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Coolman i jo. Estrelles del cinema

Els llibres d’A

La nit de la papallona

Il·lustracions: H. Schulmeyer Traducció: Ramon Monton
Editorial Bromera

Il·lustracions: Zuzanna Celej
Editorial La Galera

Premi Barcanova 2013
Editorial Barcanova

Rüdiger Bertram

Kai és protagonista d’una pel·lícula! Per casualitats de la vida, apareix
per un càsting i li donen el paper principal.
El caos arriba als estudis. I és que Coolman
té consells per a tothom, especialment en
les escenes de risc, perquè ningú sap més que
ell sobre acció. Un obra
tan divertida com la
resta de la sèrie.

Josep Lluís Badal

Un nen i una nena, un avi que viu envoltat de
llibres i objectes curiosos. Un error en el
bosc, el pes del remordiment. I una clau que
l’avi dóna als seus
néts: la clau al món de
l’Avi Roure. Una novella infinita amb dotzenes de personatges inoblidables. Badal i Celej han creat una obra
que serà un clàssic.

Margarida Aritzeta

“Qui és en Željko?”, li pregunten. Ella no els ho
dirà, no els dirà res. Li
han pres el mòbil, li
han pres tot el que portava a la bossa i li han
fet posar aquesta bata
horrible que li arriba
més avall dels genolls.
Aritzeta va guanyar el
12è premi Barcanova
amb aquesta novel·la
d’iniciació i sobre problemes psicològics.

Les formigues i Sant Jordi
En Miquelet i les formigues

Joaquim Carbó / Montse Tobella / Baula
● En

Miquelet, un dia que camina pel bosc, descobreix un
enorme formiguer. El clàssic viu de les lletres catalanes que
és Joaquim Carbó recorda (i homenatja) que quan era petit
s’embadalia amb els senzills espectacles que la natura ens
ofereix de franc. Entre les moltes altres novetats de Baula,
destaca Sant Jordi a la Cova del Drac, la llegenda de Sant Jordi capgirada com un mitjó, amb text del col·lectiu Vivim del
Cuentu i il·lustracions de Rocio Bonilla.
Joaquim Carbó té els calaixos ben plens d’originals inèdits; avís a navegants... QUIM PUIG

Un secret a les butxaques

Mishiyu

La cosidora i el fil d’aigua

Il·lustracions: Anna Clariana
Animallibres

Il·lustracions: P. Rebeca Luciani / Traducció: Albert Jané
Editorial Combel

Il·lustracions: Daniel Montero
Editorial Cadí

A la cuina, de nit

El misteri dels àrbitres adormits

D’on venim?

Il·lustracions: Maurice Sendak / Traducció: Miquel Desclot
Editorial Kalandraka

Il·lustracions: Enrique Lorenzo Traducció: Josep Sampere
Editorial Cruïlla

Il·lustracions: Arthur Robins
Editorial Maeva

Tessa Julià Dinarès

Per la revetlla de Sant Joan, a la Martina i el
Dalmau els espera una gran sorpresa. I no perquè tiraran petards, sinó perquè la nit esdevindrà més màgica que
mai amb la descoberta
del secret més ben
guardat dels Pirineus.
Qui són els minairons?
Existeixen de debò uns
éssers fantàstics diminuts que neixen en coves guardades per gegants i dracs?

Maurice Sendak

Un clàssic del 1970 en què Sendak evoca records de la seva infantesa quan, a la Fira de
Nova York, va quedar
meravellat davant
l’aparador de la pastisseria Sunshine Bakers,
el lema de la qual era
“Nosaltres fornegem
per tu mentre tu
dorms”. Relat oníric
amb un text rimat i...
l’Oliver Hardy.

Ricardo Alcántara
Mishiyu és un nen orfe que viu amb por però
alhora amb esperança la seva adopció. La
commovedora història
del nen s’entrellaça
amb l’emoció continguda de la dona que decideix adoptar-lo, fins
que finalment tots dos
es reconeixen com a
mare i fill. El text d’Alcántara està molt ben
defensat per les il·lustracions intenses i
emotives de Luciani.

Roberto Santiago

Els Futbolíssims és una col·lecció de futbol i
misteri escrita en clau
d’humor destinada a
lectors de 8 anys en
endavant. Quan els àrbitres van caient adormits, en cadascun dels
partits, el grup d’amics
de l’equip de futbol del
Pla de Dalt decideix investigar què passa, entre classes i entrenaments.

Mar Pavón

En un país llunyà hi havia un rei presumit i vanitós que es deia Al-aigua. També hi vivia una
cosidora coneguda a
tot el regne gràcies a la
seva bona feina. Un
dia, el rei es va empipar per culpa d’un comentari de la cosidora i
la va voler castigar
amb un encàrrec impossible: cosir una peça de roba amb fil d’aigua? Com s’ho va fer,
la jove cosidora?

Peter Mayle

Des de la seva publicació fa quaranta anys,
aquest llibre ha ajudat
els adults a explicar,
amb humor i sinceritat,
d’on surt la vida humana, i als nens a descobrir d’on vénen ells realment. Peter Mayle és
psicòleg i psicoanalista
i també és autor de la
sèrie Què m’està passant?, destinada a pares i educadors.
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Vola, vola, sorpresa!

Els contes de sempre

Il·lustracions: Xavier Salomó
Editorial Castellnou

Il·lustracions: Pilarín Bayés
Estrella Polar

Meritxell Martí

El Toni i la Tina esperen la visita d’un bon amic,
però no saben quan arribarà, ni com estarà,
ni... Tot plegat els posa
molt neguitosos, per això hauran de trobar la
manera d’asserenar-se
i viure la sorpresa amb
alegria. La col·lecció Toni i Tina vol ajudar els
nens a identificar les
emocions, parlar-ne i
afrontar-les.

Pilarín Bayés

Per primera vegada, en un únic volum, la collecció de contes clàssics i inoblidables interpretats per una de les
il·lustradores catalanes
més importants i reconegudes com és Pilarín
Bayés: La Caputxeta
Vermella, Els tres porquets, En Patufet, La
Blancaneu, El gat amb
botes, La Ventafocs i
molts més...

La increïble història del nen
menjaparaules
Marlet

Il·lustracions: Jordi Sunyer
Editorial Babulinka

Què passaria si un dia
un nen es mengés la
paraula alegria? I la paraula por? I si decidís
no menjar-se’n cap?
Aquest és el punt de
partida d’aquest original àlbum il·lustrat que
pretén ser una eina per
aprendre a expressar
les diferents emocions.

Això és meu!

Cabretes al país de les meravelles

Il·lustracions: Cristina Losantos
Editorial Bambú

Il·lustracions: Montse Mayol
Editorial Sidillà

Elisenda Roca

L’Andreu sempre havia estat un nen generós:
tot ho deixava sense
dubtar. Per què s’ha
tornat tan garrepa? No
hi ha manera que deixi
res a ningú. Ni als
amics, ni als companys
de classe, ni al Jan, el
germanet petit. Però
aviat viurà una experiència que l’ajudarà a
entendre que sempre
cal compartir.

Els reis dels Z Games
Peter Walker

Il·lustracions: Bié
Editorial Baula

Per primer cop a la història se celebren a Morisville els Z Games, un campionat d’esports extrems per a vius i zombis. Els AZ han de competir amb rivals de primer nivell i esforçar-se
de valent per obtenir
medalles. El seu objectiu és guanyar totes les
proves! No saben que
hi ha algú que mou els
fils d’una conxorxa secreta. Novè llibre de la
sèrie Zona Zombi.

Montse Vila

Capdevila i les bessones. ORIOL DURAN

Poesia i Les Tres
Bessones
Viatge poètic per Catalunya

Joaquim Molas i Roser Capdevila / Angle
● Joaquim

Molas i Roser Capdevila
ens ofereixen una bona manera de
gaudir dels nostres poetes i la nostra
terra, revisant l’edició del 1982. Paral·lelament i també a l’editorial Angle, Roser Capdevila torna a publicar
el primer (i de mica en mica, la resta) llibre de la sèrie de Les Tres Bessones, amb text de Mercè Company.

Se sap que fa molts anys, tants com 600, havia
existit una cabra diferent de les altres: era
la cabra catalana.
Quan ja es pensaven
que no en quedava cap
més, van trobar el ramat de l’Antoni Pellisser, que en tenia unes
quantes i les feia pasturar per les terres del
Montsec, a Sant Salvador de Tolós.

Les princeses també es tiren pets
Ilan Brenman

Il·lustracions: Ionit Zilberman Traducció: Josep Franco
Editorial Bromera

El pare de la Laura va agafar el llibre secret de
les princeses i li va contar a la filla una cosa
que no sabia ningú...
Una cosa que la Laura i
els seus companys de
classe van estar discutint molta estona. I
quin pot ser aquest secret? Us en donarem
una pista: llegiu atentament el títol d’aquest
llibre tan divertit i ben
il·lustrat per l’artista Ionit Ziberman.

650 puntades

La nena de l’arbre

La tomba d’Aurora K.

Editorial Barcanova

Il·lustracions: Mercè López
Editorial La Galera

Editorial Edebé

Pasqual, Gemma

650 puntades són les que calen per cosir una
pilota com la que li han regalat a la Shakira
pel seu aniversari. Una
pilota perfecta, feta a
mà. Els records més
amagats de la Shakira
afloren i fa un viatge al
passat, un viatge de
6.700 quilòmetres, que
és exactament la distància que hi ha entre
el Pakistan, el país on
va néixer, i Barcelona,
la ciutat on viu.

Rubèn Montañá

El premi Folch i Torres explica que dalt d’un arbre hi viu una nena. A
l’Ona li sembla estrany,
que una nena visqui
dalt del plàtan que hi
ha davant de l’escola.
Vol saber més coses de
l’Aurèlia, la nena de
dalt de l’arbre. Novel·la
plena de sentiments
que es basa en clau infantil en El baró rampant, d’Italo Calvino.

Pedro Riera

El premi Edebé juvenil explica un viatge fins al
petit poble de Clayton. Allà, el pare de la protagonista vol prendre
mostres d’ADN i esbrinés si aquella dona, Aurora K., era la seva
àvia. La biològica. Riera
va guanyar l’important
premi Edebé amb
aquesta obra sobre la
recerca del passat en
mans d’una noia de
personalitat forta i conflictes familiars.
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