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Train Kids. Dink Reinhardt. Pagès .
Reinhardt ens mostra la duresa que ha de suportar l'emigrant
adolescent sud-americà per arribar a la Terra Promesa, en aquest cas
els Estats Units. Durant un trajecte de milers de quilòmetres i de
diversos mesos, el jove que s'atreveix a deixar casa seva i a emprendre
aquest camí pot ser robat, violat, atonyinat, segrestat i, fins i tot,
assassinat. Durant aquests mesos de patiment, de por i de desconfiança travessarà rius
i ciutats, s'enfilarà a trens i haurà de deixar la seva vida en mans d'altres a fi
d'aconseguir arribar a una terra on, tot i això, continuarà vivint en el màxim anonimat
a fi que no el deportin.
El bolígraf de Higgs. Rubèn Montañá. Animallibres.
Tot allò que un pot imaginar és possible. Jules Verne i H. G. Wells van
descriure avenços científics i tecnològics que s’han acabat produint,
en bona mesura, tal com els van imaginar. I ara, jo, acabo de trobar un
bolígraf d’una marca que es diu HIGGS tot just quan estic a punt de
començar una novel·la sobre un bolígraf que es diu HIGGS. De segur
que és un senyal per descobrir el sentit de la vida. O no?
Jules Vernes i la vida secreta de les dones planta. Ledicia Costas. Barcanova.
Obra ambientada al Vigo del segle XIX, on es recrea una de les visites
de Jules Verne a la ciutat, la ria de la qual el va inspirar per escriure un
dels episodis de 20.000 llegües de viatge submarí. No obstant això, en
contra del que acredita la documentació de l’època, aquesta visita de
Verne a Vigo l’any 1884 no va ser fortuïta. L’escriptor arriba a la ciutat
perquè està seguint el rastre de les misterioses dones planta.
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La protagonista d’aquesta obra és Violeta, una adolescent intel·ligent i inconformista
que viu amb els seus avis en una farmàcia. Els tres estan convençuts que ningú més
que ells coneix el secret que guarden des de fa dècades: que tant la pròpia Violeta com
la seva àvia Melissa pertanyen a aquesta nissaga de dones meitat humanes, meitat
planta. Amb l’arribada de l’escriptor a la ciutat, s’inicia una aventura on hi ha
submarins, iots a vapor, escura-xemeneies i estranyes criatures amb ànima de planta…
L’expedició del doctor Balmis. María Solar. Bromera.
L’any 1803 el vaixell María Pita va emprendre un viatge extraordinari des
de la Corunya. Hi viatjaven vint-i-dos orfes per fer una cadena
d’inoculacions de la vacuna de la verola amb l’objectiu de transportar-la
enllà de l’oceà i salvar la vida de milers d’infants. El doctor Balmis, un
metge alacantí pioner en les tècniques de vacunació, amb el suport del
cirurgià català Josep Salvany, va dirigir una aventura filantròpica que
semblava impossible. I així hauria estat si no fóra per la valentia i el sacrifici dels nens i
de la directora de l’orfenat, Isabel Zendal. El seu paper esdevindria fonamental per a
dur endavant aquesta expedició que va canviar el curs de la història.
Nocturn per a la Mafalda. Dolors Garcia Cornellà. Edebé.
Si poguéssim triar els nostres pares, hauries triat els teus?
La resposta d’en Dídac és contundent: «Si poguéssim triar els nostres
pares, jo, la mare, segur que la deixo per a un altre. I el pare, potser
també». Espanta. Però després de viure amb ell, la impotència de
trobar-se tot sol, amb la seva germana d’any i mig en una escalada de
tensió en què la petita Mafalda lluita entre la vida i la mort, t’acabes solidaritzant amb
aquest noi. La seva mare és una famosa periodista de xafarderies de premsa rosa i el
seu pare un gran empresari. Per sort, en Dídac té la Gabriela, la seva amiga, la seva
companya.
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El lladre d’Alexandria. Pau Joan Hernández. Baula.
Egipte, 1853.
L’Aziz és un noi orfe que sobreviu com pot pels carrers i els terrats de la
ciutat d’Alexandria. La seva vida és plena de perills, aventures i penúries,
però no perd l’esperança en un demà millor. Fins que un dia, una topada
amb un sinistre personatge l’obligarà a fugir de la ciutat i de tot allò que coneix i a
travessar el desert com a servent d’un enigmàtic pelegrí.
Tu ets la nit. Francesc Miralles. Fanbooks.
En ai, de 18 anys, es troba el mes d’agost tot sol perquè els seus pares
són fora.

er casualitat coneix una noia, la Lucia, que ha intentat

suïcidar-se. Ella l’introduirà en una mena de club clandestí, les
Catacombes de l’Amor, format per un grup de persones que han decidit
viure només a la nit.
na setmana és el temps mínim per ser un iniciat. Dues setmanes donen accés a la
Gàbia de l’ bscuritat, un pou a sota de les Catacombes on regna la negror més
absoluta. Allà el fi dels octurns és baixar a conèixer, enmig de les tenebres, la Sira,
una jove que ha arribat a complir la prova definitiva.
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Aquí és on tot comença. Jennifer Niven. Grup 62
Libby, 16 anys. Gran per fora, i per dins. Els seus somnis són ballar i
portar una vida normal.
Jack, 17 anys. Per fora és popular, atractiu, intel·ligent. Per dins viu
una profunda batalla interior perquè amaga un secret.
Dos adolescents que aparentment no tenen res en comú, excepte
que, per raons contràries, tothom els jutja pel seu aspecte exterior, i no pel que són
realment.
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Quan una malaurada broma els uneix contra la seva voluntat descobreixen
més afinitats de les que imaginen...

La médium. Silvestre Vilaplana. Bromera
La petita Leiza té el poder extraordinari de predir el futur. Lluny de
semblar-li un poder anormal, ho descobreix sense fer-ne escarafalls.
Per descomptat, per als adults que hi ha al seu entorn aquesta
capacitat és una arma d'extraordinari poder, ja que qui sigui capaç
de posseir la petita Leiza en pot treure un rèdit fabulós. I aquí
comença una fugida desesperada dels qui volen preservar la infantesa i la innocència
de la Leiza allunyada dels poderosos que se la volen fer seva.
Vilaplana teixeix un thriller que va de més a menys, i que canvia progressivament de
ritme passant de primera a segona, tercera, quarta i cinquena, i atrapa el lector amb
una trama que l'obliga a no deixar de llegir. Una altra magnífica i molt recomanable
obra de Vilaplana, que esperem que continuï amb la moderació, que en el seu cas, és
clar, és sinònim de qualitat.
Xaval gras es menja el món. K.L. Going. Edicions 1984
En Troy Billings té 17 anys i pesa 134 quilos. Un diumenge, fart de ser
la riota de tothom, decideix tirar-se a la via del metro. Però entra en
escena Curt MacCrae, una llegenda de l’institut, un jove sense
sostre, un geni de la guitarra i del punk rock, brut i llardós, que no
només el salva, sinó que li proposa de ser el bateria del seu grup.
Comença així una estranya relació d’amistat. En Troy, tot i ser conscient del poder
manipulador del seu nou amic, es deixa portar, conscient de com en Curt l’ajudarà a
trobar l’autoconfiança i acceptació que necessita, tant a l’institut com a casa.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Gabriel Ferrater i Soler

Camins de nit. Raimon Portell. Barcanova
Camins de nit és una novel·la d’aventures construïda a partir
d’interrogants, que comença quan la jove ut Anglada ha de fugir de la
ciutat per salvar la pell.
Amb més dubtes que certeses, la Rut es deixa portar per tot un seguit
de personatges que coneixen la seva història molt millor que no pas ella i el lector.
Quin secret amaga el professor Argimon de la Biblioteca Artús? Per què la persegueix
la Guàrdia de eserva? Qui és en Marc l’Anxova? Aconseguirà creuar la frontera fins a
La Marca?
Desconeguts. David Lozano. Edebé
Dues històries, la mateixa nit i una fosca sospita.
Dues vides que es creuen de matinada a través de les xarxes. Dos joves
que es lliuren a un joc misteriós: compartir somnis, il·lusions i pors, però
no la seva identitat. Aviat donaran el pas següent: una cita a cegues. No
obstant, trobar-se amb un desconegut sempre comporta riscos. Perquè tothom amaga
secrets…
n cadàver. El cos d’un noi, desfigurat per la violència de la caiguda. na vida jove
arruïnada per sempre, una mort que suscita més preguntes que respostes.

Negorith. Iván Ledesma. Bridge
El pitjor de veure monstres es que et tornin la mirada.
La Gris té una vida normal i corrent fins que... la segresta un dimoni.
D'un dia a l'altre la seva vida canvia per sempre. Descobreix que té
uns estranys poders i entra en un món secret de guerres antigues,
éssers invisibles i portes a altres universos. Per sort, coneix un
col·leccionista de fantasmes i un noi que caça dimonis que l'ajudaran a navegar per
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aquestes perilloses aigües i fer front al més terrible dels monstres que vol fer servir les
seves habilitats perquè el caos regni per sempre.

Fora de guió. Arturo Padilla. Grup 62
La Iraida, una noia madrilenya, comença a treballar en una botiga de
roba de luxe de La oca Village. n dia topa amb un anunci d’una
web, nlyfriends, que ofereix amics a canvi d’una quota mensual. La
web promet que una sèrie de persones aniran sorgint en el teu dia a
dia sense que se t’adonis. L’única condició és que mai no els pregunti si treballen per a
la web...

Mai no et podré estimar. Josep Gòrriz. Baula
La vida de la Lorena és tranquil·la, ordenada, tot està calculat. Un dia,
però, apareix en Xavi, un noi que ja treballa i que s’enamora d’ella.
L’univers fred i metòdic en què viu la Lorena es veu trasbalsat: no
entrava en els seus plans estimar algú ni ser estimada. Alhora, en Xavi
veu que hi ha un munt de peces que no encaixen i no es pot treure del
cap les paraules de la Lorena: «Mai et podré estimar».

Una bola per al record. Maite Carranza. Santillana
Ambientada a Astúries durant la guerra civil, i basada en un fet
real, aquesta nova novel·la de Maite Carranza entra de ple en el
gènere del viatge iniciàtic.
L’adolescent protagonista, fill d’un miner sindicalista que està
empresonat en un camp de concentració, emprèn, a precs de la
seva mare, una llarga travessa del país, només acompanyat per la seva gossa Greta.
Aquest periple el transformarà de nen en home per tot allò que hi troba, una superba
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natura no mancada de llops, o persones singulars, entre les quals cal destacar el concís
tractament donat a les figures secundàries femenines, dones tan valentes com
sorrudes, de les quals se’n parla habitualment poc en els relats que tenen un marc
èpic.
Res a amagar. Anna Boluda Gisbert. Tabarca
La Gina té catorze anys i dues mares, una de les primeres
parelles de lesbianes casades, que va haver de maldar per poder
compartir la seva maternitat. Per motius econòmics tota la
família es veu obligada a marxar de Barcelona, on una de les
mares de la Gina es va refugiar fugint de la pressió social del petit
poble de Sant Manel, on la seva tendència sexual no era ben
acceptada. El retorn, malgrat el temps, desperta vells fantasmes en una de les seves
mares, que ens narra, en una història paral·lela, la seva experiència i incomprensió –
d'això ja en fa trenta anys.
La noia de la caravana. Xavier Gual. Grup 62
La Laura, una adolescent de setze anys, marxa de cap de setmana
amb en Kilian, el noi que li agrada. Tot i que ella sent una mica de
por, passen la nit en una caravana d’un càmping abandonat. erò
l’endemà el noi ha desaparegut, i la Laura comença a fer
descobriments estranys: petjades desconegudes a terra, piles de
fils de coure que apareixen i desapareixen, missatges que l’insten
a fugir escrits a l’entrada de la caravana...
La Laura viurà una sèrie d’aventures cada cop més perilloses fins a aconseguir resoldre
el gran enigma en què s’ha vist involucrada i vèncer el monstre que l’assetja.

.

