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HELME HEINE

‘Tabaluga viatja buscant el seny’, dibuixat per Heine

CARME SOLÉ

Il·lustració de Carme Solé per a ‘Magenta la petita fada’

N O V E T A T S D E L I T E R A T U R A I N F A N T I L I J U V E N I L

● Moc i el Cavaller Sense Cul.
Pere Cullell i Marc Cullell.
Edicions La Campana.

Els autors d’aquesta novel·la
plena de sorpreses i de senti-
ments són pare i fill. Amb
aquest llibre escrit a quatre
mans van guanyar el premi
Mongo-Bongo. Parlen de la por
al desconegut, el desig de ser
valent, l’amistat amb els que
són diferents de nosaltres, les
ganes d’aprendre i fer amics.

● El teu pare, la meva mare.
Hazel Townson. Col·lecció El
Vaixell de Vapor. Cruïlla.

L’Alan fa una vaga de fam
perquè no li agrada el nòvio
de la mare, i la Prunella fa vot
de silenci perquè el pare s’ha
encaterinat d’una dona que
ella no suporta.

● El pla del doctor Bataverda.
Sebastià Roig. Col·lecció El
Vaixell de Vapor. Cruïlla.

Al doctor Bataverda les ham-
burgueses amb quetxup, les
pizzes i les patates fregides li
regiren l’estómac i vol elimi-
nar-les del planeta. Novel·la
fantàstica d’aventures.

● La Blanca, l’amiga de l’Àlex
Corretja, El Dídac, l’amic de
l’Àlex Crivillé i La Marta, l’a-
miga de la Sònia Guirado.
Marta Molas. Col·lecció Sense
Límits. Empúries.

La Blanca vol ser tennista i
només pensa a entrenar i ar-
ribar a ser com l’Àlex Corretja.
El Dídac vol ser corredor de
motos i està disposat a tot per
arribar a ser com el seu ídol,
l’Àlex Crivillé. La Marta té
problemes, però quan coneix
la nedadora Sònia Guirado,
tot comença a canviar. Els an-
teriors títols de la col·lecció
estaven dedicats a Bakero,
Araceli Segarra i Pau Gasol.

● Sant Jordi i el drac gandul.
Kenneth Grahame. Traducció
de Víctor Aldea. Il·lustracions
d’E.H. Shepard. Empúries.

Aquesta història del drac ena-
morat de la vida i la poesia es
va publicar per primer cop el
1898. Vol demostrar que nin-
gú pot ser discriminat només
pel fet de ser diferent. Adap-
tada al cinema per Walt Dis-
ney Pictures.

● Oulembe el Saurí. Joan de
Déu Prats. Il·lustracions
d’Àfrica Fanlo. Intermón

Oxfam.

El pare d’Oulembe és el saurí
d’un poblet de l’estepa africa-
na. Al lloc on viuen l’aigua és
molt escassa i la tasca d’a-
nar-la a buscar és fonamental
per a la vida dels veïns. Ou-
lembe serà saurí quan sigui
gran, però abans haurà d’a-
prendre el secret de les pluges
i les aigües subterrànies.

A PARTIR DE 10 ANYS

● Els pingüins del 44. Dolors
Garcia i Cornellà. Il·lustraci-
ons de Cristina Losantos.
Col·lecció Pròxima Parada. Al-

faguara / Grup Promotor.

Hi ha guerra a la ciutat. Han
començat els bombardejos i a
casa tot s’ha de racionar. Se’ls
han endut els electrodomès-
tics i ja no tenen cap docu-
ment d’identitat. A fora de
casa tothom està com sempre.

● L’Albert i els coloms mis-
satgers. Anna Vila. Col·lecció
Sopa de Llibres. Barcanova.

L’Albert està a punt de fer deu
anys i prova d’explicar als pa-
res i a l’avi els avantatges que
suposaria tenir un mòbil.
Amb els pares no hi ha res a
fer, en canvi, l’avi sembla prou

convençut, però, quan arriba
el seu aniversari, li regala dos
ous de colom missatger.

● La Mà Negra. Jaume Co-
pons. Col·lecció Sopa de Llibres.
Barcanova.

En començar el curs, en Víctor
tem que el Marçal Batallé tor-
ni a buscar-li les pessigolles i
hagi d’acabar al despatx de
direcció. Però un misteriós es-
deveniment deixa tothom
consternat i atemorit: la Mà
Negra ataca i ningú, ni el
busca-raons d’en Batallé, no
pot evitar les seves malifetes.

● Es necessita Blancaneu.
María Teresa Aretzaga.
Col·lecció Sopa de Llibres.
Barcanova.

“Necessitem una noia que
ocupi el lloc de la Blancaneu”,
diu un dels set nans. La casa
dels nans, sense la noia, és
buida i trista; per això deci-
deixen anar a la recerca d’una
nova Blancaneu. Mentrestant,
la madrastra continua pen-
sant estratègies per fer la vida
impossible a la seva fillastra.

● La góndola fantasma.
Gianni Rodari. Col·lecció Sopa
de Llibres. Barcanova.

Una góndola fantasma, que
navega sense gondoler pels
canals venecians, és la causa
d’un seguit de raptes, en-

ganys, persecucions i abordat-
ges protagonitzats per pirates,
mercaders i personatges de la
Commedia dell’Arte.

● Quinito..., quin curs el teu!
Joaquim Haro. Col·lecció Sopa
de Llibres. Barcanova.

És el darrer curs d’en Quinito
a l’escola. Ell i la seva colla es
van fent grans, però continu-
en fent entremaliadures: ficar
tritons al calaix de la mestra,
fer una pista de neu a la cuina
de casa amb l’escuma seca
netejadora i experimentar
amb ratpenats.

● Les petjades misterioses.
M. Àngels Bogunyà. Il·lustraci-
ons de Lluís Filella. Sèrie Tu-
can. Edebé.

“És increïble quantes coses et
poden passar durant l’estiu. Jo
les he explicades totes i final-
ment m’ha sortit aquest llibre,
així que ara sóc una mica fa-
mós. I això que al comença-
ment els meus plans van estar
a punt de fallar”.

● Kor de Parallamps. Andreu
Sotorra. Il·lustracions de Núria
Giralt. Sèrie Tucan. Edebé.

“Perquè ¿quin nom se li pot
posar a un germà gran que
renuncia al llit escalfat de ca-
sa, que prefereix viure a la

muntanya, amb els porcs sen-
glars i les bubotes, en una le-
proseria abandonada, i que
acaba sortint per la televisió,
penjat a la punta d’un para-
llamps, com si fos una cigonya
que fa niu? Doncs, aquest: Kor
de Parallamps. Quan jo tenia
onze anys, el meu germà gran
era okupa”.

● El sagristà i la mort.
Joan Armangué. Sèrie Tucan.
Edebé.

Tot va començar com un joc
de criatures: entrar al cemen-
tiri i organitzar-ne alguna de
grossa. Però el joc va comen-
çar a tornar-se perillós i va
conduir els participants a
moments de terror.

● El petit llibre que encara
no tenia nom. José Antonio
Millán. Traducció de Quim
Monzó. Il·lustracions de Perico
Pastor. Col·lecció Sense Límits.
Empúries.

Reedició de l’àlbum que va fer
Cercle de Lectors el 1998. El
protagonista és un llibre que
no aixeca un pam de terra i no
explica res més que un “Hi
havia una vegada” i un “Fi”.
Per tal d’omplir-se de contin-
gut emprèn un viatge per co-
nèixer llibres de tota mena.


