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Diumenge al matí, al peu del salze
Dolors Garcia / Premi Barcanova
Editorial Barcanova
Una colla de companys i companyes són convo-
cats per Facebook a la mateixa casa rural on

van dur a terme les co-
lònies de fi de curs cinc
anys enrere. Durant un
cap de setmana viuran
plegats, aïllats de la
resta del món, compar-
tint vivències i senti-
ments, i amb l’objectiu
de desenterrar la capsa
plena de símbols que
van enterrar.

Pizza tres Alícies
(No perdem el cap)
Ricard Bonmatí i Núria Feijoó (il·lustracions)
Cadíl
Una classe plena de trapelles fa una pizza im-

mensa. Ve la mestra i
diu que la tallin. Les
tres Alícies se l’enduen
i cauen pel forat del
cau d’un ratolí que hi
ha a l’aula fins al País
de les Meravelles, on
una mala reina enfuris-
mada sempre diu: “Que
li tallin el cap!” Algú les
ajudarà?

La ciutat modernista
Joaquim Noguero i Mar Cerdà (il·lustracions)
Comanegra
A finals del segle XIX, Catalunya viu un mo-
ment de plenitud, creixement econòmic i reafir-
mació nacional. El modernisme va brillar i va
establir les bases de la nostra cultura moder-

na. Aquest lli-
bre ens permet
endinsar-nos
en una època
única i desco-
brir que és grà-
cies als moder-
nistes que avui
som com som.

El meu primer imaginari
Diversos autors
Brúixola
Llibre basat en imatges pensat perquè els més
menuts descobreixin el món que els envolta. El

contingut, les
activitats i els
jocs que es
proposen a les
cinc seccions
del llibre reflec-
teixen l’entorn i
els desperta-
ran la curiosi-
tat i la imagi-
nació.

Si vostè volés
Gustavo Roldán
Combel
Dins la col·lecció de llibres pop-up de Combel,
Gustavo Roldán ens ofereix un poètic conte
amb peces que es mouen en què planteja la
possibilitat de poder volar. Una història senzilla,
petita i tendra que ens explica que volar potser

no és tan es-
trany com
ens pensem.
Tot és po-
sar-s’hi, no
tenir por i
deixar-se dur
pel vent.

El càsting
Diversos autors
La Galera
L’èxit de tot l’entorn d’Adolescents.cat continua
ara amb la sèrie de televisió, aquí en format lli-
bre. Quan la Núria torna de vacances té un des-

engany amorós impor-
tant. El noi francès
amb qui s’havia estat
petonejant i amb qui
esperava mantenir una
relació a distància ha
penjat al Facebook una
foto amb una altra no-
ia. Sort que aquest any
la tornada a l’institut té
un al·licient: el Pol Nu-
biala, un actor de TV3.

El país de les cent paraules
Marta Mata i Carme Solé (il·lustracions)
Nandibú
A la dècada dels vuitanta, l’escola Thau va con-
vidar Marta Mata a la celebració dels seus Jocs

Florals. La pedagoga va
explicar el conte El país
de les cent paraules,
que va publicar La Ga-
lera el 1981 i ara ha
recuperat Pagès. Una
narració en què es po-
sa en relleu la impor-
tància cabdal de la
llengua perquè una so-
cietat pugui prosperar.

L’odissea de sant Jordi
Gerard Quintana i Anna Clariana (il·lustracions)
Cruïlla
Amb text del músic gironí, aquest conte explica
que el Jordi és un noiet petit i escardalenc. Un
dia, fart de les crítiques dels veïns i familiars,
decideix deixar-ho tot i emprendre un viatge tot

sol. Si veu món i
supera les seves
pors podrà tornar i
començar de zero.
L’amor de la rosa i
la saviesa dels lli-
bres seran els
grans aliats en
aquesta odissea.

Els germans Monday i May viuen a Pepperstone,
Texas, un paisatge ple de cactus i vaques. Tots dos
van a l’Institut Libertonia, i els seus pares, en Lou i
la Dana Ocean, són dos hippies inventors d’aparells
ecològics i beuratges naturals. Entre les seves aven-
tures més esbojarrades han de fer front a les maldats
d’un multimilionari excèntric i a un malvat poca-
solta, el xèrif Myflower. També es pot comprar el se-
gon número d’aquesta col·lecció tot just inaugurada,
Monday & May. La maleta d’en Sonny Bullet.

I qui hi ha darrere la Lillian Wallaby? Tres autors
consolidats que han unit inspiracions per a aquest
projecte: Jaume Copons, Francesc Puigpelat i Sergi
Càmara. Els dos primers s’han fet càrrec del text, i
Càmara, que també és escriptor (Gery Garabatos),
de les il·lustracions (també fa les de la secció prota-
gonitzada per la Blua Scarlet que es publica al Bar-
çakids que es dóna amb El Punt Avui).

Copons ha estat guionista de Barri Sèsam i Los
Lunnis, és un dels pares de la sèrie d’Elvis Riboldi i
també ha començat una altra sèrie de novel·les in-
fantils, il·lustrades per Liliana Fortuny, L’Agus i els
monstres, entre molts altres títols. Puigpelat, per la
seva banda, és sobretot autor per a adults i, com a
tal, ha guanyat premis com ara el Pla, el Carlemany,
el Pin i Soler i el Ciutat d’Alzira.

Monday & May. Contra el doctor Lecter
Lillian Wallaby / Estrella Polar

Dos germans, tres autors i un pseudònim

Un dels dibuixos de Sergi Càmara ESTRELLA POLAR
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El secret de la banya embruixada
Salvador Macip i Sebastià Roig
Animallibres
La Sil no vol fer tard a l’institut. Agafa la motxi-
lla i surt de casa disparada. Amb tanta pressa,

no s’adona que un bul-
dog molt simpàtic li va
al darrere. Es diu Char-
lie J. Fatburger i li porta
un missatge que li can-
viarà la vida. Aquesta
és la tercera novel·la
que signen junts Macip
i Roig, amants de la
ciència-ficció, la fanta-
sia i l’humor.

Pim! Pam! Pum!
Elisenda Roca i Cristina Losantos (il·lustracions)
Bambú
En Nil ha canviat d’escola i està content: farà
amics nous i s’ho passarà molt bé. Però, aler-

ta!, que al fons de la
classe hi ha un parell
de bestioles que es
diuen Marta i Enric i
que es comuniquen
amb cops, coces, mos-
segades, esgarrapades
i estirades de cabells.
Això s’ha d’acabar. En-
tre tots, pares i nens,
trobaran la solució.

El pollet valent
Robert Byrd
Traducció: Susana Tornero / Joventut
El pollet valent i els seus amics van a avisar el
rei que el cel està caient. Pel camí troben el

guillot Camallot i els
convida a dinar. Però,
què passa quan el po-
llet valent s’adona que
ells són el dinar? Una
història clàssica amb
exquisides il·lustracions
que transformen una
faula amb moralitat en
un conte que triomfa
amb un nou final.

Kamal i els alfabetistes
Àngel Burgas
Edebé
El prolífic Burgas (ha publicat gairebé 25 títols i
ha guanyat 8 premis) ens ofereix una història

en què la vida familiar,
la vida alternativa, les
diferents religions, la
història del poble ale-
many i els éssers amb
poder malèfic es donen
la mà en les peripècies
d’en Kamal, un noi de
tretze anys al qual se li
encomana una missió:
salvar el món.

Dibuixa, pinta i estampa com els
grans artistes
Marion Deuchars / Coco Books
Magnífic llibre per, acompanyats dels grans ar-

tistes universals (Miró,
Dalí, Klimt, Hockney,
Warhol...), poder iniciar
en el món de l’art els
més petits i, tot i que
soni a eslògan, també
els adults. Com desco-
brir noves formes de
crear art mitjançant
tècniques enginyoses,
interactives i inspirado-
res i lúdiques.

Més que llibres
Josep Vicó
Bromera
Àlbum il·lustrat que desperta les ganes de lle-
gir i que recomana als lectors no tenir por, dei-

xar-se portar per
la imaginació, pel
goig de llegir. La
lectura ens ali-
menta, la lectura
ens diverteix i
ens ensenya. Els
llibres són més
que llibres! Llegir
ens fa més intel-
ligents, millors.

Patufet, on ets?
Roger Roig i Hugo Prades (il·lustracions)
Cossetània
El Patufet, expert a descobrir les tradicions ca-
talanes als infants, s’ha amagat ara en dife-

rents paisatges, èpo-
ques i situacions de Ca-
talunya. Però, alerta!,
perquè no va mai sol:
també hauràs de cer-
car la Patufeta, el Patu-
fot, el Patuf i una llarga
rècula d’elements a ca-
da làmina. Diversió ga-
rantida per a petits i
grans!

Cançons del meu entorn
Jaume Barri i Francesc Rovira (il·lustracions)
Baula
Aquest llibre (que inclou un CD amb les can-
çons enregistrades) ens proposa fer un repàs
de situacions quotidianes presents a la vida
dels infants. De la mà de Jaume Barri podem
passejar pel mercat, anar amb bicicleta, fer un

avió de paper i ju-
gar a fer l’animal
tot cantant. En un
joc de miralls i
identificacions, l’au-
tor també mostra
una estona al parc,
anar amb un cotxe
vell o com evitar te-
nir fred.

Clàssic italià

El clàssic de Collodi ara il·lustrat per
Innocenti amb una riquesa de de-
talls i ambientació espectacular.
Com a qualsevol nen, al Pinotxo li
agrada fer trapelleries, desobeir i es-
tudiar més aviat poquet. També li
agrada fer allò que li ve de gust sense
preocupar-se de les conseqüències.
Però en Pinotxo no és pas un nen
com els altres... És de fusta i menteix.

Les aventures del Pinotxo
Carlo Collodi i Roberto Innocenti
Carlos Mayor (traducció) / Kalandraka

Detallista il·lustració d’Innocenti

Contes clàssics per somiar
Macus Romero
Molino
Els contes de sempre, els que els nens volen
escoltar abans d’anar a dormir, actualitzats i il-

lustrats per Ro-
mero, una ar-
tista d’estil ex-
quisit. La patu-
feta, La llebre i
la tortuga, En
Pere i el llop, El
ratolí de camp
i el ratolí de
ciutat, El prín-
cep gripau...

En Calvin no sap volar
Jennifer Berne i Keith Bendis (il·lustracions)
Traducció: Roser Rimbau / Takatuka
Amb el subtítol La història d’un ocell lletraferit,
aquesta faula vol fer present que els llibres són
importants, però que hi ha coses que no s’apre-
nen només dels llibres. En Calvin i els seus tres
germans, quatre germanes i nombrosos cosins

van néixer en un
vell estable. En Cal-
vin podria ser un
estornell més, però
és ben diferent.
Mentre els altres
estornells aprenen
a volar, ell es passa
el dia amb el bec a
dins un llibre.




