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El nostre repte és apropar els lectors als llibres per afavorir l’hàbit
lector, però, sobretot, volem que els
joves gaudeixin llegint i desenvolupin, al llarg del seu creixement com
a persones, una cultura lectora.
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Autor:
Arturo Padilla

+14
Pàgines: 120
Codi comercial: 1452202
ISBN: 978-84-489-5218-1

Realista

“

L’Alba i la Marina han fet un regal molt especial al seu
pare: una immersió en un vaixell enfonsat. I no es volen
perdre el moment en què ell es capbussa amb els dos
instructors de busseig que l’acompanyaran en aquesta aventura: l’Oriol i la Laia. Les germanes contemplen
des d’una llanxa com els tres submarinistes desapareixen enmig del mar, sense imaginar-se que aquesta
serà l’última vegada que tots ells es veuran. El mar es
pot convertir en un lloc molt perillós, tant a la superfície com a les profunditats. Només els herois hi poden
sobreviure.

Paraules clau
misteri
amor
acció
por
món submarí

L’autor

6
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Autores:
Madeleine Féret-Fleury
i Marushka Hullot-Guiot

+12
Pàgines: 304
Codi comercial: 1498236
ISBN: 978-84-489-4978-5

Misteri

Paraules clau
tria la teva aventura
zombis
misteri
terror

“

Divendres a la nit. Estàs sortint del cinema. El despertar
dels zombis no és precisament la pel·lícula del segle, però
resulta entretinguda. El camí de retorn a casa, no obstant això, es converteix en un malson. Cabells blancs,
pell pàl·lida i ulls grocs. Algunes persones t’estan mirant
de manera estranya. Pitjor encara: semblen dirigir-se
cap a tu. I allà, de sobte, els seus passos s’acceleren.
Has de decidir: tornar al cinema o córrer cap a casa
teva. Prendràs les decisions correctes?
No ho oblidis si vols fugir. L’única sortida ets tu. Ready?

7
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Autor:
Franz Kafka

+14
Pàgines: 112
Codi comercial: 1498233
ISBN: 978-84-489-4944-0

Narrativa

“

La metamorfosi és un relat desconcertant, una de les
obres cabdals de la literatura universal, resistent al pas
del temps i de les cultures. Kafka va saber, de manera
magistral, transmetre al lector el procés d’adaptació de
Gregor Samsa, que un matí, en despertar-se, es va trobar convertit en un monstruós insecte.

Paraules clau
clàssics universals
Kafka
kafkià
ficció
transformació

Edició comentada a cura d’Álvaro Colomer.

8
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Autora:
Gemma Pasqual i Escrivà

+12
Pàgines: 136
Codi comercial: 1452205
ISBN: 978-84-489-5221-1

Realista

“

En Roger és un crac jugant a bàsquet; li agrada sortir i
passar-s’ho bé amb els amics. Però un dia descobreix
que alguna cosa estranya li xucla tota l’energia. Per tal
d’esbrinar aquest misteri, va de metge en metge, fins
que, finalment, li diagnostiquen una malaltia que té un
nom ben estrany: Hodgkin. A partir d’aquest moment
haurà de lluitar contra aquesta terrible malaltia. En Roger es veurà identificat amb Tirant lo Blanc.

Paraules clau

Passarà per moments durs i també per moments bons,
en els quals hi haurà amistat, aventures i amor.

LECTURA ACTIVA

autoestima
amistat
solidaritat
amor
videojocs
Tirant lo Blanc

L’autora

10
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Autora:
Maria Carme Roca

+12
Pàgines: 136
Codi comercial: 1452204
ISBN: 978-84-489-5220-4

Psicològica

Paraules clau
creixement personal
identitat
psicologia
sentiments

Recomanat en la llista

WHITE RAVENS
L’autora

“

L’Alexandre diu que és el Príncep de les Maresmes,
ja que això és el que li ha fet creure el seu pare. Ell fa
temps que dubta; tanmateix, s’ha esforçat a mantenir
que és un príncep, però…, qui és en realitat? Aquest
serà el punt de partida de la recerca de la seva autèntica identitat. La topada amb la realitat no serà gens fàcil
de pair, i menys encara quan haurà de compartir la seva
història amb altres nois en una casa d’acollida.
De mica en mica, l’Alexandre descobrirà que no és ell
sol qui té problemes. A més, tindrà l’ajut de la Irene, la
psicòloga que el tracta, per descobrir el seu passat.

11
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El quadre de Monet

L’amic de Salvador Dalí

Autora: Mercè Canela
Pàgines: 120
Codi comercial: 1452198
ISBN: 978-84-489-4600-5
e-book: 3360096

Autor: Miquel Arguimbau
Pàgines: 160
Codi comercial: 1452194
ISBN: 978-84-489-3077-6
e-book: 3360018

Misteri

Realista

Misteri

El temut professor de matemàtiques és a
punt de jubilar-se; malgrat tot, no abandona el seu objectiu: que els alumnes valorin la importància de la seva assignatura.
Quan, de sobte, es converteix en la víctima
inesperada d’una broma destinada a una
altra persona, decideix donar una lliçó a
tres dels seus alumnes, una lliçó que no
oblidaran mai. Per aprovar l’assignatura
hauran d’anar a casa seva i passar una sèrie de proves.

Tot es va espatllar el dia que va aparèixer
l’home de la cartera negra. Fins llavors,
les tardes a casa de la seva veïna eren un
dels millors moments de la setmana per
a la Martina. Li agradava poder remenar
l’armari mirall on la senyora Antonella
guardava tants tresors de quan feia de modista, i també que li ensenyés a pintar amb
aquarel·les. Entre els quadres de la saleta,
n’hi havia un que tenia la Martina fascinada: un quadre ple de colors i de llum.
Era, segons li havia dit la modista, la còpia
d’una obra d’un gran pintor: Monet. Però,
de sobte, la senyora Antonella corria el perill que la fessin fora de casa. Què podia fer
la Martina per ajudar-la?

1916. Salvador Dalí és un adolescent capaç
de passejar per la Rambla de Figueres disfressat de Rei Mag. L’enginyer viatja fins
a Figueres acompanyat per un mecànic
i en Jordi, el fill d’aquest. En Jordi coneix
Salvador Dalí i queda bocabadat amb les
fantasies, la imaginació i la personalitat del
qui esdevindrà un artista universal. Mentre
en Salvador i en Jordi viuen aventures que
provoquen la desesperació del pare del
geni, un espia alemany controla els moviments d’en Marc Birkigt, disposat, fins i
tot, a matar per endur-se els plànols d’un
motor d’avió.

Autor: Jordi Sierra i Fabra
Il·lustrador: Lluïsot
Pàgines: 160
Codi comercial: 1452199
ISBN: 978-84-489-4601-2
e-book: 3360097

LECTURA ACTIVA

L’autora

L’autor

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

policíaca
misteri
enigmes
treball col·laboratiu

misteri
assetjament immobiliari
Claude Monet
art

espies
intriga
misteri
traïció
Salvador Dalí
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650 puntades

Presoners del mar

666 calaixos

Autora: Gemma Pasqual i Escrivà
Pàgines: 128
Codi comercial: 1452193
ISBN: 978-84-489-3344-9
e-book: 3360019

Autor: Arturo Padilla
Pàgines: 112
Codi comercial: 1452188
ISBN: 978-84-489-3133-9
e-book: 3360004

Autor: Jordi Folck
Il·lustrador: Leonardo Rodríguez
Pàgines: 272
Codi comercial: 1452186
ISBN: 978-84-489-3102-5
e-book: 3360028

Realista

Aventures

Fantasia

650 puntades són les que calen per cosir
una pilota com la que han regalat a la Shakira pel seu aniversari. Una pilota perfecta,
feta a mà i amb una característica especial:
sis puntades en forma de creu per fora. Recorda els anys que cosia pilotes clandestinament en una fàbrica, els anys que desit
java tenir una família i aprendre de llegir i
escriure, els anys que compartia un somni
amb les companyes i els companys: ser
(fitxats per) a l’equip de futbol Sialkot Blue.

En una platja solitària, un noi roba una
barca i s’endinsa al mar. Una companya
intenta aturar-lo, però finalment tots dos
acaben en una cala perduda. Ningú no els
ha vist. Ningú no sap on van. I, el pitjor de
tot: ningú no els trobarà a faltar durant tres
setmanes. Què passaria si no poguessin
tornar? D’altra banda, l’Oriol i la Laia fan
la seva primera immersió al mar sols. Què
passaria si l’Oriol es quedés sense aire?
I quina mena de connexió hi ha entre les
dues històries?

L’oficina d’objectes perduts, guarda en 665
calaixos els objectes més extraordinaris:
matins de primavera extraviats, campanes
de missa de difunts, maletins amb ombres
robades, bombolles de sabó d’aquells que
perderen la seva infantesa i encara no l’han
trobada, joguines maltractades que cerquen venjança. Però el laberint, una successió de passadissos en forma de sisos,
guarda encara un misteri molt més terrible: on és el calaix 666 i qui s’hi amaga?

LECTURA ACTIVA

LECTURA ACTIVA

LECTURA ACTIVA

L’autora

L’autor

L’autor

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

treball infantil
Pakistan
llegendes
tradicions

misteri
amor
por
aventures
món submarí

confiança
esforç
maduresa
por
biblioteques
fantasia
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L’estrany
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Pàgines: 192
Codi comercial: 1452184
ISBN: 978-84-489-2910-7

La Júlia i la desaparició
del meteorit
Autor: Manuel Valls
Pàgines: 224
Codi comercial: 1452177
ISBN: 978-84-489-2883-4

La Júlia i el falcó maltès
Autor: Manuel Valls
Pàgines: 240
Codi comercial: 1452171
ISBN: 978-84-489-2777-6

Realista

Misteri

Misteri

En un país abatut per una dictadura, en Daniel i la seva mare sobreviuen com poden,
amb el pare tancat a la presó i sense recursos. L’arribada d’un ancià a la casa com a
llogater fa que en Daniel se senti atret per
la personalitat del nouvingut i que aquest
es converteixi en la seva obsessió, sobretot
quan li proposa llegir llibres prohibits, però
encara més quan el noi descobreix, casualment, que el motiu que fa que l’ancià coixegi és que porta una cama de metall, en
la qual guarda uns papers misteriosos. La
fantasia d’en Daniel pren vida i es dispara…

Aquell any, la mare de la Júlia s’havia fet
molt pesada amb els preparatius de Nadal.
Què devia passar perquè, al final, el sopar
de Nadal quedés reduït a pizzes i llaunes
en conserva? Segurament, tot plegat estava relacionat amb el meteorit que van trobar els nois, amb l’individu de la cabana del
bosc i amb els fets inesperats i sorprenents
que els va tocar de viure aquells dies…

De segur que, a partir d’ara, el sergent
Núñez es prendrà més seriosament les
sospites de la Júlia. I és que la Júlia i els
seus amics, com si protagonitzessin una
vella pel·lícula en blanc i negre, seran capaços de desarticular, tots solets, la banda internacional de traficants d’obres d’art
més buscada del planeta. Es tracta d’una
aventura trepidant, però extremament perillosa.

PREMI barcanova

De literatura infantil i juvenil

LECTURA ACTIVA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

misteri
imaginació
por
llibertat

policíaca
intriga
amistat
meteorits
premsa

policíaca
intriga
amistat
obres d’art
astronomia

14
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La Júlia i la dona
desapareguda
Autor: Manuel Valls
Pàgines: 208
Codi comercial: 1452168
ISBN: 978-84-489-2528-4

Q

L’a&&a&& nat del profe&&or
Q

de mú & ca

Autor: Jordi Sierra i Fabra
Il·lustrador: Fernando Martínez
Pàgines: 160
Codi comercial: 1452172
ISBN: 978-84-489-2768-4

El dia del voltor
Autora: Maria Àngels Juanmiquel
Pàgines: 208
Codi comercial: 1452164
ISBN: 978-84-489-2604-5

Misteri

Misteri

Ciència-ficció

La Júlia, ha anat a estudiar a casa d’un
company de curs: en Kike. En Kike surt
un moment i, mentrestant, la Júlia observa, a través de la finestra de l’habitació,
l’assassinat d’una dona. La Júlia en fa
la denúncia, però el pressumpte assassí explica a la policia que es tractava de
l’assaig del fragment d’un film en el qual
havia d’intervenir la seva dona… La Júlia,
però, vol desentrellar el misteri. La seva
vida corre perill.

El professor de música, en Gustau Vallbona, ha estat segrestat. La Irene, en Robert i
l’Antoni són els alumnes designats pel criminal per resoldre les pistes d’un macabre
joc que servirà per salvar la vida del professor. Només tenen temps fins a les dues
del migdia, i els esperen diverses proves i
endevinalles, relacionades amb el món de
la música, que hauran de resoldre. També
hauran de posar en pràctica els seus coneixements de solfeig i d’història de la música i hauran de fer servir el sentit comú
per arribar a temps i evitar el desastre.

Una catàstrofe capgira d’avui a demà una
societat desenvolupada. En Dani, un noi
de setze anys, i els seus germans, la Irene
i en Jordi, tenen una vida com la de molts
joves d’ara. Res no fa pensar que la catàstrofe ensorrarà la societat desenvolupada
en què han crescut. La lluita per la supervivència separa els pocs que se’n surten
en dues comunitats: els qui dominen la
superfície fent ús de la violència i els qui es
refugien sota terra, a les clavegueres.

PREMI barcanova

De literatura infantil i juvenil

LECTURA ACTIVA
LECTURA ACTIVA

L’autora

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

policíaca
intriga
amistat
cinema
televisió

policíaca
misteri
música
enigmes
treball col·laboratiu

solidaritat
creixement personal
supervivència
tecnologies
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La pluja als llavis

Vaig conèixer en Dakh!

Autora: Eulàlia Canal
Pàgines: 128
Codi comercial: 1452162
ISBN: 978-84-489-2569-7

Autora: Glòria Marín
Pàgines: 80
Codi comercial: 1452160
ISBN: 978-84-489-2567-3
e-book: 3360012

Realista

Realista

Ciència-ficció

«Com un flaix, una llum li va caure sobre
els ulls.
Després, el va veure. Era un noi envoltat
d’una boira espessa que la mirava. El noi li
va allargar la mà.
Sentia les veus dels seus companys que
la cridaven, però no podia moure’s. Sentia
una atracció estranya en els ulls d’aquell
noi. Un tremolor li va recórrer tot el cos i
un llampec va esquerdar el cel. Aleshores
va començar a ploure rabiosament.»

L’Aleidis estiueja a Sitges, el poble on viu
la seva millor amiga: la Neret. Quan l’estiu
s’acaba i l’Aleidis torna a Sabadell, mantenen el contacte, les confidències i els secrets a través del correu electrònic, però
la seva amistat trontolla quan l’Aleidis li
explica que a la seva classe hi ha arribat en
Dakh, un noi de Kenya. A mesura que ens
anem endinsant en la història, ens adonem
que determinades situacions ens poden
fer viure les coses des d’una nova perspectiva, que l’adolescència és una espiral
d’emocions i situacions que ens fa créixer
com a persones.

La vida del Guillem canvia a partir del dia
que ell i els seus amics decideixen donar
refugi a un rodamon alemany gran, de cabells blancs i embullats, que es pensa que
és Einstein. A mesura que transcorre la
novel·la, unes vegades creurem que és el
vell savi i d’altres que és un pobre boig. En
La relativitat d’anomenar-se Albert, descobrirem que l’amor no té edat i ens acostarem a les relacions entre els avis i els joves,
al respecte i a l’estima. Tot farcit de paradoxes matemàtiques, forats negres i una
mica de física pràctica.

La relativitat
d’anomenar-se Albert
Autora: Gemma Pasqual
Pàgines: 176
Codi comercial: 1452152
ISBN: 978-84-489-2489-8

PREMI MALLORCA
De NARRATIVA juvenil

LECTURA ACTIVA

LECTURA ACTIVA

LECTURA ACTIVA INTERACTIVA

L’autora

L’autora

L’autora

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

sentiments
poesia
amor
superació
assertivitat

amor
empatia
inter-culturalitat
imaginació
interculturalitat
prejudicis racials

Albert Einstein
ciència
amistat
empatia
amor

16

01_INT_Lectures_ESO_2020.indd 16

22/01/20 09:59

Un estiu a Tacugama
Autora: Pilar Garriga
Pàgines: 240
Codi comercial: 1452151
ISBN: 978-84-489-2488-1

Vols fer el favor d’apujar-te
els pantalons?
Autor: Jordi Folck
Pàgines: 192
Codi comercial: 1452141
ISBN: 978-84-489-2370-9

El bastó d’Homer
Autor: Miquel Rayó
Il·lustrador: Javier Andrada
Pàgines: 104
Codi comercial: 1452143
ISBN: 978-84-489-2477-5

Realista

Realista

Aventures

En Martí ha viscut aventures inoblidables
amb la seva millor amiga, la Mont, al costat dels orangutans i de la tieta Rosa, veterinària, a l’illa de Borneo. A la tardor, rep
una carta de la seva tieta que li farà can
viar els plans per a les pròximes vacances.
La Rosa, després de cinc anys a Indonèsia,
se’n va a un santuari de ximpanzés a Sier
ra Leone! En Martí i la Mont viatjaran a
aquest país africà on coneixeran de primera mà els greus problemes socials que pateixen els seus habitants. Aquesta novel·la
està basada en la realitat.

Què ho fa que una moda com la d’abaixarse els pantalons fins als malucs sigui copiada per milions de joves a tot el món? Per
què fabricants, empreses i agències publicitàries s’afanyen a imposar una «imatge
de marca»? Què ho fa que molts eslògans
d’alguns productes acabin sent més repetits i recordats que moltes cançons populars? Aquestes i altres qüestions les hauran de respondre els habitants de Rierola
del Camp, un poble on mai no passa res
fins que els joves del lloc decideixen fer
la revolució, simplement abaixant-se els
pantalons.

Homer és cec i té la companyia fidel de la
jove Aianta, la tendra guia. Porta sempre
un bastó amb el qual marca el ritme de les
cançons que recita en públic, sobretot la
que conté els fets del mateix Odisseu en
aquella guerra famosa i terrible. El bastó
d’Homer mostra com de vegades es poden
inventar les històries i com els escriptors
aprofiten tot el que viuen per crear les escriptures que ens commouen. Però també
ens parla de la importància d’ajudar a convertir en realitat les il·lusions de la gent que
estimem.

LECTURA ACTIVA INTERACTIVA

LECTURA ACTIVA

L’autora

L’autor

LECTURA ACTIVA

Paraules clau

Paraules clau

ximpanzés
Sierra Leone
viatges
aventures
santuaris animals
natura
ecologia

humor
moda
identitat
consumisme
amistat

Paraules clau
mitologia
imaginació
clàssics
amistat
l’Odissea
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L’home del bosc

Juls, Juliette

Ser feliç és fàcil

Autora: Pilar Garriga
Pàgines: 192
Codi comercial: 1452140
ISBN: 978-84-489-2369-3

Autor: Toni Villalobos
Pàgines: 128
Codi comercial: 1452129
ISBN: 978-84-489-2158-3

Autora: Care Santos
Pàgines: 160
Codi comercial: 1452121
ISBN: 978-84-489-2112-5

Aventures

Policíaca

Realista

En Martí torna a Borneo a visitar la tia Rosa,
acompanyat de la seva mare i de la Mont,
una amiga molt especial. El viatge fins a la
reserva dels orangutans és una aventura.
Durant la seva estada a l’illa, en Martí i la
seva amiga tenen l’ocasió de comprovar
la utilitat de la feina de recuperació d’una
espècie en perill d’extinció, i denuncien les
activitats d’una empresa encarregada de la
tala d’arbres a la selva, que assetja la Rosa.
Aquesta novel·la està basada en la realitat.

La Júlia, la Juls o la Juliette –com més us
agradi– té a les seves mans la resolució
d’un cas que no solament pot retornar-li la
credibilitat del seu pare, sinó que, a més,
pot fer que s’extingeixi amb un dels grups
de traficants de drogues més poderosos de
la península. Amb l’ajut d’en Blai i «sense»
l’ajut del tinent Vilarassau, la Juls viurà una
història trepidant que tindrà com a escenari principal el Delta de l’Ebre. Una història d’amistat, de confiança i de valor.

L’Analí té onze anys, és xinesa, ha estat adoptada per l’Helena i l’Arnau, i té
dues amigues. Tan bon punt els seus pares adoptius canvien de casa, la vida de
l’Analí es veu alterada per uns esdeveniments que la pertorben del tot: un viatge
a la Xina amb els pares i el casament de
la Teresa, l’àvia de la seva millor amiga.
El viatge a la Xina és inoblidable, i tornen
acompanyats d’una personeta molt especial. I quan la Teresa s’ha de casar, l’Analí
es posa malalta!

LECTURA ACTIVA

LECTURA ACTIVA

L’autora

L’autor

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

orangutans
Borneo
viatges
aventures
santuaris d’animals
natura
ecologia

misteri
policíaca
amor
corrupció
viatges

sentiments
autoestima
adopció
Xina
diari personal
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Enigma a Internet

Un estiu a Borneo

Perdoni, a quin segle diu
que som?

Autor: Pere Casals
Pàgines: 128
Codi comercial: 1452119
ISBN: 978-84-489-2110-1

Autora: Pilar Garriga
Pàgines: 184
Codi comercial: 1452116
ISBN: 978-84-489-2107-1

Policíaca

Aventures

Fantasia

Descobreix els enigmes d’internet amb les
aventures d’en Bill, la Clara, la Hilka, en Yos
hio, en Liu i en Gautam. En aquest llibre, la
Marilyn –la tia d’en Bill, que és periodista–
rep uns anònims per internet. Els cibernois
correran greus perills a San Diego i també
a l’altra banda de la frontera, a Mèxic, per
resoldre l’enigma. Gràcies a internet, descobriran el cap d’una banda de blanqueig
de diners.

La Clàudia rep una proposta per fer un viat
ge de treball durant l’estiu. Com que no pot
refusar l’oferta, ni pot endur-se en Martí,
el seu únic fill, un noi despistat i maldestre, decideix que se’n vagi amb la seva
germana Rosa. L’inconvenient, però, és
que la Rosa és veterinària, especialitzada
en l’estudi dels orangutans, i viu a Borneo.
Aquesta novel·la està basada en la realitat.

L’Anna i el Pol han anat a visitar el Museu
d’Història amb la classe, però, en lloc de
seguir el grup, decideixen anar pel seu
compte i tafanejar una mica. En una de les
sales, que encara no és oberta al públic, un
estrany objecte en forma de piràmide els
crida l’atenció. L’Anna i el Pol no tarden a
descobrir que la piràmide té uns estranys
poders, i els transporta en un increïble viatge
a través del temps i de l’espai.

Autora: Noemi Bagés
Pàgines: 176
Codi comercial: 1452113
ISBN: 978-84-489-2102-6

LECTURA ACTIVA

LECTURA ACTIVA

L’autora

L’autora

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

misteri
internet
amistat
treball col·laboratiu

orangutans
Borneo
viatges
aventures
santuaris animals
natura
ecologia

creixement personal
amistat
Ausiàs Marc
Tarragona romana
Joanot Martorell
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Escales de cargol

La Casa de les Acàcies

El misteri de l’illa de gel

Autor: Joaquim Haro
Pàgines: 160
Codi comercial: 1452105
ISBN: 978-84-489-2097-5

Autora: Mercè Canela
Pàgines: 96
Codi comercial: 1452095
ISBN: 978-84-489-1941-2

Autor: Enric Larreula
Pàgines: 128
Codi comercial: 1452092
ISBN: 978-84-489-2092-0

Misteri

Aventures

Històrica

En Marc participa en unes colònies a
Arenys de Mar. La perspectiva de passar
uns quants dies fora de casa no l’il·lusiona.
Malgrat tot, la troballa d’unes misterioses escales de cargol en els jardins de la
casa de colònies el posaran en la pista
d’una aventura que el pot portar a trobar
un gran tresor. Un cop a casa, el pare posarà seny als somnis i participarà des de la
comprensió en les seves investigacions. El
mar, l’amistat, les relacions pares i fills, i la
lectura prendran paper protagonista en el
recorregut dels dos personatges.

Fa un any que en Marcel i la seva mare
viuen a Orzac, a la caseta dels afores del
poble que els va deixar la tia Rose quan va
morir. A en Marcel li agrada molt aquell
poble i, sobretot, està fascinat pel jardí
abandonat de la Casa de les Acàcies, una
casa antiga que hi ha prop de casa seva.
Un dia, però, mentre està enfilat en un arbre prop de l’entrada del jardí, té un gran
ensurt. I, a partir d’aquell moment, les coses es complicaran. La Casa de les Acàcies
està en perill i, també, la vida d’una persona. En Marcel es trobarà embolicat en
tot plegat. Per sort, podrà compartir el seu
secret amb algú.

L’autor ens relata la història de l’expedició
anglesa del vaixell Bear, que l’any 1884,
sota el comandament del capità Schley,
intentava explorar el nord de Groenlàndia,
l’illa de gel. A causa d’una tempestat, el
vaixell va quedar encastat entre el gel. La
tripulació es va veure obligada a abandonar-lo i a preparar-se per passar l’hivern
en una illa desconeguda. A partir d’aquell
moment, alguns membres de la tripulació
van desaparèixer i d’altres van ser assassinats d’una manera estranya. Després d’un
seguit de peripècies, el capità Schley va
descobrir el terrible misteri.

LECTURA ACTIVA

LECTURA ACTIVA

LECTURA ACTIVA

L’autor

L’autora

L’autor

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

aventures
illes Medes
misteri
amistat

viatges
aventures
laberints
volcans
solidaritat

viatges
aventures
supervivència
Groenlàndia
expedicions
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Sense adreça coneguda
Autor: Xavier Vernetta
Pàgines: 112
Codi comercial: 1452085
ISBN: 978-84-489-1914-6

L'4ss4ss1n4t d3l prof3ssor
d3 m4t3m4t1qu3s
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Il·lustrador: Lluïsot
Pàgines: 176
Codi comercial: 1452079
ISBN: 978-84-489-1942-9

El joc de la Guineu
Autor: Xavier Hernàndez Ventosa
Pàgines: 144
Codi comercial: 1452075
ISBN: 978-84-489-1894-1

Policíaca

Misteri

Aventures

La Nica rep una trucada del seu pare
que li diu que vagi a casa sense perdre
temps, que agafi el passaport i que corri a
l’aeroport, on ell l’està esperant per marxar
fora del país. La noia s’ha deixat les claus
de casa i no hi pot entrar. Prova de fer-ho
per una finestra i aleshores veu com la
policia rodeja casa seva. Què ha passat?
Amb tres companys de l’institut, intenta
esbrinar per què havien de fugir d’aquella
manera, malgrat les interferències d’un periodista tafaner i d’un policia que no és el
que sembla.

En Flip no sap què fer perquè tres dels seus
alumnes s’adonin que les matemàtiques
són com un joc. Per això, i perquè no vol
suspendre’ls, els proposa que resolguin en
grup tot un seguit de problemes. Un bon
dia en Flip és assassinat i mor davant mateix dels nois! Per poder descobrir i capturar l’assassí del seu professor, els tres
amics han de resoldre un seguit d’enigmes,
jocs d’enginy, problemes i pistes que els
conduiran de dret al culpable.

A la casa de colònies de Cal Rei, hi ha arribat un grup de nois i noies per passar-hi
uns quants dies. Els monitors han ideat
un joc per posar a prova els dots detectivescos del grup. La tensió de l’enigma es
manté al llarg de la novel·la, però l’Iu Quatrecases, el noi que explica tots els fets
d’aquells dies, es troba immers en un altre misteri molt tenebrós i tèrbol. Les dues
narracions es barregen amb un ritme intens que farà difícil deixar la lectura.

LECTURA ACTIVA

L’autor

L’autor

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

misteri
intriga
amistat
corrupció

policíaca
misteri
enigmes
treball col·laboratiu

viatges
aventures
detectius
enigmes
misteri
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La poció dels desitjos

La balada dels unicorns

Quina tocada de nassos!

Autor: Michael Ende
Pàgines: 248
Codi comercial: 1498178
ISBN: 978-84-489-4243-4

Autora: Ledicia Costas
Il·lustradora: Mónica Armiño
Pàgines: 192
Codi comercial: 1498204
ISBN: 978-84-489-4765-1

Autora: Ruth Tormo
Il·lustradora: Gibet Ramon
Pàgines: 144
Codi comercial: 1498191
ISBN: 978-84-489-4609-8
e-book: 3360074

Fantasia

Fantasia

Realista

El bruixot Beelzebub Bromalèfic i la bruixa
Tirània Vamperí estan sota vigilància; tenen
prohibit fer encanteris terrorífics. Com a
venjança, es disposen a preparar, per a la nit
de l’últim dia de l’any, la Satanarquiarqueologicarronyosalvatgenialcohòlica, la poció
dels desitjos. Amb aquest beuratge tots els
desitjos es compliran, però al revés. Michael
Ende és un autor de culte, les seves obres
s’han traduït a més de 45 idiomes i continuen sent reeditades arreu del món. En el
seu país natal, Alemanya, la repercussió de
la seva figura com a escriptor per a nois i
joves és tan significativa que a la Biblioteca
Internacional de la Joventut de Munic, hi ha
un museu dedicat a ell.

L’Escola d’Artefactes i Oficis acull els joves
més brillants. Són capaços de crear cases
motoritzades, barrets voladors i un munt
de ginys. L’Àgata McLeod és una de les
millors alumnes, però hi ha moltes coses
que desconeix de la institució... i del seu
passat. La jove inventora haurà de viatjar a
l’origen del món en una travessia ben plena
d’aventures i perills. Fantasia i ciència se
barregen en una lluita que enfronta corbs
i unicorns.

Els protagonistes d’aquesta història, en el
seu difícil camí cap a l’adolescència, busquen explicar-se i trobar sentit a tot allò
que viuen i, sobretot, trobar-se amb ells
mateixos i definir-se com a individus amb
personalitat pròpia, malgrat les inevitables
contradiccions de l’edat.
Els lectors juvenils es reconeixeran feliçment en els personatges principals de la
novel·la, la Mila i el Liam, els quals viuran
en primera persona l’aprenentatge sempre
dur del fet que l’amistat pot significar desacords, la pressió del grup i l’acceptació de
la diferència.

L’any 2020 es commemora el 25è aniversari de la mort de Michael Ende.

PREMIO Lazarillo

de LECTURA
de LECTURA

Premi Guillem Cifre de Colonya

L’autora

L’autora

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

bruixes
bruixots
encanteris
pocions
màgia
gòtic

Jack l’esbullegador
dones inventores
fantasia
invents
unicorns
L’Steampunk Biònics

pressió del grup
friqui
amistat
acceptació
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El malefici de la reina
d’Hongria

Una hora al cretaci

Estimat Leo

Autor: Alfred Sala
Il·lustrador: Fernando Martínez
Pàgines: 88
Codi comercial: 1498153
ISBN: 978-84-489-4290-8
e-book: 3360069

Autors: Miquel Arguimbau, Daniel Arguimbau
Pàgines: 96
Codi comercial: 1498134
ISBN: 978-84-489-4136-9
e-book: 3360060

Aventures

Aventures

Realista

«Ves on vulguis, però guarda’t de tocar el
port de la reina d’Hongria.»
Aquesta és una novel·la d’aventures, que
se situa a les acaballes del segle xviii, quan
Barcelona es refà de les seves misèries i
la mar Mediterrània és l’espai on es lluita per la supremacia del món. Aquest és
l’escenari en què es mouen els germans
Macià, Janet i Martí. En Macià, el petit,
anirà a la recerca dels seus germans. Al
llarg del viatge, i abans d’arribar a port,
abans de descobrir la reina d’Hongria i
abans d’enamorar-se bojament, en Macià
viurà l’aventura en estat pur.…

Una hora al cretaci és el retorn a la novel·la
curta d’aventures en estat pur, que arrenca
quan un grup de paleontòlegs descobreix
un fòssil de dinosaure carnívor amb les
restes d’una noia del nostre segle. Com pot
ser, si ens separen milions i milions d’anys
dels dinosaures? A partir d’aquí, es desenvolupa una història trepidant, gairebé
sense descans, que inclou un viatge en el
temps, molta acció, bon humor, força cor
redisses i un xic d’amor.

L’Adrià aprèn a perdre dins i fora del ter
reny de joc dels sentiments, quan el seu
millor amic també s’enamora de la mateixa
noia: la Sara.
En la vida, el 10 és un número molt important. El lector haurà de decidir si l’Adrià,
la seva família i els seus amics i, fins i tot,
els professors i entrenadors es mereixen
un reconeixement per les seves actituds i
actuacions en el dia a dia.
Hi ha humor? Sens dubte.
I mal rotllo? Doncs, també.
Hi ha desànim, frustració…? Hi ha superació.
Aquest llibre, és per a nois o per a noies?
Aquest llibre és per a tu, et diguis Sara o et
diguis Adrià…

Autora: Maria Aurèlia Capmany
Pàgines: 144
Codi comercial: 1498175
ISBN: 978-84-489-4221-2
e-book: 3360013

Premi Guillem Cifre de Colonya

Premi Guillem Cifre de Colonya

L’autor

L’autor

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

viatges
aventures
conflictes
M. Aurèlia Capmany

paleontologia
acció
humor
dinosaures
fòssils

relacions juvenils
amistat
amor
humor
esport
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Nemo, el gegant de pedra

Nemo, el noi sense nom

Autor: Davide Morosinotto
Pàgines: 208
Codi comercial: 1498154
ISBN: 978-84-489-4291-5

Autor: Davide Morosinotto
Pàgines: 200
Codi comercial: 1498132
ISBN: 978-84-489-4131-4

Realista

Misteri

Misteri

Un homenatge al poeta
Miquel Martí i Pol.

Diversos contrincants es disputen el regne de Bundelkhand, i Nemo, per salvar
el regne, haurà de renunciar al seu nom i
travessar l’oceà a la recerca d’un misteriós tresor. Amb la companyia d’en Daniel
i de l’Ashlynn, sobrevolarà Europa a bord
de la seva aeronau. Praga és la meta. Allà
hi viu un rabí que potser podrà ajudar-lo a
desxifrar l’enigma que necessita per trobar
el tresor. Però haurà de fer-ho abans que
Madame Zeta i els escarlates els eliminin.

Europa, 1929. Un noi de pell fosca viatja
en un transatlàntic i desembarca en el port
de Le Havre. Tot seguit, puja en un cotxe
de cavalls i es dirigeix cap a una escola
per a joves aristòcrates que hi ha prop de
París. No és un estudiant com els altres:
és solitari i reservat, ningú no sap quin
és el seu nom veritable. Els seus amics li
diuen Nemo. Però en Nemo té una missió
a acomplir. Algú ha travessat l’Atlàntic per
atrapar-lo, però ell està més convençut
que mai de continuar amb la seva fugida.

Dedica’m un poema
encara que sigui teu
Autora: Maria Carme Roca
Pàgines: 104
Codi comercial: 1498068
ISBN: 978-84-489-3286-2

La Laura està empipada de debò amb l’O
riol, el noi que li agrada, perquè acaba de
descobrir que els poemes que li dedica per
WhatsApp no són seus, sinó del poeta Miquel Martí i Pol. Quin morro! És una beneita, perquè no se n’havia adonat. I això no
és tot; acabarà descobrint una història ben
curiosa relacionada amb la seva besàvia,
plena de sentiments i d’equívocs.

L’autora

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

amor
sentiments
Miquel Martí i Pol
poesia

viatges
aventures
Jules Verne
misteri
internats

viatges
aventures
Jules Verne
misteri
internats
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Xènia, tens un WhatsApp
Autora: Gemma Pasqual i Escrivà
Pàgines: 208
Codi comercial: 1498078
ISBN: 978-84-489-3082-0
e-book: 3360021

Xènia, #Keepcalm
i fes un tuit
Autora: Gemma Pasqual i Escrivà
Pàgines: 192
Codi comercial: 1498098
ISBN: 978-84-489-3601-3
e-book: 3360034

Xènia, estimar NO fa mal
Autora: Gemma Pasqual i Escrivà
Pàgines: 144
Codi comercial: 1498126
ISBN: 978-84-489-3927-4

Realista

Realista

Realista

Estàs pendent tota l’estona del mòbil?
Aguantes la respiració fins que no reps
una resposta? La Xènia ho fa. Mira la pantalla totalment hipnotitzada. L’aparell li
indica que en Carles està en línia. Espera
impacient perquè aparegui a la part superior de la pantalla el gerundi del verb escriure. Li sembla sentir les campanetes. De
tant que ho desitja, les té ficades al cap.
No està boja, és amor, un sentiment nou
per a ella, que tan aviat li fa volar mil papallones a l’estómac com la turmenta. En
la seva vida res no és el que sembla, però
ella, que sempre es queixa del final de les
pel·lícules, aquesta vegada, que és la protagonista, està ben decidida a triar el final.
O potser ho faràs tu?

Estàs pendent tota l’estona del mòbil?
Aguantes la respiració fins que no reps
una resposta? Ets de Twitter o de WhatsApp? La Xènia no s’acaba de decidir. Mira
la pantalla totalment hipnotitzada. Continua esperant impacient un whatsapp d’en
Carles, mentre la vida se li va complicant:
un accident de moto, un amic misteriós al
Twitter… i les papallones a l’estómac que
no paren de ballar. El seu lema: #KeepCalm.

Enganxada al mòbil? No; estic enganxada
a la persona que hi ha darrere la pantalla.
No ho puc evitar, prioritzo un missatge
de whatsapp a qualsevol altra cosa. També estic enganxada a les magdalenes de
l’àvia, a la música, a les pel·lícules, als llibres i als petons. I me’n desenganxo quan
em controlen, em toquen el whatsapp o
m’etiqueten en fotografies sense permís.
Estimar no fa mal i, si em fas mal, et diré
«NO» i em desenganxaré de tu. Per cert,
soc la Xènia i aquest és el meu blog. T’hi
enganxes?

L’autora

L’autora

L’autora

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

whatsapp
mòbil
xarxes socials
amor
amistat
música

Twitter
mòbil
xarxes socials
amor
amistat
música

dones
blog
mòbil
amor
xarxes socials
amistat
música
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Autora:
Noemi Bagés

+14
Pàgines: 192
Codi comercial: 1452203
ISBN: 978-84-489-5219-8

Misteri

Paraules clau
policíaca
amor
empatia
relacions familiars

LECTURA ACTIVA

L’autora

“

L’Olga i la Txell, la seva filla de disset anys, mantenen
una relació difícil i tensa. La trucada a l’Olga d’un notari
argentí fa que la relació mare-filla es faci encara més insuportable. El difícil encaix de la Txell en el nou institut
es veu alleujat, però, per la presència d’un noi amb el
qual estableix una relació d’amistat que farà que el pare
del xicot i la mare de la Txell acabin trobant-se en situacions molt diverses. Amb tot, el rerefons del misteriós
testament i l’aparició d’una violenta banda de narcotraficants complicarà en extrem la vida de l’Olga i la Txell.
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Crònica d’un vol cancel·lat

Mil revolts

No tot està perdut

Autora: Noemi Bagés
Pàgines: 152
Codi comercial: 1452201
ISBN: 978-84-489-4778-1

Autora: Maria Mercè Roca
Pàgines: 192
Codi comercial: 1452200
ISBN: 978-84-489-3157-5
e-book: 3360029

Autora: Noemí Bagés
Pàgines: 208
Codi comercial: 1452190
ISBN: 978-84-489-2971-8
e-book: 3360014

Policíaca

Realista

Realista

Em dic Jana i, si m’hagués de definir amb
una sola paraula, ho faria, sens dubte,
dient que soc imaginativa. I si em preguntéssiu per la meva afició principal, us confessaria que mirar sèries i escriure guions
de cinema. De gran, vull ser guionista. Ho
tinc decidit. I sabeu què em passa? Que els
fets quotidians aparentment més insignificants em semblen punts d’arrencada d’una
pel·lícula. Només cal amanir-ho tot una
mica... Ara que, per a guió de pel·lícula, el
que em va passar aquest estiu: una investigació policial en tota regla i moments de
molt perill... No us ho creieu?

Mil revolts és el viatge de tres argonautes
moderns –l’avi Genís, el seu net Albert i la
Neus– a la recerca de la senyoreta Isabel,
un antic amor d’en Genís. Es tracta d’una
dona que sempre tenen a tocar però que
se’ls esmuny i els fa anar cada vegada més
lluny, en un periple que els porta de Girona a Gandesa, de Gandesa a Tremp i de
Tremp a Girona. Però un viatge sempre és
descobriment i canvi.

En començar a treballar com a mainadera per a la família més rica del poble, la
Blanca es troba en una situació estratègica entre els guerrillers que busquen justícia i els vilatans i les forces de seguretat
que, sense escrúpols, actuen guiats per
la corrupció i els interessos personals, en
un temps de falsa pau, de por encoberta i
crueltat. Mentrestant, el Didier, un maqui
arribat de més enllà de la frontera, de pas
en una missió contra els exèrcits nazis que
envaeixen mig Europa, mostra que un món
millor és possible a una Blanca que, rere
un aspecte angelical i inofensiu, amaga les
armes més poderoses: la intel·ligència, la
valentia i l’esperança en el futur.
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Fantasmes com nosaltres

El ficcionauta

Autor: Miquel Pujadó Garcia
Pàgines: 192
Codi comercial: 1452197
ISBN: 978-84-489-4119-2

Autor: Miquel Pujadó
Pàgines: 208
Codi comercial: 1452189
ISBN: 978-84-489-3134-6
e-book: 3360015

Misteri

Misteri

Aventures

La vida d’en Marc no era pas fàcil. Però la
seva mort ho és encara menys. Quan vens
bicicletes robades, has d’esperar complicacions. Sobretot si en vens una al seu
legítim propietari, que, a més, és policia.
Però fugir esperitat i travessar el carrer
sense mirar a banda i banda és perillós.
Resumint: per culpa d’un camió que no
frena a temps, en Marc es troba convertit en un fantasma. I això vol dir tornar a
néixer, començar de zero, haver d’aprendre
certes coses. Per sort, tot i que poca gent
n’estigui al corrent, hi ha un centre espe
cialitzat en la matèria espectral. En Marc,
després d’assistir al seu propi funeral, acabarà trobant-se a gust en aquest centre.
Una història de fantasmes molt diferent de
totes les altres que hàgiu pogut conèixer
fins ara.

En principi, la feina que ha de fer en Carles Motta és senzilla: escriure el primer
capítol d’una novel·la en què tingui lloc un
crim. Però en Kurt Süskind, el sàdic assassí
creat pel jove universitari, no es resigna a
esdevenir presoner d’un text inacabat i demostrarà, amb un acte insòlit, que la ficció
i la realitat es troben més a prop del que
ens pensem. Així, doncs, en Carles i l’Anna
es veuran involucrats en una història
al·lucinant, en què trobarem un cadàver
repetit, una mort retransmesa en directe,
un mític detectiu…

Nuno Peixoto, el protagonista d’aquesta
novel·la, és un jove científic que segueix la
pista a una mena d’invent denominat «líquid transmatèric». La seva investigació el
porta a descobrir un sorprenent projecte
secret que podria haver capgirat la història: una insòlita i desconcertant cursa de
sis submarins que havien de fer la volta al
món. El jove protagonista invertirà més de
dos anys, tres expedicions i dos préstecs
bancaris en la recerca del que amaga la
cursa.

Número 5.
El submarí perdut
Autor: Lluís Llort
Il·lustrador: Oriol Malet
Pàgines: 240
Codi comercial: 1452180
ISBN: 978-84-489-3036-3

Els capítols centrals de la novel·la tenen
un tractament gràfic.
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A fer punyetes!

La dona vestida de negre

La lluna de gel

Autor: Llorenç Capdevila
Pàgines: 192
Codi comercial: 1452179
ISBN: 978-84-489-2911-4

Autor: Jordi Folck
Pàgines: 352
Codi comercial: 1452175
ISBN: 978-84-489-2876-6

Autor: Santi Baró
Pàgines: 192
Codi comercial: 1452173
ISBN: 978-84-489-2769-1

Realista

Misteri

Realista

Tot comença quan uns encaputxats entren,
de nit, a l’institut de Vilanova del Tossal i es
posen a destrossar-ho tot. L’endemà, s’han
de suspendre les classes i tothom es demana qui deuen ser els autors dels desperfectes. L’Eduard, el protagonista d’aquesta
novel·la, no sap què fer. Li agrada estar
amb els seus amics de sempre, al Lokal, on
es troben habitualment. Allà xerren, beuen
i escolten música. Però darrerament també
l’atrau una altra mena de diversió: la que
li ofereix la colla de l’Albert i el Kevin, als
quals els agrada viure al límit.

L’Anna Barral va patir un accident d’au
tomòbil que va deixar-la en una cadira de
rodes. D’aleshores ençà se li ha enterbolit
el caràcter, es discuteix contínuament amb
la seva mare, i utilitza l’Estrella, la seva germana, per a les seves maquinacions. Per
això, quan coneix l’Eduard Torrens, un jove
afeccionat a la fotografia i se n’enamora,
veu una manera de fugir del seu món, tan
limitat, i obrir-se a les emocions. Quan
l’Eduard vulgui desentendre’s de l’Anna,
aquesta planejarà una terrible venjança.

La jove Ileana ens explica, d’una manera
intensa i viva, els seus orígens en un poble
de la regió romanesa de Moldàvia. Quan
només té catorze anys, els seus pares la
fan anar a treballar a Bucarest, ja que no
la poden mantenir. A Bucarest hi troba
molt més que un lloc de feina mal pagat;
hi troba les agències de models que poden
fer realitat el seu somni. Comença així la
història d’una noia que, només amb setze
anys, és assetjada per una xarxa de prostitució mundial.

PREMI barcanova
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Paisatge sobre tela

El pou darrere la porta

Rere el mur

Autor: Santi Baró
Pàgines: 112
Codi comercial: 1452165
ISBN: 978-84-489-2606-9

Autor: Josep Sampere
Pàgines: 144
Codi comercial: 1452155
ISBN: 978-84-489-2456-0

Autora: Noemi Bagés
Pàgines: 240
Codi comercial: 1452153
ISBN: 978-84-489-2510-9

Misteri

Terror

Policíaca

¿És la immortalitat el bé més preat, o la
pitjor de les malediccions? A la masia de
Cortiuda hi vivia un avi introvertit i estrany.
Deien que potser tenia dos-cents anys i
que posseïa el secret per ser immortal.
Però, era llegenda allò o era real? Dos joves, la Fani i el Pep, s’aventuren a descobrir
el misteri que s’amaga a la masia. Un cop
a dins, la porta de la casa es tanca i ells hi
queden atrapats. Si volen fugir, no tindran
més remei que resoldre el misteri del paisatge sobre tela.

L’Olga i l’Àlex sospiten que en el seu bloc
de pisos hi ha un intrús que fa moure els fils
(literalment) de les vides dels veïns. L’Olga
ho ha investigat a fons i en té algunes proves: quasi tots els residents de l’edifici han
sofert «incidents» misteriosos, relacionats
gairebé sempre amb els ascensors. Hi ha
altres fets que semblen confirmar la seva
teoria: dos nens desapareguts anys enrere
en circumstàncies incomprensibles, una
bústia que no és el que aparenta i una sèrie
de rumors que fan referència a una misteriosa «entreplanta».

Els Fort, una família tarragonina, han comprat una casa al Pallars amb la intenció de
convertir-la en un hotel rural. Sense que ho
sàpiguen, la seva aparició esdevé el desencadenant d’un rebombori de xiuxiuejos
i mirades a la vila, un microcosmos on
tothom comparteix els mateixos secrets.
Què és el que no s’atreveixen a explicarlos? Per què ningú no gosa ni tan sols
apropar-s’hi? Només les parets són muts
testimonis de dues històries que transcor
ren paral·leles, però que, tot i això, comparteixen final.
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Partida subhastada

Interfase amb mosca

Llàgrimes sobre Bagdad

Autor: Antoni Farriols
Pàgines: 208
Codi comercial: 1452146
ISBN: 978-84-489-2486-7

Autor: Joaquim Carbó
Pàgines: 160
Codi comercial: 1452138
ISBN: 978-84-489-2084-5

Autora: Gemma Pasqual i Escrivà
Pàgines: 192
Codi comercial: 1452127
ISBN: 978-84-489-2363-1
e-book: 3360017

Realista

Ciència-ficció

Realista

En Nil i la Bet són dos joves estudiants
de Batxillerat que es veuen involucrats en
un morbós joc cibernètic: una partida de
Scrabble per internet. Però allò que ini
cialment sembla un innocent repte internàutic, de mica en mica va prenent
un caire molt particular i perillós per als
protagonistes. Sense adonar-se’n, tot es
transforma en una autèntica història de
por quan els dos joves van lligant caps entre les successives jugades de la partida i
tot un seguit d’estranys assassinats que
apareixen en la premsa.

Que un noi hagi de posar a prova els seus
coneixements sobre informàtica per poder accedir a una feina millor, no té res
d’estrany. Que el mateix noi estigui penjat
per una noia que és un sol i desitgi passar amb ella les millors estones de la seva
vida, tampoc. La bogeria pot començar
quan una mosca vironera, molt intel·ligent
però sense escrúpols, amenaça amb controlar la voluntat del noi i suplantar, fins i
tot, la presència de la seva estimada.

Bagdad, primavera de 2003. Mentre els
tambors de guerra amenacen la ciutat,
l’Erfan, una nena de tretze anys, representa «El llac dels cignes». Li faria il·lusió
arribar a ser la Pavlova iraquiana. Viu feliç
amb la seva família, fins que un gran ter
rabastall canvia la seva vida de soca-rel:
la guerra li esborra totes les il·lusions i la
transporta a un altre món, on la prioritat és
sobreviure. L’Erfan aprendrà a subsistir en
aquesta nova vida i, malgrat tot, no perdrà
mai l’esperança que algun dia el seu país
retrobarà la pau i que ella tornarà a ballar.
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La banda de la placeta
Autora: Anna Tortajada
Pàgines: 160
Codi comercial: 1452122
ISBN: 978-84-489-2113-2

Nahid, la meva
germana afganesa
Autora: Anna Tortajada
Pàgines: 184
Codi comercial: 1452117
ISBN: 978-84-489-2108-8

L’okupa de cervells
Autor: Miquel Pujadó
Pàgines: 160
Codi comercial: 1452107
ISBN: 978-84-489-2104-0

Realista

Realista

Aventures

«Jo vaig ser bo fins que me’n vaig afartar,
fins que em vaig adonar que havia estat
fent ben bé el que se’n diu el gamarús; que
era un imbècil, vaja. Vaig passar un any o
així fotudíssim, sol com un gos, fins que
vaig anar a petar a la banda del Boig. I des
de llavors ja no estic sol.» L’Edu, en Fede,
en Narcís, la Moni, en Quico, en Pau i la
Vero pertanyen a la colla que es reuneix a
la placeta del barri. Cada un dona la seva
particular percepció de la vida del barri i
del que el futur els pot deparar.

Des que els talibans van imposar el seu
règim de terror, tot està prohibit, tot. I si
no obeeixes, et maten: d’un tret, d’una pallissa, a fuetades o a cops de pedra. I no
pots dir res. No et pots queixar ni protestar perquè també et maten. I ningú no ha
fet res per evitar-ho, per posar fi a aquesta situació. El món sencer ha callat durant
anys. El món sencer s’ha fet còmplice dels
talibans, ja que qui calla, atorga. Evident
ment, l’Ariadna no hi pot fer gran cosa,
però no pensa callar, perquè la Nahid és la
seva germana afganesa.

L’Òscar Corbera ha desenvolupat la capacitat d’introduir-se en el cervell d’altres
persones i de fer-los fer qualsevol cosa.
Està bojament enamorat de la Cristina,
que està molt relacionada amb un grup de
radicals racistes especialitzats a atemorir immigrants. A l’Òscar no se li acut res
més intel·ligent que «capturar» el cervell
del nuvi cap rapat de la Cristina. En aquest
moment una colossal trama de poder
econòmic, corrupció policial i especulació
immobiliària apareix als ulls del pobre Òscar, que es veu incapaç de «tornar» al seu
cos i ha de conviure dins el del cap rapat.
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Kenitra

Nirvana

Autora: Maria Mercè Roca
Pàgines: 176
Codi comercial: 1452100
ISBN: 978-84-489-1969-6

Autor: Pere Formiguera
Pàgines: 128
Codi comercial: 1452096
ISBN: 978-84-489-1944-3

Realista

Fantasia

Viatges

El pare de l’Adrià Brugués va marxar fa deu
anys, i des de llavors ha viscut amb la seva
mare negant l’absència del pare, sense
anomenar-lo, com si no hagués existit mai,
fins que la mort de l’àvia desencadena en
l’Adrià el desig irrefrenable de trobar-lo. La
mare li dirà el lloc on viu, Kenitra, i l’atzar
li posarà en safata la manera d’anar-hi.
L’Adrià viatjarà en un vaixell de càrrega. El
viatge per mar li permetrà acostar-se a un
món desconegut.

Quan l’Hipòlit Pinyol, ateu convençut,
mor en un desgraciat accident, descobreix que, de totes les religions del món,
només el budisme l’havia encertat amb
allò de l’espiritualitat, i que, si vol assolir el
nirvana, haurà de sotmetre’s a les lleis de
la reencarnació. En principi, el procés per
arribar-hi no li va semblar gaire complicat,
però un seguit de reencarnacions desafortunades i hilarants li van fer comprendre
que allò anava per llarg…

En Marc, un nen mallorquí, és capturat
pels corsaris i dut a Alger, on és venut
com a esclau. Afortunadament, va a parar a mans d’un vell metge que li ensenya
tot el que cal saber sobre la ciència de la
medicina i l’educa en la religió musulmana.
Quan el seu tutor mor, en Marc continua
els estudis de medicina i ajuda a fugir una
presonera mallorquina. Mentrestant, inicia
un seguit d’investigacions que el duran a
esbrinar qui va ser el traïdor que va fer que
els pirates posessin fi a la vida del seu pare.

Al-Rhazes,
el metge de la talaia
Autor: Antoni Oliver Ensenyat
Pàgines: 256
Codi comercial: 1452093
ISBN: 978-84-489-1937-5
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Com un miratge
Autora: Maria Mercè Roca
Pàgines: 128
Codi comercial: 1452088
ISBN: 978-84-489-1917-7
e-book: 3360027

El meu cor
es diu Àfrica
Autor: Víctor Mora
Pàgines: 128
Codi comercial: 1452087
ISBN: 978-84-489-1916-0

No mireu sota el llit
Autor: Jaume Cela
Pàgines: 112
Codi comercial: 1452081
ISBN: 978-84-489-1911-5

Realista

Viatges

Contes

El protagonista d’aquesta novel·la, un noi
d’un poble dels Pirineus, espera com cada
final de curs, amb curiositat, l’arribada dels
estiuejants. Aquest any tot és diferent perquè arriba la Salut, una noia de ciutat que
el fascina i que li fa descobrir alhora el desig i la traïció. I amb la Salut viu fascinat les
primeres vegades: l’amor, la gelosia, el desig, l’amistat, el desengany… Mentre que
ell és sentimental i noble, ella és sensual
i capriciosa. Després de l’estiu, però, quan
se separin, tots dos s’adonaran que han
canviat, perquè aquest primer amor viscut
els ha fet més madurs.

En Gerard i el seu equip estan especialitzats
en el rescat d’avions estavellats. Un dia reben l’encàrrec de rescatar un avió sinistrat
que, segons sembla, transporta un valuós
equip electrònic. Però, què conté en realitat,
aquell avió? Per què hi estan interessats,
també, un grup de bandits, una patrulla de
l’exèrcit del Zaire i una noia preocupada per
la vida dels animals? La sorpresa està assegurada en aquesta novel·la d’amor i aventures, l’acció de la qual es desenvolupa al bell
mig del cor de l’Àfrica.

En aquest llibre hi trobareu quatre histò
ries protagonitzades per personatges que
pertanyen a la literatura que vol fer por,
que pretén que, abans de ficar-nos al llit,
ens ajupim per guipar si a sota s’hi amaga
algun perill o algú que ens vol fer mal. Ara
bé, els personatges dels quals parlem no
en fan ni gota, de por, perquè ningú no se’ls
acaba de prendre seriosament. Es tracta
d’un vampir, un parell de fantasmes, una
mòmia d’un ballarí egipci i un home llop.
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La llum d’Artús

Raimon Portell

Pàgines: 384
Codi comercial: 1498209
ISBN: 978-84-489-4771-2

Pàgines: 352
Codi comercial: 1498174
ISBN: 978-84-489-4214-4
e-book: 3360073

Pàgines: 352
Codi comercial: 1498155
ISBN: 978-84-489-4292-2

Distòpia

Distòpia

Distòpia

La Rut està detinguda. En Marc
l’Anxova ha caigut en mans de
l’inspector Onagre. En Corsó es troba tancat en una cel·la. Un tren ha
deixat en Iazu a les portes del camp
de presoners, el forat més fosc de
l’Imperi. Els protagonistes de Camins
de nit i Camins d’aigua (els dos anteriors volums de la trilogia «La Llum
d’Artús») han d’afrontar perills imminents, cadascun en un racó diferent del continent. És una lluita a vida
o mort. I qualsevol altra missió que
s’haguessin proposat hauria semblat un caprici, un somni, un deliri.
Però l’aventura avança, ha de continuar, i la Rut insistirà, amb aquesta
tossuderia que l’ha portada tant al
nord. I els seus amics voldran fer-li
costat. I els seus enemics, un munt
d’enemics, intentaran de capturar-la.

La Rut és al castell de Montsegur.
Pot semblar que és en un refugi segur, però la guerra ha encès el continent i les forces que la persegueixen
són tossudes i tenen els tentacles
molt llargs. Encara que la Rut sap
que haurà d’enfrontar-se amb nous
reptes, no tot està a les seves mans.
Això sí, en Marc l’Anxova, el seu guia
i amic, està disposat a ajudar-la, encara que això comporti anar fins al
forat més fosc de l’Imperi.

La Rut ha de fugir. De qui? Cap on?
Per què? El lector sap el mateix que
ella. Sap que no té cap altra opció,
però no sap el motiu. Arrossega més
incerteses que respostes. Els secrets
fins i tot envolten aquells qui ajuden
la Rut, com el professor Argimon, en
Marc l’Anxova... Quin interès poden
tenir en la noia els qui la busquen?
On ha d’anar? Per què?
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El manuscrit de les bèsties

Jules Verne i la vida secreta
de les dones planta

10.000 petons
com a mínim

Autora: Ledicia Costas
Pàgines: 224
Codi comercial: 1498217
ISBN: 978-84-489-4884-9

Autor: Llorenç Capdevila
Pàgines: 224
Codi comercial: 1498210
ISBN: 978-84-489-4772-9

Terror

Narrativa

Realista

Dos germans orfes, l’Alfons i l’Esther
Dondridge, ingressen a l’estricta escola
de Saint Mary d’Ely (Anglaterra). La desaparició sobtada d’alguns dels alumnes
portarà els germans a una successió de
descobertes paoroses escrites amb la sang
dels innocents, en un mortal joc de falses
aparences. Aquesta novel·la no és tan sols
una novel·la de terror, sinó que també és
una novel·la que condueix a una profunda
reflexió sobre la intel·ligència posada al
servei de la maldat.

El 21 de maig de l’any 1884, a causa d’una
avaria, el iot de vapor de Jules Verne atraca
a la badia de Vigo, però la realitat és que
l’escriptor amaga una raó més important
per visitar la ciutat gallega. Verne busca
en Philipot, l’amo d’una apotecaria, que,
de ben segur, coneix el secret de les dones
planta. Aviat descobrirà, que la Violeta i la
Melissa, neta i dona d’en Phipipot, perta
nyen a aquesta antiga i estranya estirp de
dones que viuen a les illes Cies. Aquest secret mil·lenari que han aconseguit mantenir amagat, ara pot estar en perill. Misteri,
aventura i màgia ancestral en un trepidant
viatge contra rellotge.

A qui no li agraden, els petons?
La Paula és intel·ligent, alegre i té les coses clares. Llegeix còmics manga i mira
pel·lícules antigues. No suporta els hipòcrites i la seva família és complicada. A
en Cesc la vida no l’ha tractat gaire bé. El
seu món són els amics. Viu el present i no
pensa en el futur ni vol recordar el passat.
La Paula i en Cesc ens expliquen, per separat, el que fan i el que pensen. En aquesta
novel·la no hi trobareu una història d’amor
qualsevol. És la història de dos romàntics
que, entre cançons i pel·lícules, es pensen
que no s’enamoraran mai fins que, un dia,
acaben enamorant-se l’un de l’altre. Arribaran, però, a fer-se el petó que tant desitgen?

Autor: Jordi Folck
Pàgines: 272
Codi comercial: 1452076
ISBN: 978-84-489-1920-7
e-book: 3352076

PREMI barcanova

Recomanat en la llista

De literatura infantil i juvenil

WHITE RAVENS

LECTURA ACTIVA

PREMIO Lazarillo
De creación literaria

L’autor

L’autora

L’autor

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

terror
obsessió
gòtica
fantasia-realitat

fantasia
dones
aventures
llegendes
màgia
Jules Verne

romàntica
relacions virtuals
música
sentiments
xarxes socials
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Diumenge al matí,
al peu del salze

Selfies al cementiri

Quan arriba el moment

Autora: Maria Carme Roca
Pàgines: 160
Codi comercial: 1498152
ISBN: 978-84-489-4289-2
e-book: 3360062

Autora: Aina Sastre
Pàgines: 160
Codi comercial: 1498124
ISBN: 978-84-489-3925-0

Realista

Misteri

Fantasia

Una colla de companys i companyes són
convocats per Facebook a la mateixa casa
rural on van dur a terme les colònies de fi
de curs cinc anys enrere. Durant un cap
de setmana viuran plegats, aïllats de la
resta del món, compartint vivències i sentiments, i amb l’objectiu de desenterrar la
capsa que van enterrar després d’omplir-la
amb una sèrie d’objectes que simbolitzaven el passat i el futur que es començaven a construir. La capsa amb els secrets,
destapa sentiments contraposats. Hi ha
qui la vol obrir per aclarir els malentesos
i els complexos que l’han perseguit al llarg
d’aquests anys, i hi ha qui no ho vol, perquè
això significaria posar al descobert la seva
part més obscura.

El bell i antic cementiri de Malmö, al centre
de la ciutat, és el punt de trobada dels vius
virtuals. En Nils és un d’ells i està encantat
de ser-ho perquè pot dedicar-se a fer allò
que més li agrada: lligar. Els morts reciclats
tenen molts avantatges i quan els convé
apliquen el mode fantasma i passen desapercebuts. O no. Perquè la Siri, una noia
molt especial, els ha descobert. I a en Nils
no li ha fet cap gràcia, perquè no pot permetre que ningú sàpiga que existeix. Ells,
els vius virtuals, han de continuar sent una
llegenda.

La Lili és jove, se sent genial. Cada matí
es lleva amb una sensació molt tendra a
l’estómac i amb ganes de canviar i de fer el
món millor; també l’hi ajuda el fet d’estar
enamorada… Però no tot és alegria: la seva
família es desfà i, a més a més, ella està tenint uns malsons massa reals i terrorífics.
La Lili lluitarà pels seus ideals, per la seva
família i per les seves relacions, però no
està tan segura de sortir amb el cor intacte un cop ha descobert en els seus orígens
una història de bruixes. Una novel·la amb
un rerefons de fantasia. (14è Premi Barcanova. Modalitat juvenil.)

Autora: Dolors Garcia Cornellà
Pàgines: 152
Codi comercial: 1498099
ISBN: 978-84-489-3603-7
e-book: 3360032

Recomanat en la llista

WHITE RAVENS

PREMI barcanova

PREMI barcanova

PREMI barcanova

De literatura infantil i juvenil

De literatura infantil i juvenil

De literatura infantil i juvenil

L’autora

L’autora

L’autora

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

xarxes socials
l’enveja
els complexos
amistat

amor
manipulació
mentida
perfils psicològics

univers adolescent
amor
emocions
llegendes
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El pare és un Tarambana

El fil del funàmbul

La nit de la papallona

Autor: Xavier Vernetta
Pàgines: 144
Codi comercial: 1498109
ISBN: 978-84-489-3860-4
e-book: 3360036

Autor: Josep Lorman
Pàgines: 256
Codi comercial: 1498102
ISBN: 978-84-489-3605-1
e-book: 3360033

Autora: Margarida Aritzeta
Pàgines: 192
Codi comercial: 1498082
ISBN: 978-84-489-3347-0
e-book: 3360020

Realista

Realista

Realista

La Sònia Anguera viu amb la seva mare.
Els pares estan separats de fa anys; però,
què passa, eh? L’Anna Sicart, la mare de
la Sònia, haurà d’anar a Alemanya a fer un
tractament que durarà mesos. Bé, cap problema, oi? La Sònia pot anar a viure amb
el pare. On és en Jordi Anguera, el pare de
la Sònia? De vegades costa trobar-lo perquè és un músic molt conegut i, ja se sap,
l’home només té la música al cap i de vegades se li’n va el cap i no es recorda que
té una filla… Sort dels amics que ho fan tot
més fàcil! I també hi ha en Hans!

L’Agnès descobreix inesperadament que
els avantpassats del seu pare adoptiu van
ser negrers que compraven esclaus a les
costes africanes i els venien a l’Havana. I
ella és negra i d’origen cubà. Aquest descobriment la trasbalsa profundament i li fa
plantejar-se la seva identitat i les causes
de l’adopció. Enmig d’aquest conflicte, la
seva millor amiga li qüestiona la sexualitat.
Els orígens de l’Agnès, la seva negritud, la
seva sexualitat, la seva validesa com a ésser humà són qüestions que se li plantegen
de sobte i que li exigeixen una resposta. De
l’encert d’aquesta dependrà el seu futur.

La M. explora febrosament els xats per trobar algun dels seus amics desperts, però
és de matinada, tothom dorm i li queden
poques hores… La M. és un ésser lluminós i fràgil atret per les flames que estan
a punt de destruir-lo. Només li importa la
seva il·lusió: cantar, fer cançons, estimar…
La M. ha viscut una experiència molt dura,
a estones brutal. A poc a poc s’ha anat
desconnectant de tot i ha caigut presonera d’una bombolla interior. Li diuen que és
una desgràcia i un pendó i li han pres tot
el que té, començant per l’autoestima. I
ara busca en el web la clau d’un codi que li
permeti d’escapar-se.

PREMI barcanova

De literatura infantil i juvenil

LECTURA ACTIVA

Premi Guillem Cifre de Colonya

L’autor

L’autora

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

música
concerts
creixement personal
sentiments

identitat
rebel·lia
racisme
xarxes socials
indians

sentiments
amors
màfies
malalties mentals
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L’insòlit viatge
de Jerónimo d’Ayanz

Feliçment,
jo soc una dona

Autor: Lluís Llort
Il·lustrador: Oriol Malet
Pàgines: 192
Codi comercial: 1498079
ISBN: 978-84-489-3079-0

Autora: Maria Aurèlia Capmany
Pàgines: 384
Codi comercial: 1498167
ISBN: 978-84-489-4319-6

Aventures

Narrativa

Nuno Peixoto, el protagonista de Número
5. El submarí perdut, viu un munt d’expe
riències inoblidables juntament amb Silvana Darinka, la seva companya, i Agripina,
una bibliotecària jubilada amant de la ginebra i de la bona vida. En aquesta nova
aventura, Nuno és testimoni d’un viatge
en el temps d’un personatge del segle xvii,
l’inventor Jerónimo de Ayanz, una mena
de Leonardo da Vinci que apareix en el
segle xxi disposat a revolucionar la vida i
les emocions de tots els personatges que
l’envolten.
Els capítols centrals de la novel·la tenen un
tractament gràfic.

La Carola Milà, nascuda en començar el
segle xx, no lluita únicament per la igualtat, sinó, sobretot, per assolir l’equilibri
entre la seguretat econòmica i la llibertat
sense l’ajut dels homes. La Carola ha viscut intensament, unes vegades com a espectadora del teatre de la vida i unes altres
com a actriu. Quan, l’any 1968, retirada
a Mallorca, té l’ocasió de posar en escrit
els seus records, ho fa amb sinceritat i, a
través d’aquest personatge, Maria Aurèlia
Capmany presenta magistralment la so
cietat catalana del seu temps.
Edició comentada a cura de Montserrat
Palau

L’autor

Paraules clau

Paraules clau

humor
paròdia
novel·la gràfica
ficció

dones
sentiments
autoestima
superació

42

01_INT_Lectures_ESO_2020.indd 42

22/01/20 09:59

Edició
especial
Una novel·la que ja han
llegit dues generacions,
una baula que uneix
sentimentalment
els primers lectors
i els últims.

Autora:
Maria Mercè Roca
Il·lustradora:
Gisela Bombilà

+14
Pàgines: 128
Codi comercial: 1498208
ISBN: 978-84-489-4770-5

Realista

Paraules clau
primer amor
amistat
gelosia
confiança

“

El protagonista d’aquesta història és un noi d’un poble
del Pirineu. Espera, com cada final de curs, l’arribada
dels estiuejants. Però aquest estiu tot és diferent, perquè
arriba la Salut.
Els dos protagonistes són molt diferents: mentre ell és
sentimental, ella és capriciosa.
Quan passi l’estiu, tots dos hauran canviat.

L’autora

Es pot gaudir d’una ruta literària per Queralbs.
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Desconnexió

Reconnexió

Inconnexió

Autor: Neal Shusterman
Pàgines: 432
Codi comercial: 1498065
ISBN: 978-84-489-3261-9
e-book: 3360023

Autor: Neal Shusterman
Pàgines: 512
Codi comercial: 1498088
ISBN: 978-84-489-3448-4
e-book: 3360024

Autor: Neal Shusterman
Pàgines: 528
Codi comercial: 1498104
ISBN: 978-84-489-3822-2
e-book: 3360035

Distòpia

Distòpia

Distòpia

Un conflicte llarg i sagnant als Estats Units
va concloure amb una resolució esgarrifosa: la vida humana es considerarà inviolable des del moment de la concepció fins
que l’infant compleixi tretze anys. Entre
els tretze i els divuit anys, els pares poden
decidir «avortar» de manera retroactiva
amb la condició que des d’un punt de vista
tècnic no morin. Aquest procés s’anomena
«desconnexió».
En Connor, la Risa i en Lev potser aconseguiran escapar-se.

Gràcies a en Connor, en Lev i la Risa la població ja no pot continuar mirant cap a un
altre costat. Potser la desconnexió servirà
per alliberar la societat d’adolescents problemàtics i, al mateix temps, per nodrir-la
d’òrgans molt necessaris per als trasplantaments. En Connor no dona l’abast dirigint un refugi per als ASP, nois que, com
ell, han fugit de la reconnexió. La Risa, paralitzada de cintura en avall no vol ser una
càrrega per al noi. I en Lev, forma part d’un
moviment clandestí que vol rescatar delmes. Un d’ells serà traït. L’altre s’escaparà.
I el tercer farà un sorprenent descobriment
sobre què s’amaga darrere la desconnexió.

En Connor i en Lev fugen de l’assalt al Cementiri, l’últim refugi dels amenaçats per
la desconnexió. Però per primera vegada,
no solament estan fugint d’alguna cosa;
van buscant informació que esperen obtenir d'una dona que la Ciutadania Proactiva ha intentat esborrar de la història. Si
aconsegueixen trobar-la, potser podran
localitzar la clau que els permeti posar fi
a la desconnexió. En Cam, el noi retrobat,
també té plans en contra de l’organització
que el va crear, perquè sap que aquesta
és una manera de mostrar a la Risa el que
sent per ella. Amb l’Autoritat Juvenil i els
venjatius pirates de parts perseguint-los,
els seus camins es trobaran d’una manera
explosiva.

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

identitat
supervivència
amistat
el propi cos

identitat
supervivència
amistat
el propi cos

identitat
supervivència
amistat
el propi cos
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NOVETAT

El retrat de Dorian Gray
Autor: Oscar Wilde
Il·lustrador: Goyo Rodríguez
Pàgines: 200
Codi comercial: 1403034
ISBN: 978-84-489-5205-1

NOVETAT

L’estrany cas del Dr. Jekill
i Mr. Hyde
Autor: Robert L. Stevensson
Il·lustrador: Xavier Bonet
Pàgines: 136
Codi comercial: 1403033
ISBN: 978-84-489-5204-4

NOVETAT

Els miserables
Autor: Victor Hugo
Il·lustrador: David Sierra
Pàgines: 192
Codi: 1403032
ISBN: 978-84-489-5203-7

Narrativa

Terror

Narrativa

Dorian Gray és un jove d’una bellesa extraordinària i d’una personalitat innocent,
que, després d’observar el seu retrat, queda fascinat per la seva pròpia imatge. Quan
li aconsellen que aprofiti al màxim aquests
dons, pren consciència del pas del temps
i del fet que, tard o d’hora, els perdrà. A
partir d’aquest moment, la seva actitud
canvia i es torna cruel. No dubtarà a l’hora
de tractar als altres amb menyspreu i fer
servir el seu atractiu per aconseguir tot
allò que vol. El seu comportament malvat
no es reflecteix en el seu rostre, però sí en
el retrat que guarda en un lloc ben amagat
perquè el seu secret no es descobreixi.

«Vaig estar-me uns moments davant del
mirall…», diu en Henry Jekyll en la seva
confessió. Sembla que vulgui esbrinar qui
hi ha a l’altre costat del mirall. Soc jo el qui
s’hi reflecteix o és l’altre que és dins meu?
Com soc realment? Com vull ser? Com
creuen que soc, els altres? Totes aquestes
preguntes se les va plantejar també Robert L. Stevenson quan va decidir escriure
aquesta novel·la. Una novel·la que no deixa
impassible ni un segon el lector i manté
l’interès fins a l’última pàgina.

Els miserables és, sens dubte, l’obra més
coneguda de Víctor Hugo que es va convertir en un clàssic de la literatura des del
mateix moment de la seva publicació. Alguns moments narratius són d’una força
tan extraordinària que romanen gravats en
la memòria dels lectors. No és estrany que
Els miserables mai no hagi deixat de ser una
novel·la immensament popular i que hagi
estat una de les obres més adaptades de la
història del cinema i hagi, fins i tot, donat
peu a un dels musicals més famosos de
tots els temps.

dossier per a la

dossier per a la

dossier per a la

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

clàssics universals
eterna joventut
hedonisme
maldat
vanitat
novel·la gòtica
Oscar Wilde

clàssics universals
misteri
novel·la negra
dualitat
Robert L. Stevenson

clàssics universals
justícia
amor
ètica
social
musicals
Víctor Hugo
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Curial i Güelfa

Robinson Crusoe

Moby Dick

Autor: Anònim
Il·lustradora: Àngels Ruiz
Pàgines: 152
Codi: 1403031
ISBN: 978-84-489-4781-1

Autor: Daniel Defoe
Il·lustrador: Pedro Simón
Pàgines: 152
Codi comercial: 1403030
ISBN: 978-84-489-4780-4

Autor: Herman Melville
Il·lustrador: Goyo Rodríguez
Pàgines: 168
Codi: 1403029
ISBN: 978-84-489-4779-8

Novel·la cavalleresca

Aventures

Aventures

Curial, que procedeix d’una família humil,
després de fugir de casa, entra al servei
del marquès de Montferrat. Allà, la jove
vídua Güelfa, s’enamora del jove i decideix
ajudar-lo perquè pugui esdevenir un gran
cavaller, un cortesà i un home important.
Curial, amb l’ajut de Güelfa, no solament
adquireix habilitat en l’ús de les armes,
sinó que, esdevé també filòsof, músic i
poeta. La novel·la és la crònica d’una ascensió social, marcada per la difícil relació
de Curial amb Güelfa: Güelfa ajuda Curial,
i li exigeix, a canvi, fidelitat pròpia de la relació clàssica entre senyor i vassall. Però, a
més a més, el considera pràcticament com
si fos de la seva propietat, ja que ella l’ha
fet com és, i no està disposada a perdonarli cap traïció, real o imaginària.

Les aventures de Robinson Crusoe comencen un dia en el qual, desobeint la voluntat
del seu pare, que vol que estudiï lleis, el
jove decideix acompanyar un amic en un
viatge per mar. Aquesta primera experiència desperta en el protagonista ànsies per
conèixer món: Robinson s’embarcarà en
diferents expedicions. En un d’aquests periples, el vaixell mercant en el qual viatja,
naufraga i el jove mariner és l’únic supervivent. Perdut en una illa deserta, haurà de
sobreviure a les necessitats més elementals de la vida i superar nombroses adversitats: tempestes, fam… i, sobretot, solitud.
Una solitud que l’acompanyarà durant més
de vint-i-vuit anys.

L’Ishmael és un jove mariner que relata la
història de l’expedició del vaixell Pequod.
Sota el comandament del pertorbat capità Ahab, la tripulació va a la recerca d’una
ferotge i gegantina balena blanca, Moby
Dick, que regna a les profunditats de l’oceà
Pacífic i que ha posat fi a la vida de nombrosos pescadors i mariners. El mateix
Ahab ha estat una de les seves víctimes.
Ple d’odi, el capità jura venjança. Herman
Melville descriu magistralment el periple
a la recerca de Moby Dick, el principal
personatge d’una història d’aventures fascinant, d’una obra mestra de la literatura
universal.

dossier per a la

dossier per a la

dossier per a la

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

clàssics universals
cavallers
literatura cavalleresca
amor
fidelitat

clàssics universals
viatges
naufragis
supervivencia
Daniel Defoe

clàssics universals
balenes
navegants
aventures
Moby Dick
Herman Melville
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Tirant lo Blanc

El viatges de Gulliver

Orgull i prejudici

Autor: Joanot Martorell
Il·lustrador: Juan Manuel Moreno
Pàgines: 184
Codi comercial: 1403028
ISBN: 978-84-489-4603-6

Autor: Jonathan Swift
Il·lustrador: Dani Padrón
Pàgines: 168
Codi comercial: 1403027
ISBN: 978-84-489-4602-9

Autora: Jane Austen
Il·lustradora: Mónica Armiño
Pàgines: 184
Codi comercial: 1403026
ISBN: 978-84-489-4371-4

Novel·la cavalleresca

Aventures

Realista

Aquest és un dels grans clàssics de la literatura catalana —escrit per Joanot Martorell— que narra les aventures del cavaller
Tirant lo Blanc, des que comença la seva
vida com a cavaller errant, fins que esdevé
un cap militar i un esplèndid estrateg. Es
tracta d’una història de guerra, però també
d’amor per la seva estimada Carmesina, en
què els personatges canvien, evolucionen,
dubten, s’equivoquen, tenen moments de
feblesa... En definitiva: són humans. Tirant
lo Blanc és una novel·la cavalleresca més
que no pas un llibre de cavalleries.

Gulliver viatja a fabulosos indrets com
Liliput, on serà fet captiu pels seus diminuts habitants; o Brobdingnag, habitat per
gegants; o l’illa voladora de Laputana, on
viuen científics esbojarrats; o al país dels
houyhnhnms, on els cavalls dominen els
homes. Els viatges de Gulliver és un clàssic
de les aventures però també una sàtira sobre el comportament dels homes.

Les germanes Bennet, que viuen a
l’Anglaterra del segle xviii, són cinc noies
en edat de casar-se; la seva existència es
revoluciona amb l’arribada de l’atractiu i ric
Charles Bengley i del seu amic Darcy. Serà
aquest darrer personatge qui s’emportarà
els menyspreus d’Elisabeth Bennet, una
de les germanes. Malgrat tot, a poc a poc,
s’aniran coneixent i l’actitud de tots dos es
relaxarà fins que començaran a sentir-se
fortament atrets. Adaptació de la novel·la
de Jane Austen que manté el millor de la
galeria de personatges i la crítica a la rigidesa social de l’època en què fou escrita.

dossier per a la

dossier per a la

dossier per a la

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

clàssics catalans
cavallers
lleialtat
amor
Joanot Martorell

clàssics universals
aventures
viatges
imaginació
Gulliver
Jonathan Swift

clàssics universals
dones
amor
sentiments
Jane Austen
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Les mil i una nits

Dràcula

El llibre de la Selva

Autor: Anònim
Il·lustrador: Daniel Montero Galán
Pàgines: 144
Codi comercial: 1403025
ISBN: 978-84-489-4268-7

Autor: Bram Stoker
Il·lustrador: Javier Olivares
Pàgines: 192
Codi comercial: 1403024
ISBN: 978-84-489-4267-0

Autor: Rudyard Kipling
il·lustradora: Ximena Maier
Pàgines: 152
Codi comercial: 1403023
ISBN: 978-84-489-4266-3

Fantasia

Terror

Aventures

Xahrazad va salvar la seva vida explicant
un conte cada vespre al visir. Aquells relats
van passar de generació en generació com
un tresor preuat que omplia de fantasia
la ment de tots aquells que els escoltaven o els llegien. En aquesta adaptació hi
trobareu una recopilació de les narracions
que explicava Xahrazad, amb la mateixa
atmosfera de màgia i amb la singularitat
d’uns personatges que ha fet somiar nombrosos lectors.

Jonathan Harker, un agent immobiliari,
viatja a Transsilvània per atendre els negocis d’un estrany noble romanès. El jove
Jonathan acabarà sent presoner del comte
Dràcula i descobrirà, a poc a poc, la terrible
naturalesa del seu captor i els seus plans
per estendre el seu poder des de Londres
i crear altres éssers de la seva mateixa espècie. Aquesta és una adaptació de Dràcula, el famós clàssic de Bram Stoker, que
conserva tots els seus matisos i la tensa
atmosfera de misteri tan característica.

Mowgli és un nen molt petit que és trobat
per una bandada de llops enmig de la selva
els quals el salven de les urpes del temut
Shere Khan, un enorme i ferotge tigre. Amb
els llops i amb altres animals de la selva,
com l’os blanc Baloo o la pantera Bagheera, creixerà i viurà moltes aventures. A més
a més de conèixer la seva historia, també
coneixerem la d’en Rikki-tikki-tavi, una
mangosta molt valenta o la història d’en
Toomai, un nen que somia ser un domador
d’elefants.

dossier per a la

dossier per a la

dossier per a la

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

clàssics universals
orient
llegendes
sentiments
Xahrazad
Aladí

clàssics universals
terror
amor
mort
Dràcula
Bram Stoker

clàssics universals
selva
Premi Nobel
Rudyard Kipling
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Hamlet

Els tres mosqueters

Llibre de les bèsties

Autor: William Shakespeare
Il·lustrador: Óscar Tomás Pérez Sánchez
Pàgines: 144
Codi comercial: 1403022
ISBN: 978-84-489-3866-6

Autor: Alexandre Dumas
Il·lustradora: Maripaz Villar López
Pàgines: 160
Codi comercial: 1403021
ISBN: 978-84-489-3865-9

Autor: Ramon Llull
Il·lustradora: Gisela Bombilà
Pàgines: 80
Codi comercial: 1403020
ISBN: 978-84-489-3864-2

Teatre

Aventures

Contes i Rondalles

El príncep Hamlet, després de la mort del
seu pare, el rei de Dinamarca, cau en una
profunda malenconia perquè la seva mare
s’ha casat amb el seu oncle Claudi, que ara
és el nou monarca. Una nit, Hamlet veu
l’espectre del seu pare –que li confessa
que ha estat assassinat pel seu germà per
tal d’aconseguir el tron i per casar-se amb
la reina– i li demana que es vengi de Claudi. Aquest fet provoca en el seu interior un
xoc brutal entre les seves conviccions morals i la cruesa de la veritat que li ha estat
revelada i que l’obliga a actuar. Què fer?
Difícil qüestió… L’any 2016 es van commemorar 400 anys de la mort de William
Shakespeare.

D’Artagnan arriba a París amb l’esperança
de convertir-se en mosqueter del rei.
Abans d’aconseguir el seu propòsit, es
veurà immers en tota mena de conflictes,
que afrontarà amb l’ajut de tres mosqueters: l’impertèrrit Athos, el forçut i fatxenda Porthos i el refinat Aramis. Enfrontats
sovint al totpoderós cardenal Richelieu,
salvaran l’honor de la reina Anna d’Àustria.
Dols, espies, misteris, amor i molt més en
aquest clàssic d’aventures.

Ramon Llull va escriure aquesta història fa
més de 700 anys i la va incloure en el llibre
Fèlix o Llibre de meravelles. Amb aquesta
obra, Llull volia que els homes canviessin
les seves conductes equivocades. I, per
fer-ho d’una manera fàcil, va fer servir les
faules, un recurs molt habitual en aquella
època. En aquesta narració, els animals
reprodueixen de manera simbòlica el comportament de la societat humana. Després
de l’elecció del Lleó com a rei, l’astuta Guineu ordeix un seguit d’intrigues per aconseguir el control del poder.

dossier per a la

dossier per a la

dossier per a la

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

clàssics universals
tragèdia
venjança
William Shakespeare
The Globe

clàssics universals
amor
amistat
lleialtat
D'Artagnan
Alexandre Dumas

clàssics catalans
bestiari
faules
poder
conflictes
Ramon Llull
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Frankenstein

L’auca del senyor Esteve

Cyrano de Bergerac

Autora: Mary W. Shelley
Il·lustrador: Luis Miguez Ybarz
Pàgines: 168
Codi comercial: 1403019
ISBN: 978-84-489-3492-7

Autor: Santiago Rusiñol
Il·lustrador: Josep Rodés
Pàgines: 160
Codi comercial: 1403018
ISBN: 978-84-489-3491-0

Autor: Edmond Rostand
Il·lustrador: Jordi Vila Delclòs
Pàgines: 144
Codi comercial: 1403017
ISBN: 978-84-489-3490-3

Terror

Realista

Teatre

Mary W. Shelley va començar a gestar
aquesta novel·la l’estiu de 1816 en unes
circumstàn
cies extraordinàries que van
afavorir aquest relat de terror, el qual aborda temes fonamentals de la naturalesa
humana plenament vigents en la societat
actual. Frankenstein narra la història d’un
jove científic que, obsessionat per conèixer el principi de la vida, decideix crear un
organisme viu. El resultat del seu terrible
experiment serà una «criatura demoníaca
gegantina i repugnant». A partir d’aquest
moment, la vida de Víctor s’omplirà de dolor i desesperança.

Habitant del barri menestral per excel·lèn
cia, el barri de la Ribera, i propietari de la
merceria La Puntual, el senyor Esteve,
protagonista de l’obra de Santiago Rusiñol, és un personatge immòbil en una
Barcelona canviant a la qual li costa adaptar-se, i que té a dins de casa l’element
pertorbador en la persona d’en Ramonet,
besnet de la saga, el qual no vol seguir la
tradició familiar perquè es vol dedicar a
l’escultura.

Cyrano de Bergerac és una de les obres de
teatre franceses més populars de tots els
temps. Edmond Rostand va saber crear un
personatge inoblidable: fatxenda i, alhora,
tendre; duelista i bel·licós, però d’una gran
noblesa; hàbil tant amb l’espasa com amb
la paraula; profundament enamorat, però
acomplexat per un nas excessiu. I, sobretot, capaç del sacrifici més gran.

dossier per a la

dossier per a la

dossier per a la

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

clàssics universals
novel·la gòtica
misteri
lleialtat
amor
amistat
Mary W. Shelley

clàssics catalans
auca
el Modernisme
Santiago Rusiñol

clàssics universals
amor
complexos personals
Cyrano
Edmond Rostand
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El castell dels Tres Dragons

Capitans intrèpids

Autor: Serafí Pitarra
Il·lustradora: Maria Espluga
Pàgines: 128
Codi comercial: 1403015
ISBN: 978-84-489-3300-5

Autor: Rudyard Kipling
Il·lustradora: Anna Clariana
Pàgines: 144
Codi comercial: 1403014
ISBN: 978-84-489-3299-2

Ciència-ficció

Teatre

Aventures. Viatges

Vint mil llegües de viatge submarí és un
clàssic de la literatura universal que narra
un viatge fantàstic al fons marí. Una expedició formada per científics i per experts
homes de mar s’embarca per capturar un
estrany i enorme cetaci que no fa més que
causar destrosses. Però l’estrany ésser no
és cap cetaci sinó un submarí prodigiós, el
Nautilus, capitanejat pel capità Nemo, un
personatge misteriós.

El castell dels Tres Dragons és una de les
obres més populars i més conegudes del
teatre còmic català que va ser de molta
moda a Catalunya l’any en què va ser estrenada (1865). L’autor, Frederic Soler, que
la va signar amb el pseudònim de Serafí
Pitarra, ens presenta un típic triangle amorós: dos personatges nobles, Don Gualter i
Don Fadric, lluiten per l’amor de la mateixa
dama, Donya Flora, una rica pubilla òrfena,
afillada dels barons dels Tres Dragons. Per
aconseguir-la, gairebé s’hi valdrà tot: intrigues, mentides, raptes…

La novel·la ens explica la història d’un noi
ric que viatja en transatlàntic. Un accident
fortuït el fa caure al mar i és rescatat per
un vaixell de pesca, en el qual passarà
l’estiu. Allà aprendrà el que és la dura lluita
diària per sobreviure enmig d’un oceà brau
i perillós, però que també ofereix un ample horitzó de somnis i llibertat. En la seva
experiència hi haurà lloc per a l’amistat i
per prendre consciència del paper que
l’individu desenvolupa dins el grup humà.

Vint mil llegües
de viatge submarí
Autor: Jules Verne
Il·lustrador: Max Hierro
Pàgines: 168
Codi comercial: 1403016
ISBN: 978-84-489-3301-2

dossier per a la

dossier per a la

dossier per a la

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

clàssics universals
la por
el mar
viatges
Jules Verne

clàssics catalans
humor
la paròdia
la Renaixença
Serafí Pitarra

clàssics universals
viatges
mar
pirates
Premi Nobel
Rudyard Kipling
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Mar i cel

L’illa del tresor

Autor: Àngel Guimerà
Il·lustradora: Montse Español
Pàgines: 120
Codi comercial: 1403013
ISBN: 978-84-489-3144-5

Autor: Robert Louis Stevenson
Il·lustradora: Montserrat Batet
Pàgines: 168
Codi comercial: 1403012
ISBN: 978-84-489-3123-0

Teatre

Aventures. Viatges

Mar i cel és una de les tragèdies romàntiques més conegudes d’Àngel Guimerà,
que consolidà la seva carrera com a dramaturg i li donà fama internacionalment.
L’obra narra l’amor impossible entre un
pirata sarraí i una jove cristiana. Ambdós
intueixen que la seva història els arrossega
cap a un desenllaç terrible, però, malgrat
això, prenen la decisió d’arribar fins al final.
Portada a l’escena teatral en moltes ocasions, l’adaptació musical de l’obra per la
companyia Dagoll Dagom, amb una posada en escena espectacular, tingué un èxit
sense precedents.

L’illa del tresor és una de les més importants novel·les d’aventures de la literatura
universal. La fascinació pels mapes portà
Robert L. Stevenson a escriure, un matí
d’estiu de 1881, unes paraules premonitòries en un d’aquests: Illa del Tresor. Així
comença la gran aventura que viuran el
jove Jim Hawkins, el capità Smollett, el
doctor Livesey i un «peculiar» cuiner: John
Silver. Tots aquests personatges viatjaran a
bord de La Espanyola en la cerca del tresor
del capità Flint.

dossier per a la

dossier per a la

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

Paraules clau

Paraules clau

clàssics catalans
amor
pirates
conflictes
Àngel Guimerà

clàssics universals
viatges
pirates
misteri
R. L.Stevenson
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Alícia al país
de les meravelles

Les aventures
de Huckleberry Finn

Autor: Lewis Carroll
Il·lustrador: Iban Barrenetxea
Pàgines: 144
Codi comercial: 1403011
ISBN: 978-84-489-3122-3

Autor: Mark Twain
Il·lustrador: Carles Arbat
Pàgines: 168
Codi comercial: 1403010
ISBN: 978-84-489-3121-6

Fantasia

Aventures

Teatre

Des del primer moment, el relat d’Alícia
al país de les meravelles es converteix en
un dels llibres més llegits del món. Lewis
Carroll ens convida a viatjar, guiats per
una nena, l’Alícia, a un món màgic on tot
és possible i res no és com un espera. En
el seu viatge imaginari, l’Alícia coneixerà
criatures estranyes que posaran a prova
els seus sentiments i la seva curiositat.

Huckleberry Finn, l’amic de Tom Sawyer,
és un noi que prefereix voltar al seu aire.
La vida d’en Huck no és gens fàcil i decideix escapar de tot plegat i començar un
viatge pel riu Mississipí. En el seu periple
l’acompanyarà en Jim, un esclau negre
que busca la seva llibertat; junts viuran
increïbles aventures i naixerà una especial amistat.

Romeu i Julieta és una de les obres més
famoses de la literatura universal. Romeu
Montesco coneix Julieta en una festa organitzada per la seva família: els Capuleto.
Romeu, que assisteix a la festa emmascarat, s’acosta a Julieta. Sorgeix aleshores
un amor apassionat entre els joves de les
dues famílies rivals, que donarà lloc a un
conflicte de conseqüències fatals per als
amants.

dossier per a la

dossier per a la

Romeu i Julieta
Autor: William Shakespeare
Il·lustrador: Álex Kirschner
Pàgines: 128
Codi comercial: 1403009
ISBN: 978-84-489-3044-8

dossier per a la

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

clàssics universals
humor
conflictes
fantasia
Lewis Carroll

clàssics universals
viatges
amistat
llibertat
Mississipí
Mark Twain

clàssics universals
amor
tragèdia
William Shakespeare
The Globe
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Les aventures de Tom
Sawyer
Autor: Mark Twain
Il·lustrador: Carles Arbat
Pàgines: 152
Codi comercial: 1403008
ISBN: 978-84-489-3043-1

Oliver Twist
Autor: Charles Dickens
Il·lustradora: Mónica Armiño
Pàgines: 160
Codi comercial: 1403007
ISBN: 978-84-489-3042-4

Aventures

Aventures

Aquesta és la història d’un estiu d’entremaliadures, diversió i amistat. És la història
de Tom Sawyer, el nen que ens portarà a la
riba del riu Mississipí, a casa de la seva tia
Polly, des d’on sortirà per córrer aventures
amb els seus amics Huck i Joe; també ens
farà conèixer l’escola, amb el seu mestre,
el senyor Dobbins, i el seu amor, la bonica
Becky…

Oliver Twist és una de les primeres novel·les
socials de la història de la literatura. Oliver
Twist és un noi orfe perdut ens els baixos
fons de la ciutat de Londres. Aquest personatge serveix a Dickens per fer un retrat
del món de l’hampa, de la misèria i de la
hipocresia de la societat del segle xviii.

dossier per a la

L’any 2020 es commemora el 150 aniversari de la mort de Charles Dickens.

dossier per a la

d´activitats LECTURA

d´activitats LECTURA

Paraules clau

Paraules clau

clàssics universals
amistat
racisme
Mississipí
Mark Twain

clàssics universals
treball
infantil
revolució
industrial
Charles Dickens
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Mar i cel

Llibre de les bèsties

Autor: Àngel Guimerà
Pàgines: 160
Codi comercial: 1452206
ISBN: 978-84-489-5222-8
e-book: 3360016

Autor: Ramon Llull
Pàgines: 112
Codi comercial: 1452174
ISBN: 978-84-489-2770-7

Teatre

Fantasia

Cavalleries

Mar i cel, una de les tragèdies romàntiques
més conegudes d’Àngel Guimerà, narra la
història d’amor impossible entre en Saïd,
un pirata sarraí, i la Blanca, una jove cristiana a qui ha capturat en el darrer abordatge. La història succeeix en ple segle xvii,
en un vaixell que es dirigeix a Alger, i els
diferents personatges esdevenen testimonis consternats d’aquest amor impossible
entre en Saïd i la Blanca. En aquesta obra
es tracta un tema recurrent en Guimerà, i
que ell va viure personalment: el mestissatge i el xoc entre dues cultures diferents.

En aquesta novel·leta, els animals són els
protagonistes, reprodueixen de manera
simbòlica el comportament de la societat
humana. Després de l’elecció del Lleó com
a rei, Na Renard, astuta, ordeix un seguit
d’intrigues per aconseguir el control del
poder. La història, de gran moralitat, està
brodada amb petites faules que fan aprofundir la trama general, menada amb gran
habilitat per Ramon Llull.

Es tracta de divuit capítols corresponents
a les aventures de Tirant lo Blanc a l’Imperi
grec, en els quals s’intercalen les aventures cavalleresques i les campanyes militars amb els amors de Tirant i Carmesina.
La prosa, amena, familiar, amb diàlegs
abundants i expressius, és un viu reflex
de la realitat de l’època. Els personatges,
versemblants, tractats amb una gran força, atenyen la categoria d’herois. Heus ací
una de les millors novel·les de la literatura
catalana, que ha arribat a ser un clàssic
universal.

Tirant lo Blanc
a l’Imperi grec
Autor: Joanot Martorell
Pàgines: 192
Codi comercial: 1452150
ISBN: 978-84-489-2480-5

LECTURA ACTIVA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

lleialtat
amor
pirates
moriscos
Àngel Guimerà

bestiari
poder
conflictes
faules
Ramon Llull

cavallers
lleialtat
amor
Joanot Martorell
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Antologia poètica
Miquel Martí i Pol

Antologia general
de la poesia catalana

Autor: Miquel Martí i Pol
Pàgines: 240
Codi comercial: 1452135
ISBN: 978-84-489-2073-9

Diversos autors
Pàgines: 160
Codi comercial: 1452109
ISBN: 978-84-489-1976-4

Poesia

Poesia

Poesia

Vida, història i temps són les tres paraules
que l’autor d’aquesta antologia ha escollit
per definir la poesia de Miquel Martí i Pol,
el poeta més llegit, conegut i estimat de
la poesia catalana contemporània. La selecció i exposició dels poemes d’aquesta
antologia, que respecta el moment en què
l’autor els va concebre, volen mostrar i
demostrar l’absoluta coherència interior,
humana i poètica d’un home que ha fet
de la seva vida poesia. La tria ha estat a
cura d’Àlex Broch, prestigiós crític literari
i profund coneixedor de l’obra de Miquel
Martí i Pol.

Aquesta antologia, concebuda com una
iniciació a la poesia de tots els temps en
llengua catalana, presenta una mostra representativa d’autors i poemes, agrupats
per etapes. En la tria, s’ha donat prioritat
a la lírica i a la temàtica amorosa, i això,
juntament amb les ajudes per facilitar la
comprensió dels textos, és un al·licient
perquè el lector del nostre temps connecti
amb la poesia i es decideixi a capbussar-se
en aquesta rica parcel·la de la literatura.

Terra baixa és un drama en prosa d’Àngel
Guimerà que planteja magistralment
l’oposició entre el pla corromput (la ter
ra baixa) i la muntanya incontaminada (la
terra alta). El protagonista, en Manelic,
és cridat per casar-se amb la Marta, una
noia de la terra baixa que fins aleshores
havia estat obligada a mantenir relacions
íntimes amb el seu amo, en Sebastià. La
Marta, envilida per la relació forçada amb
en Sebastià, troba en l’amor d’en Manelic
la força per esdevenir lliure i trencar la dependència que la subjectava a en Sebastià.

LECTURA ACTIVA

Terra baixa
Autor: Àngel Guimerà
Pàgines: 128
Codi comercial: 1452066
ISBN: 978-84-489-1589-6

LECTURA ACTIVA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

sentiments
poesia
Miquel Martí i Pol

poesia catalana

sentiments
conflictes
amor
opressió
Àngel Guimerà
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Frankenstein

Dràcula

Autora: Mary W. Shelley
Pàgines: 336
Codi comercial: 1452183
ISBN: 978-84-489-3038-7

Autor: Bram Stoker
Pàgines: 416
Codi comercial: 1452170
ISBN: 978-84-489-2679-3

Terror

Terror

Misteri

Frankenstein, un savi que es dedica a fer
experiments científics, dona vida a un ésser constituït amb diversos membres que
recupera de cadàvers. De la seva creació
en surt un monstre solitari, de proporcions
increïblement desmesurades, que acaba
sent temut i odiat per tothom. Un bon dia,
el monstre, per venjança, mata el germà
i la futura esposa del seu creador. Llavors
comença una incansable persecució per
tal de posar fi a la seva vida.

El viatge d’en Jonathan Harker al castell del
comte Dràcula havia d’haver estat un viatge de negocis i plaer. Però, abans d’arribarhi, el jove intueix terribles secrets i, ja al
castell, viu un seguit d’experiències que
superen qualsevol fantasia. El pervers Dràcula ha gaudit de la paciència dels segles
per ordir amb cura el seu trasllat a Anglaterra. La descoberta d’aquesta intriga angoixa tant el jove Harker, que cau en una
follia transitòria, impotent davant la malignitat i els poders del vampir.

«Quan el senyor Hiram B. Otis, ministre
americà, va comprar Canterville Chase,
tothom va advertir-li que feia una bogeria,
perquè no hi havia dubte que el lloc estava
embruixat.» Tanmateix, qui realment havia
de témer l’arribada de la família Otis era el
pobre fantasma que habitava la casa, perquè sempre acabava sent la joguina dels
dos fills dels nous propietaris. A més d’«El
fantasma de Canterville», el llibre recull «El
crim de lord Arthur Savile», «L’esfinx sense
secret» i «El model milionari», narrats amb
humor i sàtira.

El fantasma de Canterville
i altres relats
Autor: Oscar Wilde
Pàgines: 144
Codi comercial: 1452149
ISBN: 978-84-489-2479-9

LECTURA ACTIVA

LECTURA ACTIVA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

gòtica
mite
terror
Mary W. Shelley

gòtica
amor
mort
Bram Stoker

intriga
por
superstició
misteri
fantasmes
Oscar Wilde
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La volta al món en 80 dies

El gos dels Baskerville

El gat negre i altres relats

Autor: Jules Verne
Pàgines: 336
Codi comercial: 1452139
ISBN: 978-84-489-2365-5

Autor: Arthur Conan Doyle
Pàgines: 272
Codi comercial: 1452136
ISBN: 978-84-489-2081-4

Autor: Edgar Allan Poe
Pàgines: 256
Codi comercial: 1452091
ISBN: 978-84-489-1938-2

Viatges

Misteri

Terror

Hi ha moments en què Phileas Fogg, tot i la
seva característica flegma britànica, no pot
resistir la temptació de donar un cop de
puny a Fix, un policia especialment tossut.
Fogg, per aconseguir de fer la volta al món
en 80 dies, utilitzarà tots els mitjans de
locomoció que tindrà al seu abast: trens,
vaixells, cotxes i fins i tot un elefant i un trineu. Però aquesta volta al món, en què es
combinen l’humor, l’aventura i l’heroisme,
reserva al lector una altra sorpresa: el sol li
fa guanyar, inesperadament, l’aposta que li
havia fet perdre el policia.

Cada vespre, sir Charles Baskerville acostumava a passejar pels voltants de la seva
mansió, fins que una nit el seu majordom
el va trobar mort. La policia no va trobar ni
rastre de violència, tot i que un testimoni
assegurava haver sentit els crits aterrits de
sir Charles. El doctor Mortimer, un dels primers a acudir al lloc dels fets, va descobrir
una cosa que el va deixar paralitzat: al costat del cos hi havia les petjades d’un gos
gegantí. El doctor Mortimer, insatisfet amb
les investigacions policials, demana ajuda
a Sherlock Holmes.

Un dels trets més característics en el
tractament del terror dins l’obra narrativa
d’Edgar Allan Poe és la barreja d’elements
pròpiament terrorífics amb altres que només ho són d’una manera indirecta. En els
relats que integren aquest volum –entre
els quals es troben alguns dels més memorables de l’autor– hi ha tot un ventall de
maneres d’apropar-se a la literatura de ter
ror: espais tancats, amors fúnebres, tombes, cadàvers…

LECTURA ACTIVA

LECTURA ACTIVA

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

aventures
fidelitat
viatges
repte
Jules Verne

misteri
policíaca
Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle

relats
terror
Edgar Alan Poe
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L’estrany cas del
Dr. Jekyll i Mr. Hyde
Autor: Robert L. Stevenson
Pàgines: 120
Codi comercial: 1452083
ISBN: 978-84-489-1913-9

L’illa del tresor
Autor: Robert L. Stevenson
Pàgines: 304
Codi comercial: 1452082
ISBN: 978-84-489-1912-2

Terror

Aventures

Publicada l’any 1886, aquesta novel·la
presenta un cas curiós de desdoblament
de personalitat. Aquest desdoblament es
manifesta també d’una manera física: Jekyll es converteix en Hyde, una persona
monstruosa, deforme i repugnant que recorre, en les nits fredes i rúfoles, els tètrics
carrers de Londres. Apassionat pel seu
descobriment, el doctor Jekyll pren cada
vegada més sovint el seu beuratge, sota
els efectes del qual s’abandona als instints
més baixos i esdevé fins i tot un assassí.

L’endemà de la mort del pare d’en Jim
Hawkins, aquest descobreix casualment
un mapa ben estrany al bagul d’un vell pirata que ha mort a la seva fonda. Aquest
mapa donarà lloc a una emocionant expedició a la recerca del tresor mític del capità Flint. L’aventura, però, serà també per
a en Jim una mena de «viatge d’iniciació»:
deixarà de ser un pobre orfe desvalgut i esdevindrà un home, obligat a prendre deci
sions, forçat per l’adversitat.

Paraules clau

Paraules clau

desdoblament personalitat
el bé i el mal
el mite
Robert L. Stevenson

viatges
fidelitat
traïció
pirates
Robert L. Stevenson
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LECTURA
ACTIVA
Una eina
per millorar
la competència
lectora

Els materials de Lectura Activa
són descarregables des de l’apartat
Espai personal del web www.barcanova.cat
Els dossiers de Lectura Activa que posem al vostre
abast us facilitaran el desenvolupament de les estratègies
lectores amb l’objectiu de promoure l’hàbit lector
i fomentar i compartir la lectura a l’aula.
Totes les propostes i suggeriments proposats tenen
com a objectiu millorar la competència lectora.
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ESTRATÈGIES LECTORES
Les estratègies lectores, amb nombroses activitats
i propostes perquè pugueu triar, us ajudaran a l'hora
de dur a terme l'activitat lectora amb els vostres alumnes.

ACTIVITATS
Hi trobareu activitats relacionades amb l’autor, l’obra
i el seu context, propostes de comprensió lectora
per dur a terme abans, durant i després de la lectura,
i apartats plantejats per desenvolupar activitats
relacionades amb la literatura comparada
o amb propostes de caràcter més lúdic.

INTERDISCIPLINARIETAT
Els dossiers de Lectura Activa us ajudaran a compartir
la lectura a l’aula mitjançant les activitats de l’apartat
«Interdisciplinarietat»; d’aquesta manera, la lectura no
quedarà circumscrita només a les àrees de Llengua.
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TALLERS
I ACTIVITATS
Els tallers i activitats que promou
Barcanova estan plantejats com a suport
per a la creativitat, l’expressió escrita,
la comprensió oral i el gust per la lectura.

VIU ELS CLÀSSICS
Alumnat

L’objectiu és apropar els clàssics als lectors joves, descobrir de quina
manera ens parlen encara avui, com és de vigent la seva temàtica i com
han influït en el teatre, el cinema, la pintura o el còmic.

TALLER D’ESCRIPTURA
Alumnat
El taller combina la participació col·lectiva treballant sota un criteri
de narrativa oral en què els alumnes opinen i participen.
L’objectiu és dinamitzar tota la creativitat que poden desenvolupar
col·laborativament els alumnes.
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M’AGRADA UN LLIBRE:
VULL QUE TE’L MIRIS!
Alumnat

Proposem als alumnes fer un book trailer d’una novel·la. No calen
mitjans: només una lectura atenta, bones idees i col·laboració.
L’objectiu és dur a terme un projecte col·laboratiu apropant-se
al llenguatge cinematogàfic.

L’AUTOR ENS VISITA
Alumnat

Posem al vostre abast la possibilitat que alguns dels nostres autors
i autores visitin les vostres aules amb l’objectiu que els lectors tinguin
una visió realista del fet d’escriure i de crear històries, com també
de conèixer de prop els creadors i el seu món, afavorint el diàlegi
l’intercanvi d’idees.

TALLER D’ADAPTACIÓ
TEATRAL O CINEMATOGRÀFICA
Alumnat i professorat

Adaptar obres literàries per a l’escena. Despertar l’expressivitat envers
el món del teatre o del cinema.

TALLER DE NARRATIVA
ORAL PER A DOCENTS
professorat

El valor de la paraula: Foment de la lectura a través de la narració oral.
Es treballarà de manera pràctica la narració oral com a vehicle per al
foment de la lectura en els alumnes.
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D´AUTORS I AUTORES
AA.VV.
Anònim,
Arguimbau, Daniel *
Arguimbau, Miquel *
Aritzeta, Margarida *
Austen, Jane
Bagés, Noemí *
Baró, Santi
Canal, Eulàlia *
Canela, Mercè *
Capdevila, Llorenç *
Capmany, Maria Aurèlia
Carbó, Joaquim
Carroll, Lewis
Casals, Pere
Cela, Jaume *
Conan Doyle, Arthur
Costas, Ledicia *
Defoe, Daniel
Dickens, Charles
Dumas, Alexandre
Ende, Michael
Farriols, Antoni *
Féret-Fleury, Madeleine,
Folck, Jordi *
Formiguera, Pere
Garcia Cornellà, Dolors *
Garriga, Pilar *
Guimerà, Àngel
Haro, Joaquim *
Hernández Ventosa, Xavier *
Hugo, Victor,
Juanmiquel, Maria Àngels *
Kafka, Franz,
Kipling, Rudyard

p. 59
pàgs. 47, 49
p. 23
p. 12, 23
p. 41
p. 48
pàgs. 19, 29, 30, 33
p. 32, 33
p. 10
pàgs. 12, 20
pàgs. 32, 39
pàgs. 23, 42
p. 34
p. 54
p. 19
p. 37
p. 63
pàgs. 22, 39
p. 47
p. 55
p. 50
p. 22
p. 34
p. 7
pàgs. 13, 17, 32, 39
p. 36
p. 40
pàgs. 17, 18, 19
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p. 20
p. 21
p. 46
p. 15
p. 8
pàgs. 49, 52
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Larreula, Enric *
Llort, Lluís *
Llull, Ramon
Lorman, Josep *
Marín, Glòria *
Martí i Pol, Miquel
Martorell, Joanot
Melville, Herman
Mora, Víctor
Morosinotto, Davide
Oliver Ensenyat, Antoni *
Padilla, Arturo *
Pasqual i Escrivà, Gemma *
Pitarra, Serafí
Poe, Edgar Allan
Portell, Raimon *
Pujadó Garcia, Miquel *
Rayó, Miquel *
Roca, Maria Carme *
Roca, Maria Mercè
Rostand, Edmond
Rusiñol, Santiago
Sala, Alfred *
Sampere, Josep *
Santos, Care
Sastre, Aina *
Shakespeare, William
Shelley, Mary W.
Shusterman, Neal
Sierra i Fabra, Jordi
Stevenson, Robert Louis
Stoker, Bram
Swift, Jonathan
Tormo, Ruth *
Tortajada, Anna
Twain, Mark
Valls, Manuel
Verne, Jules
Vernetta, Xavier *
Villalobos, Toni *
Wilde, Oscar

p. 20
pàgs. 31, 42
pàgs. 50, 58
p. 41
p. 10
p. 59
pàgs. 48, 58
p. 47
p. 37
p. 24
p. 36
p. 6, 13
pàgs. 10, 13, 16, 25, 34
p. 52
p. 63
p. 38
pàgs. 31, 35
p. 17
pàgs. 11, 24, 40
pàgs. 30, 36, 37, 43
p. 51
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p. 23
p. 33
p. 18
p. 40
pàgs. 50, 54
pàgs. 51, 62
p. 44
pàgs. 12, 14, 15, 21
pàgs. 46, 53, 64
pàgs. 48, 62
p. 48
p. 22
p. 35
pàgs. 54, 55
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pàgs. 52, 63
pàgs. 20, 41
p. 18
p. 46, 62
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I IL.LUSTRADORES
Andrada, Javier		
p. 19
pàgs. 54, 55
Arbat, Carles		
pàgs. 22, 48, 55
Armiño, Mónica		
Barrenetxea, Iban		
p. 54
p. 53
Batet, Montserrat		
Bombilà, Gisela		
pàgs. 43, 50
p. 46
Bonet, Xavier		
Clariana, Anna		
p. 52
Español, Montse		
p. 53
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Espluga, Maria		
p. 52
Hierro, Max		
Kirschner, Álex		
p. 53
Lluïsot,		pàgs. 12, 21
Maier, Ximena		
p. 49
pàgs. 31, 42
Malet, Oriol		
Martínez, Fernando		
pàgs. 15, 23
Míguez Ybarz, Luis		
p. 51
Montero Galán, Daniel		
p. 49
Moreno, Juan Manuel		
p. 48
Olivares, Javier		
p. 49
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Padrón, Dani		
Pérez Sánchez, Óscar Tomás		
p. 50
Rodés, Josep		
p. 51
Rodríguez, Goyo		
pàgs. 46, 47
p. 13
Rodríguez, Leonardo		
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p. 47
p. 46
Sierra, David		
Simón, Pedro		
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p. 51
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p. 50
Villar López, Mari Paz		

72

02_INT_Lectures_ESO_2020.indd 72

22/01/20 10:13

DISTRIBUEIX COMERCIAL
GRUPO ANAYA, S.A.
08019 BARCELONA
Maresme, 107-109
Recinte del Parc Industrial Urbà del Poblenou
Tel. 934 955 399
clients@barcanova.cat

17005 GIRONA
npolo@cga.es
Tel. 669 378 637
dpascual@cga.es
Tel. 648 879 365

25006 LLEIDA
jsans@cga.es
Tel. 676 991 781

07011 PALMA
delegacion.palmamallorca@cga.es
Tel. 971 253 000

43203 REUS

9246380

www.barcanovainfantilijuvenil.cat

COB_Lectures_ESO_2020_ok.indd 1

Il·lustració de Popmarleo/Shutterstock.com

jgonzalezs@cga.es
Tel. 650 661 014
jfigueras@cga.es
Tel. 977 327 933

LECTURES
ESO I BATXILLERAT

22/01/20 10:20

