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Estem d’enhorabona! I no és per una ni dues, sinó per tres bones raons. La 
primera és que La Setmana compleix 40 anys i això només pot voler dir que 
el llibre en català té tot un univers propi que funciona sol, amb un nombre 
creixent d’autors, il·lustradors, editorials, títols, llibreries, lectors… La Setmana 
és, com cada setembre, el tret de sortida de la rentrée literària, i enguany s’hi 
presenten prop de 150 novetats, una xifra que va en augment any rere any.

La segona raó és que, després de tres anys molt durs, aquesta és la primera 
edició que podem gaudir sense restriccions de cap mena. Ja fa uns mesos que 
xalem d’aquest retorn de la normalitat i és una feliç coincidència que fa aquest 
40è aniversari més especial.

La tercera raó és que podem afirmar que la Literatura Infantil i Juvenil gau-
deix d’una molt bona salut. Fa uns anys que ho anem dient, i ens complau 
seguir-ho fent perquè vol dir que el llistó no deixa mai de pujar, que es donen 
a conèixer més autors i il·lustradors cabdals, tant d’aquí com de fora, i que els 
infants i els joves tenen accés a una oferta més àmplia de literatura i conei-
xements.

Les editorials de la resta de l’Estat també ho saben i ho valoren, i cada vega-
da en trobem més que publiquen el seu catàleg també en català. Com, per 
exemple, Ediciones Modernas el Embudo, una petita editorial que fa llibres 
lúdics, artesanals i molt pensats per als més petits de la casa. O Wonder Pon-
der, una editorial especialitzada en filosofia visual amb propostes molt origi-
nals. 

Pel que fa als gèneres, sembla que la poesia està en auge i ja són moltes les 
editorials que aposten per publicar reculls de poemes destinats als més petits 
—i amb un èxit sorprenent! Babulinka, La Topera, Piscina, Akiara, Kalandraka 
o El Cep i la Nansa, entre d’altres. Un gènere per gaudir de la sonoritat i la 
musicalitat de les paraules, amb unes il·lustracions que acompanyen i ampli-
fiquen el seu sentit. 

I el que no para de créixer és el sector del còmic. Tot i que encara trobem 
a faltar títols editats en català, el fet és que cada vegada se’n publiquen 
més. A la pàgina 31, hi trobareu una selecció de les novetats pu-
blicades recentment i un petit homenatge a Miguel Gallardo, 
el gran mestre del còmic i la il·lustració que ens va deixar el 
febrer d’aquest any. També cal celebrar l’aparició de la 
nova Editorial Finestres de còmic per a adults, que 
d’ara endavant impulsarà el Premi Finestres de 
Còmic en Català.

Però no tot són llibres, no. La literatura 
infantil i juvenil també s’estén en altres 
formats divulgatius, com els blogs i canals 
especialitzats. Un bon exemple d’això és 
Tàndem, el pòdcast de literatura infantil i 
juvenil més actual, rigorós i divertit que ara 
també podeu trobar a Betevé. 

Visca la LIJ!

Editorial
Edició:
EL CULTURISTA
C/ Grassot, 42
08025
Barcelona
elculturista.cat

Direcció editorial:  
Laia Falcón

Coordinació editorial  
i redacció de textos: 
Luz Verdaguer

Direcció de negoci: 
Jaume Prenafeta

Publicitat:  
Òscar Ferrer
Nil Martínez

Correcció:  
Marta Gil Santacana

Disseny:  
Joana Casals
Pau Santanach

Impressió:  
GRAMAGRAF
Dipòsit legal:  
B 25051-2014

Amb la col·laboració de:

3



5



6

Després de dos anys de restriccions sanitàries,  
per fi la tornada a la normalitat...
Sí! Ja ens tocava. Tot i les limitacions derivades de la pandèmia, La Setmana 
no ha deixat de convocar-se durant els últims anys, i això és una magnífica 
notícia perquè significa que hi ha hagut continuïtat en el projecte i que ja està 
suficientment consolidat com per atreure un públic nombrós en qualsevol cir-
cumstància. Aquest any celebrarem el 40è aniversari amb més força que mai!

La celebració de La Setmana al Moll de la Fusta  
es consolida definitivament?
Sí. En les dues últimes edicions, el Moll de la Fusta ens ha donat la garantia 
de celebrar l’esdeveniment amb la màxima seguretat. Constatats els bons re-
sultats, i d’acord amb els expositors, institucions i patrocinadors, hem decidit 
quedar-nos-hi i aprofitar els avantatges que ofereix aquest magnífic espai de 
la ciutat de Barcelona a la vora del mar.

Quines novetats presenta La Setmana d’enguany?
Els visitants que vinguin ho comprovaran immediatament: la 40a edició de La 
Setmana serà la més gran que s’hagi celebrat fins ara. Hi haurà més mòduls, 
més expositors, més escenaris i més activitats programades que mai. La Set-
mana ha esdevingut el gran festival de les lletres catalanes, i hem preparat 
més de 300 activitats per a tot tipus de públics i perquè els visitants vinguin 
no només a gaudir d’un acte, sinó també a passar un matí, una tarda o un dia 
sencer i a descobrir la riquesa i la vitalitat del llibre en català.

Ha crescut el nombre d’editorials que hi participen.  
És un senyal d’optimisme en el sector del llibre?
Sens dubte, tenim un sector viu i vibrant, que no para quiet i amplia horit-
zons de manera permanent. En els últims mesos han sorgit noves iniciatives 
editorials, i La Setmana, el gran aparador del llibre i de les revistes en català, 
sempre ha demostrat una voluntat integradora claríssima. Per això les acull 
totes, sense excepció.

Cada vegada s’hi apropen més famílies, a La Setmana,  
teniu prevista alguna novetat per a elles?
Volem potenciar el públic infantil i familiar, per això hem creat un nou espai 
dedicat a les famílies, amb programació permanent per a la canalla: jocs, lec-
tures, entreteniment i diversió. Perquè vinguin a passar-s’ho bé envoltats de 
llibres. També tindrem, per primer cop, un matí dedicat a les escoles i que ja 
podem dir que ha estat un èxit en la preinscripció: ens visitaran més de 600 
alumnes!

Aquest és el seu darrer mandat al capdavant de La Setmana.  
Què s’emporta d’aquests anys?
Presidir La Setmana ha estat un honor i un privilegi. Ha estat força enriquidor. 
És cert que ens han tocat uns anys especialment durs, però per a mi, que vinc 
de l’economia social i dirigeixo una editorial cooperativa, ser (modestament) 
útil al meu sector en moments de gran dificultat ha estat especialment grati-
ficant. Llarga vida a La Setmana i al magnífic equip que hi treballa entre bas-
tidors i la fa possible!

“La 40a edició 
de La Setmana 
serà la més  
gran celebrada  
fins ara”

Entrevista a Joan Carles Girbés
Director editorial d’Ara Llibres i president de   
La Setmana del Llibre en Català.
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Les activitats 
de La Setmana

Passaport de les recomanacions 
Llegir és fer un viatge, i per viatjar ben lluny cal 
un passaport. Així que, com a novetat d’aques-
ta edició, quan entreu a la fira us donaran un 
passaport que permetrà als nens i nenes des-
cobrir, tot jugant, les recomanacions de les 
diferents parades. Cada un dels estands de Li-
teratura Infantil i Juvenil recomanarà cada dia 
un llibre diferent, el reconeixereu perquè estarà 
destacat amb la imatge de La Setmana. Haureu 
d’apuntar els llibres recomanats i portar la but-
lleta a l’urna del racó de lectura, on us posaran 
un petó de peix i podreu participar en el sorteig 
de diversos lots de llibres. No us ho perdeu! En 
el passaport hi ha el plànol de La Setmana amb 
els números i els noms de les parades familiars 
destacats.

Escenari Familiar
Com us dèiem més amunt, les famílies comp-
taran amb un escenari on podran veure els es-
pectacles i presentacions de gran format, que 
enguany seran dinamitzats per l’actriu i nar-
radora Eva Cartañà. Entre aquestes activitats 
volem destacar els contes explicats pels seus 
autors, com l’Oriol Canosa, la Lola Casas o el 
Martí Gironell, els espectacles de contacontes 
realitzats per narradors orals professionals o 
l’activitat Que no et venguin la moto, en la qual 
els autors de tres de les obres finalistes de la 
18a edició dels Premis Atrapallibres defensaran 
en directe per què el seu llibre mereix guanyar 
el guardó de la seva categoria.

Espai Petita Lectura
Si voleu descansar o gaudir d’activitats en petit 
comitè, recordeu que teniu aquest bonic espai 
a disposició. Una gran zona on tindran lloc pre-
sentacions i activitats de petit format, tallers i 
jocs. També hi trobareu les caixes de llibres 
amb les recomanacions de les editorials i un 
racó de lectura amb llibres sobre el mar. I tot 
pensat per poder llegir i consultar el que calgui 
amb calma. Penseu que hi ha gairebé 90 llibres 
que són novetat d’aquest any! Però no patiu, 
perquè tindreu al vostre abast una persona me-
diadora de la lectura que us ajudarà a cercar el 
llibre més indicat.

El mar com a protagonista
El Moll de la Fusta s’ha consolidat com a lloc 
ideal per acollir La Setmana i ens dona moltes 
possibilitats a dins de la ciutat. Passejar vora el 
mar i mirar llibres, què més es pot demanar? És 
per això que moltes de les activitats seran com 
petites capbussades. A l’Espai Petita Lectura, 
hi trobareu el Racó de lectures, amb una selec-
ció de més de 30 llibres que parlen del mar, la 
platja, la vida marina… També s’hi faran con-
tacontes, endevinalles, jocs i tallers al voltant 
del mar. A l’Escenari Familiar, s’hi presentaran 
llibres de temàtica marina i l’Eva Cartañà expli-
carà cada dia un conte mariner.

A bord de l’Astral d’Open Arms
I si el mar és el protagonista, el vaixell Astral és 
el narrador. Durant els 10 dies, el mític vaixell 
d’Open Arms es pot visitar al Moll de la Fusta 
just al costat del recinte de La Setmana. A més, 
a la coberta del vaixell hi tindran lloc diverses 
sessions de narracions de Contes a la deriva, la 
nova col·lecció de llibres que publica La Galera 
amb Open Arms. Estigueu atents, perquè l’afo-
rament és limitat i cal fer inscripció prèvia!

La Setmana dels joves
Si els més grans ja volen anar per lliure, prepa-
reu-vos, perquè trobareu una programació to-
talment dedicada als llibres juvenils de temàtica 
diversa: literatura japonesa, xarxes, tecnologia, 
relacions humanes, còmic, feminisme, els nous 
llibres dels tik-tokers catalans i tallers de còmic 
manga, entre d’altres. I si sou fans d’algun es-
criptor o escriptora, preneu nota, perquè podreu 
conèixer l’Ana Polo, que presentarà La meva pri-
mera guia feminista, la Marta Bellvehí, autora de 
Bruna Brown, la Georgina Dalmau, de Gossos o 
la popular escriptora mallorquina Joana Mar-
cús, que també signarà llibres a La Setmana.

Narradors i il·lustradors
Vet aquí un tàndem màgic. Sovint són dues 
persones diferents, de vegades una de sola 
que ho fa tot. Però ja ho sabem, a la literatura 
infantil i juvenil tan important és el text com la 
imatge. Durant aquests dies, per La Setmana 
s’hi passejaran grans parelles d’il·lustradors i 
autors, com Jaume Copons i Liliana Fortuny, 
o il·lustradores com Pilarin Bayès, Mercè Galí o 
Cristina Losantos. Els trobareu sobretot a l’Es-
cenari Familiar.

Recomanacions fetes a mida
Sí, sí, ho heu llegit bé. Cada tarda i els caps de 
setmana, a l’Espai Petita Lectura, tindreu al 
vostre abast una mediadora de la lectura que 
us ajudarà a triar i remenar entre la gran oferta 
que ofereixen les editorials. Què voleu, un llibre 
sobre el mar? Un còmic per a nens i nenes a 
partir de 9 anys? Una guia sobre feminisme per 
a adolescents o una sobre les fake news? No us 
preocupeu, amb la seva ajuda, segur que tro-
beu el llibre que busqueu.

10 dies per gaudir de La Setmana en família

La Setmana compleix 40 anys, i ho celebra fent 
festa grossa. Del 9 al 18 de setembre al Moll de 
la Fusta, s’hi aplegaran gairebé 250 expositors, 
entre editorials, llibreries i institucions per ce-
lebrar la festa del llibre en català. El Moll de la 
Fusta es consolida com a ubicació i per aquest 
motiu el mar serà un dels temes centrals d’aquesta 
edició. A més, enguany La Setmana amplia l’horari i 
el ventall d’activitats literàries i d’oci que s’hi oferiran. 
En total, hi ha més de 80 activitats programades per al 
públic familiar.

Per donar cabuda a tot això, s’han creat dos grans espais: l’Escena-
ri Familiar i l’Espai Petita Lectura. Allà s’hi faran totes les activitats, 
hi podreu trobar: contacontes, espectacles, presentacions amb 
autors i il·lustradors, tallers, lectures… Però també hi podreu 
descansar, llegir i passar el dia al vostre ritme.

Tota una oferta que s’estructura a partir d’aquests eixos:
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Vehicles 
Agnese Baruzzi 
VICENS VIVES
Sabíeu que els nadons reco-
neixen el color vermell als tres 
mesos? Un llibre de cartó perquè 
comencin a reconèixer formes i 
figures mitjançant el contrast del 
blanc i negre amb el vermell. El 
llibre forma part de la col·lecció 
Baby Montessori, ideada a partir 
de les teories d’aquest corrent 
pedagògic i dels estudis científics 
sobre el desenvolupament 
visual. A més, cada títol aporta 
un grau més de complexitat per 
acompanyar el nadó durant el 
seu primer any de vida.

Ressenyes Primers lectors

El bosc
Ingela P. Arrhenius
COCO BOOKS
Aquest llibre per a nadons 
ofereix un joc visual i cognitiu 
molt complet: les il·lustracions, 
les paraules i el format del llibre 
permeten moltes lectures, 
relacions i formes d’exploració. 
Una petita joia amb originals i 
divertides pàgines encunyades 
amb la forma de cada animal i 
elaborada amb un cartó gruixut 
que permet mantenir l’àlbum 
dret a qualsevol lloc. Un llibre 
objecte amb l’estil inconfusible 
d’Ingela P. Arrhenius.

El tresor de la tardor
Angela Ferraro-Fanning  
AnneliesDraws
MEDITERRÀNIA
Ho confessem, ja tenim una mica 
de ganes que arribi la tardor. 
Canvien els aliments de tempo-
rada, surten els bolets, cauen les 
fulles… Amb aquest llibre ens 
aproparem a l’estil de vida de les 
cases rurals i aprendrem el que 
té d’especial aquesta estació, des 
de manualitats i jardineria fins 
a noves receptes de cuina i con-
sells per aprofitar al màxim els 
aliments. Un llibre ple d’activitats 
per a tota la família.

Hi ha peixos al mar?
Henrique Niño Ricoi 
Carlos Silvar
SALVATELLA
Ja sabem que hi ha peixos al mar, 
però sabem quins hi viuen aquí 
al costat? Amb un estil didàctic i 
mantenint sempre el rigor cientí-
fic, el llibre és un viatge submarí 
per conèixer tots aquells peixos 
que viuen al nostre litoral. Les 142 
espècies, il·lustrades amb aqua-
rel·la, han estat agrupades segons 
el tipus de fons en què se les pot 
trobar. Un llibre de coneixements 
fet amb la vocació educativa que 
caracteritza aquesta editorial que 
enguany fa 100 anys.

El conillet blanc es perd
Pilarín Bayés 
Adelina Palacín
Assumpta Verdaguer
EUMO
Segur que molts de vosaltres, 
lectors adults, reconeixeu de 
seguida aquestes il·lustracions. 
Potser també teníeu aquests 
llibres quan éreu petits. Doncs 
bé, Eumo ha rescatat els llibres 
d’en Pau i la Laia que ens van 
acompanyar de nens i n’ha fet 
una nova edició. Ara, els més me-
nuts de casa poden apropar-se a 
la vida a pagès tot descobrint cu-
riositats de la mà dels comentaris 
de la veterinària Imma Puigcorbé 
i dels dibuixos de Pilarín Bayés.

El ramat
Margarita del Mazo | Guridi
NUBEOCHO
Qui no ha comptat mai ovelles 
per adormir-se? Obedients, van 
saltant una rere l’altra fins que 
arriba la son. Però, què passa si 
una no vol saltar? I si es declara 
en vaga? Per saber-ho, caldrà 
que llegiu aquesta hilarant 
història il·lustrada per Guridi. De 
ben segur que no hi ha res millor 
per agafar el son que riure una 
estona abans de dormir.
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La cabra golafre 
Alan Mills | Abner Graboff 
LIBROS DEL ZORRO ROJO
Aquest conte narra la història 
rocambolesca i humorística 
d’una cabra capaç de menjar-se 
tot el que troba al seu camí. Amb 
il·lustracions d’Abner Graboff, 
artista nord-americà que destaca 
per l’ús de les formes i el color, 
va ser publicat originàriament 
el 1964. Som, doncs, davant 
d’un clàssic recuperat, una peça 
de col·leccionista, inèdita en 
català, que manté la sonoritat del 
llenguatge i els jocs de rimes. Un 
llibre divertit, enginyós i perfecte 
per llegir en veu alta.

Ressenyes Primers lectors

Mina
Matthew Forsythe
ANDANA
La Mina és una ratolina a qui li 
agrada llegir i estar tranquil·la, 
però el seu pare és un pou de 
sorpreses. Un bon dia —o un 
mal dia, depèn de com es miri—, 
el seu pare en fa una de les 
seves i arriba amb un esquirol. 
O almenys això és el que ell es 
pensa… Una història sobre la 
convivència, que ja sabem que 
no sempre és fàcil, que també 
ens aporta una figura paterna 
divertida, però no pas més as-
senyada que la jove protagonis-
ta. Per Borja Barbesà.

Som animals humans
Rosie Haine
EKARÉ
Segur que alguna vegada us 
heu preguntat com vivien els 
humans abans, fa milers i milers 
d’anys. Com es feien la roba? Qui 
s’inventava les paraules? Com 
sabien quina hora era? Cantaven 
i dibuixaven? Aquest preciós àl-
bum parla sobre les nostres vides 
com a primers Homo sapiens, 
en uns temps en què encara no 
existia l’agricultura, quan vivíem 
com a part de la natura de la qual 
apreníem i ens abastíem. I així, 
cada cop més sofisticats, fins al 
dia d’avui.

Horitzó
Carolina Celas
LA TOPERA

L’artista portuguesa Carolina 
Celas ens regala un àlbum poètic 
i juganer, un joc constant de 
perspectives i punts de vista. Un 
recorregut vital i colorista a la re-
cerca de les línies que conformen 
els horitzons de cada escenari o 
paisatge. Creador de fronteres i 
límits, l’horitzó també significa, 
per contra, amplitud, immensi-
tat, descans. Els ulls reposen, el 
món es tenyeix de nous colors i 
formes i el cap s’envola. Per Núria 
Càrcamo.

El gegant del llac
Alice Bossut 
Marco Chamorro
YEKIBUD
Un gegant, simpàtic i somiador, 
busca un llac a la seva mida per 
poder banyar-se. Aquest mite 
quítxua ens convida a viatjar pels 
Andes i a prendre altura per desco-
brir les seves muntanyes, volcans 
i llacs. En sintonia amb la història, 
el format és un leporello, un llibre 
que es desplega com un acordió 
per poder ser vist des de dalt, com 
un gegant, i perquè quedi comple-
tament obert formant un mural 
apaïsat. Un llibre d’artista que ha 
rebut diversos premis i que ara es 
publica per primer cop en català.

Lluny
Bernat Cormand  
i Martí Cormand
A BUEN PASO
Aquesta magnífica història, amb 
il·lustracions carregades de 
simbolisme i d’una gran delica-
desa, n’amaga una altra encara 
més gran, la d’uns germans, 
els del Bernat Cormand, mort 
ara fa un any, que amb gran 
determinació i afecte han volgut 
acabar aquesta obra que ell va 
deixar a mig fer i publicar-la 
acompanyada d’un llibret en 
què expliquen com ho han fet i 
per què. Aquest és sens dubte el 
millor homenatge que li podien 
fer. Per Marta Gil.
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Poca gent desconeix què és Proacti-
va Open Arms. Aquesta ONG badalo-
nina s’ha fet mundialment conegu-
da per denunciar el que està passant 
al Mediterrani central, on milers 
de migrants queden a la deriva, en 
condicions molt arriscades i que 
sovint molts no arriben a explicar. 
L’equip de professionals i volunta-
ris de Proactiva Open Arms treballa 
per protegir les persones que fugen 
de conflictes bèl·lics, persecucions o 
pobresa i evitar els naufragis a les ai-
gües internacionals del Mediterrani.

L’Astral, el veler de luxe reconvertit 
en vaixell de salvament i vigilància 
amb què van iniciar els rescats de 
migrants, ha fet ja milers de milles i 
s’ha convertit en un símbol de la de-
fensa dels drets humans. Ara, durant 
La Setmana del Llibre en Català, el 
trobareu al Moll de la Fusta i es po-
drà visitar.

A bord del vaixell 
d’Open Arms

Open Arms i l’editorial La Galera 
s’han unit per publicar Contes a la 
deriva, una nova col·lecció de con-
tes infantils que narren algunes de 
les històries reals de persones resca-
tades per Open Arms al Mediterrani. 
La col·lecció compta amb la col·la-
boració d’autors activistes i part dels 
beneficis es donaran a l’ONG. Per a 
infants a partir de 4 anys.

Aquests són els dos  
primers títols:

Contes que narren  
històries reals

La cançó de la Josepha
Lolita Bosch | Chantal Vizcaino

La Sira i les seves germanes
Miriam Hatibi | Chantal Vizcaino

Més endavant us parlarem del premi 
que atorguen les llibreries, però ara 
us parlem d’uns altres premis molt 
especials, els que voten els lectors. 
Parlem dels premis que promou el 
Consell Català del Llibre Infantil i Ju-
venil (Ibby.cat) i que voten des de fa 
25 anys milers d’infants i joves.

Són dos premis separats en cinc 
categories: el premi Atrapallibres, 
de literatura infantil, que va per la 
17a edició, i el premi Protagonista 
Jove, de literatura juvenil, que suma 
ja 26 edicions. Cada un d’ells es di-
videix per categories d’edat, dels 9 
als 12 i dels 13 als 16 anys respecti-
vament. 

Un total de 7.500 infants i joves han 
participat en l’elecció d’aquests pre-
mis fent de jurat. 

Premis Ibby.cat: 
els premis  
dels lectors

CATEGORIA 9 ANYS
Aquest robot soc jo
Shinsuke Yoshitake
Publicat per Libros 
del Zorro Rojo

17è Premi Atrapallibres

26è Premi Protagonista Jove

CATEGORIA 10 ANYS
Jefferson
Jean-Claude Mourlevat
Antoine Ronzon
Publicat per Nórdica

CATEGORIA 11-12 ANYS
Capgirat
Alba Dalmau i Cinta Vidal
Publicat per Bindi books

CATEGORIA 13-14 ANYS
El famosíssim catàleg  
de Walker & Dawn
Davide Morosinotto
Publicat per Viena

CATEGORIA 15-16 ANYS
Nascuts per ser breus
Toni Mata
Publicat per La Galera
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Un regal de por
Meritxell Martí 
Xavier Salomó
FLAMBOYANT
Els nou personatges més malvats 
que existeixen es reuneixen 
amb motiu de la Nit Mundial del 
Terror. El millor de tot arriba a la 
mitjanit, quan obren els regals 
per a cada convidat. Vigila, que 
són plens de sorpreses! Un altre 
enginyós i divertit llibre del tàn-
dem format per Meritxell Martí i 
Xavier Salomó, ple de detalls per 
descobrir i solapes que amaguen 
secrets. Si us va agradar La me-
ravellosa i horripilant casa de la 
iaia, no us el podeu perdre. 

Ressenyes Lectors Mitjans

El brou de llumins
Patrice Michaud 
Guillaume Perreault
BIRA BIRO
En Lolo és un superheroi, però 
no un d’aquells flamants i amb 
capa, sinó un de ben normal. La 
seva missió és ajudar i ho fa el 
millor que pot i sap. Fins que un 
dia es troba amb la missió més 
difícil de la seva vida: ajudar un 
drac que ja no pot escopir foc. 
En Lolo, amb molt d’enginy, ho 
provarà gairebé tot, fins i tot la 
teràpia de la seva germana… Un 
personatge entranyable i imagi-
natiu que ens ensenya que sovint 
les solucions són més a prop del 
que sembla.

El sot
Emma Adbåge
ENTREDOS

Darrere el gimnàs de l’escola hi 
ha un sot, un lloc amb pujades i 
baixades, arrels, branques, pe-
dres i sorra que no s’acaba mai. 
És el millor racó de l’escola. Però 
aquest sot ple de perills no agra-
da als mestres i voldran posar-hi 
remei. La premiada il·lustradora 
sueca Emma Adbåge, poc cone-
guda encara a casa nostra, ens 
explica una bona història sobre la 
grandesa del joc i la imaginació 
a la infantesa i com sovint, els 
adults, l’hem oblidada.

La foca del senyor  
Cleghorn
Judith Kerr
EKARÉ
L’Editorial Meraki ha tingut 
l’encert de recuperar aquest títol, 
inèdit fins ara en català, amb una 
bona traducció de Marc Donat i 
les il·lustracions originals i incon-
fusibles de Judith Kerr, una de 
les grans plomes de la literatura 
infantil i juvenil britànica, amb 
el qual podem submergir-nos 
en una història tendra plena 
d’animals, però molt humana, 
protagonitzada per una cria de 
foca i la seva nova família d’adop-
ció. Per Martí Crespo.

Embolic a la Biblioselva
Irene Verdú | César Barceló 
LA GALERA

La senyoreta Zebra és una bi-
bliotecària a qui li agrada molt tre-
ballar envoltada de llibres. Ara vol 
agafar vacances i necessita algú 
que la substitueixi. Un rere l’altre 
van passant els bibliòfils que hi 
estan interessats i al seu pas cada 
un d’ells acaba provocant un petit 
caos. Trobar el candidat ideal no 
és tan fàcil com sembla! Un conte 
divertit i imaginatiu amb què 
Irene Verdú presenta als lectors el 
funcionament d’una biblioteca. El 
llibre ha rebut enguany el premi 
Emili Teixidor per a petits lectors.

Cartes de l’esquirol  
a la formiga
Toon Tellegen | Axel Scheffler
BLACKIE BOOKS
És ben cert que poques coses fan 
més il·lusió que rebre la carta d’un 
amic. En aquest llibre en trobem 
un munt escrites entre alguns ani-
mals del bosc. Són cartes tendres, 
surrealistes i divertides, que mos-
tren un món amable i poètic. Les 
cartes les inventava Toon Tellegen 
per a la seva filla cada nit abans 
d’anar a dormir i, juntament amb 
les precioses il·lustracions d’Axel 
Scheffler, les van reunir totes en 
un volum que es publica arreu del 
món des de fa més de 30 anys. Un 
clàssic deliciós.

L’illa
Paolo Ferri
Anna Casals
ESTRELLA POLAR
Imaginem que el món és una illa, 
petita, misteriosa i plena de natu-
ra. Una illa on només viuen nens 
i nenes que, a poc a poc, aprenen 
a fer servir els recursos naturals 
per fer-se la vida més fàcil. Però 
què passa quan aquests recur-
sos, que no són infinits, comen-
cen a esgotar-se? Una metàfora 
que serveix per explicar als més 
petits l’evolució del coneixement 
humà i les conseqüències del 
progrés il·limitat.

Vent
Anna Skowrońska | Agata 
Dudek | Małgorzata Nowak
JOVENTUT
Sovint el que ens resulta més 
normal és del que menys coses 
sabem. A veure, sabeu com es 
forma el vent? És el mateix a tot 
arreu o n’hi ha de diferents tipus? 
Per a què serveix? Com es formen 
els huracans i per què tenen nom? 
Hi ha vent a l’espai? Un llibre in-
formatiu molt complet, ple de da-
des i d’informació presentada de 
forma entenedora, amb diferents 
nivells de lectura i amb un disseny 
molt atractiu. Us sorprendrà la de 
coses que no sabíeu del vent.

Enigmes. Detectius  
a domicili, 4. A París
Paul Martin 
LIBROOKS
Arriba la quarta entrega d’aquesta 
exitosa col·lecció, aquesta vegada 
a París, on hauràs de resoldre els 
enigmes i trobar els culpables 
dels dotze casos que tenen lloc 
per tota la ciutat. Estigues atent 
a totes les pistes, observa amb 
atenció l’interior i l’exterior de 
l’escenari del crim i llegeix el que 
diuen les víctimes, els sospitosos 
i els testimonis. Treu el detectiu 
que portes dins! Un llibre joc que 
podràs doblegar i manipular per 
no perdre’t cap detall. 

Visc al meu cos
Juan Kruz Igerabide 
Ainara Azpiazu
LA TOPERA
“El meu cos os os / que pal po po / 
de carn carn carn / i d’os os os”. Un 
poemari per als més petits, amb 
rimes, endevinalles (i fins i tot 
un reggae) sobre el cos, les seves 
parts i les seves funcions. Poemes 
que ens conviden a conèixer i es-
timar el nostre cos perquè, al cap 
i a la fi, és casa nostra. Escrit per 
Juan Kruz Igerabide, Premi Nacio-
nal de Literatura Infantil i Juvenil, i 
il·lustrat per Aina Azpiazu, el llibre 
és una preciositat tant per dins 
com per fora.

Braços oberts
Antonio Rubio
Maria Girón
KALANDRAKA
Benvinguts a l’escola! El mestre 
i poeta Antonio Rubio, autor de 
nombrosos llibres infantils, ens 
presenta un poema il·lustrat en 
forma de tirallonga, amb mètrica 
variada i molt de ritme. El poema 
està dedicat a l’escola, a tot el 
que hi ha i hi transcorre: els jocs, 
les trobades, el pati, els amics... 
Un cant per a un món nou, 
igualitari i fratern, on tothom hi 
té cabuda. Amb il·lustracions de 
Maria Girón, el llibre és ideal per 
introduir els infants en la poesia.

Una masia
Alex Nogués
Alba Azaola
AKIARA
Aquest poemari il·lustrat està 
format per una trentena de 
poemes dedicats a una infantesa 
viscuda enmig de la natura: una 
masia, dos gossos, set cosins, 
mil exploracions, la melmelada 
de mores, el fred glaçador, el 
temps pausat... El llibre és, com 
diu Alex Nogués, una invitació 
a protegir amb totes les nostres 
forces allò que realment importa: 
“la curiositat, el despertar dels 
nostres sentits al món, el joc, la 
innocència, la llibertat”.

Poesia
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Mary John (L’Altra Tribu, 2021) ha es-
tat l’obra guanyadora del Premi Lli-
breter 2022 en la categoria de Millor 
Llibre de Literatura Infantil i Juvenil 
— Altres Literatures. L’escriu Ana Pes-
soa, l’il·lustra Bernardo P. Carvalho i 
el tradueix al català Mercè Ubach.  
El text que signa Ana Pessoa (Lisboa, 
1982) és una extensa i intensa carta con-
fident escrita en primera persona per la 
Maria João al seu primer amor, en Júlio, 
i que s’acaba convertint en un relat ini-
ciàtic de descoberta i construcció de la 
identitat durant els anys de l’adolescèn-
cia. Un relat poc habitual en la literatu-
ra juvenil actual, on sovint les històries 
d’amor i desamor es mouen entre el 
dramatisme i el romanticisme més ab-
solut. L’adolescència és una etapa vital 
que l’autora explora molt sovint a la seva 
obra i amb la qual ha estat seleccionada 
per al catàleg White Ravens i ha guanyat 

diversos premis internacionals. Al juny 
va passar unes hores a Barcelona per 
recollir el premi, visitar llibreries i, entre 
altres coses, fer aquesta entrevista.
Deus estar cansada, després d’un 
dia i mig sense parar a Barcelona...
No, no, què va, ho visc com una pau-
sa! És un respir de la meva rutina, de la 
meva vida domèstica de mare a casa, 
amb tres fills molt petits. El meu ego ja 
feia un temps que em demanava sortir 
i tenir una experiència motivadora com 
aquesta. I la veritat és que m’he sentit 
com una reina a Barcelona! Ho he viscut 
com un regal, com el resultat d’una feina 
creativa que faig amb plaer, però també 
amb dolor, d’escriure durant hores i ho-
res, concentrada, en soledat, sense con-
tacte amb els lectors, editors, llibreters, 
periodistes, etc. Quan escric, no penso 
mai en tot això...

“Escric sobre la vida 
normal de qualsevol 
noia adolescent  
de qualsevol època  
a qualsevol lloc  
del món”

Entrevista a Ana Pessoa, autora de Mary John, Premi Llibreter 2022  
de Literatura Infantil i Juvenil d’Altres Literatures.  
Per: Natalia Ohcontes

Entrevista
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dubtes... No sé si el missatge de Mary 
John et pot arribar igual sent una lec-
tora adolescent o si és necessària certa 
distància, certa nostàlgia d’allò que ja 
ha passat, d’allò que ja no és, una dis-
tància que te la dona el temps, els anys 
i la vida. També he rebut missatges molt 
bonics de famílies (mare-filla o àvia-ne-
ta) que em confessen que aquest llibre 
els ha permès tenir converses profun-
des sobre certs temes íntims entre ge-
neracions amb mirades diferents i que 
s’han donat d’una manera natural, molt 
orgànica. I això ho trobo molt especial! 
De fet, per a mi la literatura és precisa-
ment això: és una part de la vida, una 
interpretació d’allò que em passa, és 
transitar un camí de reflexió i d’autoco-
neixement per descobrir qui soc.
Com la carta que escriu Mary John 
fins a descobrir-se com a Maria 
João en aquest viatge d’empodera-
ment i exploració de la seva pròpia 
identitat. Què té de tu el personat-
ge de Mary John? 
De mi, té aquesta necessitat d’escriure 
per saber qui és, o millor dit, qui no és. 
Aquestes ganes de trobar-se a través 
de l’escriptura i anar creixent i reconei-
xent-se a mesura que avança la carta, a 
cada afirmació, darrere de cada dubte. 
Aquesta soc jo. Però si em preguntes per 
la meva experiència a l’adolescència, 
t’he de dir que jo era més Liliana! (riu) 
Per la meva genètica, vaig ser de les pri-
meres a fer el canvi físic i aviat ja estava 
“ben resolta” com a adolescent. Però te-
nia al voltant moltes amigues que eren 
més properes a Mary John, amb els ma-
teixos dubtes, inseguretats, decepcions i 
desitjos... i d’allà surt ella.

Intueixo que el procés d’escriptura 
de Mary John ha estat molt llarg, 
no és així?
Sí, mooolt llarg, hi ha moltes hores i 
molta feina de construcció del llen-
guatge, d’investigació lingüística, és 
una novel·la molt elaborada en aquest 
sentit. Mary John la vaig escriure a mà, 
en diverses llibretes on escrivia i rees-
crivia constantment. M’agrada molt la 
corporalitat d’escriure a mà, el gest de 
l’escriptura. A més, el bolígraf no per-
met fer correccions com a l’ordinador. 
Cada cop que vols fer una modificació 
has de tornar a escriure-ho tot una vega-
da i una altra. I en aquesta reescriptura 
constant hi ha paraules, frases, imatges 
que es van quedant, que es mantenen, 
són aquelles repeticions semàntiques 
que té el llibre, aquells jocs de paraules, 
que jo les sento gairebé com oracions o 
mantres de la protagonista. Sé que no 
existirien si l’hagués escrit a l’ordinador i 
és curiós com acaben convertides en un 
tret essencial d’aquest text.
Un text que commou des de la 
veritat i l’honestedat més absolu-
tes, amb una prosa lírica, gairebé 
poètica, plena de matisos i de me-
tàfores per parlar amb naturalitat 
i molta nostàlgia de tot allò que es 
viu a l’adolescència. Però no tinc 
clar que tu escriguis pensant en 
lectors i lectores adolescents.
No, jo no escric per als adolescents per-
què no els conec, no sé què els agrada. 
Però sí que escric sobre l’adolescència 
perquè m’interessa molt aquesta etapa 
vital com a argument literari dels meus 
llibres. És el moment de descobrir mol-
tes coses per primer cop, de la novetat, 
de les primeres vegades. A més, l’ado-

lescència és un període existencialista 
d’aprenentatge i creixement, de trans-
formació de la identitat molt potent, 
però que també pot ser molt dolorós, 
molt violent. És curiós perquè sovint 
em pregunten si és que trobo a faltar 
la meva adolescència. Llavors responc 
amb un no rotund, ni parlar-ne! No vol-
dria tornar-hi mai de la vida!
Aquest llibre va aparèixer fa 6 
anys a Portugal editat per Planeta 
Tangerina, com va ser rebut allà en 
aquell primer moment?
La primera cosa que em va dir la meva 
editora és que m’havia de preparar per a 
la polèmica i per rebre moltes crítiques, 
que no era un llibre fàcil i que corria 
certs riscos. I a mi encara ara em cos-
ta d’entendre-ho: per què? Per què és 
“problemàtic” un llibre que parla de te-
mes que s’han donat i es donaran sem-
pre, pels segles dels segles? El primer 
amor, la menstruació, la transformació 
del cos, el desig, el sexe... No escric so-
bre res innovador, transgressor o desco-
negut, només sobre la vida normal de 
qualsevol noia adolescent de qualsevol 
època a qualsevol lloc del món. Però 
sí, a Portugal van pensar que aquests 
temes “tabús” podien ser un problema 
per als mediadors a l’hora d’apropar el 
llibre als lectors i van decidir afegir-hi 
una anotació: Recomanat per a lectors 
majors de 14 anys.
I un cop surt publicat i es comença 
a llegir a tot arreu, què passa, quins 
comentaris te n’arriben? Tens al-
guna anècdota?
Moltes dones adultes m’han dit que els 
ha emocionat i interpel·lat i que els ha-
gués ajudat molt llegir aquest llibre a la 
seva adolescència. Però jo tinc els meus 

Mary John
Ana Pessoa
Traducció de Mercè Ubach
Il·lustracions de Bernardo P. 
Carvalho 
L’ALTRA TRIBU

Premi Literatura Infantil i Juvenil 
d’Altres Literatures

L’hivern del Sr. Jeroni
Eulàlia Canal
Il·lustracions de  
Jordi Vila Delclòs
ANIMALLIBRES

Premi de Literatura Infantil i 
Juvenil de Literatura en Català

Cues de somnis
Rita Sineiro
Traducció  de Pere Comellas
Il·lustracions de  
Laia Domènech
AKIARA BOOKS

Premi d’Àlbum Il·lustrat

Abans us hem parlat del premi que atorguen 
els lectors. Ara us parlem del que decideixen 
els llibreters i llibreteres, els altres actors fo-
namentals del món del llibre. Un llibreter amb 
ofici sap distingir un bon llibre amb una sola 
mirada, i està bregat a llegir i reconèixer allò 
que anomenem bona literatura. Així doncs, 
aquest és un dels premis més esperats pels 
lectors, i també, és clar, per autors i editors. 
Perquè la recomanació d’un llibreter val molt! 

El Premi Llibreter acumula 23 anys d’una his-
tòria de foment de la lectura, de prestigi literari 
i de posada en valor del paper prescriptor de 
les llibreries.

Aquests han estat els premiats:

XXIII Premi Llibreter: 
les llibreries decideixen
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Un estiu de luxe
Marianne Kaurin  
Lorena Rivega
PAGÈS EDITORS
L’Ina està acabant 6è de primària 
i començarà 1r d’ESO. L’estiu que 
separa els dos cursos promet ser 
el pitjor de la seva vida perquè, 
en lloc de viatjar a altres països, 
com fan la resta de companys de 
classe, ella s’ha de quedar a casa. 
Però podria ser que aquestes 
vacances acabin sent les millors... 
El llibre parla de la desigualtat 
social amb molta sensibilitat, i 
tant l’Ina com en Vilmer, l’altre 
protagonista, són uns personat-
ges tendríssims que encarnen els 
valors de la veritable amistat.

Ressenyes Grans Lectors

Amanda Black. Escape book
Juan Gómez-Jurado
Bárbara Montes
B DE BLOCK
Una nova aventura d’Amanda 
Black en forma d’escape book: 
una enginyosa barreja d’enigmes 
i de la trama intrigant de la 
col·lecció. En aquest llibre, tu, 
lector, hauràs d’ajudar l’Amanda 
a escapar de la Mansió Black. Per 
obrir cada porta secreta, cada 
passadís, només disposaràs 
d’algunes pistes. L’Amanda 
necessitarà la teva ajuda per 
resoldre els misteris de la Mansió. 
Un joc d’enigmes i endevinalles 
per resoldre que t’atraparà.

Naïm
Naïm Batruni
PISCINA 

En Naïm és un nen d’11 anys que 
posa per escrit, en forma de diari, 
les seves reflexions i vivències 
quotidianes. Algunes d’alegres 
i divertides, i d’altres no tant. A 
través de la lectura dels petits 
fets de la seva vida, hi veiem 
reflectida la vida en general. 
D’una forma tendra, propera i 
amb la sinceritat d’un nen de la 
seva edat, Naïm ens convida a 
emmirallar-nos-hi i reflexionar. 
Il·lustrat per Alba Domingo, el 
llibre ha estat nominat al Premi 
Llibreter d’enguany.

Llums a Cotton Rock
David Litchfield
BLUME

L’Èrica és una nena que ho sap 
tot sobre l’espai exterior i el que 
més voldria seria viure entre els 
estels. Una nit es va escapar de 
casa i va anar a un lloc del bosc 
anomenat Cotton Rock a fer 
senyals al cel amb una llanterna. 
Al cap d’una estona, va arribar 
una nau extraterrestre i l’Èrica i el 
seu ocupant es van fer amics, fins 
que ell va marxar. Tornarà? Serà 
capaç de marxar amb ell? L’Èrica 
no deixa mai d’anar a Cotton 
Rock per comprovar-ho.

El meu avi és un pirata
Carles Mesa Soto 
Jordi Zaldívar
ABADIA PAMSA
Una cosa és explicar històries de 
pirates i una altra de molt diferent 
és creure-se-les. Quan l’avi de la 
Marina li diu que ha marxat un 
parell de dies de la residència on 
viu per anar a buscar un tresor 
que havia amagat feia molts anys, 
ella es pensa que el seu avi delira. 
La Marina, que té 9 anys i sovint 
està sola mentre el seu pare 
treballa, decideix no deixar sol 
el seu avi i acompanyar-lo. Junts 
emprenen un viatge on descobrirà 
que les aventures de l’avi no són 
tan increïbles com es pensava.

Cendra. Història d’una 
nena i del seu monstre
Jonathan Auxier
BLACKIE BOOKS
Londres, 1875. L’època de les 
ciutats plenes de xemeneies fume-
jant i de nens orfes que es veien 
obligats a treballar i malviure. La 
Nan és una nena que es guanya la 
vida grimpant per fer d’escura-xe-
meneies i que se sent molt sola, 
fins que es troba amb en Charlie, 
un gólem amb qui farà una amistat 
preciosa i incondicional. La ciutat 
on va viure i que tant va inspirar 
Charles Dickens és aquí l’escenari 
d’una història de fantasia i realitat 
que us robarà el cor.
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Orbis Sensualium Pictus. 
El món visible en imatges
Iohannes Amos Comenius
ZORRO ROJO
Aquest llibre és considerat el 
primer llibre il·lustrat per a nens i 
nenes d’Occident. Es tracta d’una 
enciclopèdia visual del 1658, 
escrita per Comenius, un pedagog 
innovador que creia en una escola 
pràctica, sense maltractaments i 
oberta a tothom. Un llibre didàctic 
revolucionari pensat per aprendre 
llatí amb il·lustracions. Per primer 
cop en català, traduït del llatí 
per Julia Aguilar, amb edició i 
introducció de Teresa Duran. Una 
joia indispensable.

Ressenyes Grans Lectors

Els germans Cor de Lleó
Astrid Lindgren
KÓKINOS
En Karl té 10 anys i pateix una 
malaltia que el deixa molt dèbil. 
En Jonatan és el seu germà, té 
13 anys i és fort i alegre. Tots dos 
s’estimen molt i tots dos moren en 
un tràgic accident. Però es tornen 
a trobar a Nanguijala, un país ple 
d’aventures on coneixeran altres 
personatges i aprendran encara 
més a ser veritables germans Cor 
de Lleó. Una història sobre la mort 
i dos germans, que té infinitat de 
lectures i interpretacions: l’amor, 
la malaltia, l’aventura, la pèrdua, 
la llibertat… Un clàssic d’Astrid 
Lindgren per fi en català.

Estels i formigues
Sebastià Serra
VICENS VIVES

En aquest poemari el més petit 
pot ser molt gran, i l’infinit el 
podem trobar en un pot petit. 
Aquest és el tema dels poemes 
amb rima que hi trobareu i que 
podeu llegir com un de sol. A 
més, els textos fan un joc poètic 
amb les il·lustracions, que són 
plenes de detalls i arrodoneixen 
l’experiència lectora. El llibre ha 
estat triat per lectors i lectores a 
partir de 9 anys per al 18è Premi 
Atrapallibres, on ha quedat 
finalista.

People Power. Protestes 
que han canviat el món
Rebecca June
Ximo Abadia
ZAHORÍ BOOKS
A classe d’història sempre expli-
quen com les guerres han anat 
canviant el món. Però, què ens 
diuen de les protestes pacífiques? 
Quan les persones s’uneixen per 
protestar de manera pacífica es 
tornen molt poderoses. El vot fe-
mení, l’ecologia, la justícia racial, 
la llibertat d’expressió… Aquest 
llibre, il·lustrat esplèndidament 
per Ximo Abadia, recull 13 protes-
tes d’arreu que han aconseguit 
canvis socials molt importants i 
que, gràcies a elles, el món sigui 
avui una mica millor. 

El teu cos mola
Cristina Torrón (Menstruita) 
Marta Torrón
MONTENA

Has sentit alguna vegada pessi-
golles per tot el cos? Saps a què 
es deuen? És curiós comprovar 
com, malgrat viure en un cos, 
el coneixem tan poc. Un llibre 
imprescindible perquè totes les 
noies estableixin una relació 
sana amb el cos, per prevenir 
problemes i per aprendre a des-
cobrir-lo. Després de l’èxit de La 
regla mola, continua la col·lecció 
Menstruita amb aquest títol, ara 
en català.

Què és ser vegà?
Charlotte Willis
Ana Seixas
LAROUSSE

Si no ets vegà, segur que alguna 
vegada has pensat a fer el 
canvi. El veganisme no és només 
excloure els aliments i productes 
d’origen animal, sinó que és 
també més coneixement sobre la 
salut, el medi ambient i el benes-
tar dels animals. En definitiva, 
un estil de vida conscient, con-
seqüent i molt gratificant. Si et 
pica la curiositat i vols saber-ne 
més, aquest llibre t’ho explica 
absolutament tot.
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Al febrer d’aquest any ens va deixar Miguel 
Gallardo, un dels dibuixants, il·lustradors i 
autors de còmic més reconeguts a dins i a 
fora del nostre país. 

En els seus inicis es va dedicar molt al còmic, 
creant obres tan conegudes com Makoki o 
fundant la revista El Víbora, referent del cò-
mic als anys 80. Amb el temps, es va anar 
centrant en la il·lustració. Va ser llavors quan 
va publicar la novel·la gràfica Maria i jo —que 
més endavant també va ser una pel·lícula—, 
que narra les aventures viscudes amb la seva 
filla Maria, de 13 anys, amb autisme. Alesho-
res, els premis van començar a ploure i li va 

arribar l’èxit més internacional. Va col·labo-
rar habitualment amb revistes i publicacions 
d’arreu del món, com La Vanguardia, El País, 
el Herald Tribune, The New York Times i The 
New Yorker. 

Ell sempre deia que traduïa amb imatges el 
que altres feien amb paraules, i sovint dibui-
xava per entendre i poder explicar les pròpies 
històries: com la del seu pare durant el fran-
quisme, la seva amb la María o la del càncer 
que li van trobar fa només un parell d’anys. 
Més enllà de la innegable qualitat tècnica de 
la seva obra, ens ha deixat històries humanes, 
properes, d’aquelles que se’t queden a dins.

Miguel Gallardo,  
il·lustrador, dibuixant  
de còmic i pare de la María

María y yo
Editorial Astiberri

De tots els seus llibres, n’hem triat tres, aquells per als quals ell  
sentia una especial estimació.

¿Qué le pasa a este niño? 
Plena Inclusión Baleares

Algo extraño me pasó 
camino de casa
Editorial Astiberri | Z 
como SanZ

Els forats de cuc
Nono Granero
BABULINKA

El talp Tadeu i el talpet Tan-
cred surten de sota terra al 
món exterior atrets per la 
llum que entra per un forat. 
Però no saben com tornar 
i van de forat en forat, com 
si fossin portes màgiques, 
vivint emocionants i 
divertidíssimes aventures. 
Aquest és un còmic per-
fecte per a primers lectors, 
amb una seqüència de 
vinyetes senzilla, unes 
il·lustracions molt expressi-
ves i un humor intel·ligent. 
Ah! I amb lletra de pal.

Especial Còmic

La guerra de les 
formigues
Jaume Copons 
Liliana Fortuny
COMBEL
Les formigues negres i les 
vermelles han entrat en 
guerra al Bosc Blau per un 
caramel abandonat i desitjat 
per les dues parts. En Bitmax 
i els seus amics faran el que 
calgui per aturar-la. Aquest 
és el darrer títol de Bitmax & 
co, una col·lecció de còmics 
pensada per a primers 
lectors, amb una trama molt 
clara, diversos nivells de 
lectura i molta diversió. Una 
molt bona opció per con-
vidar els petits a la lectura 
autònoma.

L’inspector Joe
Majda Koren 
Damijan Stepancic
ZAHORÍ BOOKS

Si us agraden els còmics i 
les històries que fan riure, 
heu de llegir les aventures 
de Cap i Pota, els criminals 
més ximples, brètols i 
llaminers del món. Ho 
tindran difícil per fer totes 
les malifetes que volen, 
per molt dolces que siguin, 
perquè l’inspector Joe els 
seguirà la pista. Aquest 
és el segon títol de les 
aventures de Cap i Pota, la 
nova col·lecció de còmic 
per a primers lectors de 
Zahorí Books. 

Snoopy:  
Cowabunga
Schulz
MERAKI

A l’octubre se celebrarà el 
centenari del naixement 
de Schulz, pare de Snoopy, 
Charlie Brown, Woodstock 
i la resta de la colla. Per ce-
lebrar aquesta efemèride, 
l’editorial Meraki ha tingut 
l’encert de recuperar els 
còmics en català d’aquest 
gos llegendari, tant dropo 
com entranyable, que ha 
marcat tantes generacions 
des que es va començar a 
publicar l’any 1950. Aquest 
només és el primer títol, en 
vindran més. 

Les bruixes  
de Brooklyn:  
Però què passa?
Sophie Escabasse
EDEBÉ
Aquesta és la segona 
entrega de les aventures 
de l’Effie, una nena que ha 
perdut la seva mare i ara 
ha de viure amb dues tietes 
d’allò més especials. De fet, 
l’Effie acaba de descobrir 
que són bruixes, i ella tam-
bé. La cosa ve de família. En 
aquest segon volum, l’Effie 
haurà de resoldre un cas 
per recuperar la seva amiga 
Berrit i aprendre a controlar 
millor les seves emocions. 
Un còmic que enganxa des 
de la primera pàgina i que 
és ideal per a nens i nenes a 
partir de 9 anys.

Transicions. El diari 
d’Anne Marbot
Élodie Durand
COMANEGRA

La premiada autora 
Élodie Durand parteix del 
testimoni de la mare d’un 
adolescent durant la seva 
transició de gènere per di-
buixar el diari d’Anne Mar-
bot. Les reflexions sobre la 
normativitat, els prejudicis 
i la transformació de la 
família arran d’aquesta 
nova realitat s’expliquen 
en aquesta novel·la gràfica 
per divulgar coneixement 
sobre la identitat de gène-
re. Per Olga González.

La noia del mar
Molly Knox Ostertag
ASTRONAVE

La Morgan és una noia de 
15 anys que viu amb la 
seva mare i el seu germà en 
una petita illa rodejada de 
mar. Porta una vida molt 
normal, si no fos per un 
secret que amaga des de fa 
un temps. Una nit coneix la 
Keltie, una selkie provinent 
del mar que li salvarà la 
vida en més d’un sentit. 
Una història sobre transfor-
macions i trobar-se un 
mateix a partir de l’amor 
d’una altra persona.

Elles, 1. La noia 
nova (les noves)
Aveline Stokart 
Kid Toussaint
BASE
Ja se sap, depèn de com 
ens llevem, podem tenir 
un humor molt diferent. 
Això ho sap molt bé l’Ella, 
una noia que arriba nova a 
l’institut i que canvia molt 
d’un dia per l’altre. Un nou 
còmic de Kid Toussaint, 
escrit per Aveline Stokart, 
amb el qual l’editorial Base 
impulsa el còmic juvenil 
en català.

En els darrers anys, el còmic està vivint un 
moment d’esplendor. Us presentem una petita 
mostra de les darreres novetats.
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Aquelles donetes
Louisa May Alcott 
VIENA

Vet aquí la segona part de 
Donetes, la que va escriure 
l’autora per petició popular. El 
que passa en aquest volum és 
potser el que més coneixem per 
les adaptacions cinematogràfi-
ques que se n’han fet, és a dir, les 
experiències amb la feina, l’amor 
i la malaltia de les germanes 
March. Per fi, més de 150 anys 
després de la publicació original, 
podrem llegir en català la versió 
íntegra d’aquest gran clàssic de la 
literatura universal.

Ressenyes Juvenil

De quan Hitler va robar  
el conill rosa
Judith Kerr
L’ALTRA TRIBU
Berlín, 1933, pocs dies abans 
d’unes eleccions que ho canvia-
rien tot. L’Anna és una nena de 9 
anys que marxa del país amb la 
seva família perquè el seu pare, 
escriptor famós i jueu, és objectiu 
dels nazis. L’escriptora i il·lustra-
dora Judith Kerr va partir de la 
seva fugida de l’Alemanya nazi i la 
seva experiència com a nena refu-
giada a Suïssa, França i Anglaterra 
per mostrar-nos, amb senzillesa, 
humor i tendresa, el que suposa 
per a un infant deixar-ho tot per 
fugir d’un perill imminent.

L’home del castell
Philip K. Dick
KALANDRAKA

I si la Segona Guerra Mundial 
l’haguessin guanyat Alemanya 
i el Japó? Com seria el món? I 
si existís un món paral·lel on la 
història prengués un altre rumb? 
Philip K. Dick, el geni brillant i 
turmentat de la ciència-ficció, 
es va consagrar amb aquesta 
novel·la en la qual planteja una 
ucronia sorprenent, amb un gran 
rerefons filosòfic, que ha creat 
escola tant a la literatura com al 
cinema. No us la perdeu.

Constel·lacions
Quim Torres 
BABULINKA
Una constel·lació és un grup 
d’estels sense relació entre ells 
que formen un dibuix imaginari. 
Algunes tenen nom i una llegenda 
al darrere; d’altres, no en tenen 
cap. Són ben bé com el que for-
mem nosaltres amb els amics i la 
família que triem. La Nit, una noia 
que no acaba de trobar el seu 
lloc a l’institut ni tampoc a casa, 
coneix l’Arnau, un astrònom amb 
qui inventaran històries per a no-
ves constel·lacions. I així iniciarà 
un camí d’aventures i d’autoco-
neixement que la durà a descobrir 
allò que realment importa.

Tutankamon.  
El descobriment  
de la tomba
Maria Carme Roca
BARCANOVA
Hi ha secrets del passat que no es 
poden desvetllar, i la tomba de 
Tutankamon n’és un. L’arqueòleg 
Howard Carter descobreix la 
tomba l’any 1922, i ell i el seu equip 
celebren la troballa que els farà 
famosos. El que no saben és que 
hi ha una maledicció que caurà 
damunt de qui ha revelat el secret. 
Una novel·la d’aventures i d’història 
que transcorre en dues èpoques: 
l’any 1922 i el segle XIV aC, durant la 
dinastia XVIII de l’antic Egipte.

Alma. S’aixeca el vent
Timothée de Fombelle 
François Place
ANIMALLIBRES
Som al mes d’agost de 1786. Dues 
històries comencen en dos llocs 
molt llunyans entre si. L’Alma, una 
noia de 13 anys que viu a una vall 
de l’Àfrica amb la seva família, 
comença a buscar al seu germà 
petit, en Lam, que ha desapare-
gut. Mentrestant, a Portugal, un 
noi de 14 anys anomenat Joseph 
s’embarca com a polissó a La 
Douce Amélie, un vaixell de tràfic 
d’esclaus. Tots dos es creuaran en 
una aventura que no s’esperen. 
Aquest és el primer volum d’Alma, 
una trilogia d’aventures sobre 
l’esclavitud i la lluita per l’abolició.
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Una noia N.O.R.M.A.L.
Anna Manso 
CRUÏLLA
En contra del que es pot pensar, 
ser la petita de la família no és 
cap ganga, i menys quan els 
teus germans grans tenen 19 i 
17 anys, i tots teniu noms que 
comencen per R, com els dels pa-
res, perquè són d’aquesta mena 
de pares, gens “normals”. I és que 
la Ru, que té 15 anys, n’està molt 
farta i vol marxar de casa. Però 
per fer-ho haurà de buscar feina 
del que sigui. Una novel·la fresca 
i divertida que us enganxarà.

Ressenyes Juvenil

La meva primera  
guia feminista
Ana Polo | Eva Palomar
LA GALERA
Els rols de gènere, l’amor 
romàntic, els canvis corporals a 
l’adolescència, la pressió estèti-
ca, el consentiment… Són alguns 
dels temes que aborda aquesta 
primera guia sobre feminisme 
per a lectores a partir de 12 anys. 
Després de l’èxit del pòdcast Oye 
Polo o de l’espai Feministic, la pe-
riodista i humorista Ana Polo, “la 
teva feminista de confiança”, ha 
escrit una introducció al feminis-
me perfecta per als joves i també 
per a pares, mares i docents.

Emocions a dojo
David Bueno i Maria Tricas 
Kim Amate
BINDI BOOKS
Les emocions es generen al cer-
vell, però les notem al cor i ens 
afecten a tot el cos. Maria Tricas, 
biòloga especialitzada en antro-
pologia i genètica, i David Bueno, 
doctor en biologia i expert en 
neurociència i la seva relació 
amb el comportament, han 
escrit aquesta guia que mostra 
de forma clara i pràctica quina 
relació hi ha entre les emocions i 
el nostre cervell. Perquè cor i cap 
treballen plegats.

Pensament  
crític il·lustrat
Bernat Castany | Cinta Fosch
THULE
Cal fomentar l’esperit crític en 
infant i joves, ens diuen per tot 
arreu. Doncs bé, vet aquí una 
proposta interessant, planera i 
necessària per a joves i adults que 
mostra com reconèixer i combatre 
les idees establertes o falses 
il·lusions del coneixement. També 
exposa les propostes d’acció que 
la Il·lustració va defensar per ser 
una persona o societat lliure, justa 
i feliç. Escrit pel professor, filòsof i 
escriptor Bernat Castany i il·lustrat 
magníficament per Cinta Fosch.

Faig likes,  
per tant existeixo 
Isabel Meira
Bernardo P. Carvalho
TAKATUKA
Internet és una eina meravellosa 
i també molt perillosa. Som 
conscients de com ens ha canviat 
la vida? Et pots imaginar un món 
sense Internet? Com ens afecta en 
les nostres decisions l’anomenada 
“Revolució digital”? Tenir-ho tot 
a un clic de distància ens allunya 
del coneixement real i ens apropa 
a la ignorància i a creure’ns 
que sabem més del que sabem 
realment. Dirigit a joves i adults, 
aquest llibre convida a ser crític i 
reflexiu amb l’ús d’Internet.

Fake over
Nereida Carrillo
Alberto Montt 
FLAMBOYANT
Bots, trols, deepfakes, haters, 
infodèmia, infoxicació, phishing, 
desinformació, polarització… Ja 
existeix tot un vocabulari espe-
cífic per posar nom a comporta-
ments i situacions que es donen 
a la xarxa i que el que pretenen 
és enganyar i manipular. I, és 
clar, la mentida serà massiva i 
causarà molts mals, i fins i tot 
en podrem ser còmplices sense 
saber-ho. Un manual necessari, 
entretingut i rigorós ple d’eines i 
recursos per aprendre a verificar 
la informació.
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La revista Cavall Fort homenatja un dels seus 
fundadors i escriptors més estimats.

Joaquim Carbó és un dels fundadors de la 
revista Cavall Fort i un dels autors catalans 
més prolífics que existeixen, tant de literatu-
ra infantil i juvenil com per a adults. Entre La 
casa sota la sorra, publicat el 1966, i Sabina, la 

veïna del davant, que ha sortit aquest any, 
hi ha 56 anys, més de cent llibres 

escrits i una llista prou llarga 
de premis i reconeixements. 
Ara, amb motiu del seu 90è 
aniversari, Edicions Cavall 
Fort li fa un homenatge du-

rant La Setmana, amb 
tots els honors. 

Moltes felicitats!

4140

Homenatge a Joaquim Carbó

La casa sota la sorra
ESTRELLA POLAR

La colla dels deu
LA GALERA

Un dia de la vida  
d’en Felip Marlot
BARCANOVA

L’acte d’homenatge serà el divendres 16 de setembre  
a les 18.15 h a l’Escenari 2.

Il·lustrant els clàssics
En un llibre, a més del text o contingut, hi 
ha tota una sèrie d’elements importants 
que ens el fan encara més atractiu, i fins i 
tot completen el significat d’allò que ens vol 
explicar. Parlem de la coberta, les guardes, 
la contra, la tipografia, les il·lustracions, els 
colors… i fins i tot el paper. 

La coberta —o portada, si parlem d’una re-
vista— té un protagonisme cabdal, perquè 
és allò que primer veiem del llibre quan en-

trem a una llibreria. Vaja, és el que ens atrapa 
la mirada i fa que ens hi apropem com au-
tòmats, l’agafem amb curiositat, admiració o 
sorpresa, i el mirem primer per fora i després 
per dins.

A més, la il·lustració de la coberta sol ser po-
tent, ha de copsar el contingut en una sola 
imatge, i ha de compartir espai amb el títol i 
l’autor, donant a cadascú la seva importància. 
Les cobertes són un gènere en si mateixes!

Hem donat veu, o més ben dit, llapis, a quatre nens i nenes perquè facin la seva inter-
pretació il·lustrada de quatre clàssics de la història de la literatura i ens proposin quines 
cobertes haurien fet si ells en fossin els dissenyadors editorials. Mireu, mireu!

Alícia al país de les meravelles
Lewis Carroll
Per Claudia González Llácer

Els viatges de Gulliver
Jonathan Swift

Per Marlés Cortés Molins

El llibre de la selva
Rudyard Kipling

Per Martí Ferrer Gil

La volta al món en 80 dies
Jules Verne
Per Guillem Fontbernat Verdaguer

Es fa difícil triar, però aquests són alguns 
dels seus llibres inoblidables:
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A buen paso, 71-72
A.M. Rosa Sensat, 71-72
Abacus, 29-30
Adesiara, 58
Adia Edicions, 48
Ajuntament de Barcelona, 84
Akiara Books, 57
Alba Editorial, 71-72
Albertí Editor, 80
Alfaguara LIJ, 15-16
Amat Editorial, 21-22
Amsterdam, 73-74
Anagrama, 43
Andana Editorial, 1-2, 3
Angle Editorial, 27-28
Animallibres, 11-12
Ara Llibres, 73-74
Arcàdia, 17-18
Arola Editors, 13-14
Associació d’Editors  
d’Andorra, 65
Associació d’Editors  
del País Valencià, 3
Associació del Llibre  
del Pirineu, 65
Associació Institut  
Joan Lluís Vives, 68
Astronave, 41
Àtic dels Llibres, 57
B de Block, 15-16

Babulinka Books, 1-2
Balandra Edicions, 3
Barcanova, 71-72
Base Kids, 49
Beascoa, 15-16
Ben Vil, 19-20
Bindi Books, 1-2
Bira Biro Editorial, 44
Blackie Books, 46
Blume, 36
Brau Edicions, 34
Bridge, 56
Bromera Edicions, 11-12, 3
Bruguera, 15-16
Bruíxola, 7-8
Buc Edicions, 48
Cafè Central, 59
Cal Carré, 17-18
Calambur/Xandri, 81
Capital Books, 27-28
Casa del Llibre, 21-22
Casa Anita, 71-72
Cere, 4
Chronos Editorial, 75-76
Club Editor, 56
Coco Books, 11-12
Columna, 29-30
Combel, 29-30
Corimbo, 71-72
Cossetània edicions, 23-24

Crims.cat, 77-78
Cruïlla, 57
Debutxaca, 15-16
Destino, 29-30
Diputació de Barcelona, 84
Drassana, 3
EDEBE, 19-20
Edic. i Prop. Culturals Andana, 9
Edicions 62, 21-22
Edicions 96, 3
Edicions Cal·lígraf, 59
Edicions de 1984, 37
Edicions de la Ela Geminada, 51
Edicions de la Filmoteca  
de Catalunya, 40
Edicions de la Universitat  
de Barcelona, 52
Edicions del Cràter, 9
Edicions del Periscopi, 25-26
Edicions del Pirata, 82
Edicions Documenta Balear, 31
Edicions Extinció, 79
Edicions l’Albí, 9
Edicions Lletra Impresa, 9
Edicions Lu, 19-20
Edicions Poncianes, 45
Edicions Sidillà, 39
Edicions Tremendes, 83
Edicions Tres i Quatre, 3
Edita.cat, 60

Editorial Afers, 3
Editorial Alpina, 23-24
Editorial Barcino, 55
Editorial Base, 49
Editorial Claret, 9
Editorial Comanegra, 5-6
Editorial Efadós, 13-14
Editorial Finistres, 46
Editorial Fonoll, 63
Editorial Kairós, 21-22
Editorial Karwán, 45
Editorial Ll’Avenç, 77-78
Editorial les Hores, 77-78
Editorial Les Males Herbes, 61
Editorial Piolet, 34
Educaula, 29-30
Ekaré, 71-72
El Cep i la Nansa edicions, 60
El Embudo Ediciones, 71-72
El Gall Editor, 31
El Tall Editorial, 31
Empúries, 21-22
Enciclòpedia, 56
Enciclopèdia Art, 54
Ensiola Editorial, 31
Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions de la 
Generalitat de Catalunya, 50
EntreDos, 71-72
Espurna Edicions, 40

Estrella Polar, 29-30
Eumo Editorial, 27-28
Excellence Editorial, 82
Fanbooks, 21-22
Farell Editors, 34
Flamboyant, 71-72
Flâneur, 17-18
FNAC, 56
Fragmenta Editorial, 51
Fundació Carulla, 55
Galaxia Gutenberg, 17-18
Galerada Edicions, 9
Galés Edicions, 3
Gedisa, 17-18
Godall Edicions, 45
Grata Lectura, 19-20
Harper Kids, 11-12
Índex Edita, 40
Institució Alfons el Magnànim, 3
Institut del Teatre Diputació  
de Barcelona, 5-6
Institut d’Estudis Baleàrics, 31
Institut d’Estudis Catalans, 62
Institut Menorquí d’Estudis, 31
Institut Ramon Llull, 67
Institut Ramon Muntaner, 4
JoLlibre, 19-20
Joventud, 71-72
Kalandraka, 42
Kókinos, 71-72

La caixa d’eines, 7-8
La Campana, 15-16
La Casa dels Clàssics  
- Bernat Metge, 73-74
La Central, 17-18
La Galera, 1-2
La Impossible, 11-12
La Magrana, 15-16
La Mira, 40
La segona perifèria, 79
La Topera, 44
La Breu Edicions, 48
La Butxaca, 25-26
Laertes, 79
Laie, 25-26
L’Altra Editorial, 61
Lapislàtzuli Editorial, 66
L’Arca, 19-20
Larousse, 56
L’Art de la Memòria, 81
Libelista Edicions, 40
Libros del Zorro Rojo, 71-72
Lleonard Muntaner, Editor, 48
Lletra Impresa Edicions, 3
Lliberia Ataïr, 66
Llibreria Al·lots, 1-2
Llibreria Bassa, 4
Llibreria de la Filmo, 40
Llibreria de la Imatge, 9
Llibreria el Genet Blau, 44

Llibreria El Núvol, 4
Llibreria Guaix, 4
Llibreria Hispano Americana, 40
Llibreria Horitzons, 34
Llibreria Jaimes, 67
Llibreria La Romàntica, 4
Llibreria Pebre Negre, 11-12
Llibreria Universitària, 19-20
Llibreria Viladrich, 4
Llibres de la Drassana, 19-20
Llibres de l›Index, 9
Llibres del Delicte, 64
Llibres del Segle, 59
Llibres Ebrencs, 4
Mai Més Edicions, 75-76
Marcombo, 40
Mediterrània, 1-2
Meraki, 1-2
Més Llibres, 11-12
Ministeri de Cultura - Govern 
d›Andorra, 65
Minúscula, 17-18
Molino, 15-16
Montena, 15-16
Mosaics Llibres, 44
Muntanya de Llibres, 23-24
Nanit, 11-12
Navona, 17-18
Nit Blanques Edicions, 9
Norma Còmics, 41

Norma Editorial, 41
Nova Casa Editorial, 38
Nova Editorial Moll, 31
NubeOcho, 1-2
Obrador Edèndum, 51
Obrador Editorial, 38
Obscura Editorial, 38
Omega/Medici, 19-20
Ona Llibres Pau Claris, 57
Onada Edicions, 3, 4
Ooso Editorial, 47
Pagès editors, 10
Panini, 19-20
Parcir Edicions Selectes, 40
Penguin Kids, 15-16
Perifèric Edicions, 3
Peu de Mosca, 57
Piscina un Petit Oceà, 44
Pol·len Edicions, 83
Pòrtic, 21-22
Proa, 25-26
Profit Editorial, 21-22
Prometeu edicions, 60
Publicacions de la  
Universitat d’Alacant, 3
Publicacions de la  
Universitat de València, 3
Publicacions de l’Abadia  
de Montserrat, 62
Quaderns Crema, 43

Rafael Dalmau, Editor, 32
Raig Verd Editorial, 75-76
:Rata_, 57
Reremús Edicions, 9
Rosa dels Vents, 15-16
Salamandra, 15-16
Saldonar, 69-70
Salvat, 7-8
Salvatella, 11-12
Sd Edicions, 71-72
Sembra Llibres, 69-70, 3
Sentir/Marcombo, 19-20
Shaka, 29-30
Símbol Editors, 33
Susaeta, 19-20
Takatuka, 71-72
Taranna, 19-20
Témenos Edicions, 9
Thule, 71-72
Tibidabo, 29-30
Tigre de Paper, 69-70
Tramuntana, 11-12
Triangle Postal, 66
Trípode Editorial, 35
Tushita Edicions, 66
Tusquests Editors, 25-26
Univers, 56
Universitat Autònoma  
de Barcelona, 68
Universitat d›Alacant, 68

Universitat de Barcelona, 68
Universitat de les  
Illes Balears, 68
Universitat de València, 68
Universitat Jaume I, 68, 3
Universitat Politècnica de 
Catalunya, 68
Universitat Pompeu Fabra, 68
Universitat Rovira i Virgili, 68
Usborne, 11-12
Verdaguer Edicions, 39
Vibop edicions, 39
Vicens Vives Editorial, 53
Viena, 11-12
Vincle, 3
Vocal de Lis, 19-20
Voliana Edicions, 35
Vox, 56
VVKids - Vicens Vives, 53
Xarxa Libelista, 40
Yekibud Editors, 44
Zahorí, 11-12
Institució de les Lletres 
Catalanes, Exposició
iQUIOSC.cat, Carpa
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18:30 h
Escenari Familiar
Primers i mitjans lectors

PRESENTACIÓ  
AMB IL·LUSTRACIÓ

RECEPTES AL RESCAT
ADA PARELLADA  
I LA MONTENEGRA 
La Galera

18:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans 

CONTACONTES  
AMB TALLER

EL JARDÍ DE LA PAU
JOANA CASALS CASES
Sentir

19:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES

LA MÀGIA DELS 
SECRETS
LA FADA DESPISTADA
Nova Editorial Moll

12 DILLUNS 

18:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONVERSA

LES EMOCIONS 
VISITEN LA SETMANA
ELISENDA ROCA 
I SALVADOR CARRERAS
Edebé

 
18:30 h
Espai petita lectura
Primers lectors

TALLER

EL TEU COS ÉS TEU
LUCÍA SERRANO
NubeOcho

19:00 h
Escenari Familiar
Lectors experts

PRESENTACIÓ I LECTURA

VERSOS IL·LUSTRATS
DIVERSOS AUTORS
Kalandraka

11 DIUMENGE 

11:00 h 
Vaixell Astral Open 
Arms
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ*

CONTES A LA DERIVA
ÁNGELES SCHJAER  
I CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms - La Galera

11:30 h
Escenari Familiar
Lectors mitjans

CONTACONTES

PREMI EMILI 
TEIXIDOR: EMBOLIC A 
LA BIBLIOSELVA
LAURA BERNIS
La Galera

11:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

CONTACONTES I TALLER

DIMONIS...  
I ARA QUINA LA 
FARAN?
CANIZALES
Absorta

12:00 h
Escenari Familiar
Tots els públics

PRESENTACIÓ

COM FEM EL QUE FEM 
AMB LA VEU
NINA I MÀRIUS SERRA
Nova Editorial Moll

12:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

TALLER

PROHIBIT JUGAR!  
QUÈ FARIES TU SI ET 
PROHIBISSIN JUGAR?
REBECCA JUNE
Zahorí

13 DIMARTS 

17:30 h
Espai petita lectura
Primers lectors

TALLER

DIBUIXA LA 
CINQUENA COBAIA
ARTUR LAPERLA
Harper kids

 
18:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES

CONTACONTES  
“LA TINA I EN POP”
ANDREA MELENDO
Cruïlla

 
18:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

CONTACONTES

LECTURA  
DEL CONTE LLUNA
ANNA PALOMERAS
Editorial La Gamberra 

 
18:30 h
Escenari Familiar
Pares, mestres i mediadors

PRESENTACIÓ

ELS PETITS 
MEDIADORS I I II
MARIONA GARRIGAL
Salvatella

14 DIMECRES 

17:30 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES

RESI, SUPERVIVENT
ANNA RIGAT
Editorial Claret

 

13:00 h
Escenari Familiar
Tots els públics

CONTACONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ

CONTACONTES  
LA CAPUTXETA 
VERMELLA AMB 
PILARÍN BAYÉS
TXELL ALUJAS I PILARÍN 
BAYÉS
Editorial Mediterrània

13:30 h
Escenari Familiar
Lectors mitjans

CONTACONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ

L’ILLA
PAOLO FERRI, ANNA CASALS, 
CRISTINA BUENO
Estrella Polar

17:00 h
Escenari Familiar
Lectors mitjans

CONTACONTES  
AMB TALLER

VISC AL MEU COS!
CRISTIANA TRÍAS
La Topera Editorial

17:00 h 
Vaixell Astral 
Open Arms
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ*

CONTES A LA DERIVA
ÁNGELES SCHJAER  
I CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms - La Galera

17:30 h
Escenari Familiar
Tots els públics

CONTACONTES

CONTACONTES 
BLUME
MARIA TEN
Blume

18:15 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES

CANTA.  
UNA CANÇÓ 
CONTADA DE JUDIT 
NEDDERMANN
LAIA FIGUERAS TORTRAS
Nanit

09 DIVENDRES 

18:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES

QUÈ LI PASSA A LA 
MIREIA?
A CÀRREC DE: MERTXE PARÍS
Mosaics

18:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

A CONCRETAR

LA JOIA INTERIOR
A CONCRETAR 
Lumen

19:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors

ESPECTACLE

VULL UN GOSSET
PAMPALLUGUES TEATRE
Allaprima

10 DISSABTE 

10:30 h
Vaixell Astral Open 
Arms
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ*

CONTES A LA DERIVA
ÁNGELES SCHJAER I 
CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms - La Galera

11:30 h 
Espai petita lectura
Primers i mitjans lectors

TALLER

CONEIXES EL 
SISTEMA SOLAR?
A CONCRETAR 
Cossetània Edicions

11:30h 
Escenari Familiar
Primers lectors

PRESENTACIÓ

SENSIBLES
MIRIAM TIRADO
B DE BLOK

11:30 h
Vaixell Astral  
Open Arms
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ*

CONTES A LA DERIVA
ÁNGELES SCHJAER I 
CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms - La Galera

12:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors i mitjans

ESPECTACLE

BON DIA
DÀMARIS GELABERT
El Cep i la Nansa

12:30 h
Escenari Familiar
Primers lectors i mitjans

CONTACONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ

DRACS, FADES I 
GEGANTS
ORIOL CANOSA I CRISTINA 
BUENO
La Galera

12:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans i experts

TALLER 

ACADÈMIA D’ESPIES
MARIA LACAMBRA
Flamboyant

12:30 h
Vaixell Astral Open 
Arms
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ*

CONTES A LA DERIVA
ÁNGELES SCHJAER  
I CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms - La Galera

13:15 h
Escenari Familiar
Lectors mitjans

ESPECTACLE 

LLEGENDES  
DE BÈSTIES  
I VALENTES
CACAUET TEATRE
Associació d’editors de 
revistes  
i mitjans digitals APPEC

17:00 h
Vaixell Astral Open 
Arms
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ*

CONTES A LA DERIVA
ÁNGELES SCHJAER I 
CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms

17:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ

HA ESTAT UN PET? 
CRISTINA LOSANTOS  
I BERNAT CUSSÓ
Edicions del Pirata

17:30 h
Escenari Familiar
Lectors mitjans 

CONTACONTES 

US PRESENTEM 
L’ALTRE TXAIKOVSKI
JUANCHO AZUAR 
BiraBiro

17:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

TALLER

LA GRAN FARAONA
LARA TORO
Els llibres del petit 
sàpiens

18:00 h
Escenari Familiar
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ 

CONTES A LA DERIVA
REPRESENTANTS D’ OPEN 
ARMS, ÁNGELES SCHJAER I 
CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms - La Galera

18:00 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

TALLER

JUGUEM A FER IOGA
EVA GARCÍA
VVKIds

18:30 h
Escenari Familiar
Primers i mitjans lectors

ESPECTACLE

BON DIA
DÀMARIS GELABERT
El cep i la Nansa

18:30 h 
Escenari Familiar
Lectors mitjans

CONTACONTES

LA FALDILLA LILA 
D’EN LEO
IRMA BORGES
NubeOcho

19:00 h
Escenari Familiar
Lectors mitjans

PRESENTACIÓ

QUE NO ET VENGUIN  
LA MOTO!
HI PARTICIPEN MARC 
ALABART. PARTICIPEN: 
SEBASTIÀ SERRA, XAVIER 
SALOMÓ, MERITXELL MARTÍ, 
TINA VALLÈS
Ibbycat 
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18:30 h
Escenari Familiar
Lectors mitjans

CONTACONTES

VINE A CAÇAR ELS 
ATRAPAFANTASMES!
GISELA LLIMONA
Bruixola Editorial

 
18:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans i experts

CONTACONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ

ELS GEGANTS DEL 
MESOZOIC
MERCÈ CUARTIELLA  
I CARLES ARBAT
Brau Edicions

 
19:15 h
Escenari Familiar
Lectors mitjans

CONTACONTES

UN REGAL DE POR
ANNA CASALS
Flamboyant

15 DIJOUS 

17:30 h
Escenari Familiar
Primers lectors
CONTACONTES

TRAMUNTANA DE 
CONTES
GINA CLOTET
Tramuntana

 
18:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

TALLER 

UN PASSEIG 
PER LA CIUTAT
MIREIA MASSANA
Flamboyant

 

19:00 h
Escenari Familiar
Lectors experts

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ 
DEL CÒMIC 
DE LA BECA DEL 2021
CARNET JOVE 
Norma Editorial i 
Agència Catalana de la 
Joventut
Carnet Jove

16 DIVENDRES 

17:30 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES

VIATGEM 
DEL BRESSOL 
A LA LLUNA
GINA CLOTET
Kalandraka

 
17:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans i experts

TALLER

IDEAFIX: EL PRIMER  
GOS ECOLOGISTA 
DE LA HISTÒRIA!
LAURA MASIÀ
Salvat

 
18:00 h
Escenari Familiar
Lectors mitjans

CONTACONTES

L’ESQUIROL INQUIET
MERTXE PARÍS
BiraBiro

 
18:30 h
Escenari Familiar
Lectors mitjans 

CONTACONTES

LA BRUIXA 
AMALURRA I 
LA MÀGIA MÉS 
PODEROSA
MONTSE PANERO
El Cep i la Nansa

 

18:45 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

TALLER

SALVEM EL MÓN
TRES TURONS
VVKids

 
19:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors i mitjans

RECITAL POESIA

BROTS D’ART, 
POESIA INFANTIL
TESSA JULIÀ, MONTSE 
ASSENS  
I MARGA CRUZ
L’Art de la Memòria 
Edicions

17 DISSABTE 

10:30 h
Vaixell Astral Open 
Arms
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ*

CONTES A LA DERIVA
ÁNGELES SCHJAER  
I CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms - La Galera

 
11:30 h 
Escenari Familiar
Primers lectors i mitjans

PRESENTACIÓ  
AMB IL·LUSTRACIÓ

EMOCIONS A DOJO. 
QUINA AVENTURA!
DAVID BUENO I MARIA 
TRICAS
Bindibooks

 
11:30 h
Vaixell Astral Open Arms
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ*

CONTES A LA DERIVA
ÁNGELES SCHJAER  
I CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms - La Galera

 
11:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

TALLER

AMOR PROPI
ANNA MAS I ELISABET SERRA 
El Cep i la Nansa

 

12:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors i mitjans

CONTACONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ

EL MEU AVI ESTRELLA
MARTA SISTACH
Salvatella

 
12:30 h
Vaixell Astral Open 
Arms
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ*

CONTES A LA DERIVA
ÁNGELES SCHJAER  
I CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms - La Galera

 
12:30 h
Escenari Familiar
Primers lectors i mitjans

CONTACONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ

FEM TEATRE!
ÀNGELS BASSAS I ROSER 
CALAFELL 
La Galera

 
12:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

TALLER

ELS SECRETS DE 
LEONARDO
MÀRIUS MONEO I EL GUIBO
Els llibres del petit 
sàpiens
 
13:00 h
Espai petita lectura
Primers lectors i mitjans 

TALLER 

ASALI I LA LLEGENDA 
DEL BAOBAB
NÍVOLA UYÁ
Nova Editorial Moll

 
13:15 h
Escenari Familiar
Tots els públics

ESPECTACLE

SESSIÓ DE CONTES 
NAMAKIANS
LA BERTA DEL POBLET
APPEC
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17:00 h
Vaixell Astral Open 
Arms
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ*

CONTES A LA DERIVA
ÁNGELES SCHJAER  
I CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms - La Galera

 
17:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ

L’AVENTURA 
DE NÉIXER
MERCÈ GALÍ  
NARRADORA A CONCRETAR
Cossetània Edicions

 
17:30 h
Escenari Familiar
Lectors mitjans

CONTACONTES

BLAU 52, 
UNA BALENA REAL 
I ÚNICA EN EL MÓN
GEMMA CAPDEVILA
Cossetània Edicions

 
18:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES

I SI SE’M MENJA  
UNA BALENA?
A CONCRETAR 
Flamboyant

 
18:30 h
Escenari Familiar
Primers lectors

PRESENTACIÓ I JOC

QUI SOC?
LOLA CASAS
Vibop edicions

 
18:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

LECTURA

LES VEUS DEL BOSC. 
POEMES, JOCS I 
NATURA
MARIA JOSÉ DOMÈNECH  
I ISABEL FABREGAT
Lletra impresa

 

19:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ

VIATJA A EGIPTE 
AMB EL TALP!
MARTÍ GIRONELL  
I COANER CODINA
Estrella Polar

18 DIUMENGE 

11:00 h 
Vaixell Astral Open 
Arms
Lectors  mitjans

PRESENTACIÓ*

CONTES A LA DERIVA
ÁNGELES SCHJAER  
I CHANTAL VIZCAÍNO 
Open Arms - La Galera

 
11:00 h 
Escenari Familiar
Lectors mitjans

ESPECTACLE I JOC

JUGA I APRÈN AMB 
ELS GEGANTS DE 
CATALUNYA!
AITOR GARRIDO
El Cep i la Nansa

 
11:30 h
Espai petita lectura
Primers lectors

PRESENTACIÓ

AMB ORDRE
IVETTE JULIÀ, ESTEFANÍA 
MARTÍNEZ I AMÈLIA TIÓ
Excellence

11:30 h
Espai petita lectura
Primers lectors

PRESENTACIÓ I JOC

UN ARBRE CREIX... I 
LA POESIA TAMBÉ! 
CRISPETA
Yekibud editores

 

12:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ

EL FOLLET ORIOL 
I UN RESCAT 
EXTRAORDINARI
NÚRIA CLEMARES I ÒSCAR 
SARDÀ
Barcanova

 
12:30 h
Espai petita lectura
Lectors mitjans

TALLER

PRIIIITTTTTT! 
EXPERIMENTA AMB 
ELS SONS!
CRISTINA CUBELLS
Zahorí

 
12:30 h 
Escenari Familiar
Lectors mitjans

NARRACIÓ  
AMB IL·LUSTRACIÓ

TROBADA 
MONSTRUOSAMENT 
ROBÒTICA
JAUME COPONS  
I LILIANA FORTUNY
Combel Editorial

 
13:00 h
Escenari Familiar
Primers lectors

CONTACONTES  
AMB IL·LUSTRACIÓ

LA VAGA DE LES 
GRANOTES
ORIOL CANOSA I CUCHU
Bindibooks
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10 DISSABTE 

11.15 h 
Escenari 3
TALLER

TALLER 
CÒMIC - MANGA
MATINAL PER JOVES 
AJLC

 
12.00 h 
Escenari 3
PRESENTACIÓ

PARLEM DE 
NOVETATS DE 
FANTASIA I CIÈNCIA 
FICCIÓ
PRESENTA: MIXA
PARTICIPEN: OLGA RESINA 
PELFORT
Raig Verd
Editorial Chronos
OOSO
Obscura Editorial

 
13.00 h 
Escenari 3 
PRESENTACIÓ

PARLEM D’ARCADI 
OLIVERES
PARTICIPA: MAR 
VALLDEORIOLA, BERNAT 
OLIVERES
Bindibooks

 
16.00 h 
Escenari 3 
TALLER

TALLER DE 
LITERATURA 
ERÒTICA “PARAULES 
PER SUGGERIR MÉS 
QUE PER DIR”
IMPARTEIX EL TALLER: JENNI 
RODÀ
AJLC

 

16.45 h 
Escenari 3
PRESENTACIÓ

CONVERSA SOBRE 
JOVENTUT I NATURA
PARTICIPEN: DOLORS 
SALVADOR I MARIA R. 
GUSTEMS
Edicions Sidillà

 
17.15 h 
Escenari 3 
PRESENTACIÓ

CONVERSA SOBRE 
JOVENTUT I POESIA 
ACTIVISTA
PARTICIPEN: MIKEL SOTO I 
POL·LEN EDICIONS
Pol·len edicions

 
18.30 h 
Escenari 3
PRESENTACIÓ

PARLEM DE PERDRE’S 
I RETROBAR-SE A LA 
JOVENTUT
PRESENTA: MIXA
PARTICIPEN: EDGAR COTES 
I LES AUTORES MARTA 
BELLHEVÍ, TALIA DUTTON, 
LAIA ASSO, MARIA RIPOLL
Fanbooks
Mai Més
Sembra Llibres
LLibres del Delicte

 

 

16 DIVENDRES 
 
16.00 h 
Escenari 3
PRESENTACIÓ

TARDA JOVE I: 
PARLEM D’INTERNET 
I ÈTICA DIGITAL
PARTICIPEN: NEREIDA 
CARRILLO, JÚLIA MARTÍN, 
PAU VALLS, MARIOLA 
DINARÉS I ROC MASSAGUER
Editorial Flamboyant
Pagès Editors
Editorial Efadós

 
17.15 h 
Escenari 3
PRESENTACIÓ

TARDA JOVE II: 
CONVERSA ENTRE 
JON LÓPEZ DE 
VIÑASPRE I ELS 
AUTORS JOAQUIM 
PIJOAN I KO TAZAWA
PARTICIPEN: JON LÓPEZ DE 
VIÑASPRE, JOAQUIM PIJOAN  
I KO TAZAWA
Lapistlàzuli Editorial

18.00 h 
Escenari 3
PRESENTACIÓ

TARDA JOVE III: 
PARLEM DE MANGA 
I CIÈNCIA
PARTICIPEN: MAX PLAZA, 
XAVIER ABAD I OLGA RESINA
OOSO Còmics

 

18.45 h 
Escenari 3 
PRESENTACIÓ

TARDA JOVE IV: 
FEMINISME
PARTICIPEN: ANA POLO
La Galera

 
19.30 h 
Escenari 3 
PRESENTACIÓ

CONVERSA  
SOBRE CREADORS  
DE CONTINGUT  
A TIK-TOK
PARTICIPEN: ALBERT ROIG, 
TIK-TOKER 

Activitats 
Juvenils 
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