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Infantil i juvenil

En format d’acordió, Balea té la 
balena blava com a única 
protagonista. Els autors han 
agafat com a model el cetaci per 
crear una estructura immensa 
que oculta nombroses sales. Els 
lectors descobriran petits 
homenets que treballen amb 
robots, fan ioga i descansen en 
un llibre farcit de petits detalls.

BALEA 
F. Fernández i G. González 
A partir de 2 anys 
Kalandraka 
2 pàg. 
15 €

Deu títols plens de fantasia i protagonistes intrèpids  
perquè lectors de totes les edats facin volar la imaginació

“L’amistat és al centre de 
bona part del que he 
escrit, i aquí encara és una 
mica més important la 
traïció d’aquesta amistat”

L’AUTOR HA DIT

Després de quedar-se orfe, el 
Pierrot es veu obligat a anar 
a viure a casa de la seva tia, 
on és adoptat per Hitler, que 
l’aboca a un món ple de 
perills. John Boyne 
s’endinsa en la vida d’un 
personatge altament 
influenciable, que configura 
la seva personalitat i la 
manera de veure el món a 
partir d’una figura 
autoritària i terrible.

EL NOI DE LA CASA DE 
LA MUNTANYA 
John Boyne 
Juvenil 
Empúries 
Tr. Jordi Cussà 
256 pàg. / 14,50 €

Pescadors que pesquen llamps, 
carters que persegueixen la 
bicicleta i tocadiscos que fugen 
configuren l’univers fantàstic 
d’aquest relat. La fantasia 
comença quan al protagonista li 
toca un peix a la fira. L’animal 
provoca que tot suri fins que el 
protagonista decideix alliberar-
lo al mar.

QUAN LES VAQUES SUREN 
Ximo Abadia 
A partir de 3 anys 
Takatuka 
48 pàg. 
15 €

El Bocabava és un nen que té 
un ull distret i tot el dia 
ensopega. La seva vida canvia 
quan topa amb el Secalló, un 
peix transparent que ningú vol. 
A través de la història dels dos 
protagonistes, el llibre 
aprofundeix en l’acceptació de 
la diferència i la capacitat de 
meravellar-se per la realitat.

BOCABAVA 
Tina Vallès i Gabriel Salvadó 
A partir de 5 anys 
Petit Fragmenta 
40 pàg. 
13,90 €

En un poblet situat als peus del 
Kilimanjaro, la Mukele es 
dedica a pasturar els seus 
ramats i a obeir les paraules del 
bruixot de la tribu. Un dia 
pateix un malefici que la 
converteix en un telèfon mòbil. 
El relat explica la diversitat 
cultural i geogràfica entre 
l’Àfrica i els Estats Units.

LA NENA QUE ES VA  
CONVERTIR EN MÒBIL 
F. Puigpelat i O. Caussa 
A partir de 8 anys 
La Galera 
168 pàg. / 12,95 €

Per amagar-se de les pors, el 
Tom es construeix una cabanya 
i només hi deixa una finestra. 
Un dia descobreix un nen que li 
ensenya a jugar amb la llum del 
sol. A poc a poc, el Tom anirà 
vencent els temors. De forma 
delicada, el llibre parla de la 
incomunicació i l’aïllament de 
les persones autistes.

EL NEN RERE LA FINESTRA 
A. Féjoz i D. Torrent 
A partir de 10 anys 
Comanegra 
Tr. Alba Cayón 
32 pàg. / 17,50 €

Els pares del Xavier regenten 
una llibreria a Llançà, però a ell 
només li interessen els còmics. 
Mentre intenta gestionar la 
dificultat per fer amics, el noi 
comença una relació 
inesperada amb Pere Calders. 
L’univers meravellós de 
l’escriptor pren forma a través 
d’un relat divertit.   

L’EFECTE CALDERS 
Santi Baró 
A partir de 12 anys 
La Galera 
211 pàg. 
16,95 €

El Modernet de Merda fa un 
pas endavant i se submergeix 
en el món de la ficció breu. 
Surrealisme, crítica i humor 
configuren els tres eixos dels 17 
relats, que es basa en fets 
irreals per celebrar l’existència 
de l’ésser humà i, alhora, 
exposar amb ironia els seus 
defectes i els de la societat. 

17 PÈRDUES  
IRREPARABLES 
Modernet de Merda 
Juvenil 
Fanbooks 
224 pàg. / 12,95 €

La història de l’August que R.J. 
Palacio explicava a Wonder 
adopta ara una mirada 
femenina. La Charlotte, la noia 
que s’encarrega d’acompanyar-
lo durant els primers dies de 
classe, relata des del seu punt 
de vista els fets. A la vegada, el 
llibre explora amb profunditat 
la personalitat de la noia.

CHARLOTTE 
R.J. Palacio 
Juvenil 
La Campana 
Tr. Imma Falcó 
248 pàg. / 12,95 €

Hi ha qui té por de la foscor i hi 
ha qui s’espanta davant del 
fred. La Stína és d’aquestes 
últimes, de manera que no surt 
de casa. Amb un relat senzill i 
directe, el llibre convida a 
reflexionar sobre com, si 
aprenem a superar les pròpies 
limitacions, se’ns pot obrir un 
món nou i ple d’oportunitats.  

STÍNA. LA NENA DE GEL 
Lani Yamamoto 
A partir de 6 anys 
Babulinka / Nórdica  
Tr. J. Martín/ E. Bernárdez 
44 pàg. / 14,96 €


