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● Talpirons i ratolents.
Jordi Ortiz. Il·lustracions de
Quim Bou. El Pirata.

Poc podien imaginar-se la Mi-
na i en Sebas que el final de
curs seria tan mogut. Tan bon
punt coneixen aquell mag di-
vertit i mig guillat, comencen
els embolics. Els talpirons,
uns misteriosos éssers que vi-
uen sota terra i no surten mai
a l’exterior, demanen ajuda
urgent ni més ni menys que
per salvar el món.

A PARTIR DE 12 ANYS

● L’últim refugi.
Núria Pradas. Il·lustracions de
Lluís Masachs. Alfaguara -

Grup Promotor.

Al segle XIII, en terres occita-
nes, els càtars veuen com pe-
rilla el seu futur. Els cremen
per heretges i es veuen obli-
gats a fugir i a protegir-se en
castells inexpugnables. Dos
joves actuals ressegueixen els
batecs d’aquells temps.

● Els fills del diable.
Sylvie Bages. Il·lustracions de
Jordi Pastor. Barcanova.

La nombrosa família Herzin-
ger maltracta un dels seus
membres més joves, el Coiot,
pel fet de tenir sang índia. El
noi, que ha estat educat en
l’odi envers els indis, fuig i
decideix buscar el seu pare
per matar-lo; però canvia de
parer i acaba establint-se a la
reserva.

● Ser feliç és fàcil.
Care Santos. Il·lustracions de
Montse Adell. Barcanova.

L’Analí té dotze anys, és xine-
sa, ha estat adoptada per
l’Helena i l’Arnau i té dues
amigues. Tan bon punt els
seus pares adoptius canvien
de casa, la vida de l’Analí es
veu alterada per uns esdeve-
niments que la pertorben del
tot.

● La gàbia tailandesa.
Francesc Miralles. Il·lustraci-
ons d’Àlex Gumà.
Barcanova.

En Pim té la sort de viatjar a
Tailàndia amb una cosina del
seu pare. Hi va en qualitat
d’interpret d’anglès perquè la
Bettina ha de fer un reportat-
ge. Però en arribar a Tailàndia
tot sembla girar-se’ls d’esque-
na.

● Vint mil llengües de viatge
submarí.
Jules Verne. Adaptació de Je-
sús Cortès. Il·lustracions d’En-
ric Solbes. Bromera.

L’aparició d’un misteriós
monstre marí marca l’inici
d’un viatge fantàstic a bord
del mític submarí Nautilus del
capità Nemo. Adaptació d’una
de les obres més cèlebres de
l’autor francès.

● Lluna i la pluja.
Llucià Vallés. Il·lustracions de
Joan Arocas. Bromera.

La Lluna viu amb la seva mare
al bosc de Gàrgala. Encara que
els habitants d’Arània, la ciu-

tat més pròxima, no ho ente-
nen, totes dues viuen còmo-
dament en una cova molt ben
amagada del bosc. Però a poc
a poc la seva plàcida vida es
veurà trastocada per una gran
sequera, que farà que escasse-
gi el menjar i que els animals
més febles es morin.

● El CD diabòlic.
Jordi Sierra i Fabra. Cruïlla.

Un jove vol ser una estrella del
rock, però la casa discogràfica
li tomba el projecte. Fracassat,
no té empenta per tocar ni
manifestar el que sent a la
noia que estima. El CD que li
regala el Senyor de la Música
l’ajudarà a treure el bo i mi-
llor que porta dins.

● Les germanes Verdelaine. Enid.
Hortense. Bettina. Geneviève.
Malika Ferdjoukh. Cruïlla.

Quatre novel·les sobre els
amics, els amors, els estats
d’ànim i els problemes quoti-
dians de les germanes Verde-
laine, orfes de fa poc, que vi-
uen en un vell casalot a la vo-
ra d’un penya-segat.

● La torre dels moros.
Pere Tobaruela i Joan Tort.
Odissea-Empúries.

La torre dels moros és un vell
castell situat en els paratges
solitaris i feréstecs de la cap-
çalera del riu Negre. Una colla
d’amics comencen a sospitar
que hi passen coses estranyes.

● La història d’en Robert.
Mercè Anguera. La Galera.

Visió de l’adolescència de dos
joves en èpoques diferents,
temps de guerra i temps de
pau. L’autora lliga les dues
èpoques a través de records,
paisatges i lligams entre per-
sones en una lluita contra
l’oblit. Premi Folch i Torres.

● La Palmera Cocotera.
Montserrat Beltran. Il·lustra-
cions d’Anna Clariana.
El Pirata.

El Joan Minguell és un noi
tranquil i estudiós. Viu amb
els pares, la seva germana Re-
mei, l’avi i un lloro empipa-
dor que s’entesta a fer-li la vi-
da impossible a cops de bec. A
l’escola l’han escollit per par-
ticipar a La Palmera Cocotera,
un concurs televisiu d’allò
més horrible, sobretot per les
proves estrafolàries a què
s’han de sotmetre els concur-
sants.

A PARTIR DE 14 ANYS

● Les noies de Filferro.
Jordi Sierra i Fabra. Traducció
de Núria Prats. Alfaguara

Grup Promotor.

Un jove periodista intenta
aclarir el misteri d’una de les
top models més famoses de la
història, desapareguda fa deu
anys. La novel·la entra en els
racons més amagats d’un
món envejat darrere del qual
hi ha nois i noies a vegades
massa joves per a l’èxit.

● Val més anar sol.
Care Santos.

Alfaguara Grup Promotor.

El protagonista, fart de l’ins-
titut i que tothom li digui el
que ha de fer, es barreja amb
una colla de nois de males
arts, violents i bàrbars. Quan
vol fer marxa enrere ja és
massa tard, però la trama
agafa un gir inesperat cap a
una sortida de futur. Versió
catalana de la novel·la publi-
cada en castellà per l’autora.

● L’arquitecte i l’emperador
d’Aràbia.
Joan Manuel Gisbert. Baula.

El poderós emperador d’Arà-
bia encarrega al més genial
dels arquitectes del seu temps
un recinte com no n’hi ha
hagut mai cap altre. No obs-
tant això, el fabulós i tempta-
dor oferiment amaga presagis
de bogeria i mort.

● Un lotus a la neu.
Gonzalo Moure. Baula.

En Marcos, un noi al qual el
seu pare està iniciant en l’es-
calada, salva la vida d’un al-

pinista suís als Pics d’Europa;
el vincle entre tots dos havia
nascut anys enrere, a les mis-
terioses regions espirituals
del Tibet.

● El profesor de música.
Katrien Seynaeve. Baula.

Simó, professor de música en
una escola, es mou entre la
desídia i la depressió en co-
mençar el curs: una altra ve-
gada el desinterès general, els
esvalotadors. La sorpresa es
diu Malik, un nen àrab que
vol aprendre a tocar el violí.
Premi Saint-Exupéry.

● Cinc setmanes amb globus.
Jules Verne. Traducció i intro-
ducció de Jesús Cortès. Il·lus-
tracions de Vicent Marco.
Bromera.

A l’època de les grans explo-
racions africanes del segle
XIX, un científic agosarat, el
doctor Samuel Fergusson,
s’embarca en un arriscat viat-
ge amb globus a la recerca de
les fonts del Nil. Aquesta no-
vel·la va representar l’autèntic

inici literari de la producció
de Jules Verne.

● Els silencis de Marc.
Vicent Borràs. Bromera.

El protagonista es veu obligat
a passar l’estiu a Penyalfort,
un poble que no apareix ni
als mapes. Allà hi troba una
pistola i unes inquietants
matrícules de cotxes. Les des-
cobertes sobre el passat, l’a-
mistat de debò i la proximitat
de la mort es creuen en el seu
camí. Premi Bancaixa de nar-
rativa juvenil.

● El misteri de les quatre
punyalades.
Pau Joan Hernàndez.
Columna.

Un detectiu privat i una ad-
vocada que comparteixen
despatx es veuen immersos
en el cas d’un apunyalament
a la Barbie d’una adolescent.
Les investigacions del pretès
crim porten a descobrir mol-
tes altres qüestions.
Premi Columna Jove.

● Jo tampoc em dic Flanagan.
Andreu Martín i Jaume
Ribera. Columna.

Aquesta és la història que fa
onze de la sèrie del popular
Flanagan. Amb els personat-
ges de rigor de la sèrie en joc,
en aquesta ocasió les vacan-
ces d’estiu d’en Flanagan es
veuen estroncades pel cas de
la desaparició d’un petit ma-
gribí.

● La muntanya dels secrets.
Isabel Olesti. Columna.

En Roc, nascut en una barra-
ca de Montjuïc durant els
darrers anys del franquisme,
intenta sobreviure a la misè-
ria amb els escassíssims re-
cursos que comparteix amb
la seva família, els pares i sis
germans més. Testimoni real
d’uns fets encara pròxims.

● Okupada.
Care Santos. Columna.

Vuit nois d’entre disset i
vint-i-dos anys ocupen un pa-
lauet abandonat. Durant
vint-i-set dies conviuen, tre-

ballen, ho comparteixen tot i
porten a terme una vida en
comú sana i solidària. Una
jove alemanya que acaba
d’arribar sembra la discòrdia
en el grup. Versió catalana de
l’obra publicada en castellà
per l’autora.

● El gran laberint.
Fernando Savater. Il·lustraci-
ons de Juan Carlos Savater.
Columna.

Obra debutant de l’autor en
l’àmbit juvenil. Presentada
amb l’esquema d’un joc de
rol, amb proves que s’han de
resoldre, la trama se sistua en
un estadi. El joc porta a co-
nèixer personatges com Sha-
kespeare i Sèneca, el Quixot i
Sherlock Holmes.

● 32 d’octubre.
Josep Sampere. Cruïlla.

El protagonista es queda cas-
tigat a l’aula perquè no ha
entregat una redacció. Fins
que no l’hagi escrita no se’n
podrà anar. Passar l’estona,
no li ve res al cap, comença a
fer-se fosc... De cop, l’esquelet
de la classe de ciències se li
posa a parlar.

● Els amos del paradís.
Andreu Martín. Il·lustracions
de Jordi Vila. Edebé.

Reflexió sobre la llegenda
negra de la peripècia d’ultra-
mar. Des del punt de vista de
Bartolomé de las Casas i el
seu testimoni, l’autor de-
nuncia que la conquesta no
va ser una festa.
Premi Edebé.

● La porta del paradís.
Jordi Sierra i Fabra. Il·lustra-
cions de Marta Chicote.
Edebé.

L’Eva és una noia de quinze
anys que no té gaire clar a
què vol dedicar-se. L’Elisabet
és una model famosa que
acaba de fer els trenta i està
pensant a deixar la professió,
si més no la passarel·la. Les
seves vides s’entrecreuaran
en una agència de gran pres-
tigi internacional anomena-
da TOP.

● Estimat Puyol.
Armand Carabén van der
Meer. Empúries.

A la Pobla de Segur, al Pallars
Jussà, no pensen en una altra
cosa que jugar a futbol. El
futur jugador, quan un matí
surt de casa per anar a fer
una prova al Barça, no sospita
que al Pallars només hi tor-
narà de vacances. Biografia
que continua la sèrie iniciada
amb una altra de les estrelles
del futbol, Ronaldinho.

● El darrer manuscrit.
Montserrat Galícia.
La Galera.

L’acció de la novel·la trans-
corre al planeta Acri. Un pilot
de lliscadors topa amb una
jove enigmàtica i es troba
immers en un remolí d’aven-
tures i incerteses. Deserts,
muntanyes i ciutats llunya-
nes són els escenaris del viat-
ge. L’autora continua amb el
gènere de ciència-ficció. Pre-
mi Joaquim Ruyra.


