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EL CEMENTIRI
Text: Gerard Guix
Editorial: Columna
Pàgines: 172 
Preu: 17,95 euros 
A partir de: 15 anys

erard Guix ofereix una nova
novel·la a cavall entre els joves i
els adults després d’El prodigi,
L’enginy i El talent. En aquest
cas, la trama està ambientada
en un futur no gaire llunyà en
què està prohibit enterrar els
cadàvers a terra per falta
d’espai. Idealistes com Isobel es
rebel·len contra aquesta
imposició i, per a ella, el
cementiri serà un paradís. ❋

G

L’ÈLIA
VA DE BÒLIT
Text: Llorenç
Capdevila
Il·lustració:
Marta Biel
Editorial: Barcanova
Pàgines: 128 Preu:
8,70 euros A partir de:7 anys

’Èlia és una nena divertida
que, com li passa a molta gent,
va sempre amb el coet al cul.
Un dia es desperta convertida
en la seva simpàtica gossa,
l’Espurna. En comptes
d’angoixar-se, ho aprofita per
enfrontar-se a la mare, a la
cangur, a una colla de gossos
vagabunds... Fins i tot tindrà
temps de fer algun nou amic. ❋
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RECOMANACIONSBREUS

TRAIEU-ME
D’AQUÍ
Text: James
Patterson
Il·lustració: Laura
Park Traducció:
M. Àngels Guiu
Editorial: Estrella
Polar Pàgines: 284 Preu: 14,90
euros A partir de: 10 anys

egon lliurament de la sèrie Els
pitjors anys de la meva vida,
protagonitzada per l’adolescent
Rafe Khatchadorian i els seus
amics. L’edició, molt dinàmica,
combina el format de còmic, el
llibre il·lustrat i la novel·la
convencional i, en aquesta
ocasió, inclou un miniequip
amb tres bromes clàssiques. ❋

S

FILLES ÚNIQUES
Text:Andreu Martín
Il·lustració: 
Juan Berrio
Editorial: Cruïlla
Pàgines: 153 
Preu: 8,40 euros 
A partir de: 10 anys

l multidisciplinari Andreu
Martín ens ofereix una novel·la
d’humor per a joves basada en
una història real. La Paula i
l’Alícia tenen un pla per deixar
de ser filles úniques. El que no
preveuen és que la seva
iniciativa capgirarà una festa
d’aniversari i la troca s’anirà
embolicant fins a convertir-se
en una trama d’acció. ❋

E

profitant l’actualitat política s’estan
publicant força llibres relacionats
amb el 1714. En la Setmana del Llibre

en Català passada es van vendre més de
13.000 llibres i els més venuts estaven relacio-
nats amb aquest moment històric, amb
exemples didàctics com ara Barcelona 1714,
d’Agustí Alcoberro (Efadós), i 1714. El setge
de Barcelona, de F. Xavier Hernàndez, amb il-
lustracions de Guillem Pongiluppi (Angle).

En aquesta franja d’història per als més pe-
tits tenim tres novetats. Dues són de Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, Els nens del
Born, amb text de Dolors Garcia i dibuixos de
Pep Brocal, i Aquell dia de 1714, amb text
d’Antoni Munné-Jordà i dibuixos d’Òscar
Julve. En el primer cas l’autora gironina
ens ofereix uns retalls de la vida al barri de la
Ribera el 1700, una època prèvia al set-
ge en què la vida es podia mostrar amb
un to més feliç, sense el dra-
matisme a què tota guer-
ra obliga. Els protago-
nistes són la Joana, el
seu germà Maurici i el
Miquel, un noi a qui co-
neixen tot collint granes
–de les filigranes que elabo-
ra la mare– de terra. Un con-
te amb un final festiu i alegre.
Les il·lustracions del terras-
senc Brocal combinen el de-
tall amb el fons monocrom.

El títol de Munné-Jordà és

A

El Born,
el 1714
i la Diada
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més extens i afegeix elements de la tradi-
ció narrativa a la història real, en con-

cret el Patufet i el bou, sí, el de la
panxa. Tant el Patufet

embarretinat com el
bou afamat ajuda-
ran l’Eulària a de-

fensar la muralla de
Barcelona el 1714.

L’humor és ben present,
tant en els textos (amb reforços gràfics
i de maquetació) com en les il·lustra-
cions de Julve, molt divertides i dinà-
miques. Un títol molt recomanable

pel que explica, la visió del setge des de
fora muralles, i per com ho explica, amb

un format més a prop de l’aventura que de

l’èpica que han utilitzat altres autors per trac-
tar el mateix tema.

Finalment, us presentem La meva primera
Diada, amb text de Jaume Clotet i dibuixos de
Rut Bisbe. Clotet, coautor, amb David de
Montserrat, de la novel·la Lliures o morts (Co-
lumna), un dels èxits dels darrers mesos, ex-
plica a grans trets, però amb informació molt
ajustada, l’origen de la Diada. Els avis d’en
Marc i la Júlia responen les preguntes dels
nens i, al final, com que una festa ha de tenir
les seves postres associades, també detallen,
als néts i als lectors, la recepta de la crema ca-
talana. Les il·lustracions de Bisbe mostren la
seva excel·lent tècnica, si bé es veu obligada a
contenir la sensualitat de la seva feina, dirigi-
da a un públic més adult. ❋

ELS NENS
DEL BORN
Text: Dolors Garcia
Il·lustració:
Pep Brocal
Editorial:
Publicacions de
l’Abadia de
Montserrat 
Pàgines: 24 
Preu: 7,70 euros 
A partir de: 6 anys

AQUELL DIA
DE 1714
Text: A Munné-Jordà
Il·lustració:
Òscar Julve
Editorial:
Publicacions de
l’Abadia de
Montserrat 
Pàgines: 70 
Preu: 10 euros 
A partir de: 8 anys

LA MEVA
PRIMERA DIADA
Text: Jaume Clotet
Il·lustració: 
Rut Bisbe
Editorial:
Estrella Polar 
Pàgines: 24 
Preu: 5,95 euros 
A partir de: 3 anys

La Barcelona del
1714 dibuixada per
Pep Brocal i, a sota,
uns dels personatges

d’Òscar Julve
per al llibre de

Munné-Jordà / PAM




