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● Deu pams. Carles Romeu.
Col. Sense Límits. Empúries.

L’autor de Miguelito presenta
un noi que relata unes inqui-
etants i perilloses vacances en
una casa ruïnosa, sense aigua,
llum ni telèfon, on l’únic ésser
humà de l’edat del protago-
nista viu a vint quilòmetres de
distància.

● La mort entra al parc. Joan
Armangué. Col·lecció Grumets.
La Galera.

L’última activitat del curs de
la classe del Nani és una visita
al nou Jardí Botànic amb la
professora de naturals. Poc
s’imagina el noi que la visita
serà més llarga del previst i
que, davant d’uns fets miste-
riosos, haurà de ser astut.

A PARTIR DE 14 ANYS

● Buscant en Bob. Jordi Sierra
i Fabra. Col·lecció Antaviana
Jove. Barcanova.

L’Héctor, un noi de 17 anys, ha
fugit de Vigo, amb la seva
guitarra i pocs diners, per as-
sistir a l’única actuació del seu
ídol, Bob Dylan, a Barcelona.
El noi empal·lideix quan en
Bob se li acosta, li posa una mà
a l’espatlla i li diu: “No creguis
en mi. Jo només sóc un mirall
en el qual et vols reflectir [...]
Creu en tu mateix”.

● El misteri de Quintaforca.
Xavier Fàbrega i Ramon Homs.
Col·lecció Antaviana Jove.
Barcanova.
En Sergi aprova les oposicions
de funcionari i va a parar a
Quintaforca de la Muntanya,
un poble diminut, on haurà
de tenir cura d’una antena de
comunicacions que ni tan sols
sembla que no funcioni. La
gent del poble el rep de mala
manera, desconfiada i recelo-
sa, i en Sergi comença a pen-
sar que n’amaguen alguna.

● Daniel i les bruixes salvat-
ges. Gabriel Janer Manila.
Col·lecció Espurna. Bromera.

Daniel, un jove innocent, és
condemnat a ser penjat en
començar el nou dia. La suma
de desgràcies que es veu forçat
a viure podria fer pensar en

un personatge extret de la
novel·la picaresca. Premi Ban-
caixa de Narrativa Juvenil.

● La mort espera a Varsòvia.
Josep Millo. Col·lecció Espurna.
Bromera.

El Màxim ha vist com la seva
empresa s’ha convertit, sense
que ell volgués, en una tapa-
dora per al tràfic d’immi-
grants de l’est d’Europa. Viatja
a Varsòvia i intenta acarar-se
amb els que mouen els fils de
la trama. Finalista Premi Ban-
caixa de Narrativa Juvenil.

● El mal. Josep Franco. Col-
lecció Espurna. Bromera.

Un noi que vol ser estrella de
rock, un altre que vol canviar
el rumb de la seva vida i una
noia que està en un dilema
que l’obliga a prendre impor-
tants decisions conflueixen
amb una doctora a Londres,
on Scotland Yard investiga
uns misteriosos assassinats
causats, sembla, per vampirs.

● Darrere d’una cortina...
Vicent Pardo. Col·lecció Espur-
na. Bromera.

Una dona entra a casa seva
acompanyada de tres amigues
tafaneres i troba que algú s’ha
anat despullant pel passadís.
Surt de casa, cerca un detectiu
i engega una investigació.
Descobreix la intimitat d’un
amor generós. Premi Bancaixa
de Narrativa Juvenil 2001.

● L’illa del ressuscitat.
José María Latorre. Il·lustraci-
ons de Miguel Ibarz. Col·lecció
Periscopi. Edebé.

El jove protagonista embarca
al vaixell Nathaniel amb la
sensació que aquell viatge
acabarà malament. Efectiva-
ment, el vaixell no arriba a
l’Índia, la seva destinació, sinó
que en el trajecte ensopega
amb una illa maleïda.

● Lalluna.com. Care Santos.
Il·lustracions de Mabel Pierola.
Col·lecció Periscopi. Edebé.

“No sóc cap efecte òptic, ni
una pròtesi, ni la conseqüèn-
cia abonyegada d’un cop de
puny. Faig uns tres centíme-
tres més que el nas més gros
que hagueu vist mai. No sóc
camús ni arromangat, ni tinc

cap d’aquelles gràcies que la
gent acostuma a dur al nas”.

● Marina. Carlos Ruiz Zafón.
Edebé.

El protagonista se’n va anar de
la seva ciutat fugint dels seus
records. Ara hi torna per con-
jurar els seus fantasmes i en-
frontar-se a la seva memòria.
El terror i la bogeria van en-
voltar, paradoxalment, la més
bella història d’amor.

● El pacte dels Sterkarm.
Susan Price. Col·lecció Llibres
Cercle Màgic. Empúries.

Els Sterkarm viuen fora de la
llei i en terra de ningú, en la
zona fronterera entre Angla-
terra i Escòcia, al segle XVI.
Són compassius amb qui els
demana ajut, però cruels amb
qui els vol robar les terres i la
llibertat. L’arribada d’uns elfs,

des del segle XXI, amb una
màquina del temps, els porta-
rà la guerra.

● Mar negra. Josep Lorman.
Col·lecció Corsari. La Galera.

Un vessament de petroli pro-
voca una marea que afecta el
litoral català, des del cap de
Creus fins a Canet Plage, a
Perpinyà. Tot apunta que el
causant ha estat el petrolier
Maleas. Transposició a les cos-
tes catalanes del desastre del
Prestige.

● Gent de pedra. Carme J.
Huertas. Col·lecció El Corsari.
La Galera.

Història d’una tribu que viu a
la vall Tancada. Mentre la res-
ta del territori ha iniciat el
procés cap al neolític, la Gent
de Pedra segueix vivint dins de
la terra. Per a ells la pedra ho

és tot: eina, arma, casa i, tam-
bé, déu. Premi Joaquim Ruyra.

● Ossos al soterrani. Eduard
José. Col·lecció El Corsari.
La Galera.

L’inspector Olmedillo ha
d’enfrontar-se a un cas d’as-
sassinat de fa més de 70 anys.
En l’enderrocament d’un edi-
fici vell de Barcelona es troben
els ossos d’una dona i l’única
pista que tindrà l’inspector
són unes inicials gravades en
un anell.

● També et pots morir a la
primavera. Else Breen. Col-
lecció El Corsari. La Galera.

Reedició d’aquesta novel·la
publicada per primer cop el
1984. Una noia de 15 anys
descobreix que la seva mare
pateix una malaltia inguari-
ble i que té els dies comptats.

● Galceran, l’heroi de la
guerra negra. Jaume Cabré.
Col·lecció Joves Adults.
Proa / La Galera.

Reedició en aquesta nova col-
lecció de la història del ban-
doler Galzeran el Queraltó,
que es llança a la muntanya
per venjar la mort del seu
germà. Situada al segle XIX,
recrea dos grans mites de la
nostra història: el bandoleris-
me i les guerres carlines.

● Un món feliç. Aldous Hux-
ley. Traducció de Ramon Folch
i Camarasa. Col·lecció Joves
Adults. Proa / La Galera.

Reedicio en aquesta nova col-
lecció. Huxley descriu un fu-
tur en què el progrés de la ci-
ència es posa al servei del po-
der i transforma perillosa-
ment les condicions de vida
dels humans.


