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«SANT JORDI I EL
DRAC»
Autor: ANTONI
DALMASES
Il·lustracions: ROSER RIUS
Editorial: CRUÏLLA
Pàgines: 32/Preu: 5,60 €

«Quan en Jordi era pe-
tit se n’anava d’hora al llit per somiar-hi aven-
tures com fan tantes criatures, desitjós de fer-se
un noi fort i valent, ser un heroi.» Antoni Dal-
mases ens explica la llegenda de Sant Jordi, la
princesa i un drac molt fastigós de boca encesa,
contada en rodolins per recordar amb més faci-
litat què va passar, i amb lletra lligada.

«EL DRAC QUE NO
TENIA FOC»
Autora: MARIA GRAU
Il·lustracions: QUIM BOU
Editorial: EDICIONS DEL
PIRATA
Pàgines: 24 / Preu: 6,99 €

Una vegada hi havia un pe-
tit drac que es deia Pasqual

i que estava trist perquè no tenia foc. Fins que,
un dia, es va fer amic d’uns nens d’Olot i van
tenir una idea: a Olot hi ha volcans, i els vol-
cans tenen foc. Potser en podria agafar una mi-
ca... Un conte que podeu llegir amb lletra lliga-
da i lletra de pal.

«LA SUPERLOLA»
Autora: MERCÈ
ARÀNEGA
Editorial: BAULA
Pàg.: 28/Preu: 8,30 €

Les noves aventures de
la simpàtica granota
Lola, sempre disposada
a ajudar els altres. La

Lola és eixerida i sempre té ganes de fer coses,
per això molt sovint es troba enmig d’aventu-
res inesperades i d’embolics emocionants. En
aquesta col·lecció de la Superlola s’han editat
dos títols, amb lletra lligada: La Superlola i el
fantasma i La Superlola fa de bruixa.

«L’ARQUETA DELS
RELLOTGES»
Autor: JORDI LLAVINA
Editorial: CRUÏLLA
Pàgines: 110/ Preu: 7,40 €

Durant molts anys, quan el
narrador era petit, cada mes
d’agost va acompanyar els
pares i la germana a un po-

ble petit. Avui té quaranta anys i dos fills, que
volen saber què és el primer que recorda. I ha
escrit aquesta història per endreçar els records
d’aquells estius de quan era un nen i es divertia
molt, sense tenir gaires joguines, fent volar la
imaginació.

«LA FILOMENA
LLAMINERA»
Autora: JOSEFINA
LLARGUÉS
Il·lustracions: A. CASAS
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 120
Preu: 13,50 €

Després del doblement premiat La Filomena els
fogons remena, la Filomena torna a estar amb
nosaltres amb una nova aventura culinària,
aquesta vegada amb esmorzars, berenars i re-
ceptes llamineres, senzilles, divertides i, espe-
cialment, saludables, per compartir amb els
fills. I dibuixos perquè pintin el més petits.

«LA FORMIGA PIGA VA
A LA BIBLIOTECA»
Autor: EMILI TEIXIDOR
Il·lustracions: GABRIELA
RUBIO
Editorial:CRUÏLLA
Pàgines: 80 / Preu: 7,75 €

La Formiga Piga va a veure
el Mussol Tot Sol, el biblio-

tecari. Li explica que la Reina ha de reposar des-
prés d’una malaltia que ha passat, i que vol uns
quants llibres per llegir. El Mussol porta la Piga
per les diferents sales de la biblioteca i li parla
dels llibres que els lectors llegeixen des de fa
molts i molts anys.

«EL PETIT TIGRE
RUGIDOR»
Autor: REINER ZIMNIK
Traducció: T. GUILLEUMES
Editorial: VIENA
Pàgines: 80 / Preu: 13,90 €

Un clàssic il·lustrat per par-
lar de la por i de l’amistat.
Un conte per llegir a partir

dels 10 anys i fins als 100. Reiner Zimnik (Beut-
hem, Silèsia, 1930) aconsegueix, combinant il-
lustració i text, provocar el somriure dels lec-
tors, crear moments d’una gran intensitat poè-
tica i fer-nos pensar a través d’iròniques parà-
boles sobre la condició humana.

«LA LLEGENDA DE
SANT JORDI...
EXPLICADA PEL
SENYOR DRAC!»
Autor: CARLES SALA I VILA
Il·lustracions: CAROLE
HÉNAFF
Editorial: CRUÏLLA
Pàgines: 40 / Preu: 12 €

I si resulta que el drac era vegetarià? I si la prin-
cesa era una bleda assolellada? I si la lluita en-
tre el drac i el cavaller no va ser tan ferotge com
es diu? I si la llegenda de sant Jordi no va anar
ben bé com ens l’han explicada? Carles Sala ens
en dóna la versió del senyor drac.

És Sant Jordi i no poden
faltar històries sobre la
llegenda del valent cavaller,
el drac i la princesa...
Aquest any la podeu llegir
en vers, com la que ens
explica Antoni Dalmases, o
fins i tot, per primera
vegada i gràcies a Carles
Sala, tenim la versió del
senyor drac! Entre les
novetats per als joves
lectors, malgrat que el món
dels vampirs encara acapara
alguns dels títols, la
tendència sembla retornar
al món detectivesc d’altres
generacions. Joves que han
de resoldre misteris i unes
quantes històries d’amistat.

«LLÀGRIMES DE COCODRIL»
Autor: PEP MOLIST
Il·lustracions: EMILIO URBERUAGA
Editorial: BAULA
Pàgines: 48 / Preu: 7,95 €

«LA DESAPARICIÓ D’EN SARDINA»
Autor: JORDI LARRÉGOLA
Editorial: BAULA
Pàgines: 152 / Preu: 8,80 €

«FORA MALSONS!»
Autora: ELISENDA ROCA
Il·lustracions: CRISTINA LOSANTOS
Editorial: BAMBÚ
Pàgines: 48 / Preu: 6,75 €

«CANÇONS D’ESTIU»
Autor: NOÈ RIVAS
Il·lustracions: MONTSE GINESTA
Editorial: BAULA
Pàgines: 38/ Preu: 9,76 €

«LA SARGANTANA JULIANA»
Autor: ANTONI DALMASES
Il·lustracions: TERESA MARTÍ
Editorial: CRUÏLLA
Pàgines: 48 / Preu: 6,75 €

I a més...
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«SERENA»
Autora: DOLORS GARCIA I
CORNELLÀ
Editorial: CRUÏLLA
Pàgines: 256 / Preu: 14,50 €

A l’any 1428, la Serena viu a
Barcelona amb la mare i les
seves germanes. Treballen
molt per poder pagar el res-

cat del pare, captiu dels pirates. Però el dia de la
Candelera, mentre són a l’ofici de Santa Maria
del Mar, un terratrèmol sacseja la ciutat. A la ma-
re de la Serena li cau una pedra al cap i mor, i la
noia queda sola amb sis germanes, la més petita
acabada de néixer.

«LES MALETES
D’AUSCHWITZ»
Autora: DANIELA PALUMBO
Traducció: M. DOLORS
VENTÓS
Editorial: L’ODISSEA
Pàgines: 200 / Preu: 9,95 €

A la sala número 4 del 5è
bloc d’Auschwitz hi ha una

gran vidriera que separa el visitant de milers de
maletes amuntegades les unes damunt de les al-
tres. En totes hi ha escrit un nom, un cognom i
una adreça. Aquesta és la història de quatre
d’aquestes maletes, la història de quatre nois que
van viure l’horror de la deportació.

«EN VADORET
D’EMPÚRIES»
Autor: ROBERT
PIBERNAT BALLESTA
Editorial: DIVERSES
ENTITATS

En Vadoret d’Empú-
ries va ser escrit per

l’escalenc Robert Pibernat Ballesta (1968-2011)
per explicar al seu fill d’una forma atractiva i en-
tenedora què representa Empúries. Pibernat uti-
litza la figura de l’indiget Vadoret, que va conei-
xent nous amics, com la grega Focea i el romà
Escipio, personatges que simbolitzen les tres cul-
tures que van conviure a Empúries.

«FOSCA»
Autora: CARE SANTOS
Editorial: ESTRELLA POLAR
Pàgines: 304 / Preu: 16,95 €

L’Abel té disset anys, viu
amb la mare i es passa les
nits davant de l’ordinador,
com fan molts adolescents.
L’Abel, però, no ha sortit

mai de casa i només es relaciona amb el món ex-
terior a través d’internet. L’Abel és un vampir, i
el seu dia a dia és bastant complicat. Fins que,
una nit, topa amb el bloc de la Fosca. Fosca és el
nickname de l’Olívia, una altra adolescent incom-
presa amb una família força terrible.

«L’EDAT DEL
DESPERTAR»
Autor: ÀNGEL BURGAS
Editorial: LA GALERA
Pàgines: 192 / Preu: 7,95 €

La saga del club de la cistella
va començar el 2002 amb 
L’anticlub i les gestes de l’ori-
ginari grup d’estudiants

d’ESO disposats a lluitar contra les injustícies al
seu institut. Ara la Martina i els seus amics n’han
agafat el relleu i volen fer ressuscitar el club. Tot
i que no sap si els altres s’ho mereixen, decideix
buscar problemes o injustícies al seu voltant per
si troba algun innocent per defensar.

«BÀSQUET, SCRABBLE I
TU»
Autors: SÍLVIA SOLER, FERRAN
MUÑOZ
Editorial: ESTRELLA POLAR
Pàgines: 240 / Preu: 13,95 €

La periodista i escriptora Sílvia
Soler i el seu fill, Ferran Muñoz,
han escrit una novel·la sobre

com viu un adolescent i com ho porta la seva mare
(i a la inversa). A Bàsquet, Scrabble i tu no hi ha
grans aventures, ni cap vampir. Hi ha professors
malhumorats, amics d’infància, entrepans mal
descongelats, ties bones que no sabrien situar Ca-
talunya en un mapamundi, setmanes d’exàmens...

«ALA DE CORB A
FLORIDA»
Autor: ENRIC LARREULA
Il·lustracions: JORDI VILA
Editorial: BAULA
Pàgines: 174 / Preu: 10,75 €

Novè títol de la col·lecció
Ala de Corb, el pirata culte
defensor dels oprimits que

representa els anhels de llibertat individual i
col·lectiva. En aquesta novel·la, Ala de Corb na-
vega rumb a la seva estima illa Llibertat, al mar
Carib. Pel camí, el seu vaixell és atacat per corsa-
ris anglesos i ha de cercar refugi d’incògnit en
una colònia espanyola de Florida.

«TARZÁN DELS
XIMPANZÉS»
Autor:ENRIC LLUCH
Il·lustracions: GEMMA
CAPDEVILA
Editorial: ANIMALLIBRES
Pàgines: 144 / Preu: 8,20 €

Tot va començar la matina-
da que una ximpanzé va tro-

bar-se una cria abandonada. Després d’acostar-
s’hi amb molta cura, va comprovar que aquella
criatura no tenia gens de pèl i que, a més, era
molt lletja. Movia els braços i les cames, però no
era capaç d’agafar-se a les lianes. I per si no fos
prou, feia uns crits incomprensibles.

assira El Hadri El Yousfi, nascuda al
Marroc fa vint-i-dos anys, viu a Ullde-

cona des que en tenia sis. És estudiant de dret
i imparteix xerrades per animar i motivar els
joves perquè lluitin pel seu futur. Amb
aquest llibre de contes, editat en format bi-
lingüe àrab-català, ha volgut recollir part de
la literatura popular del nord del Marroc per
tal que no quedi en l’oblit. Però també amb la
voluntat que esdevingui una eina útil per a
les escoles i instituts. Pot ajudar els alumnes
d’origen marroquí en l’aprenentatge del ca-
talà. I pot fer que els alumnes catalans cone-
guin la realitat cultural dels seus companys
d’aula. El llibre inclou cinc contes infantils i
cinc més per a joves i ja ha estat guardonat
amb nombrosos premis.

N
Contes per compartir

«CONTES
ÀRABS»
Autora:NASIRA EL
HADRI EL YOUSFI
Il·lustracions: MARC
SALAYET
Editorial:
MALHIVERN
Pàgines: 98
Preu: 18 €

s la detectiu més jove de la literatura, té
onze anys i es diu Laura Marlin. Amb una

maleta plena de llibres, la Laura se’n va a viu-
re amb el seu oncle a Cornualla, convençuda
que per fi l’espera una vida plena d’aventu-
res. Però allà on mira hi veu misteris, i
aquests són reals, i molt més perillosos del
que ella es podia imaginar... Per què l’oncle
Calvin oculta el seu passat? Quin secret ama-
ga la cala del Mort? Un món ple de misteris
que ha imaginat l’escriptora i periodista Lau-
ren St. John, nascuda a Zimbabwe (Àfrica).
St. John, en un món literari ple de vampirs,
ha recuperat el gust per les bones històries de
detectius amb què van créixer altres genera-
cions i que han entusiasmat molts joves ar-
reu d’Europa.

É
Laura Marlin, detectiu

«LA CALA DEL
MORT»
Autora: LAUREN ST.
JOHN
Traducció: M. TRIAS
Editorial: BAMBÚ
Pàgines: 280
Preu: 7,30 €



«TEMPESTA D’ESPASES.
CANÇÓ DE GEL I FOC 3»
Autor: GEORGE R.R. MARTIN
Editorial: ALFAGUARA
Pàgines: 1.152 / Preu: 29,95 €

Els Stark, els Lannister i la
resta de les cases dels Set
Regnes ja parlen català. El
novembre passat va sortir

Joc de trons i al desembre, el segon volum de la
saga, Xoc de reis. Ara arriba, també en català, l’es-
perat tercer volum de la Cançó de gel i foc. A Tem-
pesta d’espases, l’hivern s’acosta com una bèstia
furiosa mentre els Set Regnes estan dividits per la
revolta i les enemistats sagnants.

«CIUTAT D’ORFES»
Autor: AVI
Traducció: LLUÍS-ANTON
BAULENAS
Editorial: BAMBÚ
Pàgines: 384
Preu: 11,90 €

El 1893, els carrers de Nova
York són plens de vida i

també de perills. Si ets un repartidor de diaris,
com en Maks Geless, de tretze anys, val més que
vagis amb compte amb en Bruno, el líder de la
banda dels Busca-raons amb males intencions.
Convertit en detectiu, Maks haurà de lluitar con-
tra forces poderoses per defensar la seva família.

«SEQUOIA»
Autora: KIRSTIN VANLIERDE
Traducció: ANNA CAMPENY
Editorial: BAULA
Pàgines: 296 / Preu: 14,90 €

Una societat perfecta sota
terra. Ordre. Progrés. Benes-
tar. A l’Exterior només hi ha
mort i desolació. I un vast

món desconegut. Marian viu en aquest món
subterrani on la ciència és el pilar de la societat,
però vol descobrir què hi ha a la Terra de Dalt.
Però el coneixement té un preu. Fins a quin
punt estarà disposada a arribar en nom de la se-
va llibertat?

«EL CAVALLER
FANTASMA»
Autora: CORNELIA FUNKE
Traducció: R. MONTON
Editorial: BROMERA
Pàgines: 264 / Preu: 19,95 €

Jon Whitcroft passa una
temporada difícil. La seva
mare i el seu nou marit l’en-

vien a un internat, a Salisbury. Allà l’esperen una
pluja constant, murs foscos, passadissos estrets,
rostres desconeguts... Jon no sospita que ben
aviat tindrà preocupacions més grans perquè,
durant la sisena nit, apareixen sota la seva fines-
tra tres fantasmes.

«HISTÒRIA DE
CATALUNYA»
Autors: ORIOL VERGÉS,
PILARÍN BAYÉS
Editorial: ESTRELLA POLAR
Pàgines: 112
Preu: 21,95 €

Una aproximació als fets
que han marcat la història

del nostre país, des dels primers habitants de la
prehistòria fins a l’actualitat, passant per Guifré
el Pilós, el president Macià... i la manifestació
contra la sentència de l’Estatut. Una reedició, ac-
tualitzada, d’aquesta història de Catalunya escri-
ta per Oriol Vergés i dibuixada per Pilarín Bayés.

«L’ANELL DE LLUM»
Autor: GERONIMO STILTON
Traducció: XAVIER SOLSONA
Editorial: DESTINO
Pàgines: 352
Preu: 16,95 €

Una terra sinistra i desolada
s’obre com un crit mut da-
vant els ulls del jove elf Au-
daç. Finalment, l’escollit ha

arribat al terrible Reialme de les Bruixes i haurà
de desafiar en duel la Reina Negra per decidir el
destí de tots els reialmes del Regne de la Fanta-
sia. Però abans de combatre, Audaç haurà de fer
front als seus malsons...

«OKSA POLLOCK I EL
BOSC DELS PERDUTS»
Autores:ANNE PLICHOTA,
CENDRINE WOLF
Traducció: JOSEP ALEMANY
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 480/ Preu: 18,95 €

Una novel·la d’amistat, se-
crets familiars i un món pa-

ral·lel on la màgia conviu amb la por. En Gus, el
millor amic de l’Oksa, ha desaparegut, s’esfuma
un matí en algun lloc de St. Proximus, el magní-
fic institut londinenc on estudien, i ella farà tot
el possible per trobar-lo. És la segona novel·la de
la sèrie de la jove maga Oksa Pollock.

«TORNARAN A
BUSCAR-ME»
Autors: JOSAN HATERO, USE
LAHOZ
Traducció: XAVIER SOLSONA
Editorial: LA GALERA
Pàgines: 234/ Preu: 16,95 €

Greco, un jove problemàtic
de setze anys, és enviat a

una prestigiosa institució anglesa, l’Acadèmia Fè-
nix, que té fama d’arreglar els joves rebels. Allà
coneix l’Iris, una altra interna. Junts aniran des-
cobrint que a l’acadèmia succeeixen coses molt
estranyes als alumnes. En Greco i l’Iris tenen
molt poc temps per descobrir el misteri.
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esprés del gran èxit de La porta dels tres
panys, la doctora en física Sònia Fer-

nández-Vidal (Barcelona, 1978) continua
amb el seu propòsit d’acostar la física quànti-
ca al gran públic a través de la fantasia.
Aquesta segona novel·la transcorre al CERN,
el centre de recerca nuclear que hi ha a pocs
quilòmetres de Ginebra, on la jove Laila s’en-
fronta al misteri més gran que existeix: com
triar entre dos amors. Laila Fortuny és una jo-
ve de Sevilla que busca feina per poder pagar-
se la carrera i n’aconsegueix com a cambrera
en un dels dos immensos restaurants del
CERN. Allà hi passarà un estiu envoltada de
científics que li despertaran la passió per la fí-
sica quàntica. I també coneixerà dos joves,
l’Alessio i en Brian.

D
L’energia de l’amor

«QUANTIC LOVE»
Autora: SÒNIA
FERNÁNDEZ-VIDAL
Editorial: LA GALERA
Pàgines: 240
Preu: 17,95 €

uè li passa al Quim? Com és que no pot
entrenar amb el seu equip de futbol?

Per què no pot menjar gairebé res? Els símp-
tomes apunten a un rebrot de la greu malal-
tia que pateix des de fa uns anys i ara, just
quan només li falta un dia per fer 16 anys, ha
de començar un viatge amb un destí incert.
La història d’en Quim és la història de molts
nens i joves que han d’afrontar malalties
greus. Aquest llibre –guardonat amb el premi
Columna Jove 2012– és fruit d’una experièn-
cia de creació col·lectiva, entre Víctor Pani-
cello –autor de diverses obres de narrativa ju-
venil– i un grup de nois i noies que formen el
Consell de Joves de l’Hospital de Sant Joan de
Déu, i que ens transmeten les vivències i sen-
timents que han hagut d’afrontar.

Q
En Quim i molts més

«250 QUILÒMETRES»
Autor: V. PANICELLO I
JOVES DE L’HOSPITAL
SANT JOAN DE DÉU
Editorial: ESTRELLA
POLAR
Pàgines: 144
Preu: 11,95 €

In
fa

nt
il 

i j
uv

en
il



Del 20 al 26 d’abril del 2012 • PRESÈNCIA • 33

84
85

15
-1

05
38

25
w

«LA NOIA DRAC.
L’HERÈNCIA DE
THUBAN»
Autora: LICIA TROISI
Traducció: TERESA MUÑOZ
Editorial: ESTRELLA POLAR
Pàgines: 320 / Preu: 14,96 €

La Sofia observa la ciutat a
través de la porta de la insti-

tució on s’ha criat i pensa que ja no l’adoptarà
ningú. Però un dia, un excèntric professor d’an-
tropologia se l’endú a una casa. Sembla que el
professor sap moltes coses d’ella, sobretot del seu
passat llunyà, fosc i màgic que li ha imprès una
piga al front, el signe de l’últim llegat dels dracs.

«MORTADEL·LO I
FILEMÓ. LONDRES
2012»
Autor: F. IBÁÑEZ
Traducció: TINA VALLÈS
Editorial: EDICIONES B
Pàgines: 48 / Preu: 12 €

La propera aventura de Mor-
tadel·lo i Filemó es pot llegir

també en català, cosa que no passava des de feia
molts anys. Ediciones B ha recuperat la col·lecció
Mestres de l’Humor, inactiva des del 1991, quan
es va editar en català l’àlbum commemoratiu dels
Jocs Olímpics de Barcelona. Ara recuperen l’espe-
rit olímpic en la cita de Londres.

«JOC DE TRONS»
Autor: GEORGE R.R. MARTIN
Il·lustracions: TOMMY
PATTERSON
Traducció: XEVI SOLÉ
Editorial: ESTRELLA POLAR
Pàgines: 176 / Preu: 14,96 €

Els seguidors de la saga lite-
rària de la Cançó de gel i foc

de George R.R. Martin estan d’enhorabona. Ja ha
sortit a la venda el còmic Joc de trons que adapta
el primer llibre de la saga (que també es pot veu-
re a la televisió de la mà d’HBO). Per continuar
seguint les aventures dels Stark, Lannister i com-
panyia, en català.

«LA PUÇA RUSSA»
Autora: GEMMA MARTÍ
Il·lustracions: NOEMÍ VILLAMUZA
Editorial: LA GALERA
Pàgines: 12 / Preu:14,90 €

«CANÇONS DE BRESSOL»
Autora: CARME RIERA
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 184 / Preu: 25€

«EL MISTERI DEL CARRER DE LES
GLICINES»
Autora: NÚRIA PRADAS
Editorial: BAMBÚ
Pàgines: 144 / Preu: 7,30€

«BERTA MIR DETECTIU. EL CAS DEL
XANTATGISTA PÈL-ROIG»
Autor: JORDI SIERRA I FABRA
Editorial: ESTRELLA POLAR
Pàgines: 238 / Preu: 11,99 €

«OBLIVION. UN CEL RERE L’ALTRE»
Autor: FRANCESC MIRALLES
Editorial: LA GALERA
Pàgines: 240 / PVP: 16,95 euros

«AL PAÍS DELS INDIS.
LA DESCOBERTA DEL
FAR WEST»
Autor: PHILIPPE NESSMANN
Il·lustració: FRANÇOIS ROCA
Traductor: ALBERT VILARDELL
Editorial: BAMBÚ
Pàgines: 192 / Preu: 9,50 €

El 1804, l’expedició dels ca-
pitans Lewis i Clark se’n va per explorar el Far
West. Per ajudar-los a travessar el país dels indis,
els bisons i els óssos grisos, s’emporten una jove
squaw que els farà de guia. La discreta Sacagawea
té només 16 anys i està embarassada, però sem-
bla valenta. Ho serà prou?

I a més...




