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Qualsevol edat és bona per descobrir nous mons i viure
aventures apassionants a través de la literatura. L’ARA
ha seleccionat una vintena de títols infantils i juvenils
que han marcat el 2013 a les llibreriesar tot l’any

ADOLESCENTS

La intriga inqui-
etant de Lemo-
ny Snicket, el

pare dels orfes Baudelaire a Una
sèrie d’històries desafortunades,
torna amb una nova història farci-
da de misteri. Pobles que canvien
d’ubicació, una dona desconeguda
amb un passat ocult i objectes ro-
bats que reapareixen fan anar de
corcoll un jove Lemony Snicket en
una de les seves primeres aventu-
res. Humor i enigmes s’articulen al
voltant d’aquest original thriller
juvenil, en què res és el que sembla
i tot amaga secrets que capgiren
l’argument de l’obra.

QUIPOTSERA
AQUESTES
HORES?
LEMONYSNICKET
LAGALERA.13,90€

L ’ A u g u s t
Pullman és un
noi qualsevol

però allunyat de tothom. La seva
anomalia facial l’ha mantingut
tancat a casa fins que, quan com-
pleix 10 anys, decideix trepitjar
per primera vegada la classe d’una
escola. De seguida toparà de ple
amb el rebuig i l’aversió dels com-
panys, però l’August no perdrà la
seva mirada plena de bondat.
Wonder traça amb senzillesa una
panoràmica de l’univers adoles-
cent i aborda la discriminació als
instituts mitjançant una història
que no deixa indiferent.

WONDER
R.J.PALACIO
LACAMPANA
14€

La poesia de Mi-
quel Martí Pol
uneix generaci-

ons, però també pot propiciar
trencaments amorosos. La Laura
s’enrabia molt quan s’adona que
els poemes que li envia l’Oriol no
són seus sinó de l’autor de Roda de
Ter. La descoberta, però, la sub-
mergirà en el passat i acabarà tra-
ient a la llum una història ben cu-
riosa relacionada amb la seva àvia
i el poeta. Dedica’m un poema enca-
ra que sigui teu és una eina ideal
per iniciar els joves en la poesia de
Miquel Martí i Pol.

DEDICA’MUN
POEMA...
MARIACARMEROCA
BARCANOVA

12€

Els horrors de la
guerra entren
de sobte en la vi-

da de Bernat Sistach, un jove bar-
celoní que experimenta en prime-
ra persona el setge a la capital ca-
talana. Tot i que li costarà d’assu-
mir, el Bernat i la seva família
fugiran a Badalona per conservar
la vida. Allà s’involucrarà en una
trama d’espionatge trepidant.
Amb l’agilitat narrativa que el ca-
racteritza, Andreu Martín trans-
porta el lector 300 anys enrere per
plasmar els efectes d’un episodi
clau en la història de Catalunya.

CICATRIUS
DE1714
ANDREUMARTÍN
BROMERA
9,50€

PREADOLESCENTS

Els canvis no sempre sa-
tisfan tothom. El Pep es
pren molt malament
que els seus pares deci-
deixin marxar de la ciu-
tat i anar a viure a pagès
per fer front a la crisi
econòmica. En una es-
cola nova i sense conèi-
xer ningú, el jove prota-
gonista haurà de fer el

cor fort malgrat el boicot d’alguns companys de clas-
se. Però de mica en mica anirà arrelant-se al nou en-
torn i començarà una amistat amb l’Ibra, que li ense-
nyarà les meravelles de la vall que els envolta. La tole-
rància i l’esperança prenen forma entre les pàgines del
llibre, que també ho aprofita per ensenyar didàctica-
ment els secrets de les espècies i de la natura.

LAVERGONYOSA
EXCUSADELAHIENA
M.ÀNGELSJUANMIQUEL
CRUÏLLA.13€

L’editorial Ba-
bulinka Books
neix amb un lli-

bre colpidor que realça el valor del
temps compartit i del diàleg entre
generacions. La Catalina, una ado-
lescent malalta d’anorèxia, jeu al
llit incapaç de menjar ni de reacci-
onar. La desesperació inunda la
seva família, que ho intenta tot
perquè la noia s’aixequi del llit.
Només gràcies a la sopa del seu avi
podrà recuperar forces i tirar en-
davant. Satz narra amb delicade-
sa una història que empeny a gau-
dir dels petits detalls de la vida.

LASOPA
DEL’AVI
MARIOSATZ
BABULINKABOOKS.
15,95€

Encara que sembli men-
tida, no totes les àvies
són iguals. La del Ben,
per exemple, té la tele
espatllada i fa pudor de
col. Però malgrat els ca-
bells blancs i la dentadu-
ra postissa, que la fan
semblar tan normal,
l’àvia té una afició que
s’escapa de la legalitat.

Escrita amb ironia i plena de situacions extravagants,
La increïble història de l’àvia gàngster és una novel·la
fresca i irreverent que recorda les obres de Roald Dahl.
Tot i que les gamberrades més absurdes són el motor
de la història, el llibre de David Walliams també ama-
ga un missatge emotiu sobre la pròpia identitat.

LAINCREÏBLE
HISTÒRIADE...
DAVIDWALLIAMS
MONTENA.14,95€

Quan l’ós de
Frank Tashlin
es tanca a la se-

va cova per hivernar, poc s’imagi-
na que a la primavera el bosc hau-
rà desaparegut i que s’haurà de po-
sar a treballar. Amb una clara crí-
tica al capitalisme, l’autor plasma
les conseqüències de l’acció huma-
na sobre la natura, les relacions
productives i la construcció de la
pròpia identitat. Viena Edicions
recupera aquest clàssic escrit en
forma de faula i amb dibuixos del
mateix Tashlin, que projecta una
mirada irònica per qüestionar el
sistema econòmic modern.

PERÒJOSÓC
UNÓS!
FRANKTASHLIN
VIENAEDICIONS
13,50€

RECOMANAT PER
Casa Anita

Lucy Cousins torna a les llibreries amb
una nova història de la Maisy, una rate-
ta simpàtica que viu en una casa groga
amb una teulada vermella. La protago-
nista arriba de vacances ben carregada de
regals per als seus amics, que desembo-
licaran els paquets a poc a poc i amb mol-
ta il·lusió. Com en totes les seves histò-

ries, la Maisy s’envolta d’un entorn acolorit i agradable que resultarà fami-
liar per als que ja la coneguin. En aquesta ocasió, diverses caixes brillants
despertaran tots els sentits dels infants, que hauran de destapar-les per
veure què s’hi amaga dins. Els regals de la Maisy és un llibre de gran format
amb solapes i desplegables. Després d’entregar els regals als seus amics,
la rateta sorprendrà el lector amb un paquet ben especial per a ell.

ELSREGALSDELAMAISY
LUCYCOUSINS
SERRES
12€

Les pàgines d’Els animals de la sel-
va amaguen molts secrets. Aquest
llibre de pop-ups convida els més
petits a recórrer tots els racons
d’una selva farcida de sorpreses.
Lleons, girafes i elefants piquen
l’ullet des dels seus amagatalls en
una obra que també ensenya a dis-
tingir la dreta i l’esquerra mitjan-
çant solapes i desplegables. Un lli-
bre divertit i entretingut perquè
pares i fills juguin a desxifrar els
enigmes d’un hàbitat carregat de
misteris.

LLEGEIXIJUGAAFETIAMAGAR
AMB...ELSANIMALSDELASELVA
ANTONPOITIER
IL·LUSTRACIONSDE SOPHIATOULIATOU
BRÚIXOLA.9,95€


