcelona, 2012. A partir 7 anys. 
Àlbum que recull el calendari festiu-culinari i que compta amb un 
pròleg del cantant i gastrònom Pere Tapias. Cada estació 
proporciona un tipus determinat d'ingredients i amb aquests 
ingredients es configuren uns plats concrets lligats al territori. Per 
mitjà del personatge Sebastià Panarra, el follet de les festes, el 
recorregut és no només llaminer de lectura sinó també de cuina i 
taula. 
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«La carabassa de les ànimes». Il!lustracions de Subi. Text 
d'Elena Ferro. Col!lecció Els Contes del Follet. Editorial Baula. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Àlbum per descobrir com va ser que la carabassa va esdevenir un 
símbol de les ànimes que diuen que visiten els humans per Tots 
Sants molt abans que arribés la invasió del Halloween. 
 
«La granja». Il!lustracions de Britta Teckentrup. Text de Corina 
Fletcher. Editorial Combel. Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
¿Què fan els animals de la granja? Llibre pop-up desplegable que 
es transforma en una estora per jugar en una granja tridimensional. 
Inclou figuretes d’animals i de vehicles per descobrir jugant com 
n’és, de divertida, la vida a la granja! 
 
«Cançons d'hivern». Il!lustracions de Montse Tobella. Lletres 
de Noè Rivas. Col!lecció Cantem. Editorial Baula. Barcelona, 
2012. A partir 3 anys. 
Àlbum acompanyat de CD amb cançons arranjades i enregistrades 
per l'autor amb els músics, a més d'ell mateix, Eugeni Gil, Vador 
Boix, Eduard Altaba i Néstor Munt. Les lletres es poden resseguir en 
lletra lligada en les diferents làmines de l'àlbum. 
 
«La fàbrica de contes». Il!lustracions de Montse Tobella. Text 
de Joaquim Carbó. Col!lecció Capsa de Contes. Editorial Baula. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
La Marina creu que a la ciutat on viu les cases altes, els ascensors, 
les antenes i tota mena de vehicles no serveixen per fer-hi viure 
contes i poemes. Quina sorpresa quan la seva amiga Lola li 
descobreix que en aquest món també hi ha lloc perquè escriptores, 
escriptors i artistes escriguin i dibuixin contes divertits i plens 
d'imaginació. 
 
«Encanteri a la granja». Il!lustracions de Muntsa Vicente. Text 
d'Eulàlia Abad. Músiques CD d'Elena Montané. Col!lecció 
Música i Valors. Editorial Bellaterra Música. Barcelona, 2012. A 
partir 2 anys. 
Primer títol de la nova sèrie que combina el conte il·lustrat amb 
làmines per pintar dels personatges i els instruments que apareixen 
en el text. El cedé té dues parts: l'àudio del conte amb fons de 
música i la música sense la narració. Conte musicat pensat per a 
infants d'entre 2 i 6 anys, com a iniciació a la música i a l'educació 
en valors a través de diferents personatges. 'Encanteri a la granja' 
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està protagonitzat per animals de la granja a partir de les seves 
aventures que permeten descobrir instruments musicals. 
 
«La zebra Camil!la». Il!lustracions d'Óscar Villán. Text de 
Marisa Núñez. Editorial Kalandraka - Hipòtesi. Barcelona, 2012. 
A partir 4 anys. 
UN dia, en sortir de casa, el vent s'emporta set ratlles del seu vestit. 
Una aranya, una serp, l'arc ireis i una cigala, entre altres animals del 
bosc, ajuden la zebra Camil·la a oblidar les seves penes. 
Il·lustracions de traç senzill, però expressiu, amb picades d'ullet 
perquè els més petits hi trobin explicacions més enllà de la 
simplicitat. Una mirada del pas de la infantesa a la descoberta del 
món i els problemes que això comporta. 
 
«El berenar de les fades». Il!lustracions i composició de Kay 
Widdowson. Text de Susie Foster. Editorial La Galera. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Llibre desplegable que recrea un berenar entre fades a través d'un 
conte del gènere i un llibret complementari amb receptes, a més 
d'un desplegable per muntar la taula del berenar i compartir-la. El 
dia és especial per cuinar pastissos, canapès i dolços. La capsa 
màgica es converteix en un tauler de joc amb les sis fades 
retallables. 
 
«El dia que la Saïda va arribar». Il!lustracions de Sonja 
Wimmer. Text de Susana Gómez Redondo. Traducció de Txell 
Freixinet. Editorial Takatuka. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
El dia que la Saïda va arribar em va semblar que havia perdut totes 
les paraules. I per això vaig intentar buscar-les pels racons, 
cantons, forats, calaixos, descosits... per veure si entre elles i jo li 
esborràvem les llàgrimes que vessaven de les llargues pestanyes i 
del silenci espès. El dia que la Saïda va arribar, el pare em va 
explicar que, segurament, la meva amiga no havia perdut les 
paraules, sinó que potser no les havia volgut treure perquè eren 
diferents de les d'aquí. —Al Marroc —va dir— a tu tampoc no et 
servirien les teves. De manera que em vaig assabentar que al país 
de la Saïda es parlava un idioma diferent del nostre: l'àrab. 
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Autors catalans 

 
Ricardo Alcàntara. «Tomàs i les paraules màgiques». 
Il!lustracions de Gusti. Col!lecció Ala Delta. Editorial Baula. 
Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
En Tomàs i la seva millor amiga, la pilota, sempre estan junts. 
Passejant pel camp, troben un soldat de plom que s'uneix a les 
seves aventures. Un dia, però, el soldat fa un comentari 
desafortunat a en Tomàs que el fa posar molt trist. ¿Com s'ho farà 
el soldat per solucionar aquesta situació? 
 
Cinta Arasa. «El món dalt d'una sabata». Il!lustracions de Marta 
Costa. Col!lecció El Petit Univers. Editorial Barcanova. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
L’Aloma és una nena que quan dorm té somnis, com molts infants. 
Un dia somia que vola en una sabata amb els seus pares i la seva 
estimada mascota i que veu un munt de coses des del cel: la ciutat, 
un amic i, fins i tot, un monstre. Les imatges que acompanyen el 
text fan veure com la nena va canviant de posició al llit alhora que 
es va endinsant en el món dels somnis. 
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Margarida Aritzeta. «El gorg negre». Col!lecció L'Illa del Temps. 
Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 12 
anys. 
L’Alba, turmentada pels malsons sobre el seu germà desaparegut, 
abandona la casa de Gualba per buscar-lo. S’endinsa en un món 
desconegut i fantàstic que, tot i semblar-li sorprenentment familiar, 
aviat descobreix que és molt perillós. Pel camí viu grans aventures i 
troba amics, però també éssers amb qui l’enfrontament es gairebé 
inevitable. I ha d’aprendre a reconèixer-los. Amistat i traïció, ambició 
i passió en una història ambientada en un Montseny màgic. 
 
Carles Batlle. Kàrdavan. La llegenda de l'impostor. Col!lecció 
Kimera. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
Primer lliurament de la trilogia del dramaturg Carles Batlle que entra 
així en el gènere de la novel·la. Ambientació basada en l’Alta 
Garrotxa. 'La llegenda de l’impostor' proposa una història 
d’aventures situada en un món imaginari i aparentment remot, Carr-
Morr. Es tracta d’una novel·la d’iniciació, on el protagonista 
descobrirà el món i a si mateix, inscrita dins del gènere fantasy, amb 
tots els ingredients: llocs salvatges, lluites de poder, ciutats 
fantàstiques, animals fabulosos, viatges en el temps, batalles i 
guerres i històries d’amor. L’autor proposa misteris i enigmes 
aparentment inexplicables que es van aclarint al llarg de la trilogia. 
En Pol Bàrsac es despenja del balcó de casa seva i s’escapa de la 
policia; volen arrestar-lo per activitats de sabotatge a les 
manifestacions dels indignats. És així com, amb la idea de passar a 
França, s’interna a peu en les abruptes muntanyes de l’Alta 
Garrotxa... Per un estrany fenomen físic, però, en Pol és transportat 
a una altra dimensió o a una altra temporalitat, en definitiva a un 
univers fantàstic ple de magnífiques ciutats encastellades, animals 
inversemblants i selves frondoses, que curiosament li resulta molt 
familiar. 
 
Anna Bergua. «L'àvia necessita petonets». Il!lustracions de 
Carme Sala. Col!lecció Helena. Editorial Proteus. Barcelona, 
2012. A partir 5 anys. 
Entendre per què l'àvia o l'avi, que abans jugava i explicava 
històries, comença a oblidar els noms, les històries i els jocs, és 
complicat per als infants. Sovint els resulta difícil acceptar el procés 
d'envelliment, sobretot quan va acompanyat de malalties 
degeneratives. No entenen per què els adults tenen buits de 
memòria o per què els avis han de viure amb ells, tot fent trontollar, 
de cop i volta, el seu entorn familiar. El conte explica el que podria 
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ser un cas real, a través dels pensaments i sentiments de la Maite, 
una nena de vuit anys, que ha de fer front a una nova situació: l'àvia 
Maria, que perd memòria i es desorienta amb facilitat, ha d'anar a 
viure amb ella, la seva germana petita i els seus pares. 
 
Bono Bidari. «Jo, Elvis Riboldi, i Boris el superdotat». 
Il!lustracions d'Òscar Julve. Editorial La Galera. Barcelona, 
2012. A partir 9 anys. 
Continua la sèrie d'autoria col·lectiva dels guionistes Jaume 
Copons, Daniel Cerdà, Ramon Cabrera, acompanyats del dibuixant 
Òscar Julve. Després dels títols 'Jo, Elvis Riboldi' i 'Jo, Elvis Riboldi i 
el restaurant xinès', es presenta ara el tercer lliurament com a 
novel·la gràfica amb les aventures surrealistes del petit 
protagonista. Arriba l’estiu i l’Elvis Riboldi se sent emocionat perquè 
sap que podrà passar-s’ho bé amb en Boris. Els dos amics tindran 
tot el temps del món per jugar, parlar i interrogar-se al voltant del 
sentit de la vida. Però un contratemps destarota els plans de l’Elvis. 
Li han donat una beca a en Boris per a la famosa escola Bretania 
per seguir un curs d’estiu per a nens superdotats. Amb en Boris 
internat a Bretania, l’Elvis es mor d’avorriment i enyorança. Quan 
intenta posar-se en contacte amb el seu amic, l’Elvis s’adona que 
alguna cosa no va bé: en Boris no vol saber res d’ell. L’Elvis pren 
una decisió radical: sigui com sigui ingressarà a l’escola per a 
superdotats per poder rescatar en Boris. 
 
Elena Bigas i Mayans. «La biblioteca abandonada». 
Il!lustracions d'Eduard Altarriba. Col!lecció Sopa de Llibres. 
Editorial Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 8 anys. 
L'acció transcorre en un futur pròxim, dins la biblioteca d'una escola 
qualsevol. Els llibres, ordenats a les prestatgeries, estan avorrits; se 
senten abandonats. Les lletres d'aquests llibres tenen la necessitat 
de ser mirades, acariciades i llegides i per això organitzen una 
rebel·lió liderada per les lletres majúscules. Tenint en compte la 
vulnerabilitat de les lletres, aquest fet és molt perillós. Les lletres 
saben molt bé el que volen. Però, ¿ho aconseguiran?. 
 
Maria Jesús Bolta. «Animals!» Il!lustracions de Jesús Huguet. 
Col!lecció El Micalet Galàctic. Bromera Edicions. Alzira, 2012. A 
partir 10 anys. 
La vida a la sabana es revoluciona amb l’arribada d’una família 
d’humans. Els animals els acullen amb entusiasme, però els «dues 
potes» comencen a parlar de roba, treball, ciutat... i altres grans 
idees que els convertiran en animals moderns. Sort que la Lleona 



 31 

Gran té un pla per destapar les vertaderes intencions dels 
nouvinguts, però algú s’atrevirà a ajudar-la? Recuperació del Premi 
Folch i Torres del 2001. 
 
Joan Botta i Orfila. «Dues ratlles vol dir positiu». Col!lecció 
Kimera. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
En Jordi va començar a existir quan dues ratlles van indicar positiu. 
Un positiu en un test d’embaràs que va trastocar per sempre les 
vides dels seus pares. La infància d'en Jordi va ser tan feliç i segura 
com la que poden oferir uns pares superats i estressats. 
L’adolescència li va portar desitjos i somnis. La joventut, ganes de 
menjar-se el món. La maduresa, el descobriment de les regles del 
joc i les ganes de guanyar-lo. La d’en Jordi és una vida que transita 
seguint un guió que l’encamina cap a un final del qual no pot 
escapar. Primera novella de l'autor en un to irònic, sarcàstic i trist, 
que relata la vida d’una persona des que és engendrada fins que es 
mor, repassant tots els moments que podrien haver estat punts 
d’inflexió a diferents futurs, però condueixen la vida pel seu camí 
definitiu: aquell dia al parvulari en què un nen et pren l'entrepà, però 
no plores; l’any que els mestres decideixen que el millor per a tu és 
pujar-te de curs; el dia en què, en comptes d’apuntar-te a guitarra, 
els pares decideixen que aprenguis a tocar el piano... Tot un seguit 
de decisions que, encara que no ho sembli, van guiant el destí 
d’una persona. 
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Àngel Burgas. «Noel et busca». Col!lecció Lluna Roja. Editorial 
La Galera. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
L'Enric es desperta en un hospital. No recorda res. La policia el 
vigila i no sap en qui confiar. L'única alternativa que té és descobrir 
el seu passat a través dels records inconnexos que l'assalten. Però 
de vegades no saber és una protecció i oblidar-ho tot és l'única 
sortida. Només té una certesa, que algú el busca. I no sap si li 
convé que el trobin. 
 
Anna Cabeza. «Les germanes Crostó agència d'investigació. El 
misteri de la tifa de gos abandonada». Il!lustracions de Toni 
Batllori. Col!lecció Joves Lectors. Editorial Bambú. Barcelona, 
2012. A partir 9 anys. 
L’Ascensió, la Carme i la Rosalia no són àvies normals i corrents. 
Viuen amb en Marcel, el nét de l’Ascensió, i comparteixen amb ell 
un passatemps curiós: resoldre misteris. Per això han decidit ajudar 
la seva veïna, la Margarida, a descobrir qui és l’amo del gos que 
cada dia li deixa una tifa davant de la porta. La seva investigació 
s’interposarà en els plans d’uns lladres que acaben de robar l’oficina 
del banc del barri. Els pispes no saben on s’han posat. Armades 
amb agulles de fer mitja, plantofes i perfums anestèsics, les àvies 
estan disposades a tot perquè els lladregots no se surtin amb la 
seva. 
 
Jaume Cabré. «L'any del blauet». Il!lustracions de Pep Boatella. 
Col!lecció L'Odissea. Editorial Estrella Polar-Grup 62. 
Barcelona, 2012. A partir 6 anys. 
Reedició del conte de l'autor de 'Jo confesso', publicat inicialment 
l'any 1981, a l'Editorial Barcanova. Quan el Blauet decideix deixar la 
selva i conèixer món, ha d'aprendre molt sobre els costums del fred 
i de la calor al seu país. A la selva, el temps sempre és el mateix, 
però al seu país, el pas de les estacions ho fa tot més emocionant i 
divertit. 
 
Carles Cano. «La festa monstruosa». Il!lustracions de Paco 
Giménez. Col!lecció El Micalet Galàctic. Bromera Edicions. 
Alzira, 2012. A partir 6 anys. 
Al tenebrós País dels Monstres falta color, tot és gris, blanc i negre, 
amb alguns tocs sangonosos de vermell. Però la mare d’Urk, el més 
bèstia dels monstres petits, coneix una manera senzilla i ràpida 
d’acolorir el país. 
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Pere Comellas. «Ens ha tocat la loteria!». Il!lustracions de 
Teresa Martí. Editorial Takatuka. Barcelona, 2012. A partir 7 
anys. 
A la família del primer tercera, escala H, els ha tocat la loteria. 
Quina sort! Se'ls han acabat els problemes. O no? De sobte 
descobriran que els diners potser fan o potser no fan la felicitat, 
però segur que et compliquen la vida. 
 
Salvador Comelles. «Com gat i gos». Il!lustracions de Valentí 
Gubianas. Col!lecció Pícnic. Editorial Castellnou. A partir 10 
anys. 
Els gats i els gossos tenen fama de no avenir-se gaire. D'aquí ve 
l'expressió "estar com gat i gos". En aquest recull de poemes, hi ha 
gats i gossos de tota mena: un gat presumit, un gos corredor, un gat 
esquiador, un gos llaminer... i un gat i un gos que fan de 
presentadors. 
 
Toni Cotet. «Projecte túning». Col!lecció La Llum del Far. 
Editorial Baula. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
En Jona té 16 anys, fa 4t d'ESO, i té un futur ben negre. L'Adriana 
té 15 anys i ha hagut de fugir del seu poble a causa d'un fet molt 
greu. En Rafa necessita un canvi radical a la seva vida. Per això 
deixarà la seva feina i decidirà ser professor de Secundària. 
Aquestes tres realitats es veuen reflectides en aquesta novel·la que 
relaciona misteris del passat amb altres d'actuals. 
 
Josep-Francesc Delgado. «L'arbre de Nadal torna al bosc». 
Il!lustracions de Carles Arbat. Col!lecció Ala Delta. Editorial 
Baula. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
L'Elisabet té un avet molt bonic que li han comprat per Nadal, amb 
test i arrels perquè s'estima més que l'arbre visqui. L'avet va 
creixent. Però un dia el pare li diu que si s'estima l'arbre l'ha de dur 
al bosc perquè no es mori. 
 
Maria Espluga. «L'Aladern salvatge». Il!lustracions de l'autora. 
Col!lecció Antaviana. Editorial Barcanova. Barcelona, 2012. A 
partir 12 anys. 
L’Aladern i la Dolina, la seva germana, són fills de la muntanya. 
Viuen al Niu d’Àligues, com en diuen ells, i han tingut una infantesa 
feliç. Lliures, corren i cacen amb el seu amic Càdec pels barrancs i 
les tarteres, neden al riu i s’orienten amb el cel estrellat. La seva és 
una terra de gent senzilla, de llamps i de pedres, d’olor de farigola i 
de troncs socarrats. La vida, però, canvia, i d’ençà de la mort de la 
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seva mare i de la marxa del seu pare Llop un neguit cada vegada 
més fort rosega el cor de l’Aladern. Amb quinze anys, l’Aladern se 
sent sol i perdut, i no sap quin és el seu camí. Un dia decideix 
provar si allò que busca ho pot trobar en la màgia, i sense dir-ho a 
ningú, l’Aladern entra a la cova de l’Argelaga. 
 
Antoni Farriols. «La lletra del rei». Col!lecció Antaviana. 
Editorial Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
A en Narcís se li ha girat feina. Li ha caigut a les mans una herència 
amb un encàrrec complicat. El seu avi li demana que recuperi un 
escrit medieval molt important que algú ha robat. Per trobar-lo, 
haurà de viatjar força i descabdellar totes les pistes que el lladre li 
va deixant en forma d’enigmes. Alhora haurà d’escapolir-se d’una 
gent molt perillosa que van al darrere del mateix document i als 
quals, aparentment, no els costa gaire tirar pel dret. Amb tot, no 
haurà d’oblidar-se que la Neus, la seva xicota i companya 
d’aventures, no se n’afarti abans d’hora, de la recerca i d’ell. 
Enigmes, corredisses, nervis, perill i fins la vida en joc per un premi 
estrany que no se sap si s’aconseguirà quan es desperti del malson. 
 
 
Jordi Folck. «Vacances alla romana de la senyoreta Strauss i 
els seus amics». Il!lustracions de Cristina Picazo. Barcelona, 
2012. A partir 10 anys. 
El balneari Dolce Farniente de Roma acull cada any uns convidats 
molt especials, entre els quals la senyoreta Strauss, una gossa de 
llanes vienesa, i els seus amics, animals de companyia d'algunes 
de les famílies més distingides d'Europa. Allí es relaxen i fan 
turisme cultural. Però la desaparició sobtada de la senyoreta 
Strauss obligarà els seus amics a abandonar aquell paradís animal i 
a iniciar la recerca per territoris humans. 
 
Dolors Garcia i Cornellà. «Sota les pedres». Col!lecció Espurna. 
Bromera Edicions. Alzira, 2012. A partir 14 anys. 
Com que les restes arqueològiques seran derruïdes aviat per 
construir un aparcament, la classe de Martí aprofita per visitar-les. 
Quan el noi comenta que els seus avis tenien la casa en aquell lloc, 
es converteix en el centre d’atenció i decideix parlar també del 
dietari i l’arbre genealògic que la seva família conserva des del 
segle XV. L’interès en la història creix, però en Martí sap que no 
hauria de contar res més. Especialment sobre l’objecte misteriós 
soterrat a l’antic solar i sobre la maledicció que ha causat tantes 
desgràcies. Tanmateix, el treball que han de fer per a classe l’obliga 
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a endinsar-se en el passat familiar i, alhora, en una aventura per 
trobar el valuós tresor abans que acabi per sempre sota les pedres. 
 
Anna Gasol i Teresa Blanch. «Nit de fantasmes» i «La carta als 
Reis». Il!lustracions d'Eva Sans. Col!lecció Contes d'Ara. 
Editorial Baula. Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
Nova sèrie adreçada als primers lectors amb breus narracions 
il·lustrades protagonitzades per dos bessons, la Paula i en Marc. Els 
dos descobreixen la natura i el món que els envolta i comparteixen 
aventures i experiències amb els seus amics. Les històries es 
relacionen amb costums o festes populars com en aquest cas, la 
castanyada i l'arribada dels reis mags. 
 
Joan Manuel Gisbert. «La fira de la nit eterna». Col!lecció La 
Llum del Far. Editorial Baula. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
Una fira estranya, amb atraccions misterioses i personal inquietant, 
atreu fins a la fascinació l'Emili, un noi que, per certes 
circumstàncies, és a casa d'un familiar gairebé desconegut per a ell. 
L'Emili sospita que la fira és una aparença que oculta alguna cosa 
més, un espai secret i prodigiós en el qual poden succeir coses 
insospitades o temibles. Serà la pàl·lida i enigmàtica Georgia qui 
s'oferirà com a guia cap a allò que sorgeix a la zona més 
desconeguda de la nit. 
 
Joaquim Haro. «Quinito... un nou curs!» Il!lustracions de 
Miquel Rabert. Col!lecció Sopa de Llibres. Editorial Barcanova. 
Barcelona, 2012. A partir 10 anys. 
En Quinito deixa l'escola que l'ha vist créixer i, lluny del seu petit 
poble, comença un nou curs a la ciutat. Però el col·legi és molt 
diferent, i també ho són els companys, els mestres... i els costums. 
Troba molt a faltar la seva antiga escola, els seus amics i, fins i tot, 
la seva mestra. Sort que cada tarda, en arribar al seu poble, pot 
retrobar els antics companys, els jocs de sempre, els paisatges 
coneguts i les rialles de costum. 
 
Núria Homs. «Quina àvia que tinc!». Il!lustracions d'Óscar 
Julve. Col!lecciço El Petit Univers. Editorial Barcanova. 
Barcelona, 2012. A partir 3 anys. 
L’àvia és un personatge entranyable en la família i sovint els petits 
de la casa estableixen amb ella una relació molt ferma. L’àvia del 
conte és una fada fadrina: és imaginativa, generosa, tendra i molt 
sàvia. És un personatge en el qual els infants troben un referent i la 
complicitat que cerquen. 
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Manel Joan i Arinyó. «L'any que vam córrer perillosament». 
Col!lecció Espurna. Bromera Edicions. Alzira, 2012. A partir 14 
anys. 
La protagonista, Linda, descobreix el món de les motos arran del 
treball dels seus pares al nou circuit. Aviat se sent enlluernada per 
aquest univers de velocitat i, especialment, per un dels corredors, 
Roger. Per això, quan li proposa que formi part del seu equip, Linda 
comença una vida frenètica entre curses i premis, mentre la 
complicitat entre els dos creix dia a dia. Ara bé, la prioritat absoluta 
de Roger és guanyar el campionat del món i no vol que res, tampoc 
Linda, el descentri del seu objectiu. A la final del mundial, un sinistre 
corredor posa en perill el somni de Roger amb una fosca estratègia i 
desencadena una lluita trepidant, tan veloç com les motos 
protagonistes, en la qual Linda esdevindrà clau. 
 
Enric Larreula. «La gorra de plat». Il!lustracions de Mercè 
Arànega. Col!lecció Ala Delta. Editorial Baula. Barcelona, 2012. 
A partir 5 anys. 
La mona d'aquesta història és gairebé de veritat, tant, que pretén 
enriquir-se cobrant peatge a la resta d'animals de la selva on viu, 
gràcies a una gorra de plat que s'ha trobat casualment. Ja s'imagina 
amb la panxa plena de cacauets, ajaguda a l'ombra d'un arbre. 
 
Gemma Lienas. «La Carlota obre els ulls». Col!lecció Narrativa. 
Editorial Empúries. Barcelona, 2012. A partir 15 anys. 
L'edició reuneix dues de les novel·les publicades anteriorment: El 
diari lila de la Carlota i El diari blau de la Carlota. De tots els diaris 
de la Carlota publicats fins ara, aquest dos tenen una estreta 
relació. El primer explica les desigualtats encara existena a la 
societat entre dones i homes i de quina manera es pot lluitar per 
esborrar-les. El segon gira al voltant dels mecanismes de la 
violència, tant pel que fa a la violència a les aules, com a la 
violència dins de la família com, sobretot, a la violència de gènere. 
L'edició afegeix una introducció de l'autora que explica com va 
sorgir la idea d'escriure cadascun dels dos diaris. 
 
Gemma Lienas. «La nit de Halloween». Col!lecció La Tribu de 
Camelot. Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A 
partir 10 anys. 
La Carlota i la seva colla estan acostumats a resoldre misteris, però 
aquesta vegada s’hauran d’enfrontar a unes situacions ben 
estranyes: un mico fosforescent en una festa, una dona amb una 
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caçadora de color rosa xiclet molt sospitosa, uns panellets fets amb 
una finalitat ben estranya, i una nit de Halloween... al cementiri! Sort 
que la Tribu, com sempre, està preparada! 
 
Gemma Lienas. «El club dels maleïts 1. Maleïda germana». 
Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 10 
anys. 
Primer dia d’institut. El protagonista està encantat de no haver 
d’anar més a l’escola, però té una mica de recança quan pensa que 
va a un lloc que no coneix, amb companys nous i amb professors 
totalment desconeguts. Es nota la panxa estranya, com si li volessin 
papallones. Sort que també hi seran en Nil i en Lluc, els seus millors 
amics. Però tots tres són uns friquis i pringats. A veure si en 
Marcpower els pot donar un cop de mà. 
 
Eli Llorens. «El balneari dels àngels». Col!lecció Esplai. 
Edicions del Bullent. Picanya, 2012. A partir 14 anys. 
Fa quinze anys que la Cris no anava al poble. Tot ha canviat molt. 
Ara ella és una forense experimentada i algú la reclama des de 
l'altre món. Haurà d'enfrontar-se a fets i persones que la van marcar 
i també a records que havia superat com la colla d'amics, el primer 
amor... Tot plegat l'afecta massa personalment. Però no hi pot 
haver lloc per a la nostàlgia i ha de resoldre un cas i els 
esdeveniments posen la seva vida en greu perill. Amb l'ajuda del 
seu grup d'investigació i la providència divina de Lakshmi, la Cris 
arribarà al cor de la trama del Balneari dels Àngels. 
 
Enric Lluch. «Una setmana de contes». Il!lustracions d'Armand 
Gonzàlez. Col!lecció El Micalet Galàctic. Bromera Edicions. 
Alzira, 2012. A partir 8 anys. 
Això diu que era i no era un llibre habitat per donyets i pirates, per 
dracs i herois, per reis i bruixes, on els tres porquets jugaven a 
futbol i la Caputxeta plantava al llop... Ple de màgia i fantasia, però 
també de valors, ironia i saviesa popular, amb aquest recull de 60 
contes s'assaboreix el plaer de llegir i de contar històries que ens 
faran riure i somiar a grans i petits. Indicació en cada conte per als 
lectors adults amb la durada que és d'entre un i deu minuts. 
 
Maria-Mercè Marçal. «Uf, quin dissabte rateta Arbequina!». 
Il!lustracions de Magda Marçal. Col!lecció L'Odissea. Editorial 
Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 6 anys. 
Un conte inèdit de la narradora i poeta Maria-Mercè Marçal 
(Barcelona, 1952-1998) que ha estat il·lustrat per la seva germana 
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Magda i que recrea el popular conte de la rateta que escombrava 
l’escaleta. Però ampliant-lo amb la història d’una cosina seva de 
lluny, la rateta Arbequina (nom d'oliva amb denominació d'origen), 
viva com una centella i llesta com l’ull del vent. L'Arbequina sempre 
va atrafegada, amunt i avall, amb la càmera a punt; perquè per 
guanyar-se el pa i el formatge, i també per plaer, fa una foto rere 
l’altra. 
 
Glòria Marín. «Història del Perdut». Il!lustracions de Núria 
Feijoó. Col!lecció Sopa de Llibres. Editorial Barcanova. 
Barcelona, 2012. A partir de 8 anys. 
Un ou va a parar de manera inesperada a les mans del Jan, un noi 
d’uns vuit anys que està a punt d’acabar l’escola i de començar les 
vacances d’estiu. De l’ou neix un pollet que es transformarà en un 
ocell exòtic i molt trempat que farà les delícies del noi i del seu avi i 
que portarà moltes sorpreses inesperades i capgirarà a tota la 
família. 
 
Francesc Miralles. «Oblivion 2». Col!lecció Lluna Roja. Editorial 
La Galera. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
Després d’una estada a la Península plena d’estranyes aventures, 
en Sasha torna a la seva illa natal, la Graciosa, per cursar el 
batxillerat. Des del primer moment se n’adona que alguna cosa ha 
canviat a l’illa, on tracta de reprendre la seva vida després d’haver 
perdut el rastre de la Ivonne, l’única noia de la que ha estat 
enamorat. Nota que els seus veïns el miren amb recel, mentre els 
seus pares gaudeixen d’un alt nivell de vida sense aclarir l’origen 
dels diners. Mentre comença a sospitar que l’experiment al que va 
ser sotmès un mes abans no ha fet més que començar, en Sasha 
detecta una presència estranya a l’illot de les 300 ànimes. Algú o 
alguna cosa es mou pels paisatges gairebé marcians esperant el 
moment d’actuar. Durant una expedició en solitari, descobreix la 
brillantor d’Øbliviøn al nord desèrtic de l’illa. En Sasha creuarà la 
porta metàl·lica, tot i que sap que fent-ho dinamita qualsevol 
possibilitat i esperança de tornar a la normalitat. Tot el seu món està 
a punt de canviar d’una manera que és incapaç d’imaginar-se. 
 
Jordi Ortiz. «In absentia». Col!lecció Antaviana. Editorial 
Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
Els contactes amb la Terra són prohibits. És un planeta que no 
reuneix les condicions per formar part de la Federació. Els terrestres 
són una civilització violenta que evoluciona molt ràpidament. Alguns 
membres del Consell temen per la seguretat de la galàxia si els 
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terrestres arriben a posseir els coneixements tècnics que s’han 
acumulat durant milions d’anys d’existència de civilitzacions 
intel·ligents.Bardakul, ambaixador de Jaifafà, serà un dels pocs que 
defensaran la Terra. Després d’un primer veredicte desfavorable, 
l’autoritzaran a viatjar a la Terra i raptar-ne dos habitants. 
 
Mar Pavón. «Un bon dia, un barret». Il!lustracions d'Anna 
Clariana. Col!lecció Sopa de Llibres. Editorial Barcanova. 
Barcelona, 2012. A partir 6 anys. 
Un barret surt volant de l'aparador de la barreteria i es va encaixant 
al cap d'estambòtics personatges. A tots ells formula la mateixa 
endevinalla: "Sóc el barret que dóna briu i ombriu i teu seré si em 
nom dius." Però cap de les respostes que li donen no és la bona. El 
barret, finalment, coneix la Lia, una nena d'allò més eixerida i amb 
tot el temps del món per endavant. 
 
Nathalie Pons. «El jardí de les papallones». Il!lustracions d'Eva 
Sans. Col!lecció Sopa de Llibres. Editorial Barcanova. 
Barcelona, 2012. A partir 8 anys. 
La Maria és una nena que vol saber per què té la pell negra. Capítol 
a capítol, el seu avi li explica una aventura que va passar fa anys a 
la selva del Camerun i que farà descobrir a la Maria un país llunyà 
que, a més, explica els seus orígens i els d'una part de la seva 
família. La novel·la se situa a l'Àfrica central i a Europa i parla de 
l'amor, la natura, els llaços familiars i els sentiments de les 
persones, comuns a totes les cultures. 
 
Núria Pradas. «Koknom. Una aventura en terres maies». 
Col!lecció Grans Lectors. Editorial Bambú. Barcelona, 2012. A 
partir 10 anys. 
Després de les aventures de l’antic Egipte i amb els víkings, en 
Víctor torna a viatjar en el temps i acaba en terres maies. Convertit 
en el koknom —el guardià del jove príncep hereu—, tindrà la missió 
de protegir el futur rei Pakal fins que sigui coronat. Una tasca gens 
fàcil si vius envoltat d’enemics tan ferotges com els homes d’Uneh 
Chan, el terrible Serpent Enroscada. Amb nous amics, en Víctor 
s’enfrontarà a grans peripècies i aventures com ara vèncer un 
jaguar o presenciar els perillosos entreteniments d’una civilització 
de costums esgarrifosos. Aquesta missió, tanmateix, li ofereix una 
última sorpresa: l’amor de l’Ix Kay. 
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Lluís Prats. «La petita coral de la senyoreta Collignon». 
Il!lustració coberta: Jordi Vila Delclòs. Col!lecció Grans 
Lectors. Editorial Bambú. Barcelona, 2012. A partir 11 anys. 
La senyoreta Collignon ensenya francès i música en una escola de 
la zona alta de Barcelona. Sobtadament, l'administració l'obliga a 
abandonar l'escola i la traslladen a un centre del Raval, amb 
alumnes de nacionalitats i cultures molt diferents. La seva vida en 
aquest barri popular farà un gir i se li presentarà un nou repte, la 
senyoreta Collignon implicarà els seus alumnes en un projecte molt 
ambiciós: la Coral de l'Arc de Sant Martí. 
 
Elisenda Roca. «No som els tres porquets!» Il!lustracions de 
Cristina Losantos. Col!lecció Primers Lectors. Editorial Bambú. 
A partir de 7 anys. 
Història de tres germans que van bruts com guilles, que són molt 
desordenats i que sempre van malgirbats. Quan aquesta actitud faci 
que els amics se n’allunyin, tips de la ferum, el director de l’escola 
els proposarà un pacte. Seran capaços d’anar nets i endreçats una 
setmana? El conte ensenya als petits lectors la importància dels 
hàbits d’higiene. 
 
Roser Rimbau. «El gol». Il!lustracions de Pep Rimbau. Editorial 
Takatuka. Barcelona, 2012. A partir 7 anys. 
Cada tarda, en Jan i la seva germana Lola van al parc a jugar a 
futbol. En Jan, el més petit de la colla, sempre ha de fer de porter. 
Avui, un penal pot decidir el partit. I en Tomàs vol ocupar el lloc d'en 
Jan. "És un patata!", diu. La Lola, però, s'hi oposa. 
 
Maria Mercè Roca. «Un Romeu de pega dolça». Il!lustracions de 
Bernadette Cuixart. Col!lecció Sopa de Llibres. Editorial 
Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 6 anys. 
L’escola del llop Pepito fa cent anys i, per celebrar-ho, la senyoreta 
decideix que a la seva classe faran una obra de teatre: 'Romeu i 
Julieta'. Tothom s’hi esforça de valent. La Júlia i en Joan Porquet 
fan de protagonistes, i en els assajos tot surt d’allò més bé. Segur 
que triomfaran. Però quan estan a punt d’estrenar l’obra, el destí vol 
que el llop Pepito hagi de fer de Romeu, i el món li cau a sobre. 
Perquè en Pepito, per més que s’hi esforci, és incapaç d’aprendre’s 
ni una frase del text. 
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Montserrat Roca i Reguant. «El David visita el Liceu». 
Il!lustracions de Joan M. Celorio. Pròleg de Joan Matabosch. 
Col!lecció El Cran. Editorial El Cep i la Nansa. Vilanova i la 
Geltrú, 2012. A partir 10 anys. 
Els dos joves protagonistes expliquen una visita al Liceu 
acompanyats per les muses de les pintures del sostre del Saló dels 
Miralls: Melpòmene, Euterpe, Terpsícore i Clio. Totes les filles de 
Zeus posen el seu gra de sorra perquè les coses vagin bé encara 
que s'hagin d'absentar del Parnàs del Saló dels Miralls. Fins i tot 
Urània resol els problemes tècnics de les produccions u s'assegura 
que les peces dels decorats arribin a temps. 
 
Josep Sampere. «La nit dels ocells transparents». Col!lecció 
Singular. Editorial Barcanova. Barce,ona, 2012. A partir 14 
anys. 
Una novel·la que transita pels viaranys i laberints dels somnis, les 
visions, els plans de la realitat diferents i els episodis al·lucinants. 
Potser s'hi pot arribar a conèixer fins i tot Déu en persona, i també 
s'hi pot descobrir com certes llegendes poden convertir-se en fets 
reals. 
 
Jordi Sierra i Fabra. «La tomba misteriosa». Il!lustracions de 
Josep Rodés. Col!lecció Primers Lectors. Editorial Bambú. 
Barcelona, 2012. A partir 7 anys. 
En Rossend és de vacances a Egipte amb el seu pare, un 
arqueòleg. Al campament, es fa amic de l’Aliya, la filla del capataç 
del seu pare. Un dia, els pares no tornen al campament. ¿Es deu 
haver venjat la mòmia? Si els volen trobar amb vida hauran de 
resoldre uns quants enigmes. El temps corre en contra seva. 
 
Josep Vallverdú. «Terra de llops». Col!lecció Lo Marraco. 
Pagès Editors. Lleida, 2012. A partir 15 anys. 
L’acció està situada a la Grècia antiga, en un món ple de batalles i 
lluites entre bons i dolents. L’argument gira a l’entorn del rei Tereu 
de Tràcia i les seves peripècies, després que ha ajudat el rei 
d’Atenes a lluitar contra els estrangers que l’havien envaït aquesta 
ciutat. Tereu, ja de retorn al seu tron, carregat de riqueses i casat 
amb Procne, filla gran de Pandió rei d’Atenes, és empresonat per 
pirates, i esclavitzat. S’escapa i retorna a la seva pàtria, però el seu 
propi fill el desterra i el mata. L’autor utilitza recursos del relat 
clàssic de l’Odissea i de l’Eneida i planteja la dicotomia entre l’home 
i la bèstia, entre la natura i la cultura (aquí Atenes versus Tràcia).  
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Tomàs Vibot. «El barruget i el fuster de Sant Jordi« i «Na Peix 
Frit». Il!lustracions d'Aina Cifre. Col!lecció Llegendes de les 
Balears. Editorial El Gall Editor. Pollença, 2012. A partir 7 anys. 
Amb aquest dos exemplars, la col·lecció s'acosta als 25 títols que 
recullen llegendes diverses de les Illes com aquestes dues, una 
d'Eivissa i Formentera, i una altra de Mallorca. L'adaptació manté 
l'essència de cadascuna de les històries amb un llenguatge viu i ric 
que és accesible als lectors actuals als quals s'adreça. 
 
Peter Walker. «La nit dels zombis mutants / Atrapat al Zombi 
Park / El secret de Morisville». Col!lecció Zona Zombi. 
Il!lustracions de Bié. Edicions Baula. Barcelona, 2012. A partir 9 
anys. 
Tres primers títols de la nova sèrie de l'autor de ficció Peter Walwer 
(pseudònim d'Òscar Vendrell). El camí de les vides dels éssers 
humans és ple d'enigmes per resoldre, de paranys i de perills, de 
monstres imaginaris, però també de monstres de veritat. Per sort, hi 
ha gent experta que els combat i que pot salvar la humanitat de 
l'extinció. Sense ells, la humanitat estaria perduda. La Colla Az n'és 
un exemple. El món viu al marge d'aquesta realitat, però Peter 
Walker ho explica als lectors. 
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Traduccions 
 
Isabel Abedi. «La Lola Cor de Lleó». Traducció de Carles 
Andreu. Il!lustracions de Dagmar Henze. Col!lecció Lola. 
Editorial Estrella Polar. Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
La Lola Cor de Lleó rescata els animals ferits i se’ls emporta amb 
avió a la seva pacífica reserva natural. Si més no a les nits, perquè 
durant el dia els animals no són el seu fort: la gata Blancaneus no 
es deixa acariciar. Tant de bo fos tan confiada com la Blanqueta, la 
cabra del circ, amb qui farà un viatge amb la seva supernau 
espacial. 
 
Irene Adler. «Sherlock, Lupin i jo. El trio de la dama negra». 
Traducció de Maria Dolors Ventós. Editorial Estrella Polar - 
Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 10 anys. 
Un succés terrible trasbalsa la tranquil·la ciutat de Saint-Malo. 
Sherlock Holmes, Arseni Lupin i Irene Adler es coneixen l'estiu del 
1870 a Saint-Malo. Tots tres haurien d'estar de vacances, però el 
destí els capgira els plans. Els tres nois es troben involucrats en un 
remolí de delictes: un collaret de diamants que desapareix en el no 
res, un mort que troben a la platja i una silueta fosca que apareix i 
desapareix per les teulades de la ciutat. La policia avança a cegues. 
Algú altre haurà de resoldre el cas. 
 
Ana Alonso i Javier Pelegrín. «La cambra de vidre» i «La 
caverna maragda». Traducció de Ferran Gibert. Il!lustracions 
de Xöul. Col!lecció Agència Salamandra. Editorial La Galera. 
Barcelona, 2012. A partir 10 anys. 
Continua la sèrie de l'agència de detectius amb 'La cambra de 
cristall¡ on La Viviana i l’Ariel es presenten al castell de Craig 
Dannan per resoldre un estrany misteri: dos famosos astrònoms 
han desaparegut mentre es trobaven observant el firmament des de 
l’observatori del castell, conegut com la Cambra de Cristall. Els dos 
mags de l’Agència Salamandra intenten trobar el nexe comú entre 
les dues desaparicions: es tracta d’una misteriosa constel·lació 
anomenada Évora, relacionada amb el destí del príncep hereu. Però 
el cas es complica quan la dama Cora, senyora de Craig Dannan 
els rebel·la el que sap d’aquell hereu... que no és, com tots creuen, 
el príncep Valdur. I en el relat 'La caverna Maragda', la Viviana i 
l’Ariel han estat contractats per Lord Hutton, un excèntric milionari 
convençut que algú del seu entorn l’està enverinant lentament. Les 
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rareses de Lord Hutton fan que el cas, al principi, no sembli molt 
prometedor, però l’Ariel s’entossudeix a acceptar-lo perquè la 
mansió del seu client es troba a prop de la cova en viu el seu pare, 
a qui vol visitar. A la mansió de Lord Hutton, la Viviana i l’Ariel 
s’hauran d’enfrontar a la hostilitat dels vius i a la dels fantasmes. 
Aviat descobriran que Lord Hutton amaga alguna cosa. En realitat el 
seu client és el propietari d’El cofre de l’altre món, un objecte mític 
que se suposa que havia desaparegut en un naufragi anys enrere, 
quan Lord Hutton era un mariner al servei de la Corona. 
 
Francesco Altan. «El pit-roig Pep i la neu». Il!lustracions de 
l'autor. Col!lecció Primeres Pàgines. Edicions Castellnou. 
Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
Primeres lectures amb històries quotidianes, amb làmines 
il·lustrades, i un annex amb propostes d'activitats que es poden 
ampliar també a través de la pàgina de la col·lecció a Internet, en 
una proposta interactiva per als més petits. 
 
Pierdomenico Baccalario. «La veritable història del capità 
Garfi». Traducció de Jaume Copons. Col!lecció Narrativa 
Singular. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. A partir 10 anys. 
El 28 d’abril de 1829 neix un nen que podria canviar la sort 
d’Anglaterra: és fill il·legítim del rei Jordi IV, per això l’aparten de la 
cort. Exiliat a les Índies Orientals, sempre porta a sobre un rellotge 
antic, l’únic record del seu passat. James Fry, que així és com es 
diu, amb només tretze anys comença la seva carrera com a pirata, i 
es converteix en l’home més buscat de l’Imperi. Passarà a la 
història com: el jove lord, el descalç, o el príncep dels mars, però 
ningú no sap que en realitat ell és el conegut i temible Capità Garfi. 
 
Prunella Bat. «El retorn de la Ventafocs». Col!lecció Escola de 
Princeses. Editorial Estrella Polar-Grup 62. Barcelona, 2012. A 
partir 9 anys. 
Hi havia una vegada la bella actriu de la pel·lícula 'Sabates d'or', 
una de preferides de la Vicky, que va desaparèixer 
inexplicablement, portant a sobre les precioses sabates. Després de 
molts anys, una trobada inesperada ajudarà a la Vicky i les seves 
amigues a descobrir el veritable final de la història. 
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Rüdiger Bertram. «Coolman i jo. Tots a cobert!». Traducció de 
Ramon Monton. Il!lustracions de Heribert Schulmeyer. 
Col!lecció Esfera. Bromera Edicions, Alzira, 2012. A partir 7 
anys. 
Dues setmanes a Londres és una proposta que sona fantàstic. Però 
no ho és gens si un s'anomena Kai, i si contínuament el persegueix 
un malson amb potes anomenat Coolman. En Coolman sempre ho 
sap tot millor que ningú. Tot i que no ha estat el culpable que no es 
quedessin a Londres, sí que ho ha estat del fet que hagin anat de 
desgràcia en desgràcia. I això malgrat que ha hagut de 
desemmascarar un impostor! Però, esclar, per a en Coolman és una 
ximpleria de no res. Segon títol de la sèrie que combina text i còmic 
amb tires il·lustrades dins el text. 
 
Enid Blyton. «Contes per anar a dormir». Il!lustracions 
d'Escletxa. Col!lecció La Lluna de Paper. Editorial Estrella Polar 
- Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
Recull de contes de l'escriptora més prolífica i popular del segle 
passat, recollits en aquesta ocasió per la seva filla Gillian la qual 
confessa que, de petita, es pensava que tots els contes que la seva 
mare feia els escrivia per a ella perquè li llegia una història cada nit 
abans d'anar a dormi. Contes de bruixes, fades i màgia; d'altres 
protagonitzats per animals: gossos, gats, coloms, peixos de colors, 
tortugues i gallines. I sempre hi apareixen joguines i criatures. 
 
Raffaella Bolaffio. «El Bru i la Blanca». Il!lustracions de l'autora. 
Col!lecció Primeres Pàgines. Edicions Castellnou. Barcelona, 
2012. A partir 5 anys. 
Primeres lectures amb històries quotidianes, amb làmines 
il·lustrades, i un annex amb propostes d'activitats que es poden 
ampliar també a través de la pàgina de la col·lecció a Internet, en 
una proposta interactiva per als més petits. 
 
Anne-Laure Bondoux. «Les llàgrimes de l'assassí». Traducció 
de Mercè Molist. Il!lustració coberta extreta de la novel!la 
gràfica de Thierry Murat. Editorial Baula. Barcelona, 2012. A 
partir 14 anys. 
Aquell lloc era la fi del món i a la casa de Paolo Poloverdo ningú no 
hi arribava per casualitat i el qui ho feia en fugia. Però un dia hi va 
arribar un malànima, un assassí, amb la intenció de quedar-s'hi. Un 
viatge commovedor a l'extrem sud de Xile i uns personatges que 
caminen al llindar de la humanitat. 
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Mahilde Bonetti. «Amigues i rivals». Traducció de Marta 
Pasqual. Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A 
partir 8 anys. 
L'estiu s'acosta i tot i que les classes al Palestrella estan a punt 
d'acabar, l'estat d'ànim de la Cleo, l'Angèlica i la Sàdia està una 
mica alterat. La seva entrenadora ha organitzat un campus de 
patinatge a la muntanya amb un professor excepcional: el campió 
mundial Dimitri Zarevich. En la primera lliçó, la Sàdia rep milers 
d'elogis, per això la Jasmina, envejosa, buscarà la manera de 
posar-la en situacions difícils. 
 

 
 
Rocío Carmona. «El cor de la Hannah». Traducció de Xavier 
Solsona. Col3lecció Lluna Roja. Editorial La Galera. Barcelona, 
2012. A partir 14 anys. 
L'autora de 'La gramàtica de l'amor' i cantant del grup Nikosia torna 
amb la seva segona novel·la. La Hannah Schwartz és una noia que 
viu en una comunitat amish de Pennsilvània. Passa els dies en 
l’entorn aïllat i rígid d’una societat rural que en ple segle XXI, 
segueix vivint amb les normes i els codis del XVII. El dia que fa 16 
anys, els seus pares pinten el portal de casa seva de color blau per 
mostrar als seus veïns que en aquesta casa hi viu una noia en edat 
de casar-se. Però es produeix un esdeveniment únic a la història del 
poble: per primera vegada en dècades es permet l’entrada d’un 
foraster al poble. En Daniel és un jove fotògraf amb molt de talent 
que acaba d’arribar de Seattle i que somia amb treballar algun dia a 
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una revista de Nova York. Està fent un reportatge sobre els amish. 
Els vells de la comunitat li permeten entrar al poble perquè creuen 
que això ajudarà a millorar la seva imatge entre els veïns. El 
foraster viurà uns dies com un membre més dels amish i haurà de 
seguir els seus costums. La Hannah de seguida sentirà alguna cosa 
per ell i en Daniel s’enamorarà d’ella a l’instant. Junts repassaran 
les grans cançons d’amor de tots els temps. Quan la família de la 
noia descobreix la seva relació, prohibeix que es vegin i acaben fent 
fora en Daniel del poble. Però la Hannah decidirà utilitzar els seus 
estalvis per escapar-se del poble i viatjar fins a Nova York a buscar 
en Daniel per viure el seu amor. 
 
Nicoletta Costa. «La gallina Caterina». Il!lustracions de l'autora. 
Col!lecció Primeres Pàgines. Edicions Castellnou. Barcelona, 
2012. A partir 5 anys. 
Primeres lectures amb històries quotidianes, amb làmines 
il·lustrades, i un annex amb propostes d'activitats que es poden 
ampliar també a través de la pàgina de la col·lecció a Internet, en 
una proposta interactiva per als més petits. 
 
Gitty Daneshvari. «Monstramigues per sempre». Traducció de 
Maria Àngels Guiu Vidal. Col!lecció L'Illa del Temps. Editorial 
Estrella Polar-Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
És el primer dia de la Rochelle Goyle, la Venus McFlytrap i la 
Robecca Steam a Monster High un exclusiu institut de renom 
internacional on poden estudiar els monstres. Les noies es 
converteixen ben aviat en monstramigues mentre assisteixen a 
classes de Literatura Monstruosa o Ciència Boja. També coneixen 
la Frankie Stein, amb la qual s'avenen molt, i la Cleo de Nile, amb 
qui, en canvi, no connecten gens. Però aquest trio no són les 
úniques monstres noves a l'institut; també hi ha la Sylphia Flapper, 
la professora de Xiuxiuejos a dragons, i el seu exèrcit de trols, que 
patrullen pels passadissos. I mentre la resta d'estudiants comença a 
actuar com si la Sylphia fos la mestra més fantàstica que haguessin 
tingut mai, les monstramigues descobreixen que encapçala un 
complot per fer-se amb el control de l'institut. 
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© Il·lustració de Mònica Armiño / Editorial Barcanova 
 
Charles Dickens. «Oliver Twist». Adaptació, introducció, 
apèndix i notes de Lourdes Iñíguez. Traducció de M. Mercè 
Estévez. Il!lustracions de Mònica Armiño. Col!lecció Clàssics a 
Mida. Editorial Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 12 anys. 
Edició singular il·lustrada amb làmines que donen relleu als 
principals personatges del clàssic. L'obra explica les aventures del 
seu protagonista per sobreviure en una societat dura i cruel amb els 
més febles. Ambientada a Londres i la seva rodalia, Charles 
Dickens retrata alguns ambients sòrdids de l'època, en els quals els 
infants eren explotats per treballar o per cometre delictes. La lluita 
del dèbil contra el fort i del bé contra el mal són temes presents al 
llarg de tota la novel·la, que mostra les peripècies del jove Oliver 
Twist fins que és capaç de sortir-se'n i trobar el seu camí. 
 
Roddy Doyle. «Com un llebrer». Traducció d'Ernest Riera. 
Col!lecció Grans Lectors. Editorial Bambú. Barcelona, 2012. A 
partir 12 anys. 
Scarlett, Mary, Tansey, Emer. Mares i filles, àvies i nétes. Quatre 
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generacions, quatre dones d’una família irlandesa emprenen un 
viatge inoblidable al passat que els ajudarà a acceptar el present i a 
encarar el futur. La Mary sap que la flama de la seva àvia ja 
s’apaga. Per primer cop a la vida té la mort ben a la vora i no sap 
què fer-ne, de la por de no tornar a veure mai més una de les 
persones que més s’estima d’aquest món. I quan la tristesa i les 
preguntes sense resposta ja comencen a pesar-li massa, se li 
apareix una noia misteriosa i li fa una proposta que li canviarà la 
vida. Una novel·la divertida i entranyable que no et deixarà 
indiferent. 
 
Miriam Dubini. «El sortilegi clorofil!la» i «Les libèl!lules 
diamantines». Traducció de Xavier Solsona. Il!lustracions 
d'Alessandra Sorrentino. Col!lecció Leila Blue. Editorial La 
Galera. Barcelona, 2012. A partir 8 anys. 
Els llibres de la sèrie acompanyen retallables i un codi màgic de la 
bruixa a l'interior. En el primers dels dos títols, al màgic soterrani del 
Primrose arriba un misteriós missatge que invoca l'ajuda de la 
bruixeta més desordenada del món. La Leila haurà d'afrontar la 
seva primera missió com a bruixa. L'espera, però, una sorpresa 
desagradable: el missatge arriba des del jardí de la seva pitjor 
enemiga, l'Ivy Bullitpot, que ha estat proclamada la nova reina de 
les bruixes. Amb l'ajuda de l'inseparable Florià, la Leila volarà fins 
als meravellosos fiords noruecs on, entre arpes encantades i llops 
que parlen, descobrirà la màgia més poderosa: el perdó. I en el 
segon dels llibres, hi ha una nova Germana de l'etern desordre, i ha 
revelat a la Leila un secret que trasbalsarà la seva vida: la seva 
mare és viva. La Grace està presonera al castell de la 
Blanquíssima, la pitjor i més malvada de les bruixes. Per alliberar-la, 
la Leila haurà de fer un viatge farcit de perills, maleficis i trampes. I, 
a més, s'haurà d'enfrontar a un exèrcit de libèl·lules indestructibles 
com el diamant. 
 
Janet Fowley. «Muncle Trogg i l'ase volador». Traducció 
d'Armand Carabén. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. A 
partir 9 anys. 
El perill ha passat en el món dels gegants. Muncle Trogg ha trobat 
un lloc que li pertany, Montgruny té un nou savi i els gegants estan 
de celebració. Però de cop els amenaça un nou perill molt més gran 
que l’anterior. L’aparició d’un ase molt estrany que vola i que és 
adorat per tots els gegants. 
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Luigi Garlando. «Reporters Gol! 3, 2 1... Acció». Traducció 
d'Oriol Sánchez. Il!lustracions de Valentino Forlini. Col!lecció 
Reporters. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
Apareix Reporters, el nou diari amb les últimes notícies del barri. En 
Lino, el director, ha reunit i entrenat a un equip de joves periodistes: 
en Tommi s’ocuparà dels esports, en Dante de les cròniques, i 
l’Egle cobrirà les curiositats. Pocs dies després de la inauguració del 
diari, es gira molta feina a la redacció: acaben de tancar el camp del 
Gatto, i els joves reporters estaran disposats a arribar fins al final 
per descobrir-ne el perquè. 
 
Alessandro Gatti. «En Klincus Escorça i el caçador de les 
neus». Col!lecció Klincus. Editorial Estrella Polar - Grup 62. 
Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
¿Què se n'ha fet del circ Libèl·lula? Falten poques hores per la 
Festa de les Branques Blanques i tothom espera que arribi el Circ 
Libèl·lula. El temps passa i no hi ha cap rastre del circ. En Klincus 
Escorça sap que cal actuar de seguida. 
 
Adam Gidwitz. «Un somriure vermell com la sang». Traducció 
de Montserrat Camps. Col!lecció Kimera. Editorial La Galera. 
Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
Hansel i Gretel surten un dia del seu propi conte per introduir-se en 
vuit altres contes populars convertits en clàssics pels germans 
Grimm. Al llarg d’un periple ple d’obscurs perills, el lector descobreix 
l’origen real de moltes de les històries. ¿D’on venen les cases 
comestibles, les engrunes de pa o les pròpies bruixes? El text 
descobreix la veritat darrere la simbologia i descobreix les llegendes 
originals en què es van basar els germans Grimm per escriure 
Hansel i Gretel. L'autor ha recuperat l'essència terrorífica sense 
oblidar l’humor. 
 
Claudia Gray. »Balthazar». Traducció d'Aïda Garcia Pons. 
Col!lecció L'Illa del Temps. Editorial Estrella Polar - Grup 62. 
Barcelona, 2012. A partir 12 anys. 
Fa segles —des que es va convertir en vampir—, que en Balthazar 
no s’enamora. L'amic de la Bianca i en Lucas a l'Acadèmia Mitjanit 
té els seus motius per no permetre’s una emoció tan humana, 
motius que es remunten als seus primers dies com a vampir. Però 
ara la Skye, la víctima del seu pitjor enemic, li despertarà 
sentiments que creia extingits i renunciarà al seu món de solitud per 
protegir-la. Història plena d'amor prohibit i suspens, un dels 
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personatges més estimats de la sèrie Mitjanit, mostra la seva lluita 
per superar el passat i seguir els designis del seu cor. 
 
Lisi Harrison. «Monster High 4: Més morts que mai». Col!lecció: 
L'Illa del Temps. Editorial Estrella Polar-Grup 62. Barcelona, 
2012. A partir 14 anys. 
Els Mac són lliures i la Draculaura mostra els ullals amb orgull. Però 
quan el seu pare la visita per sorpresa tot comença a anar 
malament. El senyor D pensa que els Mac haurien de tenir el seu 
propi institut, i la Lala no està disposada a renunciar als drets que 
tant ha defensat. És una lluita entre pare i filla pels estudiants de 
Salem. Malgrat els desafiaments, la Lala està decidida a salvar el 
Merston High. I podria morir dos cops intentant-ho. Mentrestant, la 
Frankie Stein i la Cleo de Nile competeixen per ser les més populars 
de l’institut i la Melody haurà de prendre una decisió que marcarà la 
seva vida: Seguir la seva vocació artística o renunciar-hi per no 
trencar el cor d’en Jackson. 
 
Stéphane Henrich. «Edèn i Kao». Il!Lustracions de l'autor. 
Col!lecció Helena. Editorial Proteus. Barcelona, 2012. A partir 
de 7 anys. 
Història d'un capità sanguinari, en Lloros, que solca els mars 
sembrant el terror per apoderar-se dels navilis i saquejar-los en 
companyia de la seva tripulació, uns corsaris sense fe ni llei que es 
lliuren amb delit, Lloros no fa res sense consultar-ho abans amb els 
seus assessors, dos lloros ben estranys que no es mouen de les 
seves espatlles. Kao, el lloro vermell que reposa a l'espatlla 
esquerra, molt impulsiu i impacient, sempre preparat per atacar i 
matar. I Edèn, lloro de color verd i situat a l'espatlla dreta, que 
transmet discursos més prudents i racionals. 
 
Erin Hunter. «El bosc dels secrets». Traducció de Montserrat 
Camps. Col!lecció Warriors. Editorial La Galera. Barcelona, 
2012. A partir 10 anys. 
Tercer títol de la saga de Rusty, el gat domèstic convertit en 
guerrer. En aquest cas, la tensió és molt alta al bosc dels clans de 
gats guerrers. Les aliances es trenquen i ningú ja no sap en qui 
confiar o qui pot trair-lo demà. En aquest clima tan volàtil, en Cor de 
Foc ha d'investigar la mort d'en Cua Vermella. El problema és que, 
quan un busca la veritat, ha d'estar disposat a afrontar-la, i en Cor 
de Foc descobrirà secrets amagats que molt bé podrien costar-li la 
vida. 
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Tonya Hurley. «Les escollides». Traducció de Mercè 
Santaulària Campillo. Col!lecció L'Illa del Temps. Editorial 
Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
Quan l’Agnes, la Lucy i la Cecilia ingressen a l’hospital Perpetual 
Help no imaginen que les seves desastroses vides estan a punt de 
canviar. Les tres són joves rebels amb els cors i un munt de somnis 
trencats. La Lucy, superficial i festera, la Cecilia, estrella de rock 
excèntrica i provocadora, i l’Agnes, una romàntica incurable, veuran, 
sorpreses, com entra en escena en Sebastian. Misteriós, seductor, 
atractiu, sembla que els aporta el que sempre havien estat buscant. 
Nova incursió en el gènere de l'autora de 'Ghostgirl'. 
 
Norton Juster. «El peatge màgic». Il!lustracions de Jules 
Feiffer. Traducció de Jordi Martín Lloret. Col!lecció Èxit Rècord. 
Editorial Bambú. Barcelona, 2012. A partir 10 anys. 
En Milo és un noi que s'avorreix amb tot i no troba ni la solta ni la 
volta de les coses fins que un dia, en tornar de l'escola, es troba a la 
seva habitació un paquet enorme d'origen desconegut que conté 
una joguina d'allò més estranya: una cabina de peatge per muntar. 
El Milo, mandrós i descregut, no sospita que, un cop hagi travessat 
la barrera del peatge, s'endinsarà en un món fantàstic on l'esperen 
els amics més increïbles i les aventures més meravelloses que mai 
s'hagi imaginat. Un viatge que li ensenya moltes coses i li canvia la 
vida. Cinquantè aniversari del clàssic de Norton Juster, arquitecte i 
urbanista de professió, nascut el 1929 a Brooklyn (Nova York). 
 
Jacqueline Kelly. «Retorn als salzes». Il!lustracions de Clint 
Young. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. A partir 8 anys. 
Enmig d’un paisatge rural anglès, continuen les aventures del 
senyor Talp i el seu amic, el Rat d’Aigua. Junts, continuen navegant 
pel riu i gaudint de la natura i la tranquil·litat, ben lluny del Bosc 
amenaçador. Però aquesta tranquil·litat dura poc, perquè el seu veí, 
l’excèntric Gripau, sempre en porta alguna de cap. Ara té la dèria de 
viatjar en globus! El Talp, tot i els advertiments assenyats dels 
amics, es deixa convidar a fer un vol. I així comencen les noves 
aventures dels habitants d’aquest racó de món fantàstic. 
 
Klive King. «L'amic secret d'en Barney». Traducció d'Albert 
Jané. Il!lustracions de Carmen Segovia. Col!lecció Èxit Rècord. 
Editorial Bambú. Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
Ningú no creu en Barney quan assegura que ha conegut un noi de 
les cavernes en un abocador que hi ha prop de casa l’àvia, al 
comtat de Kent. Ni tan sols la seva germana Lou se’l pren 
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seriosament. Però en Barney sap que el seu nou amic és ben real 
malgrat que prové d’una altra època, d’una època remota en la qual 
el simple fet de subsistir ja suposava una gran gesta. Acompanya 
en Barney i el seu amic troglodita en una sèrie d’aventures 
divertides i emocionants. Aprendràs a fer foc, atraparàs un parell de 
lladregots de pa sucat amb oli i assistiràs a una festa de disfresses 
en la qual s’ha colat ni més ni menys que un lleopard escapat d’un 
circ. Primera traducció al català del bestseller anglès. Premi Bafta a 
l'adaptació de novel·la per a la BBC. 
 
Jeff Kinney. «Diari del Greg 6. SOS Atrapat en família!». 
Traducció de David Nel!lo. Col!lecció Diari del Grec. Editorial 
Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
En Greg torna a tenir problemes. A les parets de l’escola han 
aparegut unes pintades i ell és el principal sospitós. El més estrany, 
però, és que és innocent, o almenys una mica. Per sort, una nevada 
inesperada anul·la les classes i en Greg es deslliura del càstig. O no 
del tot, perquè ¿hi ha cap càstig pitjor que quedar-se atrapat a casa 
amb la família durant les vacances? 
 
Knister. «Arabesc. Les aventures d'un cavall cavalleresc». 
Traducció d'Oriol Sánchez. Il!lustracions de Thomas Dähne. 
Col!lecció Arabesk. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. A 
partir 8 anys. 
L'autor de la sèrie 'Tina Superbruixa' presenta la trilogia Arabesk 
protagonitzada per una noia que fa de serventa d’un cavaller 
estrafolari i que amaga un secret molt important, mentre fuig de les 
intencions d’un comte malvat amb l’ajuda del seu cavall, que és més 
llest que la fam. L’Eli coneix un monjo jove que és un expert en 
kung-fu i tots tres van al torneig que organitza un comte poderós i 
malvat. L’Eli té sort que en les seves aventures l’acompanyi sempre 
l’Arabesc, un cavall molt intel·ligent amb qui s’entén molt bé. També 
té un misteriós amulet i una daga que li van deixar els seus pares. 
En el relat, no hi falta l'humor propi de l'autor. 
 
Caroline Lawrence. «El cas dels bandirs assassins. Es busca P. 
K. Pinkerton». Traducció de Joan Puntí. Il!lustracions de 
Richard Lawrence. Col!lecció Narrativa Singular. Editorial La 
Galera. Barcelona, 2012. A partir 10 anys. 
En temps de conquesta de l’oest americà, un predicador i la seva 
dona són assassinats per uns fugitius que busquen el mapa d’una 
mina de plata que els farà milionaris. El fill adoptiu de la parella no 
hi és, i els detectius decideixen perseguir-lo. El jove P.K. Pinkerton 
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té una gran habilitat per la supervivència i les disfresses, i un 
defecte: és incapaç de llegir les faccions de la gent i no pot saber 
quan li parlen seriosament o en broma, o pitjor, si l’amenacen. I 
aquest defecte no és el més recomanable quan t’estan perseguint 
d’una ciutat a l’altre per matar-te. Per sort, P.K. Pinkerton comptarà 
amb l’ajuda de diversos personatges inoblidables, entre ells en Sam 
Clemens, un periodista que serà recordat al futur pel seu 
pseudònim: Mark Twain. 
 
Chris Mould. «Pirates i tresors». Il!lustracions de l'autor. 
Traducció d'Albert Jané. Editorial Combel. Barcelona, 2012. A 
partir 10 anys. 
L'autor ha recollit deu contes de pirates dels autors universals més 
reconeguts en el gènere, com Robert Louis Stevenson, Edgar Allan 
Poe, Wilkie Collins, hi ha afegit un mite grec i un conte japonès, n'ha 
readaptat fragments i fins i tot n'ha escrit alguns de collita pròpia, 
gairebé la meitat del volum. Però la seva aportació no es limita al 
text sinó que l'ha complementat amb unes il·lustracions que 
combinen el blanc i negre i el color. L'àlbum es compagina amb 
làmines en paper cuixé de diferents colors que converteix el llibre en 
un regal. 
 
Roberto Panavello. «Bat-trobades marcianes». Col!lecció Bat 
Pat. Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 
9 anys. 
¿Quantes possibilitats creieu que hi ha de trobar un alienígena al 
planeta Terra? Per a Bat Pat, moltes. El que viuen els germans 
Silver també ho viu ell. I en la majoria dels casos es tracta de coses 
horripilants en les quals es juga les aletes. Resultat: els alienígenes 
no són sempre com un se'ls imagina. 
 
Bat Pat. «El secret de l'Orient Express». Traducció de Maria 
Carme Mateu Ribó. Col!lecció El Club 3 Beta. Editorial Estrella 
Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 10 anys. 
Nova aventura del club de les germanes que s'emparen en un dels 
trens més famosos de la història, l'Orient Express, que uneix París 
amb l'Orient, fins a Istambul. Acompanyants de la Sam en aquest 
viatge, les protagonistes no es poden imaginar que els espera una 
aventura digna d'Agatha Christie. 
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Michelle Paver. «Déus i guerrers». Traducció de Montserrat 
Camps. Col!lecció Kimera. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. 
A partir 14 anys. 
Quan només era un infant, Hilas és abandonat a les muntanyes i es 
posa a treballar com a pastor, encara que per sobreviure també ha 
de robar. Per això no entén per què una nit uns guerrers negres 
arrasen el seu campament amb l’objectiu d’eliminar tots els 
Marginals. Es veu obligat a fugir quan s’adona que el seu gos és 
mort i la seva germana ha desaparegut. Emprèn un viatge que el 
durà lluny de les muntanyes gregues, a través del mar, fins a terres 
remotes per a ell, com Creta i Egipte. Al llarg de les seves aventures 
farà noves aliances d’amistat amb el fill d’un cacic i amb el d’una 
sacerdotessa, però també amb animals, com un lleó, un falcó i un 
dofí. I amb tots ells viurà mil experiències. Però fins a quin punt 
podrà un jove de 12 anys derrotar la tirania i restaurar el poder dels 
déus de la natura? 
 
Roberto Piumini. «L'estralaga». Il!lustracions de Cecco 
Mariniello. Col!lecció La Via Làctia. Editorial Estrella Polar - 
Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
Història de Sakumat, un pintor turc, i Madurer, un nen que arran 
d’una estranya malaltia ha d’estar-se tancat a la seva habitació 
sense poder-ne sortir. La feina d’en Sakumat és pintar el món que hi 
ha fora perquè en Madurer el conegui. El pintor crea a les parets de 
l’habitació del noi un univers preciós en miniatura. Així el pinzell del 
pintor esdevé la finestra cap a indrets màgics i llunyans que fan més 
suportable la malaltia. Reedició en català de la novel·la publicada el 
1991 a l'Editorial Edebé, col·lecció Periscopi, en traducció de 
Francesc Sales. 
 
William Richter. «Ulls negres». Col!lecció Vostok. Editorial 
Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
Wallis Stoneman, nascuda amb el nom de Valentina Maiàkova, va 
ser adoptada de petita per una parella americana rica. Però amb el 
temps, s’ha anat qüestionant la seva herència russa. Ara, amb 
disset anys, viu en un suburbi de Nova York i està disposada a tot 
per descobrir qui són els seus pares biològics. La Wally està 
disposada a lluitar per la justícia a qualsevol preu. La seva identitat 
és un misteri; el perill, el seu destí. ¿Seguirà viva prou temps per 
descobrir qui és realment? 
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Rick Riordan. «L'ombra de la serp». Traducció de Montserrat 
Camps. Col!lecció Kimera. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. 
A partir 12 anys. 
Quan en Carter i la Sadie van aprendre a seguir els passos dels 
antics déus egipcis, van ser conscients que els tocaria jugar un 
paper molt important en el restabliment del Maat (l’ordre) del món. 
El que no sabien era que el món es convertiria en un lloc tan caòtic. 
La serp del caos, Apofis, és lliure i amenaça amb destruir la Terra 
en tres dies. Els mags estan dividits, els déus estan desapareixent i 
els que queden són dèbils. En Watt, un dels déus més ben dotats 
del grup d’en Carter i la Sadie, està condemnat i comença a notar 
que les forces l’abandonen. La Zia està molt ocupada fent de 
mainadera del déu Sol que ja és molt gran, i no pot ajudar molt. 
¿Què poden fer un parell d’adolescents i un grapat d’aprenents per 
solucionar la situació? Hi ha una manera de detenir a Apofis, però 
els pot costar la vida a en Carter i a la Sadie. I tot i així no és segur 
que funcioni. Implica confiar que l’esperit d’un mag psicòpata no els 
traeixi, o encara pitjor, no els mati. 
 
Veronica Roth. «Insurgent». Traducció d'Aïda Garcia Pons. 
Col!lecció L'Illa del Temps. Editorial Estrella Polar - Grup 62. 
Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
La Tris, amb només setze anys, ha de lluitar per descobrir la veritat 
que la pot salvar a ella i als qui estima. I ha de prendre decisions 
que poden tenir conseqüències inesperades i completament 
devastadores. Una decisió comporta un sacrifici. Un sacrifici suposa 
una pèrdua. Una pèrdua implica una càrrega. Una càrrega esdevé 
una lluita. Una decisió et pot destruir. 
 
Javier Ruescas. «Play». Traducció d'Antoni Terrades. 
Col!lecció Esfera. Bromera Edicions. Alzira, 2012. A partir 14 
anys. 
És difícil pensar que Leo i Aaron són germans. El primer és 
presumit i ambiciós; el segon, tímid i reservat. Però els dos tenen un 
objectiu. Mentre Leo somia fer-se famós al preu que sigui, Aaron no 
deixa de pensar com recuperar l’amor de Dalila, ja que després de 
guanyar un concurs i convertir-se en una superestrella, s’ha tornat 
inaccessible. Un dia, regirant en l’ordinador del seu germà, Leo 
descobreix que Aaron té un talent desbordant per compondre 
música i cantar. Sense meditar-ne les conseqüències, Leo decideix 
pujar els seus temes a Internet i es desencadena el fenomen Play 
Serafin per tota la xarxa. 
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Andreas Schlüter i Irene Margil. «Tret de sortida», «Clau 
d'estrangulació» i «El punt definitiu». Il!lustracions coberta de 
Xavier Lacasta. Traducció de Marta Giménez. Col!lecció Els 
Cinc Cracks. Editorial Baula. Barcelona, 2012. A partir 10 anys. 
Cinc nois i noies de diferents nacionalitats formen la millor 
generació d'esportistes que ha tingut mai el seu col·legi i es 
consideren inseparables. A més de competir junts, hauran de 
resoldre amb intel·ligència i perseverança molts misteris arriscats. 
Nova série de novel·la esportiva i policíaca. 
 
William Shakespeare. «Romeu i Julieta». Adaptació i notes de 
Lourdes Iñíguez. Traducció de M. Mercè Estévez. Il!lustracions 
d'Álex Kirschner. Col!lecció Clàssics a Mida. Editorial 
Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 12 anys. 
El clàssic teatral més representat adaptat aquó en una edició 
singular il·lustrada en una adaptació que reforça la tragèdia d'amor 
juvenil, apassionada i sense límits. Els Montesco i els Capuleto 
marquen la seva enemistat ancestral. Romeu coneix Julieta en una 
festa organitzada per la seva família, els Capuleto. Romeu, que 
assisteix a la festa emmascarat, s'acosta a Julieta. Sorgeix 
aleshores un amor apassionat entre els joves de les dues famílies 
rivals que acaba amb un conflicte de conseqüències fatals per als 
dos amants. 
 
Mary W. Shelley. «Frankenstein». Traducció de Carme Roig i 
Papiol. Col!lecció Antaviana Nova Clàssics. Editorial 
Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 15 anys. 
Tothom coneix Frankenstein, el jove savi que es dedica a fer 
experiments científics amb tècniques poc convencionals i que surt 
de la fantasia d'una nit de llamps i trons al voltant del llac de 
l'escriptora Mary Wollstonecraft Shelley (Londres, 1797 - 1851). 
Frankensteix dóna vida a un ésser creat a partir de doversos 
membres que recupera de cadàvers. De la seva creació en surt un 
monstre d'aspecte grotesc i repulsiu, de proporcions increïblement 
desmesurades, que acaba sent temut i odiat per tothom, cosa que 
fa que es converteixi en un ésser solitari i amargat. El monstre, per 
venjança, mata el germà i la futura esposa del seu creador. A partir 
d'aquell moment comença una incansable persecució mútua per tal 
de donar-se mort. Mary Shelley, casada amb el poeta anglès P. B. 
Shelley, va debutar amb aquesta novel·la el 1818, i el 1823 va 
escriure 'Valperga', menys coneguda, però considera literàriament 
superior a la primera. 
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Brian Selznick. «Meravelles». Traducció de Josep Sampere. 
Col!lecció Singular. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2012. A partir 
10 anys. 
Nova novel·la gràfica del creador de 'La invenció de l'Hugo Cabret' 
que, alternant text i il·lustració, trasllada els lectors a dos plans 
geogràfics i temporals. Un: Gun Flint Lake, Minnesota, l'any 1977. 
El petit Ben viu amb els seus oncles. La seva mare ha mort en un 
accident, i Ben somia amb trobar al seu pare, a qui no ha conegut. I 
un altre pla: Hoboken, Nova Jersey, 1927. La petita Rose, que té 
discapacitat auditiva, es rebel·la contra el seu pare superprotector. 
Rose admira una actriu famosa i col·lecciona fotos i notícies sobre 
ella. Quan Ben troba a l'antiga habitació de la seva mare una pista 
que podria portar fins al seu pare i Rose llegeix un cridaner titular en 
un diari, cada un dels dos s'embarca en una recerca desesperada. 
A primera vista, la història de Ben i la de Rose semblen dues trames 
independents: la d'ell està narrada només amb paraules, i la d'ella 
s'explica mitjançant dibuixos. Però, a mesura que avança la trama, 
les dues històries s'entrellacen fins a fondre's i convertir-se en una 
de sola. 
 

 
© Il·lustració  de Brian Selznick / Editorial Cruïlla 
 
Sergio Sierra. «Pergamí (El fill d'un caçador de llibres)». 
Traducció de Ferran Gibert. Il!lustracions de Meritxell Ribas. 
Col!lecció Narrativa Singular. Editorial La Galera. Barcelona, 
2012. A partir 12 anys. 
Pergamí és el fill de Mikhola, el caçador de llibres del monarca d’An. 
Una nit presencia com un vampir amenaça al seu pare, li llança una 
maledicció i li roba allò que més estima: les facultats per parlar, 
llegir i escriure. Pergamí, acompanyat d’un diable domèstic i un xai 
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embruixat, haurà d’enfrontar-se a una sèrei d'aventures molt 
perilloses per salvar el seu pare. Però el camí està ple de trampes i 
el final és inevitable: haurà de trobar el vampir. La il·lustradora 
representa algunes de les figures i alguns dels passatges més 
significatius amb la tècnica del grattage. 
 
Steve Stevenson. «La corona d'or de Venècia» i «Missió safari». 
Traducció de Laia Font. Il!lustracions de Stefano Turconi. 
Col!lecció Aghata Mistery. Editorial La Galera. Barcelona, 2012. 
A partir 8 anys. 
Continuació de la sèrie que ja compta amb vuit títols publicats. A 'La 
corona d’or de Venècia', l’Agatha i el Larri Mistery segueixen la pista 
d’una antiga corona d’or que utilitzava el Dux quan Venècia estava 
en el seu moment de màxima esplendor. Algú la va robar durant les 
festes del cèlebre Carnaval de la ciutat. Entre màscares, nobles 
decadents i persecucions, els Mistery també triomfaran en la seva 
primera aventura italiana. A 'Missió safari', al mig de la sabana 
africana ha desaparegut una girafa blanca, un rar exemplar que la 
tribu dels massai venera com a divinitat. Els cosins Agatha i Larry 
Mistery se'n van cap a l'Àfrica a viure una nova aventura, i allà, 
guiats per una cosina experta en safaris, segueixen la pista del 
caçador furtiu que ha raptat aquest preciós animal. 
 
Geronimo Stilton. «Setè viatge al Regne de la Fantasia». 
Traducció de David Nel!lo. Col!lecció Geronimo Stilton. 
Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 9 
anys. 
Després de milers d'anys de reclusió, un dels mags més malvats ha 
estat alliberat. La seva ambició és aconseguir els Set Talismans del 
Regne de la Fantasia, que donen un poder immens a aquell que els 
posseeix. Flordiana, la Reina de les Fades, demana ajuda a 
Geronimo i el nomena Cavaller dels Set Mars. Afrontant perills i 
insídies, Geronimo haurà de recuperar els Talismans abans que 
caigui a les mans del malvat Mag i salvar el Regne de la Fantasia. 
 
Geronimo Stilton. «Tenebrosa Tenebrax. El tresor del pirata 
fantasma». Col!lecció Geronimo Stilton. Editorial Estrella Polar 
- Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
Quan Bobo Shakespeare es desperta té una sorpresa 
desagradable! Durant la nit el seu jardí s’ha convertit en un lloc ple 
de forats grossos i fondos. ¿Què deu haver passat? Tenebrosa no 
té cap dubte: algú va adelerat darrere la pista del tresor de Morgan 
Mostatxosnegres, el més terrible pirata de la història. 
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Geronimo Stilton. «L'illa petrificada». Traducció de David 
Nel!lo. Col!lecció Geronimo Stilton. Editorial Estrella Polar - 
Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
L’antiga Illa dels Cavallers descansa petrificada i atrapada en un 
son embruixat: tots els seus habitants, animals i fins i tot arbres, són 
víctimes d’un sortilegi cruel que els ha convertit en pedra, muts, 
freds i immòbils. Només Ombrívol, l’elegit, podrà trencar aquest 
encanteri. Mentre dorm, el jove elf Ombrívol té una visió: Flordiana, 
la radiant Reina de les Fades, el crida; li ha arribat l’hora de 
reprendre el viatge i alliberar l’antiga Illa dels Cavallers del cruel son 
embruixat que des de fa massa temps l’empresona. 
 
Geronimo Stilton. «Alarma, Pudents en acció! Superherois». 
Traducció de David Nel!lo. Col!lecció Geronimo Stilton. 
Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 9 
anys. 
A les profunditats de les clavegueres, on el pèrfid geni de les rates 
no descansa, la Banda dels Pudents trama un nou pla: reproduir la 
disfressa de Supernesquitt per conquerir Muskarrat City. Però en el 
moment crucial, un curtcircuit engega en orris l’experiment i crea 
una amenaça mutant que posarà en greus dificultats els Superherois. 
 
Tea Stilton. «La maragda del príncep indi». Traducció de David 
Nel!lo. Col!lecció Tea Stilton. Editorial Estrella Polar-Grup 62. 
Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
¿Què passa a Chennai, a la llunyana i misteriosa Índia? La reserva 
dels Ratolins Blaus per cuidar els micos està en perill. Entre teles 
precioses, espècies perfumades i micos trapelles, les Tea Sisters 
hauran de retrobar la maragda del príncep. 
 
Tea Stilton. «La princesa de la foscor». Traducció de David 
Nel!lo. Col!lecció Tea Stilton. Editorial Estrella Polar - Grup 62. 
Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
El Príncep Sense Nom és a un pas de recompondre la Cançó de la 
Son. Quan s’hagi apoderat de l’última estrofa, que està guardada al 
Regne de la Foscor, la pau dels Cinc Regnes correrà un perill 
gravíssim. La princesa Diamant no pot badar: la salvació de les 
seves germanes depèn d’ella. Per esguerrar els plans del Príncep 
Malvat, haurà de lluitar contra els seus sentiments i esbrinar qui és 
en realitat el viatger misteriós i fascinant que li ha robat el cor i ha 
desaparegut en el no-res. 
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Tea Stilton. «Cinc amigues i un musical». Traducció de David 
Nel!lo. Col!lecció Tea Stilton. Editorial Estrella Polar - Grup 62. 
Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
A final de curs els estudiants de Ratford porten al teatre 'El màgic 
d'Oz'. Les Tea Sisters estan entusiasmades amb el projecte i ajuden 
al seu amic Graig a superar la por escènica. 
 
Janne Teller. «No-res». Traducció de Sofia Pascual. Editorial 
Comanegra. Barcelona, 2012. A partir 15 anys.  
Pierre Anthon s'aixeca de la seva cadira a l'aula i anuncia al mestre 
i als companys que res no li importa a la vida i se'n va per no tornar-
hi més. Cada dia, els seus amics el troben enfilat a la prunera del 
seu jardí mentre ells emprenen el camí de l'escola. Pierre Anthon 
els llença les prunes de l'arbre per provocar-los, però aquestes no 
els faran tant de mal com les respostes que els dóna cada argument 
pensat per fer-lo tornar. Desmoralitzats, els seus companys 
conceben un pla per intentar convèncer Pierre Anthon, però 
sobretot a ells mateixos, que en la vida sí que hi ha coses que tenen 
importància. La novel·la, publicada primer a Dinamarca, va 
encendre polèmics debats per la cruesa de la història que narra i va 
ser censurada a escoles d'Alemanya, Dinamarca i Noruega. Era 
l'any 2000. Ara forma part de lectures recomanades de molts països 
occidentals. 
 
Licia Troisi. «La noia drac 2. L'arbre d'Idhunn». Traducció de 
Teresa Muñoz. Col!lecció L'Illa del Temps. Editorial Estrella 
Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 12 anys. 
La Sofia és una Dragoniana, una d’entre els pocs elegits per l’antiga 
estirp dels dracs per defensar el món del despertar de la terrible 
víbria Nidhoggr. Però hostatjar l’esperit d’en Thuban, el més 
poderós dels dracs, no et fa la vida gens fàcil. La Sofia acompanya 
el professor a Benevento, on es veu obligada a actuar de clown en 
un circ i on uns somnis i unes premonicions la turmenten. La nena 
de la piga haurà d’aprendre a creure en els seus poders i a encarar-
se amb l’amor, una descoberta imprevista i molt més perillosa del 
que es podia imaginar. 
 
Mark Twain. «Les aventures de Tom Sawyer». Adaptació, 
introducció, apèndix i notes de Lourdes Iñíguez. Traducció de 
M. Mercè Estévez. Il!lustracions de Carles Arbat. Col!lecció 
Clàssics a Mida. Editorial Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 
12 anys. 
Edició singular il·lustrada del clàssic de l'escriptor nord-americà, 
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Samuel Langhorne Clemens, conegut amb el pseudònim de Mark 
Twain. Història d'una aventura d'entremaliadures, diversió i amistat 
que el temps no ha fet caducar. Tom Sawyer porta els lectors a la 
riba del riu Mississipí, a casa de la seva tia Polly, des d'on surt per 
córrer aventures amb els seus amics Huck i Joe. Entremig, es 
coneix l'escola on va, el seu mestre, el seu primer amor... en una 
novel·la que fa evolucionar i madurar el personatge de Tom 
paral·lelament a allò que li succeeix. 
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