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N O V E T A T S D ’ I N F A N T I L I J U V E N I L

A N D R E U S O T O R R AE
ls premis literaris de la
temporada tenen una cita
per Sant Jordi. I, entre ells,
les novetats recullen el Jo-
aquim Ruyra, el Folch i
Torres, el Gran Angular, el

Vaixell de Vapor, el Columna Jove, el
Bancaixa, el Vicent Silvestre i els Ede-
bé. El naixement de noves col·leccions
supera totes les previsions possibles i
situa aquest Sant Jordi com un dels
més prolífics dels últims anys. Brome-
ra ha iniciat la col·lecció Esguard, de
novel·la històrica. Les Tres Bessones fan
Una Mirada al Món en una de les seves
noves aportacions, que semblen, per
ara, inesgotables. Baula dóna vida al
personatge de La Granota Lola. Cruïlla
entra en els Mites. La narrativa predo-
mina per damunt de tots els gèneres.
Tímidament apareix la poesia i el tea-
tre. I els àlbums il·lustrats, amb alguna
excepció tradicional, arriben bàsica-
ment per importació.

PRIMERS LECTORS
■ Amormeu. Babette Cole. Traducció
de Margarida Trias. Destino.

Àlbum il·lustrat. El gos de casa s’adona
que ja no se l’estimen tant, ara que a la
família hi ha arribat un nadó. No és
cert, pensa, que l’amor curi tots els
mals, ni que sempre trobis un lloc on
aixoplugart-te quan hi hagi tempesta...

■ El carrer de les bruixes. Elisa Ra-
mon. Il·lustracions de José M. Laverello.
Col·lecció Tren Blau. Edebé.

Al carrer de les bruixes, hi viuen brui-
xes de totes les races i de totes mides.
Els agrada molt aquest carrer i per res
del món no se’n mourien, per això se
n’hi va a viure la Violeta.

■ El paó. L’hipopòtam. Adaptació de
Teresa Duran. Il·lustracions d’Andreina
Parpajola i Franca Trabacchi, respecti-
vament. Col·lecció Quatre Estacions.
La Galera.

Històries per descobrir com neixen i
com viuen els animals que tenim més
a prop i els de les terres més llunyanes.

■ Endrapallibres. Lluís Farré. Col·lec-
ció El Vaixell de Vapor. Cruïlla.

A la protagonista d’aquesta història li
agraden tant els llibres que acaba
cruspint-se una biblioteca sencera.

■ En Xupi no té més son. En Xupi
s’empipa. En Xupi munta amb bici-
cleta. En Xupi no vol deixar les jo-
guines. Col·lecció Xupi. Text i il·lustra-
cions de Thierry Courtin. La Galera.

Quatre títols d’aquesta col·lecció amb
un personatge menut a qui li costa
llevar-se al matí, a vegades s’enfada
amb la mare perquè no li vol donar
més galetes, no vol deixar als altres
nens les joguines... Realisme dur.

■ I tant que sí! David Bedford. Adap-
tació d’Antoni Cosimo. Il·lustracions
de Gaby Hansen. Beascoa.

Àlbum il·lustrat. El pare Ós es queda
amb el petitó i fa les mateixes coses
que els óssos petits: es gronxa a les
cortines, fa tombarelles al sofà...

■ La Lola té vergonya. La Lola i les
boles de llana. La Lola vol anar a la
Lluna. Text i il·lustracions de Mercè
Arànega. Col·lecció La Granota Lola.
Baula.

Tres títols amb què s’inicia aquesta
col·lecció. Els petits es poden identifi-
car amb aquest personatge a l’hora de
vèncer la timidesa, de voler descobrir
l’entorn i de somiar.

■ Les ombres màgiques. Lynne Picka-
vance. Traducció i adaptació de Silvia
Márquez. Il·lustracions de Piers Harper.
Beascoa.

Àlbum il·lustrat. Tant els protagonistes
com el lector podran jugar a interpre-
tar ombres. Cap ombra no és el que
sembla i el que hi ha al darrere pot ser
un fet esgarrifós.

■ Quan jo era petita. Els records d’u-
na nena de quatre anys. Jamie Lee
Curtis. Traducció de Jordi Pujol Manya.
Il·lustracions de Laura Cornell.
Serres.

Àlbum il·lustrat. En les seves memòri-
es, aquesta nena de 4 anys explica que
abans només tenia dues dents i ara ja
en té moltes i se les sap raspallar sola.

■ Qui hi ha? Isobel Gamble. Adaptació
d’Antoni Cosimo. Il·lustracions de Tim
Warnes. Beascoa.

Àlbum il·lustrat. Aixecant les solapes i
amb una mica de reforç del text i les
imatges, el lector podrà descobrir el
nom de la casa i qui s’ha posat a dor-
mir al llit de cada animal que hi viu.

■ Quin gos més eixerit! Gemma Cor-
tabitarte. Il·lustracions de Flor Garcia.
Col·lecció Ala Delta. Baula.

Els gos protagonista (una mena de Ro-
velló) està escarmentat d’anar a viure
amb famílies que no l’estimen i que
després el deixen abandonat...

■ Secrets de la selva fosca. Teresa Du-
ran. Il·lustracions de Gabriela Rubio.
Col·lecció El Vaixell de Vapor. Cruïlla.

En aquest conte de fantasia, el Miquel
revela als lectors els increïbles secrets
de la selva on viu.

■ Vull escriure un conte. Text i il·lus-
tracions de Mercè Arànega. Col·lecció
Tren Blau. Edebé.

La Marta té 6 anys. I també molts lla-
pis, moltes llibretes, moltes joguines...
I moltes ganes d’escriure un conte.

A PARTIR DE 7 ANYS
■ Alerta! El germanet ataca! Fanny
Joly. Il·lustracions de Roser Capdevila.
Col·lecció El Menut. La Galera.

A la Gisela li ha passat una cosa extra-
ordinària: ha tingut un germanet! Des
que va saber que naixeria, ella va fer
molts plans per a aquest nadó... però
només dormia, dormia, dormia...

■ Bon dia, senyor Tàpies. M. Àngels
Comella, Romi Kirilova i Mercè Seix.
Serres.

L’Eulàlia té una agenda especial on es-
criu tot el que li agrada. A la lletra T
només hi té un nom: Tàpies, a qui vol
conèixer. L’Eulàlia descobrirà alguns
quadres del pintor.

■ El falcó i el falconer. Josep M. Picas.
Il·lustracions de Maria Josep Ginovart.
Selecció, transcripció i grafia musical
de Xavier Bayer. Vilatana CB.

Un conte amb un falcó i un petit fal-
coner de la colla local. L’edició compta
amb la història de les agrupacions de
falcons, la fonada dels falcons de Vila-
franca i suggeriments pedagògics.

■ El Llobató vol ser dolent. Ian
Whybrow. Traducció d’Aurora Balles-
ter. Il·lustracions de Tony Ross. Col·lec-
ció El Vaixell de Vapor. Cruïlla.

Els pares del Llobató estan esgarrifats
pel bon comportament del seu fill, així
és que l’envien a l’Institut Murriesc a
aprendre-hi les Regles de la Dolenteria.

■ El portador d’estels. Dianne Hof-
meyr. Traducció de Fina Marfà. Il·lus-
tracions de Jude Daly. Intermón.

Àlbum il·lustrat. Un antic mite egipci
sobre l’origen del món. Els guanys
d’aquest llibre es destinen a projectes
al Tercer Món.

■ La Caterina, quina cosina! Michael
Morpurgo. Traducció de Mariona Vi-
lalta. Il·lustracions de Roser Rius. Col-
lecció El Vaixell de Vapor. Cruïlla.

La Lisa té una cosina que ella veu com
a repel·lent i creguda. De fet, és una
nena dolça de tracte i genial en tot el
que fa, però la Lisa no la suporta.

■ La cua de la víbria. Maria Enrich.
Il·lustracions de Llorenç Amer. Selec-
ció, transcripció i grafia musical de
Xavier Bayer. Vilatana CB.

La víbria, serp de boca grossa i ulls
encesos, companya del drac, quan ha
començat a arreglar-se perquè s’acos-
ten els dies de festa, ha tingut un con-
tratemps: té la cua mig trencada.

■ Les aventures del Rovelló. Adapta-
ció de Montse Jutge. Col·lecció Singular.
La Galera.

Un àlbum sobre les aventures de Ro-
velló, creació de l’escriptor Josep Vall-
verdú, acompanyat amb un CD amb
cançons de la sèrie televisiva Rovelló.

■ Les Tres Bessones i el planeta For-
matge. Les Tres Bessones i les Tres
Erres. Carles Capdevila. Il·lustracions
de Roser Capdevila. Col·lecció Una Mi-
rada al Món. Icària / Intermón Oxfam /

Cromosoma.

Nova col·lecció que s’enceta amb dos
volums que tenen per protagonistes
les Tres Bessones. La Bruixa Avorrida
les envia a viure en la pròpia pell la
discriminació, a aprendre a reduir re-
sidus i a conèixer la pau.

■ M de Món. Montserrat Riera.
Intermón.

El conte recorre més de 20 països, des
de Groenlàndia fins al Vietnam. Les
fotografies van acompanyades d’un
senzill text adaptat de l’anglès.

■ Perseu i la Gorgona Medusa. Els
dotze treballs d’Hèrcules. Eco i Narcís
i sis volums més. Geraldine Mc-
Caughrean. Il·lustracions de Tony Ross.
Col·lecció Mites. Cruïlla.

Vuit històries de la mitologia grega
adaptades al lector infantil.

■ Retalls poètics. Lola Casas. Il·lustra-
cions de Gustavo Roldán. Col·lecció
Flautats. Publicacions de l’Abadia de

Montserrat.

Conjunt de poemes escrits amb pa-
raules senzilles que posen una mirada
sensible i creativa al món.

■ S de Solidaritat. Carlota Franco. Fo-
tografies de Tomàs Abella. Intermón.

El llibre proposa un recorregut per di-
ferents maneres de practicar i viure la
solidaritat i és, alhora, una invitació a
sumar-se a la gran cadena humana que
uneix les persones que volen aconse-
guir un món millor.

■ Un germanet? A qui se li acut! Fan-
ny Joly. Il·lustracions de Roser Capde-
vila. Col·lecció El Menut. La Galera.

Un dia, a la piscina, la Gisela va notar
que la panxa de la seva mare estava
molt rodona, com si s’hagués empassat
una pilota. Aquella nit, els pares li van
comunicar que tindria un germanet.
Però ella mai no havia dit que volgués
un germanet!

■ Una festa sota les estrelles. Queta
Garcia. Il·lustracions d’Ignasi Blanch.
Intermón.

Àlbum il·lustrat. Un planeta imaginari
corre el perill d’extingir-se a causa de
la despoblació i la manca d’atencions i
de mans que s’ocupin de la flora i la
fauna. Una festa unirà gent ben dife-
rent de tota la galàxia i donarà suport
al planeta en perill.

A PARTIR DE 9 ANYS
■ La Tona, la Tina i jo. Maria Enrich.
Il·lustracions de Ramon Enrich. Alfa-

guara / Grup Promotor.

El món quotidià de 3 germanes, expli-
cat per la gran. Des de la seva mirada
plàcida les situacions del dia a dia
transcorren entre grips d’un dia, peti-
tes entremaliadures...

■ Moacib el Roig. David Bernardo
González. Traducció d’Elisenda Vergés.
Il·lustracions de Mercè Canals. Col·lec-
ció Tucan. Edebé.

El protagonista d’aquesta història és
un llangardaix vermell, diferent dels
que hi ha a la pedrera, capitanejats per
un de sorneguer i violent. El caça un
nen solitari, etiquetat de rar pels com-
panys. La faula sobre la diversitat es
resol a gust de tothom: el nen fa amics
i el llangardaix és respectat.

■ Poemes i cançons de Sant Jordi.
Lletra i música de José Manuel Pagán.
Il·lustracions de Max. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Recull de poemes i cançons que tenen
com a tema el cavaller sant Jordi, la
rosa, l’amor, la primavera, el drac... La
majoria amb lletra i música inèdites.
Els poemes es complementen amb un
disc compacte.


