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Un altre any complicat. Cada cop som més a prop de la normalitat, però 
encara sentim a l’esquena les sotragades d’una crisi inesperada que se’ns 
ha fet a tothom massa llarga. La cultura finalment ha obert les portes, 
però els espectacles encara envegen la situació del llibre. El llibre el lle-
gim en solitari i, paradoxalment, mai millor que en situacions de mobili-
tat limitada per gaudir-ne. D’entre tots els tipus de llibres, a més, l’infantil 
i el juvenil ha demostrat, com ja va passar en altres moments de crisi, 
que resisteix com cap altre. Això es pot deure a dues raons. En primer 
lloc, els adults som capaços de prescindir de coses per nosaltres que no 
estalviaríem mai a les criatures. Prioritzem el seu benestar, i això inclou 
el consum de llibres, que en el seu cas percebem no només com una for-
ma d’entreteniment, sinó també com una necessitat educativa. En segon 
lloc, en una situació com l’actual, la literatura aporta coneixement i vies 
d’escapament d’una realitat poc agradable. Fa de refugi imprescindible.

El sector del llibre infantil i juvenil, en conseqüència, ha aguantat aquest 
any i mig amb determinació. Apareixen nous segells editorials i nous es-
pais dedicats als nens i als joves. També noves llibreries especialitzades. 
Petites, centrades en l’àmbit infantil i juvenil i que, pel seu esperit, el 
seu model de negoci i la seva localització, ajuden a consolidar el teixit 
comercial i social dels barris.

Quant al sector editorial, es confirma una tendència que ja feia anys que 
advertíem. L’àlbum il·lustrat viu un bon moment. Cada cop se’n publi-
quen i se’n venen més. El catàleg de novetats d’autoria catalana ja pot 
començar a mirar de tu a tu els altres països europeus amb llarga tradició 
en aquest àmbit. Però si busquem les mancances del sector, hi conti-
nuem trobant a faltar una aposta decidida pel còmic en català especí-
ficament infantil. No deixa de ser curiós que l’àlbum il·lustrat i el còmic 
no comptin amb la mateixa empenta editorial, malgrat que són formes 
narratives tan properes.

Un altre tipus de llibre en auge és el que els anglosaxons anomenen de 
no-ficció i que aquí anomenem llibre de coneixement. A les pàgines 26 
i 27 podreu trobar una secció dedicada específicament a les novetats 
d’aquest àmbit, arran de l’embranzida que ha experimentat. De fet, al-
gunes editiorials s’hi estan especialitzant i estan publicant obres origi-
nals de moltíssima qualitat i interès. Què aporta aquest llibre en l’àmbit 
infantil? Ens permet viatjar sense sortir de casa o aprofundir en temes 
molt específics sobre els quals es feia difícil pensar que s’hi podria apro-
fundir. És un fenomen molt interessant, sobretot perquè els destinataris 
són els nens. Com a visió de conjunt, a més, podem destacar també una 
preocupació real i creixent per la bona edició, perquè els llibres siguin 
objectes d’una qualitat formal impecable, originals, ben pensats i ben 
acabats. I això s’agraeix.
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Prop de la normalitat
Celebrar La Setmana del Llibre l’any passat 
era complex, però ens dèiem i ens repetí-
em que l’èxit consistia precisament a cele-
brar-la. Vam aconseguir tornar a reunir tot 
el sector del llibre amb els lectors i les lec-
tores i va ser molt satisfactori veure la bona 
acollida que va tenir. Em quedo amb la in-
jecció d’optimisme i de vitalitat que va apor-
tar La Setmana al sector. Veníem de mesos 
molt dolents, amb llibreries tancades, i el 
fet de retrobar-nos i de veure que la gent hi 
responia ens va servir per adonar-nos col-
lectivament que tot allò es podia superar. 
L’edició d’enguany és bastant propera a la 
normalitat. Hi haurà mesures sanitàries re-
querides per les autoritats, però en tot cas 
és important que la gent, malgrat tot, s’hi 
senti segura. I que realment La Setmana 
sigui un espai de calma, de relaxació, de 
trobada, de descobriments de llibres i acti-
vitats. Un oasi a la vora de la mar, un espai 
bonic per gaudir de la literatura i els seus 
protagonistes. Dels autors, dels traductors, 
dels editors, dels il·lustradors. De la gent 
que fa possible els llibres.

Setmana existeix amb dos objectius: l’un 
és vendre llibres i l’altre és difondre la lite-
ratura en llengua catalana i la potencialitat 
de l’edició en català. Això s’aconsegueix 
amb la complicitat d’altres entitats i de 
tots els mitjans de comunicació. Entenem 
que els mitjans públics han de ser-hi per 
convenciment.

L’espai: el Moll de la Fusta
Traslladar-nos al Moll de la Fusta va ser el 
gran encert de l’any passat, si pensem en 
totes les incerteses que hi havia. La nos-
tra voluntat claríssima és tornar a ocupar 
la plaça de la Catedral, tornar a ocupar la 
centralitat de la ciutat. Però encara no és 
el moment que ens doni totes les garanties. 
En les circumstàncies actuals, el Moll de la 
Fusta continua sent el millor espai. També 
és cert que ens hem acostumat a moure’ns, 
a voltar per llocs de la ciutat que abans no 
trepitjàvem i mentalment ja queda més a 
prop. La voluntat tant de l’administració 
com nostra és tornar a la catedral.

Enguany hem batut dos rècords: el de 
peticions de casetes, 97, i el de peticions 
d’activitats, més de 500. De casetes, final-
ment n’hem pogut encabir 69, quatre més 
que l’any passat. Ara tenim tres escenaris. 
També hem posat un espai de lectura, amb 
butaques i cadires, per començar a llegir un 
llibre o simplement descansar. En tot cas, 
què ens permet el moll? Créixer. Tot i que 
també et dic que no crec en el creixement 
infinit. No crec en una fira que, quan hi 
entres, ja veus que necessitaràs hores per 
recórrer-la.

El públic infantil i juvenil
La literatura infantil i juvenil és una de les 
nostres grans preocupacions i de fet a la 
comissió d’activitats hi ha una persona 
que hi pensa específicament. Entre les 
novetats d’enguany recuperem l’escenari 
familiar i l’hem condicionat d’una mane-
ra distinta. Continua sent molt important 
atreure el públic infantil, però també el 
jove, que és la franja que a vegades per-
dem pel camí. En aquest escenari familiar 

Les activitats
Enguany tenim més temps que en l’edi-
ció anterior, més dies, i no disposem d’un 
sol escenari sinó de tres. Tenim, doncs, la 
possibilitat de fer moltes més activitats. Hi 
ha una idea que incorporem i que confio 
que tindrà continuïtat i futur: hem convi-
dat altres festivals culturals a participar-hi. 
Per exemple, hi vindrà la Fira Literal, que 
farà activitats al voltant del llibre en català 
però amb la seva orientació pròpia, sobre 
el llibre de temàtica compromesa, polític o 
radical. Hi incorporem també dues entitats 
col·laboradores molts importants i que es-
tic molt content que ens hi acompanyin, el 
CCCB i l’Ateneu Barcelonès, fonamentals 
en la difusió i la creació en llengua catalana.

Que La Setmana sigui un punt de trobada 
d’aquestes fires i entitats em sembla molt 
potent. Crec que és el paper que hem de 
fer. També hem arribat a un acord amb 
la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals, de manera que en tota la seva 
programació, per televisió i ràdio, hi haurà 
una presència transversal de La Setmana. 
S’introduirà als programes. El fet és que La 

hem incorporat activitats que poden con-
nectar amb aquest tipus de públic, tot i 
que hi ha activitats per a la franja juvenil 
també en uns altres escenaris.

Diversitat territorial
Clarament és la voluntat del president 
d’incorporar mirades que vagin més enllà 
de Barcelona. De fet, sempre parlem del 
mateix: que s’ha de tenir en compte el país 
sencer. Tot complet. És una tendència molt 
habitual de totes les urbs, això d’engolir-ho 
tot una mica. I normalment és una mirada 
molt reduïda, perquè ens perdem coses 
magnífiques de Manresa enllà. Al País Va-
lencià hi ha fenòmens editorials que aquí 
no arriben, igual que aquí hi ha fenòmens 
editorials que allà no coneix ningú. També 
passa amb les Illes, la Franja, Andorra... 
La nostra voluntat és estrènyer-hi vincles. 
És per això que, per exemple, col·laborem 
amb la Plaça del Llibre, un esdeveniment 
valencià semblant al que fem nosaltres 
aquí. I això és bo per a tothom. Al capdavall, 
els llibres en català han de saltar les fron-
teres administratives per assolir una massa 
lectora més gran i enfortir la nostra cultura.

El futur
A l’associació d’editors ja treballem en La 
Setmana del futur: cap a quin model ca-
minarem a partir de l’any vinent i com ho 
afrontarem. Jo visc La Setmana amb una 
sensació d’optimisme molt gran. És un es-
pai on tot el sector hi vol ser. De fet, tot el 
sector hi és, i això és molt remarcable. Les 
administracions hi creuen, el públic hi res-
pon i per tant la projecció de La Setmana és 
molt gran. Hem estat capaços de superar 
totes les adversitats imaginables de molt 
bona manera i ara continuarem projectant 
molt la literatura catalana a través de la fira 
i a través dels mitjans de comunicació. Fet 
i fet, som una eina al servei del sector de 
l’edició en català.

Entrevista
Joan Carles Girbés
President de La Setmana del Llibre en Català

“Hem estat capaços de superar  
totes les adversitats imaginables”



Lectures a bord
Però què seria de la literatura infantil i juve-
nil sense les històries d’aventures? On són el 
misteri i les emocions fortes? Necessitem his-
tòries que ens facin patir una mica, que ens 
facin sentir sotracs a la panxa, per passar-ho 
bé. No cal que siguin històries de pirates o de 
persones amb superpoders. És ben sabut que 
l’aventura ens espera rere qualsevol porta.

Amb els braços oberts
Hi trobareu contacontes i tallers a partir de 
llibres que expliquen històries sobre l’amis-
tat i les relacions humanes amb una pers-
pectiva generosa. Quin sentit té ajuntar-se 
només amb aquells que són com nosaltres? 
El món és ben divers i així ho recullen molts 
dels llibre que es presenten a La Setmana, 
relats en què la diferència és la clau. Perquè 
la gràcia de fer amics també és no saber 
amb què ens sorprendran, oi?

Camí de versos
I si hi ha no-ficció entre les propostes de lite-
ratura infantil i juvenil de La Setmana, també 
és raonable que hi hagi presència de poesia 
i cançó. Sobretot si tenim en compte els fan-
tàstics escenaris del Moll de la Fusta que tin-
drem a l’abast, on gaudirem dels versos per 
a totes les edats que algunes editorials com 
Babulinka, Pagès Editors i Piscina, un petit 
oceà continuen volent que descobrim.

La Setmana menuda
Tot plegat sembla pensat per a lectors més 
grans, lectors que ja agafen els llibres solets, 
però a La Setmana també hi ha activitats pen-
sades per als petits, per als qui encara neces-
siten que algú més gran els passi les pàgines.

Històries que bateguen
No cal ser un mestre budista ni una anciana 
venerable per conèixer-se bé a si mateix. 
Cada cop es publiquen més llibres infantils 
sobre les emocions, l’autoconeixement i 
l’acompanyament emocional, i La Setmana 
se’n fa ressò amb activitats i tallers que ens 
els presenten. Cada cop hi ha més llibres, 
de ficció i no-ficció, que parlen de les emo-
cions, adreçats als nens i a les famílies amb 
ganes d’introspecció.

La Setmana popular
Coincidint amb la Diada de Catalunya, l’11 
de setembre llegirem llibres que contenen 
històries tradicionals i mostres de la litera-
tura popular catalana. Més o menys fidels, 
més o menys adaptades. Llegendes medie-
vals de totes les comarques i cançoners que 
potser no coneix tothom.

Terra, mar i aire
Poc a poc l’emergència climàtica ens va pre-
ocupant a tots. Dins aquest paraigües d’ac-
tivitats, La Setmana obre les portes a tots 
els llibres que ens conviden a reconnectar 
amb la natura, a pensar-hi una mica més i a 
comprometre’ns amb una altra manera de 
relacionar-nos-hi. I els llibres de coneixement 
en són una bona eina, com podeu llegir més 
endavant en aquestes pàgines. Amb l’auge 
d’aquesta mena de llibres, fins i tot el conei-
xement sobre els virus, als quals estem tan 
acostumats darrerament, hi té el seu lloc.

La Setmana il·lustrada
El 18 de setembre serà el dia de la il·lustració. 
Tocarà oblidar-se de les lletres durant algu-
nes hores i deixar que les línies i els colors fa-
cin el que vulguin amb nosaltres. La presèn-
cia dels artistes, que ens guiaran per la seva 
obra, ens farà més fàcil aquesta aventura.

Enguany al Moll de la Fusta hi ha moltes coses per fer. No us aca-
bareu les propostes que La Setmana us ofereix. La majoria, a més, 
us serviran per conèixer novetats editorials i llibres que potser no us 
havien arribat. Editorials, biblioteques i llibreries ompliran l’escenari 
dedicat a la literatura infantil i juvenil.

Les activitats són ben variades. La majoria són contacontes, és a dir, 
narracions dels llibres que s’hi presenten, tot sovint amb música en 
directe. I si hi venen il·lustradors, podrem gaudir del procés d’elabo-
ració de les seves il·lustracions en directe. També hi haurà tallers en 
què la participació de les famílies serà imprescindible. Al capvespre, 
quan s’acabin les activitats familiars, els lectors joves també tindran 
el seu espai. No tot serà literatura infantil.

Tot plegat s’estructura a partir dels eixos temàtics següents:

Les activitats  
de La Setmana
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Estimo la natura 
Joana Raspall i Gibet Ramon 
EL CEP I LA NANSA
Cucs, pomes, orenetes, el sol i la 
lluna. Joana Raspall ens llega la 
seva devoció per la natura amb 
aquests petits poemes il·lustrats 
per Gibet Ramon. Un llibre que 
et podràs endur de vacances, a la 
platja o a la muntanya, i escrit amb 
lletra de pal, perquè els puguis 
llegir sense l’ajuda de ningú.

Abecedari de cel i terra 
Vanesa Amat i Judit Piella 
EUMO
A d’Aranya, B de Boira, C de 
Camí… i així anar fent. Per a cada 
pàgina, Vanesa Amat i Judit Piella 
han escollit un element de la natu-
ra, en un sentit molt ampli, i li han 
dedicat un poema, n’han fet una 
il·lustració i ens n’ofereixen una 
curiositat. Sabies que la papallona, 
per exemple, absorbeix l’escalfor 
del sol amb les ales esteses? Una 
guia per als més petits sobre gaire-
bé tot el que ens envolta.

On és la son?  
Blanca Fageda i Nina Bach 
TRAMUNTANA
A l’hora d’anar al llit, a vegades 
tenim problemes. La son no ve, 
per molt que t’hi escarrassis, i a 
crits mai no arriba. Aquest conte 
per abans d’anar a dormir potser 
t’hi ajuda. Potser deixes de buscar 
la son i llavors t’arriba. Escrit per 
Blanca Fageda, que és professora 
de ioga i meditació, i amb dibuixos 
de la il·lustradora Nina Bach.

Quina colla d’animals!  
Nicholas Allan 
EKARÉ
Com són els teus amics? S’assem-
blen a tu? Doncs en Quim Trom-
peta és un elefant que, en el seu 
primer dia d’escola, s’adona que 
no li cau bé ningú perquè ningú és 
com ell. Ratpenats, cocodrils, gue-
pards, estruços… tots diferents. I 
ell vol un amic que sigui com ell. 
Afortunadament, coneix algú per 
internet i comença a parlar-hi. Un 
llibre sobre les noves amistats i les 
primeres impressions.

La Carlota  
i el sentit de la vida 
Deborah Freedman 
ENTREDOS
La gent no es pregunta gaire sovint 
què fan els cucs, però segur que no 
t’has preguntat mai per què fan el 
que fan. Doncs sàpigues que tot té un 
sentit, a la natura, i la Carlota, amb 
el seu viatge i els seus dubtes, ens ho 
explica la mar de bé. A més, si la vida 
d’una guineu, d’un ocell i fins i tot 
d’un cuc tenen tot el sentit del món, 
la teva i la meva segur que també.

Una mica més 
Olivier Tallec 
BIRABIRO
Compte amb els excessos, amics. Si 
ja estàs tip, per què cal menjar més? 
Si a casa teva s’hi està fresquet, per 
què has de posar un altre cop l’aire 
condicionat? A l’esquirol d’aquesta 
història li podríem dir ben bé el ma-
teix. No para, amb el seu arbre, no 
para: amb les pinyes, amb la fusta... 
Una faula subtil, amb dibuixos lleu-
gers i simpàtics i un final còmic. Però 
amb un missatge contundent. Comp-
te amb els excessos a casa vostra, 
amics. I casa vostra és el planeta.

Ressenyes
Petits Lectors



L’equilibrista 
La Tresca i la Verdesca 
 i Mercè Galí 
NANIT

La Tresca i la Verdesca són un 
grup de tres abelles que canten 
per al públic infantil. Tres abelles 
que amaguen tres músics que es 
disfressen i fan espectacles per a 
nens. L’equilibrista és una de les 
seves cançons, sobre un artista de 
circ que no és tan hàbil ni tan gràcil 
com podríem esperar i amb una ga-
lleda d’aigua deixa xop el personal. 
Una cançó amb gràcia, adaptada i 
il·lustrada per Mercè Galí.

Buffa!!!  
Anna Vega i Marta Canellas 
BELLATERRA MÚSICA ED.

De la mà d’en Nap Buf, un follet 
mogudet, t’acostaràs a la natura a 
través de la música. Aquest llibre 
es basa en l’espectacle que les 
autores, pedagogues de la música, 
van crear per al teatre Kursaal de 
Manresa dins el projecte educatiu 
Rexics. El llibre va acompanyat d’un 
CD amb les cançons que guien 
la història. La majoria han estat 
compostes per elles mateixes, tot i 
que, ep!, hi podem trobar també el 
Vals de les flors de Txaikovski.

El Leo i la Lea  
volen una mascota 
Nathalie Pons i Sandra Aguilar 
SALVATELLA EDITORIAL

No, si ja ho sabem. Si fos per tu, 
a casa tindries un hipopòtam o 
un cocodril al terrari. Un terrari 
més gran que el menjador. Al Leo 
i la Lea els passa una mica com 
a tu. Són dos germans que volen 
una mascota a casa, però dubten 
perquè no saben quina demanar 
i fan una llista. Què passaria si 
tinguéssim un tigre? I un estruç? 
Vejam què els porten al final.

Nou a la ciutat 
Marta Altés 
BLACKIE LITTLE

La il·lustradora Marta Altés va 
néixer a Barcelona, però se’n 
va anar a viure a Londres, i si a 
vosaltres Barcelona us sembla 
una gran ciutat, no us podeu ni 
imaginar que inabastable que és 
la capital anglesa. Una mica d’això 
va aquest llibre: de l’arribada a un 
lloc nou i de les pors i les penúries 
que passem quan no hi coneixem 
ningú. El protagonista aquí és un 
gos gros, blanc i pelut. Un gos que 
curiosament s’assembla molt al 
Floc, el gos de la Marta… Un llibre 
ben personal, doncs.

Carrer del Xiclet, 5 
Gosia Herba i Mikolaj Pa  
THULE

L’arca de Noè devia ser un cacau 
constant, una bogeria animal. Més 
o menys com el carrer del Xiclet, 
número 5. Una finca on l’última 
cosa que hi sentirem serà el silenci. 
Als baixos 1a, un ratolí inquiet, al 1r 
3a una orquestra d’aranyes, al 2n 
1a un hipopòtam que ronca com 
una mala cosa, i a l’àtic un ratpenat 
ballarí. De tant en tant s’ajunten 
tots plegats per fer festa, perquè 
formen una comunitat molt ben 
avinguda. De fet, tot és bastant 
harmònic, però a primera vista, 
gràcies als dibuixos salvatges de 
Gosia Herba, ningú no ho diria.

Contes 
Ingela P. Arrhenius 
COCO BOOKS

El primer contacte possible amb els 
contes clàssics podria ser aquest 
llibre il·lustrat i encunyat per als 
més petits. Abans fins i tot que algú 
els expliqui la història de la Rínxols 
d’or i els tres ossos al llit abans 
d’anar a dormir. Amb dibuixos ins-
pirats en l’art gràfic de mitjan segle 
xx, la il·lustradora sueca Ingela P. 
Arrhenius obre la porta als nadons 
a l’inacabable món dels contes, 
en un llibre més de la seva sèrie 
publicada per Coco Books.

Ressenyes. Petits Lectors



L’accés a l’aigua és un dret universal i UNICEF porta molts 
anys fent que això sigui una realitat. Gràcies al projecte 
Gota a gota, cadascuna es converteix en accés a aigua 
potable, programes de sensibilització sobre la higiene 
i la distribució de materials així com instal·lacions de 
sanejament, especialment en situacions d’emergència. 

Milers de nens, nenes i adolescents han participat a les 
curses de gotes des del seu inici el curs 2008-2009 i, 
des d’aleshores, estudiants de totes les edats han pogut 
conèixer més de prop el dret a l’aigua i a l’educació, 
aportant les seves gotes per secundar la feina d’UNICEF.

75 anys treballant 
per fer arribar aigua 
a tots els infants  
del món

Gotes,  
la cursa solidària

Kolasata Banda, de 12 
anys, extreu aigua d’un 
pou gràcies a una bomba 
hidràulica manual.  
El pou el va instal·lar 
UNICEF a Malawi.

Gota a gota

@unicef_es
@unicef_cat

UNICEF España @unicef_es

unicefESP

unicef.es/cat/educa

www.unicef.es/cat/educa/
blog/organitza-cursa-solidaria-
escola-gotes

#gotesUNICEF
+ solidaritat

+ esport
+ educació

T’animes  
a organitzar  
una cursa de 

gotes a la teva 
escola?



Magalí Vallverdú 
Biblioteca Municipal de Bellvís (Pla d’Urgell)

Hi hem participat només una vegada, el 
2019. Va anar molt bé perquè, al marge 
de l’aportació econòmica, La Setmana ens 
serveix per conèixer millor les editorials i la 
gent que hi ha al darrere. Sobretot les peti-
tes, a les quals sovint és més difícil d’arribar. 
Les seves publicacions ens poden passar 
inadvertides, com també les persones que 
hi treballen.

Això passa també amb la literatura infantil i 
juvenil, és clar. És interessant tractar de tu 
a tu amb gent com la de la llibreria Al·lots, 
per exemple. O amb l’editorial Mosaics. 
Ens proposen les seves publicacions, o el 
que ells consideren que s’ha de llegir, i els 
escoltem amb atenció perquè, al capdavall, 
són els professionals del sector, sobretot en 
el cas de la literatura infantil. En una bibli-
oteca com la nostra, d’un poble petit, els 
adults ja saben bé què volen, però el lector 
infantil està sempre molt més obert a les 
recomanacions i a les novetats. La secció 
juvenil, que és la que és al mig, potser és la 
més complicada, perquè és un públic que 
s’allunya de la biblioteca.

Ana Merino 
Biblioteca Mestra Maria Antònia, Torredembarra 
(Tarragonès)

Anar a La Setmana és un luxe. Tothom hi va 
amb una actitud molt generosa a explicar el 
seu projecte editorial o l’últim llibre que ha 
traduït. Nosaltres treballem amb el produc-
te final, el llibre, però ens encanta tenir con-
tacte amb les persones que els treballen des 
del naixement. També és un luxe trobar-te 
amb les bibliotecàries de l’altra punta de 
Catalunya, expertes en àmbits diversos. O 
les activitats: l’any passat, per exemple, ens 
van fer una proposta de selecció de llibres 
per als nostres fons d’infantil i de juvenil de 
la qual vam prendre bona nota.

Així mateix, per mi és un plaer poder par-
lar llibreteres especialitzades. Saps que les 
recomanacions et serviran un munt d’anys, 
perquè és gent amb visió de futur i instint. 
Et poden recomanar llibres més fàcils, per a 
tots els públics, però també obres mestres 
que sorprenen.

Vivim una primavera de la literatura infantil 
i juvenil. M’agraden molt alguns projectes 
editorials diguem-ne de quilòmetre zero, 
que tenen molta cura del que fan, d’on s’im-
primeix, de la petjada ecològica de la seva 
feina. Editorials com Piscina, un petit oceà 
i Pol·len són destacables en aquest sentit.  

Núria Estadella 
Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, l’Espluga de 
Francolí (Conca de Barberà)

Valorem molt positivament La Setmana. 
Som una biblioteca molt petita i ser una de 
les seleccionades per anar-hi és tot un plaer. 
És un esdeveniment cultural molt important, 
que afavoreix el contacte directe amb edi-
tors, autors, il·lustradors… I, a més, està molt 
ben organitzat. Que hi hagin fet partícips les 
biblioteques petites és tot un encert.

Tenim una sala separada per al públic infan-
til, perquè és el col·lectiu que més ens ve. És 
el que hem de mirar més, perquè són els que 
mouen més llibres. I La Setmana és perfecta 
per informar-te del sector. L’any passat va ser 
la primera edició a la qual vaig assistir. Vaig 
fer un cop d’ull profund a la biblioteca per 
buscar què m’hi faltava. Si em faltaven llibres 
sobre un tema en concret, sobre emocions 
per exemple, doncs els professionals m’hi 
ajudaven. M’interessava també trobar coses 
interessants per al públic juvenil, que malau-
radament no ve gaire a buscar llibres.

Tais Sánchez 
Biblioteca Neus Català, Sant Julià de Ramis (Gironès)

La Setmana és l’últim buf d’aire fresc de 
l’any. Hi veiem totes les novetats i què mar-
carà tendència fins a Nadal. A l’estiu hi ha 
sempre una parada després del boom de 
Sant Jordi i La Setmana et proporciona el 
que s’ha publicat en els darrers mesos de 
platja i calor, quan desconnectes una mica 
del mercat editorial.

Jo fa tres anys que hi vaig. Les que som de 
províncies no tenim el gran gust de poder 
anar cada dos per tres a Casa Anita, per 
exemple. I visitar-ne la parada és una festa. 
A més, et trobes amb amics editors, com en 
Xavier Cortadellas d’Edicions Sidillà, de la 
Bisbal, o amb la gent de Takatuka.

Respecte a la literatura infantil i juvenil, en 
soc molt fan tot i que crec que està mal dita: 
és literatura al mateix nivell que la narrati-
va d’adult. No hauria de ser una categoria 
a banda. De fet, és un món per descobrir 
que als adults ens pot aportar molta cosa 
que sovint perdem: una mirada infantil. 
Els adults n’hauríem de llegir més sovint 
perquè ens dona una visió diferent de les 
coses. A la nostra biblioteca no tenim la li-
teratura infantil en una secció separada. La 
tenim integrada.

Cada any, una selecció de biblioteques de tot Catalunya venen a  
La Setmana a comprar llibres amb una dotació especial de fons públics. 
Per les seves professionals és també una oportunitat de trobar-se amb  
el món editorial i amb els autors. Hem parlat amb quatre bibliotecàries 
perquè ens expliquin com ho valoren.

La Setmana  
de les bibliotecàries
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Veïns
Kasya Denisevich  
JOVENTUT
Quan cau la nit, en un edifici 
que podria ser el teu, en una 
ciutat que podria ser la teva, 
la protagonista d’aquesta 
història es pregunta qui l’en-
volta, qui són els veïns a qui 
sovint mai no coneixem. La 
Kasya Denisevich, escriptora 
i il·lustradora russa que viu a 
Barcelona, juga amb el blanc, 
el negre i el gris, que a poc 
a poc esdevenen colors, per 
parlar-nos de la soledat, del 
misteri dels desconeguts que 
ens envolten i de la vida a 
la ciutat.

El meu tigre i jo
Mar Benegas i Francisca 
Yáñez
A BUEN PASO
Després de llegir aquest petit 
conte sobre l’amistat i les 
persones que trobem a faltar, 
qualsevol de vosaltres voldria 
tenir un tigre d’amic. Un amic 
que va i torna, que no cal tenir 
sempre a prop per estimar-lo 
i que us estimi. Com diu Mar 
Benegas, l’escriptora, no és 
fàcil viure amb un tigre, tot 
i que amb les il·lustracions 
de Francisca Yáñez ningú no 
ho diria.

La Bel i el Biel 
Òscar Dalmau  
i Magda Codina 
MONTENA
Els pares es pensen que dorm, 
però en Biel, un napbuf que 
encara no ha fet l’any, vol 
parlar amb la seva germana 
i preguntar-li de tot. Així és 
com s’aprèn, carai. En aquest 
original diàleg familiar per 
capítols amb to humorístic 
escrit pel periodista Òscar 
Dalmau, la Bel i en Biel ens 
acosten a les inquietuds d’un 
nen molt petit, massa petit… 
i a la paciència de la seva com-
prensiva germana.

Contes catalans 
d’avui i de sempre 
Cesk Freixas  
i Albert Arrayás 
B DE BLOK
En Cesk Freixas ja fa alguns 
anys que volta i canta per les 
terres de parla catalana. I ara 
ha volgut escriure a la seva 
manera i tornar-nos a explicar 
set contes de tot el país, des 
de les comarques del nord fins 
a Alacant. Aquest llibre, il·lus-
trat per Albert Arrayás, està 
escrit, en paraules de Freixas, 
amb la voluntat d’acostar 
als nens “un coneixement 
col·lectiu que s’acumula des 
de fa segles”.

La platja màgica
Crockett Johnson
CORIMBO
Amb motiu del centenari 
de Crockett Johnson, tot 
un clàssic de la literatura 
infantil, el 2005 es va publicar 
aquest conte màgic sobre els 
mateixos contes, a partir dels 
dibuixos originals trobats als 
arxius de l’autor a l’Institut 
Smithsonian. L’Anna i en Ben-
jamí arriben a la platja i s’avor-
reixen una mica. Es pregunten 
si és més divertit fer coses o 
llegir-les. I així comencen a 
escriure paraules a la sorra i a 
descobrir el seu poder.

El club dels amics
Sophie Guerrive
ASTRONAVE
La mare d’en Crocus, que és 
una serp petita, li diu que ja li 
toca de fer amics i l’empeny a 
anar-se’n de casa. Tot passe-
jant es troba en Tulipa, un os 
que ha sortit d’excursió. Uns 
dies més tard, hibernant a la 
cova d’en Tulipa, coneixen la 
Violeta, una ocell que també 
va perduda. Aquest còmic 
de traç polit i colors vius ens 
porta a un bosc ves a saber 
on, i ens narra les aventures 
curtes d’aquest Club d’Amics 
salvatges. Tots els còmics per 
a nens haurien de ser com a 
mínim igual de divertits que 
aquest.

Jo sí que vull saber 
de veritat què  
és la mort
Monsieur Mouch  
i Maria-Paz
TAKATUKA
És un tema espinós, un tabú o 
senzillament una cosa massa 
complicada per esbandir-la 
amb un còmic infantil. Però 
aquest ho fa, i se’n surt la mar 
de bé. Amb bon humor i refe-
rències a unes altres cultures 
que l’encaren de maneres 
diferents. Al final, la mort és 
una cosa ben real, de la qual 
no ens podem amagar. Encara 
que no ens faci por, passa al 
nostre voltant, sabem que la 
gent se’n va i no torna i és bo 
que n’aprenguem una mica.

Talp i Ratolí 
Henri Meunier  
i Benjamin Chaud 
PATIO
Seguint el rastre del clàssic 
d’Arnold Lobel d’en Gripau 
i en Gripere, aquesta sèrie 
de llibres ens narren amb 
històries curtes il·lustrades 
les aventures quotidianes de 
dos amics de jardí, en Talp i 
en Ratolí, que amb els seus 
caràcters tan diferents se 
saben compenetrar molt bé. 
La relació d’en Talp, rondinaire 
i creatiu, i en Ratolí, alegre, 
treballador i cul de mal seure, 
dona molt de si.

Històries de l’any 
tirurany
Núria Font
CRUÏLLA
On vas, tan lluny, a buscar 
històries, monstres i aventura? 
Aquí mateix, a qualsevol poble 
a només deu quilòmetres de 
casa teva, també te n’explica-
ran. Aquest llibre recull algunes 
llegendes catalanes en forma 
de guia de criatures fantàsti-
ques: te’l pots posar sota el braç 
i anar-les a buscar qualsevol 
cap de setmana d’excursió. A 
Vallgorguina, per exemple, on 
encara planen les Bruixes de la 
Pedra Gentil. O a Arbúcies, on 
si no vas amb compte potser 
se’t queda la Dona d’Aigua.

Nenes i nens 
Aingeru Mayor  
i Susana Monteagudo 
LITERA
Esperem que els interessantís-
sims debats actuals al voltant 
de la identitat ben aviat ens 
semblin molt antics i que 
tothom pugui fer el que li roti 
amb la seva vida sense opres-
sions ni judicis tafaners. Per 
si encara hi ha algú a qui això 
pot semblar estrany, aquest 
llibre il·lustrat amb retrats 
fotogràfics ens presenta tot 
un grapat de nenes i nens, 
amb noms, cara i ulls, que se 
senten com volen.

En Guillot diu 
mentides 
Susanna Isern  
i Leire Salaberria 
NUBEOCHO
La típica mentideta intranscen-
dent que de sobte comença a 
esllavissar-se com una bola de 
neu i esdevé gegantina, irrefre-
nable. Això és el que li passa a 
en Guillot, pobre noi, que diu 
que coneix la Supertortuga i 
tothom s’ho empassa i li comen-
ça a demanar favors. La cosa es 
complica, al bosc. Si algun cop 
heu tingut la temptació de dir 
mentides, perquè penseu que 
les podreu controlar, aquest 
àlbum us farà servei.

El jersei de la mare 
Jayde Perkin 
BAULA
A la protagonista d’aquest 
conte se li mor la mare. És una 
premissa molt dura, en efecte, 
però l’autora aconsegueix tei-
xir un relat tendre, optimista i 
fins i tot alegre. Com s’ho fan, 
la nena i el seu pare, per tirar 
endavant? Com s’ho fan, per 
pair el dolor que els ha tocat 
de ple? És, de fet, tota una 
llicó sobre el dol, per a nens i 
adults, amb unes expressives 
il·lustracions que arriben on 
les paraules no arriben.

Tantes dites,  
tantes rimes
Fran Nuño i Jan Barceló
YEKIBUD
D’on ve això de tenir el cap ple 
de pardals? I allò d’Ara diu blat, 
ara diu ordi? Són dites popu-
lars, fonamentades en la saviesa 
quotidiana i el sentit comú. 
Tant és. Aquí no importa d’on 
venen ni quin és el seu significat 
profund. Aquí el que importa és 
que Fran Nuño, amb dibuixos 
de Jan Barceló i adaptació al 
català de Laura Borràs Dalmau 
(perquè l’original és en castellà), 
ens fan jugar amb aquestes 
frases fetes i trobar-hi la poètica 
amagada.

Cos i ment  
en forma 
Lucía Serrano 
BARCANOVA
La col·lecció Missió Planeta 
tracta els objectius de 
l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides per un desenvolupa-
ment sostenible. I els adapta 
a contes infantils com aquest, 
sobre la salut física i mental. 
D’això de la salut entesa des 
d’un punt de vist global, ens 
n’hem fet un tip d’aprendre’n 
aquest darrer any. I aquest 
llibre ens en fa un bon 
recordatori.

Maquinaigües 
La Tresca i la Verdesca  
i Noemí Villamuza 
ANDANA
La Tresca i la Verdesca 
també tenen una novetat 
interessant per als nens una 
mica més grans. Encara que 
sembli mentida, és un conte 
sobre la gent que treballa al 
clavegueram, tothom que fa 
possible que ens arribi l’aigua 
a casa. Maquinaigües és un 
disc temàtic al voltant d’això, 
i aquest conte convida a ser 
llegit a mesura que n’escoltem 
les cançons.

Ressenyes
Lectors Mitjans

La meravellosa  
i horripilant casa 
de la iaia 
Meritxell Martí  i Xavier 
Salomó COMBEL
Ja sabem què passa quan 
aixequem les solapes dels 
llibres: alguna sorpresa desa-
gradable t’hi pots trobar. No 
et queixis que no t’hem avisat. 
Al protagonista d’aquesta 
història no sembla que li faci 
por gairebé res. La casa de la 
seva àvia ens posaria els pèls 
de punta a tots, però ell hi 
tomba com si res. A mesura 
que passem les pàgines, 
doncs, potser ens passa la por 
i ens tornem com ell: feliços i 
despreocupats. O potser ens 
enduem l’ensurt de l’any amb 
la sorpresa final.
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Ben mirat, qui millor que una llibretera per recomanar-nos 
lectures? Molts lectors hi confien a ulls clucs i, posats a fer 
cas d’un crític desconegut, prefereixen quedar-se amb el 
botiguer de confiança, que al capdavall treballa sota casa. 
Fet i fet, poca gent llegeix més que ells i les recomanacions 
s’adapten a les nostres necessitats. No s’entesten a impo-
sar-nos el seu criteri, com si fossin éssers sobrehumans. És 
per això que cada any, des d’en fa vint-i-dos, val la pena fi-
xar-se en quins han estat els Premis Llibreter que atorguen 
les llibreries de Catalunya a les millors novetats editorials. Un 
jurat format per algunes llibreries escollides selecciona les 
obres nominades i el conjunt de llibreters del país n’escullen 
la millor. Hi ha cinc categories, tres de les quals entren dins 
l’àmbit de la literatura infantil i juvenil:

el reconeixement de qui 
en sap més

XXII  
Premi Llibreter:

Oblit Baseiria 
Llibreria Casa Anita 
Barcelona
“Els estels és un llibre que 
aguantarà molt de temps, 
que no caducarà. M’agrada 
també perquè incorpora el 
llenguatge del còmic a la 
narració habitual dels àlbums 
il·lustrats. És un híbrid que 
gràficament beu molt d’autors 
com Sempé”

Mertxe París 
Llibreria El Genet Blau 
Lleida 
“La nena del far és un llibre que 
no té edat. L’hem venut bé 
tant a un públic juvenil com 
al públic adult. A banda, l’ha 
editat una editorial “de la 
casa”, de Lleida, com és Pagès 
Editors, per la qual cosa l’ale-
gria del premi és doble.”

Núria Càrcamo 
Llibreria Sendak 
Barcelona
“Àunia és una novel·la juvenil 
que ens apropa a un període 
històric poc conegut, que a 
l’escola veiem de puntetes. 
Està ben escrit, té bon ritme 
i està molt documentat. Ens 
fa entrar de manera molt 
fàcil i viva en una època molt 
interessant.”

Hem parlat amb tres 
llibreteres que ens 
expliquen per què han 
votat tres dels llibres 
guanyadors:

Premi 
Literatura  
infantil  
i juvenil  
traduïda

La nena del far 
Annet Schaap

Traducció de 
Maria Rosich

Editada per  
PAGÈS EDITORS.

Premi 
Literatura  
infantil  
i juvenil  
en català

Àunia 
Ivan Vera

Editat per  
AKIARA BOOKS.

Premi 
Àlbum  
il·lustrat

Els estels 
Jacques Goldstyn

Traducció de Susana  
Tornero Brugués

Editat per EDITORIAL  
JOVENTUT.



“Basat en fets reals”. El cinema ens ha acos-
tumat a aquestes quatre paraules que acom-
panyen centenars de pel·lícules. En la lite-
ratura infantil, aquesta etiqueta també hi té 
lloc. De fet, alguns clàssics tenen un rerefons 
històric. Els germans Grimm, per exemple, 
es van inspirar en una comtessa alemanya 
del segle xviii per tal d’escriure el conte de la 
Blancaneu.

Actualment també podem trobar algunes 
històries que, o bé s’inspiren en fenòmens 
històrics per explicar relats de ficció atractius 
i que fan pensar, o bé s’inspiren en personat-
ges que existeixen. Això darrer seria el cas de 
Tami, el maquinista, un llibre de Núria Pare-
ra amb il·lustracions de Dani Torrent i publi-
cat per Babulinka. En Tami és un maquinista 
excels. Però un dia el seu tren descarrila i a 
partir de llavors es pregunta què passaria si 
comencés a circular fora de les vies. La his-
tòria d’en Tami parla d’escollir el teu propi 
camí. En Tami és un noi negre, i això potser 
no té gran importància per a la història, però 
ens adonem que és important quan sabem 
com va anar el procés d’edició.

Tami,  
el maquinista
El llibre neix de les conver-
ses entre l’editora de Babu-
linka i la Fe, llibretera de la llibreria 
L’Espolsada de les Franqueses del Va-
llès, que té un fill adoptat a Etiòpia. A 
l’escola el nen patia problemes de ra-
cisme i episodis de bullying. A banda, 
al seu poble havia vist alguns homes 
subsaharians que es dedicaven a re-
collir cartró. Va preguntar a sa mare 
si ell també s’hi hauria de dedicar. Si 
la seva vida, la condicionaria el color 
de la pell. Constatant, a més, que a la 
majoria de llibres els nens negres són 
només personatges secundaris o, en 
el millor dels casos, víctimes, però mai 
protagonistes d’una història qualse-
vol, el nen va demanar a sa mare que 
li trobés llibres amb referents com ell. 
Aquell nen, el fill de la llibretera, es diu 
Tami. I d’aquesta història real i de l’en-
càrrec de Babulinka a la Núria Parera, 
neix  Tami, el maquinista.

Per a Parera, que és periodista 
de formació, la literatura infantil i 

juvenil basada en fets reals és “més 
directe i les emocions que vols co-
municar són més reals”. Té, per 
tant, “conseqüències inmediates 
en la societat”.

El net del còndor, de Jesús Ballaz i publicada per 
Akiara Books narra l’odissea migratòria d’un nen 
que arriba a Barcelona des de l’Amèrica del Sud. 
Arriba per buscar la seva mare, a qui no aconse-
gueix trobar. Perdut a la ciutat, experimenta el 
mateix xoc cultural que tants altres joves menors 
nouvinguts que s’han vist forçats a viatjar sols. 
L’autor, doncs, a partir de l’experiència de nois i 
noies anònims amb els quals s’ha trobat “al tren, 
al carrer, a les escoles”, construeix una història 
que malgrat ser de ficció podria ser real. I la força 
del relat rau en el fet que el protagonista del llibre 
té cara, ulls i un caràcter concrets, malgrat que 
podria ser qualsevol d’ells.

Negra, d’Émilie Plateau i editat per Duomo Edi-
ciones, és una obra de molta actualitat, enmig 
de les protestes contra el racisme als EUA i del 
moviment Black Lives Matter. En aquest con-
text, l’autora mira el passat per trobar el referent 
de Claudette Colvin, una adolescent de quinze 
anys d’Alabama que el 1955 es va negar a cedir 
el seient que ocupava en un autobús pel fet de 
ser negra, tal com obligaven les lleis racistes de 
l’època. El desafiament de Colvin va precedir el 
de la icònica Rosa Parks, que pocs mesos després 
va fer el mateix. Plateau ha adaptat al còmic la 
novel·la de Tania de Montaigne per recuperar 
aquesta història real, acostar-la al públic jove i 
que s’entengui millor de què parlem quan parlem 
de racisme avui.

Com al cinema o a les novel·les  
per a adults, la realitat també es va 
incorporant als relats de ficció per  
a nois i noies i permet, als autors, de 
plantejar qüestions molt interessants,  
a la frontera entre les coses que han 
passat i les inventades.

Ficcions  
reals

Novetats basades  
en fets reals
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Quan pensem en llibres infantils i juvenils, 
probablement de seguida ens venen al cap 
relats curts, petites o grans novel·les. Histò-
ries de ficció, al capdavall, amb personatges 
propers i trames entretingudes. Segurament 
en podrem treure un aprenentatge i les se-
ves pàgines traspuaran valors de manera 
més o menys explícita. Però, de la mateixa 
manera que a les llibreries hi ha prestatges 
sencers per als lectors adults a banda de la 
novel·la, amb biografies, assajos, llibres de 
cuina, de viatges o de divulgació científica, 
els nens també tenen els seus propis llibres 
de no-ficció. En català en diem llibre de co-
neixement i en els darrers anys hi ha hagut 
un auge editorial inèdit a les nostres contra-
des. Llibres sobre natura, sobre el cos humà, 
sobre política i història, atles per a infants… 
De totes les disciplines i els àmbits del saber.

Mireia Trius, fundadora de Zahorí Books, 
una de les editorials capdavanteres en l’edi-
ció d’aquesta mena de llibres en català, ens 
diu que l’auge a l’Estat no té gaire més de 
cinc anys. A diferència de França, Alemanya 
i Anglaterra, on fa dècades que les editori-
als els publiquen i les famílies els compren, 
aquí n’hem hagut de llegir les traduccions 
perquè la producció pròpia ha estat molt 
minsa. Pensem en clàssics estrangers com 
la sèrie de viatges de Miroslav Sasek Això 
és… Trius no se sap explicar gaire bé per què 
hem trigat tant, si tenim en compte que els 

lectors més petits sempre han rebut molt 
bé aquest tipus d’obres. Fins i tot, quan no 
n’han tingut a l’abast, han anat a petar al lli-
bre adult. Pensem, sense anar més lluny, en 
com els nens han consumit sempre els at-
les: són llibres que tradicionalment no han 
estat infantils, però que per la seva gràfica, 
per la màgia dels seus mapes i pels seus co-
lors, han estat capaços d’atreure’ls durant 
generacions.

Més tard o més d’hora, però el mercat sem-
bla haver reaccionat i ara a les llibreries tro-
bem un munt de novetats que han omplert 
aquest buit editorial de cop i volta. L’objec-
tiu és ben clar: donar informació i conei-
xement als nens, amb llibres molt cuidats 
en l’edició, molt ben il·lustrats i que sovint 
juguen amb la producció amb llengüetes, 
amb transparències i amb desplegables.

Paradoxalment, aquests llibres que han vin-
gut a omplir un buit que abans sovint om-
plien edicions adultes, ara són considerats 
transversals. La mare o el pare els compren 
per gaudir-ne ells abans que ningú. Són 
sovint llibres amb molts nivells de lectura, 
perquè al capdavall en el coneixement ci-
entífic, tècnic, social i humanístic, s’hi pot 
aprofondir tant com es vulgui, i els autors 
d’aquestes obres en són ben conscients. No 
són només llibres per a nens i la classificació 
per edats acostuma a fer curt.

Cada vegada trobem més llibres de coneixement als prestatges 
de les llibreries. Són àlbums il·lustrats de no-ficció amb un 
objectiu clar: donar informació i saber als joves lectors.

L’auge  
del coneixement  
en colors

Novetats

El llibre del temps 
Guillaume Duprat  
i Olivier Charbonnel 
ZAHORÍ
Que hi ha molts temps diferents, no 
ens ho va haver de dir Einstein perquè 
ho sospitéssim. En aquest llibre, cada 
doble pàgina ens sorprèn amb un tema 
relacionat amb el temps. El temps de 
l’Univers, el temps històric i el temps d’un 
batec són qualitativament diferents. Amb 
pop-ups i pàgines que es despleguen i es 
fan llargues, aquesta novetat de Zahorí 
promet tenir-nos hipnotitzats durant 
segons… o segles.

Les formes de la natura 
Magdalena Konecna,  
Jana Sedlackova i Stepanka  
Sekaninova. COSSETÀNIA
La natura no ens ho posa fàcil, quan 
volem observar-la. Tot és ple de colors, de 
patrons, de taques, de línies i espirals, tot 
plegat un batibull ben desordenat. Doncs 
així és aquest llibre, complex i hipnòtic com 
la mateixa natura. Cada doble pàgina és 
dedicada a un àmbit dels regnes animal, 
vegetal i mineral, i gairebé no deixa espai 
al blanc. La pell i les closques, per exemple: 
tortugues, llangardaixos i granotes se’ns 
abraonen amb les seves tonalitats ocres 
i verdes i no ens deixen respirar. O les 
petxines: cloïsses, conquilles… Ara, quan 
passem pàgina haurem après un munt de 
paraules i conceptes gairebé per immersió. 

Història de la música  
per a nens 
Mary Richards i David Schweitzer 
BLUME
Siguem honestos: la millor manera 
d’aprendre música és escoltant-ne. Llistes 
de reproducció omplertes amb criteri i 
avall. Però si el que volem és llegir sobre 
el tema, aquest llibre és una molt bona 
opció. Ens parla de la seva història, de la 
teoria al seu voltant, de la seva funció so-
cial. De la música com a llenguatge i com 
a expressió artística. Dels instruments 
i de músics cèlebres, tots ells il·lustrats 
per Rose Blake. I sí, si al final de tot ens 
quedem amb ganes de fer el que s’ha de 
fer amb la música, l’editorial ens ofereix 
un QR amb una llista d’un centenar llarg 
de temes per passar a la pràctica. 

Meravellosos mags 
Lydia Corry  
BLUME
Llibres de coneixement sobre 
animals, sobre el planeta, so-
bre pintura i música. D’acord. 
Tot això està molt bé. Però 
quan diem que el gènere del 
llibre infantil i juvenil està en 
auge pensem en llibres com 
aquest: un àlbum sobre la 
màgia al llarg de la història; 
sobre l’il·lusionisme, una 
disciplina tan seriosa com 
qualsevol altra. Si amb prou 
feines recordem les fites de 
Harry Houdini, aquest llibre 
ens descobrirà els secrets de 
tot un seguit de professionals 
de la il·lusió i la distracció que 
es remunten a l’antic Egipte. 
Un llibre hipnòtic i original. 
Com qualsevol truc de màgia 
ben fet.

Museus de Barcelona 
Robert Garcia 
MEDITERRÀNIA 
Te’n recordes de quan els 
carrers i els museus de 
Barcelona anaven plens com 
un ou? Aquest llibre de Cerca 
i troba ens ho recorda i ens 
fa buscar objectes amagats 
entre multituds de visitants 
dels principals museus de la 
ciutat. Troba un ou ferrat a 
la doble pàgina del Museu 
del Disseny. O un cruasán al 
Museu de la Xocolata. Així, a 
més, aprenem i coneixem una 
mica millor l’oferta cultural de 
Barcelona.

Calidoscopi  
d’animals
Cath Ards i Greer  
Stothers LIBROS  
DEL ZORRO ROJO
I si abans presentàvem un llibre 
sobre les formes i les trames 
de la natura, ara en presentem 
un sobre els colors i els camu-
flatges específics del regne 
animal. També hipnòtic. Amb 
dibuixos senzills, nítids, que 
es queden a la memòria del 
lector àvid de coneixements. 
Fixeu-vos en aquest pobre al-
ligàtor albí, per exemple, que 
va néixer sense pigment i ho té 
més complicat per camuflar-se 
i aconseguir menjar. I què me’n 
dieu dels cargols pintats, que 
quan s’han d’aparellar giren 
al voltant del seu pretendent, 
tot fixant-se en els colors de 
la closca? 

Sigues un  
rebel de l’art
Ben Street i Jay Daniel 
Wright
LIBROOKS
L’objectiu d’en Roc, que és el 
gat guia que ens acompanya 
per les pàgines d’aquest 
llibre, és fer-t’ho passar bé als 
museus i que facis amb l’art el 
que et surti dels nassos. Que 
trenquis amb els tòpics que 
alguns adults ens volen ficar 
al cap: que l’art és una cosa 
seriosa i complexa, per exem-
ple. I aconsegueix que coses 
aparentment tan avorrides 
com les natures mortes o l’art 
abstracte tinguin tot el sentit 
del món.
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La terrible Adèle 
Mr Tan i Miss Prickly. KÓKINOS

Sabeu qui és la Mafalda, oi? Aquella nena 
de les tires de Quino tan intel·ligent i perspi-
caç. Doncs La terrible Adèle és una Mafalda 
contemporània, pèl-roja i amb molta més mala 
bava. Diu que no s’estima ningú, però sabem 
que no és veritat. També diu que tots els seus 
companys de classe són idiotes, i això potser sí 
que s’ho pensa. En tot cas, us ho passareu bé, 
llegint les seves tires.

El cap als núvols 
Bernat Cormand. L’ALTRA TRIBU

L’Elies té onze anys i aquest any a l’escola ha 
conegut en Tomàs, un noi que cada dia li agra-
da més. S’han fet bons amics i a la Vane, que 
també és amiga seva, li encantaria que fossin 
nòvios, però no tot és tan fàcil. Una novel·la 
que parla d’això que ens passa a tots quan ens 
fem grans, escrita amb molt d’amor i editada 
amb molta cura.

El nou 
David Almond i Marta Altés. ÀNIMALLIBRES

El veterà i guardonat escriptor de literatura 
infantil David Almond ha publicat aquesta 
història sobre l’arribada d’un nen nou a classe, 
que no és ben bé com les històries típiques 
dels nens nous. Naturalment és una celebració 
de la diferència i de l’amistat, però al darrere 
s’amaga un misteri una mica inquietant. El nou 
és… deixem-ho que és raret. Un llibre que us 
atraparà amb il·lustracions adequadíssimes de 
Marta Altés.

Els 4 Sherlocks i el tresor perdut 
Jesús Cortés i Oriol Malet. BROMERA

Alguna vegada a la vida tothom ha volgut ser 
Sherlock Holmes; tenir els seus dots intel·lec-
tuals superiors i la seva capacitat de deduc-
ció. Aquesta novel·la, la quarta d’una sèrie 
que Bromera publica des de fa set anys, és 
protagonitzada per quatre joves que, aquest 
cop, buscaran un tresor amagat. I, de fons, un 
examen de voleibol. Una excusa com qualsevol 
altra perquè els lectors aprengueu coses sobre 
aquest esport.

Ressenyes
Grans Lectors
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El cargol, la princesa  
i el ganivet de cuina 
José Manuel Blanco i Anna Serrano 
PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT

Un conte de princeses al castell, casoris, amor 
romàntic i un rei preocupat pel destí de la filla 
i del regne. Però hi hem d’afegir una cursa de 
cargols, un ganivet de cuina amb serra i uns ca-
ràcters fora de la normalitat. Seria una història 
ben tradicional, amb principi, nus i desenllaç 
previsibles, si no fos perquè el que ha pretès 
l’autor és que ens en fotem una mica, tots ple-
gats, d’aquest gènere tan encarcarat.

La Ventafocs alliberada 
Rebecca Solnit i Arthur Rackham 
BINDIBOOKS

L’escriptora feminista Rebecca Solnit va 
trobar-se un dia La Ventafocs a la biblioteca 
pública i es va veure empesa a fer-ne una versió 
propia. Una versió on el matrimoni no deter-
minés el futur de ningú i on tothom, també el 
príncep i les germanastres, fossin lliures a la 
seva manera. Tot recuperant les meravelloses 
siluetes d’Arthur Rackham del 1919, aquesta 
edició reinventa un conte centenari, tal com 
van fer Perrault i més tard els germans Grimm.

Mofeta i Teix
 Amy Timberlake i Jon Klassen 
FLAMBOYANT

A L’estranya parella, en Fèlix i l’Òscar, que al 
cinema van interpretar Jack Lemmon i Walter 
Matthau, eren dos companys de pis que no 
congeniaven gens ni mica. Aquest llibre ens 
ho recorda molt: en Teixó, un senyor seriós i 
tranquil, acaba compartint pis amb en Mofeta 
que, a banda de la seva inconfusible pudor 
natural, és un apassionat de l’ukelele. Aquí 
tenim la traducció al català d’un dels llibres de 
referència del 2020.

Piscina Poesia. Diversos autors 
Il·lustracions de Maria Beitia 
PISCINA, UN PETIT OCEÀ

Fa deu anys que l’editorial tarragonina Piscina, 
un petit oceà publica llibres molt especials, 
estranys, nascuts al caliu dels espectacles de 
la companyia Genovesa Narratives Teatrals. El 
llibre, per a nens, adults i criatures marines, ce-
lebra aquesta dècada d’edició i aplega poemes 
i fragments d’alguns escriptors que han passat 
per les seves pàgines. És il·lustrat per Maria 
Beitia, que hi col·labora habitualment.

Ressenyes. Grans Lectors





Les esferes del temps 
Rubén Montañà 
LA GALERA

D’acord, Londres és la capital 
de les històries fantàstiques 
noucentistes. La ciutat de 
Sherlock Holmes, Jack l’Esbu-
dellador i la masoneria. Però 
nosaltres també ens mereixem 
un lloc en la història de la 
literatura steampunk. Rubén 
Montañà ha escrit una novel·la 
ambientada a la Barcelona de 
l’Exposició Universal del 1888 
on l’ocultisme, l’arqueologia i 
els circs dels horrors envolten 
una història original i que 
enganxa.

No-res 
Janne Teler 
COMANEGRA

Els companys de classe d’en 
Pierre Anthon no entenen 
què vol dir quan diu que res 
no importa. I de la indignació 
del grup neix una missió: la 
de buscar el significat de les 
coses. La premissa d’aquesta 
novel·la potser no ens xoca 
gaire, però a mesura que 
l’anem llegint ens envaeix 
l’angoixa. Per la seva duresa hi 
ha gent a França i a Alemanya 
que no ha volgut que els joves 
llegeixin aquest llibre. Però ara 
Comanegra en publica l’edició 
de butxaca i vosaltres mateixos 
el podreu jutjar.

Els infants de la  
Resistència.  
Caiguts del cel 
Benoît Ers i Vincent Dugomie 
BASE KIDS

Arriba el setè volum d’aquesta 
sèrie guardonada al Festival 
de Còmic d’Angulema sobre 
tres nois que participen en la 
Resistència francesa durant la 
Segona Guerra Mundial i el rè-
gim de Vichy. Aquest cop som 
a la primavera del 1943 i un 
avió aliat s’estavella prop dels 
protagonistes. La seva missió 
serà trobar els tres aviadors 
anglesos abans que les tropes 
alemanyes. Un còmic d’aven-
tures ben documentat sobre 
un tema universal i perenne: la 
resistència al feixisme.

Ressenyes
Juvenil
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Àunia 
Ivan Vera
AKIARA
Fa més de dos mil anys el cartagi-
nès Anníbal travessava la penín-
sula Ibèrica en la seva campanya 
contra els romans. Era una època 
en què a casa nostra convivien 
ibers, romans i grecs. I en un 
petit poblet del Pla de l’Estany, 
hi viu l’Àunia, una noia ibera que 
abandona casa seva a la recerca 
de la llibertat. A banda d’un relat 
d’aventures i de formació, aquesta 
novel·la, molt ben documentada 
i guanyadora del Premi Llibreter, 
ens farà entendre millor el que ens 
expliquen a la classe d’història.

Operació Bikini 
Júlia Barceló i Camille Vannier. 
FLAMBOYANT
La pressió estètica és pertot arreu. 
Vivim triturades (sobretot les 
dones) per l’obsessió de no estar 
massa grasses, o per no estar massa 
primes, o per anar amb compte amb 
el menjar, a vegades amb l’argument 
de la salut, però tot sovint per 
unes altres raons. Sota l’etiqueta 
anglesa de body neutral hi ha tot un 
moviment que lluita per acceptar els 
nostres cossos tal com són. A partir 
de la història d’una noia que podria 
ser qualsevol, Júlia Barceló, que ha 
llegit i ha pensat molt sobre el tema, 
ens ho explica tot amb il·lustracions 
de Camille Vannier.

El Drac Blanc i altres per-
sonatges oblidats 
Adolfo Córdova  
i Riki Blanco. MERAKI
Totes les històries tenen el seu cantó 
fosc. No ens referim als dolents de la 
pel·lícula, sinó als personatges secun-
daris, dels quals sovint sabem poca 
cosa i la seva única raó de ser és ajudar 
d’una manera o una altra el protago-
nista. D’aquests últims, se’ns fa més 
fàcil d’imaginar el futur, la seva vida, 
però què els passa als secundaris quan 
s’acaba el relat? Com viuen les seves 
vides una mica menys brillants? Adolfo 
Córdova fa molt de temps que s’ho 
pregunta i ens ha escrit aquest llibre de 
relats, amb les il·lustracions suggerido-
res i misterioses de Riki Blanco.

La rosa falsa 
Jakob Wegelius
VIENA
L’any 2018 l’escriptor suec Jakob 
Wegelius es va fer cèlebre al 
nostre país amb la traducció de la 
seva ingent novel·la de misteri La 
mona de l’assassí, que seguia el 
camí de les novel·les juvenils del 
XIX, de Jules Verne, Stevenson 
o Poe. Ara Viena en llança una 
segona part independent on la 
narradora, la goril·la Sally Jones, i 
el capità Koskela hauran d’aclarir 
la història d’en Shetland Jack. 
Aquest llibre disposa d’una edició 
luxosa amb il·lustracions del ma-
teix autor, a la col·lecció “El jardí 
secret de Viena”.

Ubik 
Philip K. Dick 
KALANDRAKA
Heu sentit a parlar algun cop de 
la conspiranoia? Coneixeu algú 
que pensi que el que ens pensem 
que passa no és el que passa de 
debò perquè hi ha algú al darrere, 
totpoderós i amb eines avançadís-
simes, que ens enganya perquè 
pensem el que vol que pensem? 
Quin embolic! Quin laberint entre 
realitat i fantasia. Doncs Philip K. 
Dick és el rei de la ciència-ficció 
conspiranoica. I Ubik és una no-
vel·la divertidíssima i al·lucinògena 
en què res no és el que sembla de 
bones a primeres. Vigileu.

Com canviar el món 
Naomi Klein i Rebecca Stefoff. 
FANBOOKS
Des de No Logo, el seu llibre contra 
les grans corporacions publicat el 
2000, Naomi Klein ha narrat i ha do-
nat veu als moviments crítics contra 
el sistema capitalista. Ara publica 
aquesta guia, adaptada per Rebecca 
Stefoff, sobre la lluita contra el canvi 
climàtic. Més que una guia, de fet, és 
un recull dels conflictes ambientals 
a tot el planeta amb dades, noms i 
esdeveniments. També és un recor-
datori del que espera als joves lectors 
si la cosa no canvia. No pinta bé, però 
alguna acció caldrà prendre. Per això 
podem dir que és una guia: perquè 
ens empeny a actuar.

Ressenyes. Juvenil



FUNICULAR  
DEL TIBIDABO

1901 
A mitjans del 
1900 començaven 
les obres de 
construcció del 
primer funicular 
d’Espanya. El 3  
de juliol de 1901  
el funicular va fer la 
primera ascensió, 
però la inauguració 
oficial no fou fins  
a finals d’octubre 
del mateix any.

Els primers vehicles 
del funicular 
estaven fets de 
fusta i disposaven 
de 5 compartiments 
en un únic vagó, 
repartits entre les 
classes preferent  
i general, amb una 
capacitat màxima 
de 80 passatgers 
per comboi.

2019
A la tardor del 2019, 
l’antic funicular va  
fer el seu últim 
viatge abans de 
donar pas a una nova 
etapa transformat en  
la Cuca de Llum.

1922
Amb la imminent 
celebració de 
l’Exposició Universal 
de l’any 1929 es va 
decidir duplicar 
la capacitat del 
funicular, afegint  
un vagó a cada 
tren, canviant-ne 
la maquinària i el 
cable. La reforma 
va permetre 
transportar 150 
persones cada  
10 minuts. 

1958 
El 10 de gener del 
1958, el primer 
funicular va fer  
el seu últim viatge,  
es va iniciar una 
renovació  
i modernització 
total de la 
maquinària, via i 
cotxes. 

Tres mesos més 
tard, engegava 
un nou funicular, 
les carrosseries 
de fusta es van 
substituir per 
carrosseries 
metàl·liques.  
Va permetre passar 
de 1.040 a 1.624 
viatgers per hora. 

1960 
El 20 de febrer del  
1960 es va posar 
en marxa una nova 
maquinària de tracció 
que va reduir 4 minuts  
la durada de cada viatge, 
abans n’eren 8. 

2006 
Es va tancar amb la 
intenció de renovar el 
cable i la maquinària de 
tracció per duplicar la 
freqüència dels viatges i 
capacitat de transport 
i el 2007 es va reobrir.

2021 
El nou funicular té un disseny innovador que  
permet gaudir d’una visió panoràmica de la ciutat  
i augmentar la seva capacitat a 252 persones  
per viatge. També és més ràpid: redueix el temps  
de viatge a només 3 minuts.

La Cuca de Llum 
es converteix 
en la primera 

experiència del 
Tibidabo i el primer 

contacte amb la 
biodiversitat de la 

muntanya. 

la màgia!On començaLa Cuca de Llum120 ANYS  
TRANSPORTANT-NOS  
AL PUNT MÉS ALT  
DE BARCELONA



Premis CLIJCAT:  
jutgen els lectorsUna taca blava i una taca groga. Només això. Es 

troben, es fonen en una abraçada i esdevenen una sola 
taca verda. Era un conte senzill, minimalista, que en 
Leo Lionni es va inventar per als seus nets fent servir 
retalls de revista durant un viatge amb tren de Nova 
York a Connecticut fa més de seixanta anys. Així, el 
1959 el dissenyador i artista, ja en la seva maduresa 
professional, va començar la seva carrera com a 
autor de llibres infantils fins a esdevenir un dels grans 
referents del gènere.

Abans hem parlat d’uns premis de prestigi atorgats per llibreters. Ara toca parlar d’un altre guar-
dó, escollit per lectors que també tenen un criteri prou fonamentat. Són els premis del Consell 
Català del Llibre Infantil i Juvenil (CLIJCAT) i que voten des de fa vint-i-cinc anys milers de nens 
i joves de Catalunya. En aquest cas, doncs, el jurat és el destinatari final del llibre; el que al final 
marcarà el criteri del mercat. Des de les escoles i les biblioteques, els lectors van donar uns pre-
mis a unes obres que van llegir a partir d’una selecció feta per un comitè d’experts en literatura 
infantil i juvenil. Eren un total de quinze obres finalistes, tres per categoria.

I és que, de fet, els premis del CLIJCAT són dos premis separats en cinc categories. El premi 
Atrapallibres, de literatura infantil, que és més recent i va per la 16a edició, i el Premi Protagonis-
ta Jove, de literatura juvenil. Cadascun es divideix per categories d’edat, dels 9 als 16 anys. Els 
premiats han estat:

17è premi
Atrapallibres

Premis  
Atrapallibres

Off
Xavier Salomó. Flamboyant
Una història muda sobre el 
perill dels accidents nuclears.

Palmira i l’efecte  
crisàlide 
Gisela Pou. Edebé
Una noia ha de fer un 
treball a classe sobre Síria i 
la seva guerra.

El llop de sorra
Åsa Lind. Kalandraka
Relata l’amistat entre una 
noia i un llop.

La guerra dels 
botons 
Avi. Bambú
Un retrat sobre 
l’absurditat de la 
guerra ambientat en 
la Primera Guerra 
Mundial.

Aristòtil i Dante 
descobreixen 
els secrets de 
l’univers
Benjamín Alire 
Sáenz 
L’Altra Tribu
Una novel·la sobre 
l’amistat ambientada 
a El Paso (Texas), 
d’on és l’autor.

Leo Lionni 

Premis  
Protagonista Jove

Categoria  
13-14 anys

Categoria  
9 anys

Categoria  
15-16 anys

Categoria  
10 anys

Categoria  
11-12 anys

Lionni va néixer a Amsterd-
am, però va passar l’adoles-
cència a Itàlia. Amb formació 
d’economista, durant la joven-
tut va ser pintor, gràcies a la 
influència del seu oncle Piet, 
i creativament era proper als 
moviments d’avantguarda, al 
futurisme i al De Stijl neerlan-
dès. Als vint-i-nou anys es va 
traslladar als Estats Units, on 
va assolir un gran èxit com a 
creatiu publicitari, treballant 
per a la Ford i per a la revista 
Fortune. Va col·laborar amb 
artistes com Saul Steinberg i 
Andy Warhol.

Quan va fer cinquanta anys va 
tornar a Itàlia i va començar a 
crear per al públic infantil. On 
conflueixen l’art contempora-
ni i el disseny gràfic, Lionni va 
saber trobar una escletxa de 
creativitat per als nens petits 
i va marcar diverses gene-
racions de lectors amb les 
seves obres. Segur que teniu 
a la retina els seus ratolins 
simpàtics, fets amb taques 
de color. O el seu cocodril 
Corneli. O els seus peixos al 

fons del mar, que podrien ser 
en una galeria d’art i que al 
final es van esmunyir i van 
anar a petar a les pàgines dels 
vostres llibres.

L’editorial Kalandraka, que ha 
publicat moltes de les seves 
obres en català, n’acaba 
d’editar també l’autobiogra-
fia, amb motiu del centenari 
d’aquest artista tan complet.

El segle xx  
en taques
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A.
A Buen Paso                 58-59
Abacus SCCL               68-69
Adesiara editorial               34
Adia Edicions  8
Ajuntament 
de Barcelona                27-28
Akiara Books                 36-37
Albertí Editor  19
Alfaguara 
infantil juvenil  5-6 
Altaïr  64
Altaria  45-46
Amat  25-26
Amsterdam 51-52
Anaya  21-22
Andana Editorial   12 i 68-69 
Angle Editorial             66-67 
Animallibres                  36-37
Ara Llibres  51-52 
Associació d’Editorials
del País Valencià 12
Associació d’Editors
d’Andorra  7
Associació Llibre 
del Pirineu  7
Astronave  50

B.
B de Blok 5-6
Babulinka Books 1-2
Barcanova 58-59
Base Kids 24
Baula 68-69
Beascoa 5-6
Bellaterra Música Ed.          1-2
Ben Vil 45-45
Bindi Books 1-2
Birabiro Editorial           29

Blackie Books                31-32
Blume 1-2
Bridge 5-6
Brúixola 21-22

C.
Cafè Central Poesia          49 
Capital Books                 66-67
Casa Anita Llibres          58-59
Casa del Llibre                 25-26 
Chronos 17-18
Club Editor 5-6
Coco Books                   36-37
Columna 68-69
Combel 1-2
Corimbo 58-59
Cossetània Edicions   62-63
Crims.cat 17-18
Cultura 21 55-56

D.
Destino 68-69
Digec 16
Diputació de
Barcelona 27-28 
Drassana 
Editorial 12 i 45-46

E.
Ed. i prop. Culturals
Andana 9
EDEBE 45-46
Edicions 62 25-26
Edicions 96 12
Edicions Bromera  12 i 36-37
Edicions Cal·lígraf          49
Edicions de 1984           61
Edicions de la 
Ela Geminada 44

Edicions de la Universitat
de Barcelona 30
Edicions de l’Albí 9
Edicions del Buc 8 
Edicions del Bullent 12
Edicions del Pirata 4
Edicions Poncianes     13-14
Edicions Sidillà 11
Edicions Tres i Quatre          12
Edicions Trípode 15
Edicions Universitat 
de les Illes Balears 65
Edicions Xandri 33
Editorial Afers 12
Editorial Alpina               62-63
Editorial Anagrama      40-41
Editorial Arcàdia            40-41
Editorial Barcino 38
Editorial Base 24
Editorial Claret 9
Editorial Comanegra   31-32
Editorial Cruïlla                 36-37
Editorial Efadós 60
Editorial Fonoll 23
Editorial Galerada 9
Editorial Gavarres 5-6
Editorial Gedisa             40-41
Editorial la Mar Salada             4
Editorial Les Hores             17-18
Editorial Males Herbes        3
Editorial Mediterrània       1-2
Editorial Nanit              36-37
Editorial Piolet 48
Editorial Salvatella        36-37
Editorial Tremendes              35
Ekaré 58-59
El Cep i la Nansa 9
Empúries 25-26
Enciclopèdia Catalana           6-5

Entredos 58-59
Estrella Polar                68-69
Eumo Editorial             66-67

F.
Fanbooks 25-26
Farell Editors 48
Flamboyant                      58-59
Fnac 5-6
Fragmenta Editorial           44 
Fundació Carulla                 38

G.
Galaxia Gutenberg       40-41
Galés Edicions 12
Gauvi 45-46
Godall Edicions 49
Grata Lectura                         45-46
Guaix Espai Cultural                 53

I.
Institució Alfons el
Magnànim - CVEI               12
Institució de les Lletres
Catalanes EXPOSICIÓ
Institut d’Estudis Catalans   47 
Institut Ramon Llull            20
Institut Ramon Muntaner    53
Iquiosc 57

J.
Jaimes Llibreria Francesa   20
Jollibre 45-46
Joventut 58-59

K.
Kairós 25-26
Kalandraka 58-59
Kókinos 58-59

L.
La caixa d’eines             21-22
La Casa dels Clàssics
/Bernat Metge              51-52
La Central 40-41
La Galera 1-2
La Gamberra 5-6
La Vocal de Lis             45-46
LaBreu Edicions 8
LaButxaca 13-14
Laertes 39
Laietana de Llibreria     13-14
L’Altra Editorial  3
Lapislàtzuli Editorial          64
L’arca 45-46
Larousse 5-6
L’Art de la Memòria 
Edicions 5-6 
L’Avenç 17-18
Librooks 36-37
Libros del Zorro Rojo   58-59
Litera 36-37
Llegir en Català             55-56
Lleonard Muntaner, Editor    8
Lletra Impresa Edicions      12
Llibreria Al·lots 1-2
Llibreria Bassa 53
Llibreria de la Imatge           9
Llibreria el Genet Blau              29
Llibreria el Núvol 53
Llibreria Horitzons             48
Llibreria la 2 de Viladrich     53
Llibreria La Impossible   36-37
Llibreria Pebre Negre  36-37
Llibres de l’Index 9
Llibres del Delicte               33
Llibres del Segle 49
LU 
(LlibreriaUniversitària) 45-46
Lynx Edicions 48

M.
Mai Més 17-18
Meraki 1-2
Mésllibres 36-37
Ministeri de Cultura -
Govern d’Andorra                  7
Minúscula 40-41
Mosaics Llibres 29
Muntanya de Llibres     62-63

N.
Nit Blanques 9
Nordest Llibres              48
Norma Còmics 50
Norma Editorial             50
Nube Ocho 1-2

O.
Obrador Edèndum       44
Obrador Editorial          39
Obscura Editorial          39
Omega/Medici       45-46
Onada Edicions           12 i 53

P.
Pagès editors 10
Patio Editorial 1-2
Perifèric Editorial           12
Periscopi 13-14
Piscina Petit Oceà        29
Pol·len edicions             35
Pòrtic 25-26
Prades Aventura            43
Proa      13-14
Profit 25-26
Publicacions de la 
Universitat 
autònoma de Barcelona          65

Publicacions de la
Universitat de València 65
Publicacions de la Universitat
Jaume I 65
Publicacions de l’Abadia
de Montserrat                47
Publicacions Universitat
d’Alacant 12 i 65
Publicacions Universitat
de València 12
Publicacions Universitat
Rovira i Virgili 65

Q.
Quaderns Crema         40-41

R.
Rafael Dalmau, Editor    42
Raig Verd Editorial    55-56
Rata 5-6
Rosa dels Vents             21-22

S.
Salamandra                   21-22
Saldonar 55-56
Salvat 21-22
Sd Edicions 58-59
Sembra Llibres                 12 i 56-57
Sentir/Marcombo    45-46
Shaka 68-69
Símbol Cultura 54
Susaeta 45-46

T.
Takatuka 58-59
Taranna 45-46
Témenos Editorial           9 
Thule 58-59
Tramuntana 
Editorial 36-37 
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ESTAND  DOBLE

ESTAND INDIVIDUAL

CARAVANA/QUIOSC

Triangle 64
Tushita edicions             64 
Tusquets 13-14

U.
Univers 5-6
Universitat Politècnica 
de Catalunya 65 
Usborne 36-37

V.
Verdaguer edicions      11
Vibop edicions 11
Viena Edicions              36-37
Vincle Editorial              12
Voliana Edicions           15
Vox 5-6

Y.
Yekibud Editors 29

Z.
Zahorí Books                 36-17



19:45
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
Lectures a bord
Rosa Fité
EDITORIAL ASTRONAVE
Quan en Fin va 
inundar el món
Adam Stower

12  
Diumenge 
11:00
Mòdul 4
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
EDICIONS DEL PIRATA
Les botes del general. 
Un conte per la pau
Elisa Ramon  
i Francesc Rovira

11:00
Escenari 3
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Terra, mar i aire 
Quins pebrots!
Marisol Casas  
i Jordi Folck
XARXA DE 
BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS DE 
LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA

11:45
Escenari 3
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
Camí de versos
Ramon Besora
PAGÈS EDITORS
Què veus, eriçó?
Ramon Besora  
i Natasha Domanova

12:00
Mòdul 1-2
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
COMBEL EDITORIAL
Mia Fantasia
Quina amiga més 
estranya.  
Hi a un kronk  
a l’escola
Elisenda Roca i Betowers

12:15
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
Històries que bateguen
Gisela Llimona
EDITORIAL BARCANOVA
Aprenem per ser 
feliços. Cos i ment  
en forma
Lucía Serrano

12:45
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Lectures a bord
Victòria Lepori
ZAHORÍ BOOKS
Cap i pota
Majda Koren

13:15
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES AMB 
MÚSICA I IL·LUSTRACIÓ
Lectures a bord
Anna Fité,  
Pedro Simón Ros  
i Francesc Membrives
LA GALERA
1r Premi emili Teixidor  
El concert més animal
Anna Fité

17:30
Escenari 3
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES  
AMB MÚSICA
Terra, mar i aire
Lali BeGood
BINDIBOOKS
La vida secreta  
de les formigues!
Lali BeGood

18:00
Mòdul 58-59 
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
EDITORIAL BARCANOVA
101 contes 
emocionants
Gabriel

18:00
Mòdul 21-22 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
MONTENA
El fil invisible
Míriam Tirado

18:15
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Camí de versos
Pep Molist
BABULINKA BOOKS
Rastellera de colors
Pep Molist i Alicia 
Varela (il·lustració)

19:00
Mòdul 1-2 
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
BABULINKA BOOKS
Rastellera de colors
Pep Molist

19:00
Mòdul 36-37
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
LITERA LIBROS
Jo soc l’altre
Germán Machado  
i Mercè Galí

19:00
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Històries que bateguen
Roc Casagran  
i Mari Fouz
AMSTERDAM
T’estimo fins  
a l’horitzó
Roc Casagran i Mari 
Fouz

19:45
Escenari 3
Familiar: lectors mitjans
PRESENTACIÓ
Històries que bateguen
Tina Vallès i Mercè Galí
ANIMALLIBRES
Mira
Tina Vallès i Mercè Galí 
(il·lustració)

13  
Dilluns
17:30
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
PRESENTACIÓ I TALLER
Terra, mar i aire
Anna Estapé
COSSETÀNIA EDICIONS
Virus
Anna Estapé

18:00
Mòdul 1-2 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
EDITORIAL MERAKI
El ball de la Petita 
Matrioixca
Elisabet Contreras  
i Sara Masià

18:00
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Lectures a bord
Joan Rioné  
i Mertxe París
LLIBRERIA  
EL GENET BLAU
Els contes del Genet 
Blau
VV.AA.

18:30
Escenari 3
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
La Setmana menuda
Alícia Gómez Farrarons  
i Inés Borràs Piñol
EDITORIAL ANDORRA
Perdut al bosc
Alícia Gómez Farrarons  
i Inés Borràs Piñol

19:00
Mòdul 7
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
EDITORIAL ANDORRA
Perdut al bosc
Alícia Gómez Farrarons  
i Inés Borràs Piñol

10  
Divendres
17:30
Escenari 3
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Històries que bateguen
Eva Garcia
AMAT EDICIONS 
Nervis a la graderia
Eva Garcia

18:15
Escenari 3
Familiar: lectors mitjans
PRESENTACIÓ
Parlem d’educació
Agustí Paniker
EDITORIAL KAIRÓS
El despertar  
de la granoteta
Eline Snel

19:00
Escenari 3
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Històries que bateguen
Òscar Dalmau
MONTENA
La Bel i el Biel
Òscar Dalmau

19:00
Mòdul 68-69
Joves
SIGNATURA
EDICIONES DESTINO
Jo era el món
Marc Artigau

20:00
Escenari 3
Joves 
TAULA RODONA
Divendres joves
Marc Artigau, Marina 
Vidal, Arturo Padilla  
i Edgar Cotes. 
Presenta: Mixa
EDICIONES DESTINO
Jo era el món
Marc Artigau

JOLLIBRE
Ens veiem demà
Arturo Padilla, Alba 
Dalmau, Albert Pijuan, 
Rubèn Montañá, Martí 
Rodríguez, Laia Soler

MAI MÉS
Mort
Terry Pratchett

EDITORIAL CHRONOS
Trescafocs
Adrian Tchaikovsky. 
Traducció: Edgar Cotes

11  
Dissabte 
11:00
Mòdul 1-2
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
BINDIBOOKS
Etiquetes
Joan Turu

11:00
Escenari 3
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
La Setmana popular  
Fabulòrum
Cia. Sifó
XARXA DE 
BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS DE  
LA DIPUTACIÓ  
DE BARCELONA

11:45
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
La Setmana popular
Vanessa Freixa
BRESCA EDITORIAL
La Coloma,  
el Jan-roy i el  
misteri del Boumort
Vanessa Freixa

12:00
Mòdul 21-22
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
MONTENA
El lleó vergonyós
El pot petit

12:00
Mòdul 21-22
Familiar: grans lectors
SIGNATURA
EDICIONS DEL PIRATA
L’Àvia Pirata
Assumpta Mercader, 
Josep Carrasco,  
Pepe Palma

12:30
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES I JOC
La Setmana popular
Crisspeta
YEKIBUD EDITORES
Tantes dites, tantes 
rimes. Divertiment 
poètic amb dites 
populars
Fran Nuño i Jan Barceló

13:15
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
La Setmana popular
Nico Alonso i els gegants 
Mustafà i Elisenda
AJUNTAMENT  
DE BARCELONA
Gegants i gegantes de 
Barcelona. Retallables
Laia Berloso (il·lustració) 
i Nico Alonso 

17:30
Escenari 3
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
Amb els braços oberts
Victoria Lepori
NATURART
L’ós, el piano,  
el gos i el violí
David Litchfield

18:00
Mòdul 49
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
EDICIONS CAL·LÍGRAF
L’estrambòtic cas  
del lladre d’escoles
Dani Torrent

18:15
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
La Setmana il·lustrada
Anna Font  
i Blai Senabre
EDITORIAL MERAKI
En Gafarró  
estrena barret
Anna Font

19:00
Mòdul 1-2 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
EDITORIAL MERAKI
En Gafarró  
estrena barret
Anna Font

19:00
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Amb els braços oberts
Núria Clemares
LAROUSSE
Les noies juguem a tot
Natalia Arroyo Clavell, 
Elisa Sanjuan Ramirez

Agenda



18:00
Mòdul 1-2 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
EDITORIAL MERAKI
El petit científic 
malvat 
Carlo E. Gallucci  
i Dani Gómez

18:00
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES  
AMB MÚSICA
La Setmana il·lustrada
La tresca i la verdesca
ANDANA EDITORIAL
Maquinaigues
La tresca i la verdesca 
i Noemí Villamuza 
(il·lustració)

18:45
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
Històries que bateguen
Gina Clotet
TRAMUNTANA 
EDITORIAL
Ferran Ferralla i el 
botó de les emocions
Irene Verdú, Maria 
Martínez i Dani Garcia

19:00
Mòdul 15 
Joves
SIGNATURA
VOLIANA EDICIONS
La guardiana
Ariadna Herrero

19:30
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans 
TALLER
Terra, mar i aire
Àgora
EDITORIAL 
FLAMBOYANT
Amb calma
Rachel Williams  
i Freya Hartas

20:15
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans 
TAULA RODONA
40 aniversari  
de Barcanova
Sara Moyano, Gemma 
Pasqual i José Montfort
EDITORIAL BARCANOVA

17  
Divendres 
17:45
Escenari 3
Familiar: primers lectors 
CONTA-CONTES AMB 
MÚSICA I IL·LUSTRACIÓ
La Setmana menuda
Laia Figueras  
i Ferran Gaillard
EDITORIAL NANIT
Gira la lluna.  
Cançons i contes  
per anar a dormir
Ferran Gallart  
i Anna Grimal

18:00
Mòdul 1-2 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
NUBEOCHO
El Petit i jo
Mercé Galí

18:30
Escenari 3 
Familiar: primers lectors 

CONTA-CONTES  
AMB MÚSICA
La Setmana popular
Vivim del cuentu  
i  Sara Porras
BAULA
El rap de la Rapunzel
Vivim del Cuentu

19:00
Mòdul 68-69 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
BAULA
El rap de la Rapunzel
Vivim del Cuento

19:00
Mòdul 58-59 
Joves
SIGNATURA
EDITORIAL 
FLAMBOYANT
Operació biquini
Júlia Barceló  
i Camille Vannier

19:00
Mòdul 29
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
MOSAICS LLIBRES
La nena amb un núvol 
de pluja al cap
Eulàlia Canal  
i Elena Frauca

19:00
Mòdul 15 
Joves
SIGNATURA
VOLIANA EDICIONS
Mentre durin  
les espelmes
Josep Rodríguez Ferrer

19:15
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
PRESENTACIÓ
Celebrem 50 i tenim  
un secret!
Anna Manso  
i Ariadna Oltra
EDEBÉ
El llenguatge secret
Anna Manso

20:00
Mòdul 68-69 
Familiar: grans lectors
SIGNATURA
COLUMNA EDICIONS
Hi havia una vegada 
un cos
Jofre Llombart

20:00
Joves 
TAULA RODONA
Divendres joves
Ian Bermúdez, Josep 
Rodríguez i Ferrer, 
Marina Llompart  
i Camille Vannier

POL·LEN EDICIONS
Transitem
Ian Bermudez  
i Lucia de Palau

VOLIANA EDICIONS
Mentre durin  
les espelmes
Josep Rodríguez Ferrer

L’ALTRA TRIBU
El cap als núvols
Bernat Cormand

EDITORIAL 
FLAMBOYANT
Operació biquini
Júlia Barceló  
i Camille Vannier

18  
Dissabte 

11:00
Escenari 3 / Mòdul 39 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
OBRADOR EDITORIAL
Two Fish in a Bowl  
Dos peixets a  
la peixera
Claire Smedley  
i Eva Santana

11:00
Mòdul 47 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
PUBLICACIONS 
DE L’ABADIA DE 
MONTSERRAT
Els gegants
Quin Crusellas 
i Valentí Gubianas 
(il·lustració)

11:00
Escenari 3
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Terra, mar i aire  
Quins pebrots!
Marisol Casas  
i Jordi Folck
XARXA DE 
BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS DE  
LA DIPUTACIÓ  
DE BARCELONA

11:45
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
La Setmana il·lustrada
Marta Altés
BLACKIE BOOKS
Nou a la ciutat
Marta Altés

12:15
Mòdul 36-37 
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
ZAHORÍ BOOKS
Contraris
Soledad Romero Mariño 
i Mariona Cabassa

19:00
Mòdul 47
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
PUBLICACIONS 
DE L’ABADIA DE 
MONTSERRAT
El cargol, la princesa  
i el ganivet de cuina
José Manuel Blanco  
i Anna Aparicio 
(il·lustració)

19:15
Escenari 3
Joves
TALLER
A través dels premis 
Atrapallibres  
i Protagonista Jove
Finalistes dels premis 
Atrapallibres i 
Protagonista Jove  
(edició 2021-2022) 
CONSELL CATALÀ  
DEL LLIBRE INFANTIL  
I JUVENIL

19:45
Mòdul 58-59 
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
EDITORIAL 
FLAMBOYANT
Sunakay
Meritxell Martí  
i Xavier Salomó 

20:15
Escenari 3
Adult
CONVERSA
No t’agrada llegir? 
Potser tens una disfunció 
visual? Si hi veus bé, 
llegiràs més millor
COOOC - COL·LEGI 
OFICIAL D’ÒPTICS 
OPTOMETRISTES  
DE CATALUNYA

14  
Dimarts
17:30
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
Camí de versos
Maria Mendoza
OBRADOR EDITORIAL
Batecs de vida
Bea Ramos  
i Montse Soldevila

18:15
Escenari 3
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
La Setmana menuda
Dàmaris Gelabert
EL CEP I LA NANSA
Els dies de la setmana
Dàmaris Gelabert  
i Sebastià Serra

19:00
Mòdul 9 
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
EL CEP I LA NANSA
Els dies de la setmana 
Dàmaris Gelabert

19:00
Mòdul 5-6
Familiar: grans lectors
SIGNATURA
UNIVERS
El petó del capità Kirk
Mònica Planas

19:00
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Lectures a bord
Gisela Llimona
BRUIXOLA EDITORIAL
La guerra de  
les sabates
Liz Pichon

20:00
Escenari 3 
Joves
TAULA RODONA
50è aniversari d’en 
Kamen Rider, manga 
clàssic mític
Eduard Terrades,  
Oriol Estrada Rangil, 
Max Plaza i Olga Resina
OOSO COMICS
Kamen Rider
Ishinomori Shotaro

15  
Dimecres
17:30
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
Parlem d’educació
Laia Panyella Carbonell
POL·LEN EDICIONS
Aquí qui mana
Laia Panyella Carbonell

18:00
Mòdul 58-59
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
EDITORIAL BARCANOVA
El Follet Oriol  
a la vall dels dinosaurs
Òscar Sardà

18:00
Mòdul 39 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
OBRADOR EDITORIAL
Vull un gosset
Carme Prats

18:15
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Camí de versos
Joan Rioné
PISCINA,  
UN PETIT OCEÀ
Piscina Poesia
Diversos autors i Maria 
Beitia (il·lustració)

19:00
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
Terra, mar i aire
Martí Gironell  
i Coaner Codina
ESTRELLA POLAR
Un talp al meu jardí
Martí Gironell  
i Coaner Codina

19:30
Escenari 3 / Mòdul 68-69 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
ESTRELLA POLAR
Un talp al meu jardí
Martí Gironell  
i Coaner Codina

19:45
Escenari 3
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Amb els braços oberts
Jaume Copons  
i Òscar Julve
ANIMALLIBRES
El mur dels Garcia
Jaume Copons  
i Òscar Julve

16  
Dijous
18:00
Mòdul 1-2 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
COMBEL EDITORIAL
La meravellosa  
i horripilant casa  
de la iaia
Meritxell Martí  
i Xavier Salomó

18:00
Mòdul 68-69 
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
ESTRELLA POLAR
Les aventures de la 
Napeu 4. Kiwipèdia
Màrius Serra  
i Roser Calafell.  
Signa: Màrius Serra



12:30
Mòdul 25-26 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
EUMO EDITORIAL
Cuidem les gallines 
Neix un vedell 
Pilarín Bayés,  
Adelina Palacín  
i Assumpta Verdaguer.  
Signa: Pilarín Bayés

12:30
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
La Setmana il·lustrada
Jaume Copons  
i Liliana Fortuny
COMBEL EDITORIAL
L’Agus i els monstres. 
L’atlàntida 
Bitmax&Co. Salvem 
l’Evo”
Jaume Copons  
i Liliana Fortuny

12:45
Mòdul 31-32 
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
BLACKIE BOOKS
Nou a la ciutat 
Marta Altés

13:00
Mòdul 1-2
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
COMBEL EDITORIAL
L’Agus i els monstres. 
L’atlàntida
Bitmax&Co. Salvem 
l’Evo
Jaume Copons  
i Liliana Fortuny

13:15
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
La Setmana il·lustrada
Mariona Cabassa
ZAHORÍ BOOKS
Contraris
Mariona Cabassa  
i Soledad Romero 
Mariño

17:00
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ
Històries  
que bateguen
Noe Fernández  
i Lídia Alcázar
BINDIBOOKS
L’embolic
Noe Fernández  
i Lídia Alcázar

17:45
Escenari 3 
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
La Setmana il·lustrada
Joan Subirana “Subi”  
i Bernat Cussó
EDICIONS DEL PIRATA
El gran llibre joc  
de les civilitzacions
Joan Subirana “Subi” 
(Il·lustració)

18:30
Escenari 3  
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES  
AMB MÚSICA
La Setmana il·lustrada
Mercè Galí i La Tresca  
i la Verdesca
EDITORIAL NANIT
L’Equilibrista. Una 
cançó contada de La 
Tresca i la Verdesca
Mercè Galí.  
La Tresca i la Verdesca

19:00 
Mòdul 13-14
Joves
SIGNATURA
EDICIONS PROA
El pèndol
Anna Gas Serra

19:15
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES 
La Setmana il·lustrada
Raul Grabau
EDITORIAL SENTIR
Dani supera  
les enrabiades
Dani vol manar
Carolina Laguna

20:00
Escenari 3 / Mòdul 25-26 
Joves
SIGNATURA
FANBOOKS
Kora
Bel Olid

19  
Diumenge 
11:00
Mòdul 1-2 
Familiar: primers lectors
SIGNATURA
BABULINKA BOOKS
Tami, el maquinista
Núria Parera

11:00
Mòdul 47 
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
PUBLICACIONS 
DE L’ABADIA DE 
MONTSERRAT
Una història d’indians
Joan Portell  
i Sebastià Serra 
(il·lustració)

11:00
Escenari 3
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Fabulòrum
Cia. Sifó
XARXA DE 
BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS DE 
LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA

11:45
Escenari 3
Familiar: lectors mitjans
CONTA-CONTES
Caravana de revistes
Mon Mas
APPEC EDITORS DE 
REVISTES I DIGITALS
Revistes de l’APPEC

12:00
Mòdul 47 
Familiar: lectors mitjans
SIGNATURA
PUBLICACIONS 
DE L’ABADIA DE 
MONTSERRAT
El fugitiu misteriós
Xavier Castanyer  
i Òscar Julve 

(il·lustració)

12:30
Escenari 3 
Familiar: primers lectors
CONTA-CONTES
Lectures a bord
Andrea Melendo
EDITORIAL CRUÏLLA
Monstres!
Stephan Pricken
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