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● Això no mola, Escarola.
Núria Pradas. Il·lustracions de
Daniel Serrano. Barcanova.

La Rita té nou anys i coneix el
Dani, el seu millor amic. De
fet, la Rita, que és molt eixe-
rida i vital, protegeix una mi-
ca el Dani a l’escola i també ha
de convèncer sovint la seva
mare perquè fa unes pizzes
delicioses. Les coses empitjo-
ren quan en Dani s’entesta a
recollir l’Escarola, una gosseta
rinxolada abandonada.

● Perduts al bosc màgic.
Gabriel Janer Manila. Il·lus-
tracions de Mabel Piérola.
Baula.

La Teresa i el seu germà Joan
tenen un dia favorit, dissabte,
perquè és el dia que van a vi-
sitar la seva àvia. Per fer-ho
han de creuar un bosc que
coneixen prou bé. Però un dia
decideixen deixar de banda el
camí conegut i entren en un
sorprenent món de fantasia i
aventura.

● Quina bicicleta més tossuda!
Mariasun Landa. Il·lustracions
d’Asun Balzola. Baula.

La Kleta és una bicicleta ver-
mella que recorre els carrers
amb el seu amo, un empleat
municipal encarregat d’aspi-
rar els renecs i insults dels
conductors. El seu somni és
visitar el Zoo. Quan per fi ho
aconsegueix rep una calorosa
acollida dels animals.

● Detectiu Puzle.
James Preller. Il·lustracions de
Peter Nieländer. Baula.

“Per un euro al dia, et resolc la
vida” és el lema de Detectiu
Puzle, un nen de nou anys
que, ajudat per la seva amiga
Mila, en les seves estones lliu-
res treballa de detectiu privat
resolent els casos que li plan-
tegen els seus veïns i com-
panys d’escola.

● L’escola dels pirates.
Agustín Fernández Paz. Il·lus-
tracions de Lluís Filella.
Edebé.

Tot d’una es va sentir un so-
roll eixordador. Un so greu,
profund i prolongat, que va
aconeguir imposar-se a l’es-
trèpit de la pluja. Els nens es
van mirar els uns als altres,
amb cara de sorpresa i d’in-
quietud. Premi Edebé.

● Follets.
Joles Senell. Il·lustracions de
Carles Arbat. Edebé.

A un pastor li ha canviat la
vida des que va trobar un topí
ple de monedes d’or i plata. El
mateix dia que van néixer les
seves cinc filles! La història es
complica no tan sols per les
quintigèmines, sinò perquè hi
intervenen els follets. I a més
hi ha el problema de les fades,
que en realitat són la causa de
tot.

● Seguint la pista del ieti.
Geronimo Stilton. Destino.

El popular ratolí busca en
aquesta setzena aventura el
professor Volt, desaparegut a
l’Himàlaia. Els cops d’efecte
dominen l’acció.

● Els tresors del bosc.
Pere Martí i Bertran. Il·lustra-
cions d’Anna Mongay. Edito-

rial Lynx.

Nét i avi surten a buscar bo-
lets i la sortida es converteix
en la descoberta de les rique-
ses que ofereix la natura. El
conte serveix també per des-
cobrir una bona part de la
fauna i la flora dels boscos.

● Balena.
Miquel Rayó. Il·lustracions de
Mireia Coll. Editorial Lynx.

La balena del conte parla de la
seva vida al mar, dels fars i
dels mariners, i fins i tot del
seu amic Jonàs i la seva famí-
lia. La història de ficció des-
cobreix el món relacionat
amb els animals marins.

● L’avi d’Escòcia.
Oriol Vergés. Il·lustracions de
Pilarín Bayés. El Pirata.

Els dos protagonistes se’n van
a passar uns dies amb dos
tossuts nobles escocesos: l’avi
Edward, el de la pipa amb cap
de lleó, i el seu amic Sir John,
el de la pipa amb cap de tigre.
La trobada amb el monstre del
llac Ness i un segrest són no-
més algunes de les situacions
en què els dos germans es
troben involucrats.

● Setze contes divertits i un
parell de seriosos.
Joan de Déu Prats. Il·lustraci-
ons de Marta Bru. El Pirata.

Uns astronautes que exploren
un planeta de molsa. Un
vampir vegetarià. Una oficina
que és un circ. Una detectiva
de deu anys. Una rentadora
que és una màquina del
temps. Un ninot de neu em-
piocat. Un gos atleta. Una
pensió per a ocells... Nou re-
cull del prolífic autor.

A PARTIR DE 10 ANYS

● Pedra foguera.
Maria C. Roca. Barcanova.

En Guillem és un noi de pa-
gès, amb un esperit inconfor-
mista i amb ganes de conèixer
món. Quan s’assabenta que el
rei Frederic necessita homes
per lluitar contra Carles II
d’Anjou, s’embarca amb el
seu oncle cap a Sicília for-
mant part de l’escamot d’al-
mogàvers que viatgen en la
mateixa galera que en Ramon
Muntaner.

● El talismà de l’Ariadna.
Rodolfo del Hoyo. Il·lustraci-
ons de Francesc Salvà.
Barcanova.

L’Ariadna i la seva colla d’a-
mics viuen una aventura ex-
traordinària quan uns perso-
natges estranys volen apode-
rar-se del collaret que du l’A-
riadna. Ella recorre a un llibre
màgic a través del qual tota la
colla entra en un món miste-
riós. Plegats, però,
aconsegueixen sortir-se’n.

● L’Espasa de Galerna.
Jaume Copons. Il·lustracions
d’Imma Pla. Barcanova.

Es retroben els personatges
protagonistes de La Mà Negra.
Novament la colla de joves
protagonistes ha d’enfron-
tar-se a un misteri que els farà
sortir diferents de com hi han
entrat.

● Mussa, el fill de Barba-rossa.
Joan Pla. Il·lustracions de Toni
Cabo. Baula.

Mussa és el fill del terrible pi-
rata Barba-rossa. La seva mare
l’ha educat en la lectura.
Mentre que el seu pare vol fer
d’ell un pirata terrible, Mussa
només està interessat pels lli-
bres i per arribar a ser un gran
escriptor. Als onze anys el seu
pare l’embarca perquè co-
menci a entrenar-se en la
lluita pirata.

● On t’has ficat, Borinotman?
Oriol Vergés. Il·lustracions de
Lluïsot. Baula.

En aquesta obra se sap com i
quan es van conèixer la Blan-

caneu i el superheroi Bori-
notman, protagonistes d’al-
tres aventures. En aquesta
ocasió l’acció transcorre entre
gratacels de Nova York, on
s’ha produït un gran robatori
que posa precisament en en-
tredit l’honor del superheroi.

● Salvem en Saïd.
Brigitte Smadja. Il·lustracions
de Tha. Baula.

A l’institut els alumnes criden
tant que és impossible sentir
el professor i alguns nois
grans formen part de bandes
que amenacen i utilitzen els
més petits. Per sort, un pro-
fessor llegeix un diari íntim i
comprèn el que està passant.
Premi Sorcières 2004.

● La Verònika i el fantasma de
Canterville. La Verònica i en Kim
de l’Índia.
Carlos Puerto. Il·lustracions de
Jordi Vila. Baula.

Fins ara ningú s’havia atrevit
a estar-se prou temps al llò-
brec castell de Canterville
per descobrir el terrible se-
cret del seu fantasma. La Ve-
rònika està disposada a
aconseguir-ho. Convertida
en tota una espia, haurà de
recórrer aquest exòtic país
acompanyada de dos amics,
el faquir Dajatart i una pe-
culiar vaca.

● Les costures del món.
Teresa Broseta. Il·lustracions
de Ferran Boscà. Bromera.

Les costures del món es co-
mencen a descosir i només es
poden tornar a cosir amb les
agulles d’or que amaga un
sabater. Reparar-les és l’úni-
ca manera de salvar el mis-
teriós món dels Quasis.
Aventura per recuperar les
famoses agulles que va obte-
nir el premi de narrativa in-
fantil Vicent Silvestre.

● Contes de Hans Christian
Andersen.
Il·lustracions de N. Heidel-
bach. Cercle de Lectors.

Àlbum en edició de luxe i
gran format, amb un recull
de quaranta-tres dels contes
més importants de Hans
Christian Andersen, alguns
d’inèdits en català, en una
nova versió traduïda per An-
na Gasol. A la seu del Cercle
de Lectors es pot veure una
mostra de les il·lustracions
de l’autor.

● Llegim? Pares i fills: una in-
vitació al plaer de la lectura.
Lola Casas i Jesús González.
Cercle de Lectors.

Guia de lectura vàlida per a
tota la família amb consells
sobre com explicar contes,
quins llibres són millors en
cada etapa lectora, quines
pel·lícules basades en novel-
les poden agradar i, final-
ment, una proposta en clau
de joc.

● El Quixot explicat
als infants.
Adaptació de Rosa Navarro.
Traducció de Pau Joan Her-
nàndez. Il·lustracions de
Francesc Rovira. Edebé.

Àlbum il·lustrat, tan interes-
sant pel text, en un esforç de
fer-lo accessible als lectors
actuals, com per les làmines
dibuixades, un recull d’a-
quarel·les de Francesc Rovira
que conformen una exposi-
ció que interpreta els diver-
sos apartats de la novel·la de
l’any.

● L’escola Estrambota.
Imma Monsó. Il·lustracions
de Miguel Gallardo.
La Magrana - RBA.

La Maria Camescames i en
Brutus Castanyer s’avorrei-
xen a l’escola i estan cansats
de les mateixes rutines. Des-
cobreixen l’escola Estrambo-
ta, on ningú no posa deures,
ni normes, ni cal anar net i
polit, i on en els menús no-
més hi ha postres. Però un
robatori ho posa tot de cap
per avall.


