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La sorra d'estiu sempre viu 

 
© David Ruano / Escena del musical La casa sota la sorra / Egos Teatre 

 

L'estiu ha portat al teatre català tres espectacles basats en 
novel·les i contes que formen part del corpus literari clàssic per a 
infants i joves. D'una banda, la companyia Teatre Nu ha representat 
dins el Festival de Barcelona Grec 2012 el muntatge Raspall, basat 
en el món del realisme màgic de l'escriptor Pere Calders. Una 
combinació d'intèrprets, manipulació d'objectes i música, amb 
escenografia i disseny d'objectes de la il·lustradora Carme Solé 
Vendrell, al voltant de la història del gos Turc, la mascota del petit 
Sala, que ha d'omplir el temps a les golfes amb els vells objectes 
que hi troba, després de veure com els seus pares han regalat el 
quisso a la filla del jardiner. Un altre espectacle del Grec 2012 ha 
estat el muntatge La Nana Bunilda menja malsons, de la 
companyia Charly Trama Teatre, sota la direcció de Nona 
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Asensio, filla de l'autora de la sèrie, Mercè Company, i del 
malaguanyat dibuixant Agustí Asensio. La Nana Bunilda, que és 
una cuinera de cinc forquilles, té com a especialitat gastronòmica 
bullir somnis lletjos per fer-ne xocolata, bombons i pastissos. Un 
espectacle per perdre la por, ple de sensibilitat, que ha estat pensat 
perquè el seguissin també per videoconferència infants ingressats 
en diversos centres hospitalaris. I el tercer espectacle, aquest ja 
fora del circuit del Grec 2012, és l'adaptació de la novel·la La casa 
sota la sorra, de Joaquim Carbó, a càrrec de la companyia Egos 
Teatre. Un musical estrenat a la Sala Gran del Teatre Nacional de 
Catalunya, l'hivern del 2010, i que, després d'una gira per diversos 
escenaris, s'ha reposat durant tot el juliol al Teatre Borràs de 
Barcelona. El muntatge, que recrea el món de la novel·la amb 
elements externs com el personatge de Felip Marlot i d'altres de 
l'imaginari de l'autor, s'ha convertit en un espectacle sense fronteres 
d'edat i ha coincidit amb dues efemèrides rodones: els 80 anys de 
l'escriptor Joaquim Carbó (Caldes de Malavella, 24 agost 1932) i la 
80a reedició de la novel·la que, des del 1966, porta quaranta-sis 
anys entre els lectors. Per Andreu Sotorra. 
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Una airada de màgia encoberta 
 

Andreu Sotorra 
 

 
 
Crítica de l'espectacle La casa sota la sorra, estrenat el 21 de febrer del 
2010, a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Reposició al Teatre 
Borràs de Barcelona, del 28 de juny al 29 de juliol del 2012. Font: Revista 
digital Clip de Teatre. 
 
 Després dels espectacles Ruddigore o la nissaga maleïda i el 
més recent, En Joan sense por, l'encara jove companyia Egos 
Teatre ha tornat a posar l'ull a la bala —mai més ben dit, en aquest 
cas de La casa sota la sorra— i ha inclòs en l'antologia teatral 
catalana un musical d'aquells de repertori que respira aire fresc, 
ironia dramàtica i lluminositat musical per tots els costats.  
    La novel·la La casa sota la sorra, de Joaquim Carbó, publicada el 
ja llunyà 1966, ha viscut les peripècies i turbulències editorials de 
l'època sense que l'hagin aconseguit descavalcar encara avui de 
tenir nous lectors. La trama de La casa sota la sorra té un registre 
clarament cinematogràfic. Però tot i que se n'havia fet una versió en 
còmic, el cinema no s'hi ha vist en cor, malgrat probablement algun 
intent frustrat. I ha estat el teatre, en una meritòria iniciativa del TNC 
i la companyia Egos Teatre, el que n'ha extret els elements bàsics 
per construir un espectacle musical de primera línia i incloure-hi, 
segurament per aquella influència de fons que esmentava, el 
cinema dins el teatre.  
    Cal advertir d'entrada que els espectadors que coneguin la 
novel·la s'hauran de conformar a trobar en el musical els principals 
personatges: en Pere Vidal, en Henry Balua, en Hans, el malvat 
senyor Ti..., i l'ambientació de l'aventura —més cartró-pedra que 
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mai per circumstàncies del rodatge de ficció— que transcorre 
bàsicament a la sorra d'Egipte. Però no hi trobaran la recreació de 
cap a peus de la trama original sinó una trama renovada que es 
produeix a partir del rodatge que una productora cinematogràfica 
sense gaires recursos fa sobre el terreny i que barreja els 
personatges de ficció de la novel·la amb altres personatges de ficció 
dins la ficció que els representen.  
    A més, per deixar clara la voluntat global de l'obra de la qual es 
parteix, l'adaptació hi ha inclòs el detectiu Felip Marlot, un dels 
personatges de Joaquim Carbó d'una altra sèrie seva. La 
participació del detectiu en el musical, cridat per la secretària de 
rodatge, obeeix al fet que serà ell qui descobreixi un cas que s'ha 
produït durant el procés del film de La casa sota la sorra i que els 
espectadors del musical seguiran, aquest sí, amb plantejament, nus 
i desenllaç, amb constants flashbacks relacionats amb l'argument 
literari d'origen.  
    Però, com en tot musical, no és tan important allò que hi passa i 
allò que s'hi diu sinó com es diu i com es transcriu, en lletra i 
música, a més de com s'il·lustren el vestuari, l'ambientació, la 
coreografia i la interpretació que la companyia Egos Teatre salpebra 
amb picades d'ullet a tòpics de les grans vedets del cinema, a les 
manies i les vel·leïtats d'alguns personatges que es mouen en 
aquest món, a escenes de cinema de terror, de gènere fantàstic, de 
thriller d'espies i d'aventures amb l'inevitable embolic romàntic i a la 
incomprensió d'un personatge com Felip Marlot, que ve de fora del 
musical i que en un moment donat de la investigació, tip de tanta 
música, acaba cridant, histèric: "¿Per què no es poden dir les coses 
parlant com Déu mana que sempre s'han de dir cantant?"  
    Resulta que la intenció era fer un espectacle per a joves. Molt bé. 
Admetem-ho així perquè és així i amb aquesta filosofia com s'ha 
programat al TNC. Però que vagin posant-se al cap els 
responsables del xou que és un espectacle, que si bé té un registre 
juvenil, accepta també una mirada adolescent més madura per ser 
entès i que té el do de poder encandilar al mateix temps tant els 
més petits, ni que en principi i per si sols els costi desgranar-ne 
l'entrellat. Però, ¿no són aquests els ingredients de qualsevol bon 
espectacle teatral que pot ser vist per tothom sense fronteres 
d'edat?  
    Cal remarcar que Egos Teatre està creant un planter d'intèrprets 
que, partint de la disposició total i del tot terreny, són capaços 
d'adaptar-se a les característiques de cadascun dels seus 
espectacles. En aquest cas, malgrat que el protagonista de la trama 
és en Pere Vidal, qui realment es menja l'escenari és el tripartit 
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femení, encapçalat pel personatge de Hans que, en el rodatge ha 
estat canviat per una dona amb aires d'estrella de Los Angeles. 
Magnífica. Però no es queda enrere el paper del senyor Ti, també 
interpretat per una actriu, ni el de la secretària de rodatge que és un 
dels casos que es veu afectada per la substitució de personalitat. Al 
costat d'elles tres, els personatges masculins juguen més al gat i la 
rata i a complir ordres de les tres dames que no pas a decidir res en 
concret sobre la trama.  
    Aquest recurs de barreja i confusió entre els personatges és una 
constant en tot el musical i, amb alguns d'ells, la trama juga molt 
amb la realitat i les aparences fins que arriba un moment que és 
difícil establir qui és qui i on és cadascú en un moment determinat. 
Hi ha, doncs, una airada de màgia encoberta, sense que es noti, 
segons en quines escenes. A més, els diàlegs desprenen ironia en 
moltes escenes amb referències a la llengua, al folklore o els 
costums d'on és Pere Vidal, un barceloní de vint-i-set anys que un 
bon dia va acceptar un encàrrec pagat per traslladar uns documents 
secrets al territori del desert i que es veu embolicat amb una 
organització criminal. Sí, han passat més de quaranta anys des de 
la creació de La casa sota la sorra, però tot continua sent 
rabiosament contemporani. Potser ara més que abans i tot.  
    El musical no només serà un èxit d'aquesta temporada sinó que 
els programadors ja es poden anar preparant per tenir-lo en reserva 
per a una altra temporada, si les pròrrogues no són possibles. Hi ha 
musical per temps i per a tots els públics. I no es pot desaprofitar 
una producció pròpia que ha tingut l'encert de defugir de la 
nyonyeria del gremi i de fer una nova lectura atrevida on no hi falta 
una bona dosi d'humor i una desacomplexada mitificació d'un heroi 
català que, a més, parla en català, cosa gairebé excepcional en el 
temps que corren i tal com està el pati dels herois. 
 
«La casa sota la sorra». Versió lliure d'Egos Teatre basada en la novel·la 
homònima i l'imaginari literari de Joaquim Carbó. Text i lletres de les cançons: 
Rubèn Montañá i Toni Sans. Música: Francesc Mora. Intèrprets: Anna Alborch, 
Lali Camps, Rubèn Montañá, Albert Mora, Francesc Mora, Toni Sans i Maria 
Santallusia. Coreografia: Joan Maria Segura i Bernadas. Escenografia, vestuari 
i màscares: Egos Teatre. Il·luminació: Luis Martí. So: Sergio Sisques. So: 
Xavier Mestres. Caracterització: Sònia Montañá i Egos Teatre. Atrezzo: Egos 
Teatre i TNC. Enregistrament musical: Francesc Mora, Jordi Herreros, Xavi 
Molina, Joan Motera. Veus en off: Jaume Comas i Elisenda Roca. Direcció 
musical: Francesc Mora. Direcció escènica: Joan Maria Segura i Bernadas. 
Estrena: Sala Gran, Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 21 febrer 2010. 
Reposició: Teatre Borràs, Barcelona, 28 juny 2012. A partir de 8 anys. 
_______________________________________________________________ 
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De Cromosoma a Robafaves, un estiu incert. Malauradament, les 
notícies més dolentes no s'han aturat amb l'estiu. Si a finals de la 
primavera parlàvem de l'ERO que s'havia vist obligat a aplicar a 
Alzira, País Valencià, l'equip de Bromera Edicions, aquest estiu hem 
de parlar de la crisi de Cromosoma, la productora de Les Tres 
Bessones. La mort d'Oriol Ivern, als 66 anys, el passat mes de juny, 
fundador, juntament amb la seva esposa, Eulàlia Cirera, de 
Cromosoma i impulsor internacional de la sèrie animada basada en 
els tres personatges de Roser Capdevila, així com també de sèries 
com la de la Nana Bunilda, de Mercè Company i Agustí Asensio, 
s'ha afegit a la situació de crisi financera que pot abocar la 
productora audiovisual al tancament o la reconversió dels seus 
projectes. D'altra banda, la situació en davallada que pateix el 
sector continua fent estralls en les baules d'intermediaris com la 
llibreria Robafaves, de Mataró, que necessita un refinançament de 
250.000 euros abans d'acabar l'estiu per evitar el tancament. La 
precària situació econòmica i el gran deute acumulat, els ha portat 
al límit. En un comunicat fet públic pels responsables, la llibreria 
expressa que la crisi els ha tocat de ple, en el pitjor moment, quan 
han de fer front a les obligacions derivades de l’endeutament per 
ampliar, diversificar i millorar la seva oferta. La llibreria, que 
funciona en règim de cooperativa, és un dels centres neuràlgics de 
la vida cultural de Mataró i de la comarca del Maresme des dels 
anys setanta. Des de sempre, pel seu caràcter pioner, s'ha distingit 
—com moltes altres llibreries més endavant arreu dels Països 
Catalans— perquè ha organitzat lectures de contes, presentacions 
de llibres i converses amb autors, amb una especial dedicació a la 
literatura infantil i juvenil. 
______________________________________________________ 
 

 
Pa negre. A la memòria d'Emili Teixidor (Roda de Ter, 1933 - Barcelona, 2012) 
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Cartell de la il·lustradora Carme Solé Vendrell  

Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

Fundació Germán Sánchez Ruipérez 2012 
 
Llegir és un dret, la lectura, un plaer. Amb aquest grafit, la 
il·lustradora catalana Carme Solé Vendrell ha posat imatge al desig 
del 2012. A l'espera de temps més tranquils, aquesta és la nostra 
tria de propostes literàries que ens han arribat per fer, d'aquest 
estiu, una temporada plena de lectures. 
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Àlbum il!lustrat 
 
«Corre, pardalet». Il!lustracions d'Anna Anastasova. Text de 
Brigitte Weninger. Editorial Joventut. Barcelona, 2012. A partir 
5 anys. 
El pardal i el ratolí juguen plegats tot sovint. Però un bon dia la 
tempesta aferra l'ocellet i el precipita avall. Quan l'animalet es refà, li 
cal ajuda. El ratolí l'anima mentre un vell corb en té cura i el prepara 
per a la seva futura vida. No poder volar mai més és ben gros. Però 
córrer camps a través amb un ratolí encara ho és més i també el 
camí per a una nova vida. Una història sobre les conseqüències 
d'un accident o una malaltia en clau de faula encoratjadora sense 
amagar les dificultats. 
 

 
© Anna Anastasova / Editorial Joventut 
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«Plou i fa sol». Il!lustracions de Marta Balaguer. Text de 
l'autora. Col!lecció Ballmanetes. Publicacions Abadia de 
Montserrat. Barcelona, 2012. A partir 2 anys. 
Petit àlbum il·lustrat de la col·lecció guardonada amb el Premi 
Crítica Serra d'Or. Primeres cançons per cantar amb els més petits. 
A dins el conte, a més de la lletra, hi ha també petits dibuixos 
encerclats que són objectes o personatges que es relacionen amb 
la cançó. D'aquesta manera, es passa una estona amb l'infant, 
mirant el conte, explicant que hi passa i cantant la cançó, a més 
d'aprendre subtilment el primer vocabulari. 
 
«Escarabat, bum, bum!». Il!lustracions de Mercè Canals. Text 
de l'autora. Col!lecció Ballmanetes. Publicacions Abadia de 
Montserrat. Barcelona, 2012. A partir 2 anys. 
Petit àlbum il·lustrat de la col·lecció guardonada amb el Premi 
Crítica Serra d'Or. Primeres cançons per cantar amb els més petits. 
A dins el conte, a més de la lletra, hi ha també petits dibuixos 
encerclats que són objectes o personatges que es relacionen amb 
la cançó. D'aquesta manera, es passa una estona amb l'infant, 
mirant el conte, explicant que hi passa i cantant la cançó, a més 
d'aprendre subtilment el primer vocabulari. 
 
«Petit diccionari de ciència». Il!lustracions diverses. Direcció 
de Rosa Estopà. Col!lecció Vària. Publicacions Abadia de 
Montserrat. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
Un diccionari molt especial perquè els autors dels dibuixos tenen 
entre cinc i vuit anys. Cada definició s'ha fet a partir del que sabien 
molts dels infants, prop de cinc-cents. El dibuix clarifica també 
cadascuna de les definicions. La directora del llibre, Rosa Estopà, 
és doctora en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra i 
professora del Departament de Traducció i Filologia, a més de 
professora de la Diplomatura de Logopèdia de la Fundació 
Universitària del Bages. 
 
«De vacances, a l'illa del tresor». Montse Ginesta. Il!lustracions 
d'Elenio Pico. Col!lecció Primers Quaderns. Publicacions 
Abadia de Montserrat. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
Un quadern de passatemps per desxifrar mapes, ordenar les frases, 
unir els punts, desfer l'embolic de cordes, trobar-hi les diferències, 
fer la sopa de lletres i, entremig, l'explicació de l'Oriol i la Laia que 
expliquen les vacances amb l'oncle Felipc en un creuer i totes les 
aventures que els van passar. 
 



 10 

«La nau d'en Guim». Il!lustracions de David Granados Niubó. 
Text de l'autor. Editorial Virus i Takatuka. Barcelona, 2012. A 
partir 5 anys. 
Aquesta és la història d'en Guim, un nen molt especial que viu amb 
la seva àvia Quimeta. El noi és un amant de la velocitat i també de 
l'espai. La seva habitació sembla la cambra d'un astronauta. Per 
això a classe sempre es distreu dibuixant naus espacials i 
extraterrestres. Una distracció que li acaba portant una sorpresa 
molt especial. Làmines en primers plans que incideixen sobretot en 
les diversos expressions del personatge principal. 
 

 
© David Granados Niubó / Editorial Virus - Takatuka 

 
«L'art de Rosie Flo». Il!lustracions de Roz Streeten. Col!lecció 
Rosie Flo. Editorial Coco Books, S.L. Barcelona, 2012. A partir 
4 anys. 
La col·lecció inicial està integrada pels títols: 'Els vestits de Rosie 
Flo', 'Els esports de Rosie Flo', 'Els viatges fantàstics de Johnny 
Joe' i 'La cuina de Rosie Flo'. La col·lecció està pensada per acolorir 
i dibuixar elements a partir de centres d'interès determinats. En el 
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cas de 'L'art de Rosie Flo' es recorren diversos museus d'art del 
món per reproduir esbossos d'obres mestres de Van Gogh, 
Salvador Dalí, Joan Miró, Claude Monet, René Magritte, Leonardo 
da Vinci, Gustav Klimt, Jackson Pollock, Edgar Degas, Henry Moore 
o Henry Matisse, entre molts altres. Les làmines permeten exercitar 
la fantasia i la imaginació dels petits usuaris. 
 
«Quan els ogres es queden sols». Il!lustracions de Pere Puig. 
Text de l'autor. Col!lecció Helena. Editorial Proteus. Barcelona, 
2012. A partir 9 anys. 
Un avi explica al seu nét, mentre fan feines al jardí, l'horror de la 
guerra, la transformació de persones normals en torturadors o 
l'existència de camps de concentració. L'avi fa servir les males 
herbes com a metàfora per intriduir el relat d'una història esgarrifosa 
que ell mateix va viure en primera persona quan era jove. Les males 
herbes com a metàfora. La història que explica l'avi comença quan 
uns ogres, abans gent normal, comencen a proliferar i a organitzar-
se. Volen dominar la resta de persones, menjar-se el seu menjar... 
Després arriben les bufetades, el segrest, la reclusió en lloc que 
semblen fàbriques i, finalment, fer-los desaparèixer. Adaptació lliure 
del llibre Eichmmann a Jerusalem. Un informe sobre la banalitat del 
mal, d'Anna Harendt (1906-1975), filòsofa alemanya i una de les 
pensadores més influents del segle XX, que va explicar el procés 
del judici al nazi Adolf Eichmmann. 
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Autors catalans 
 
Montserrat Canela Garayoa. «Les flors salvatges». Col!lecció 
Petit Format. Editorial Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 15 
anys. 
Som a la costa oest d’Irlanda l’any 1916. Mentre Anglaterra i 
Alemanya s’enfronten a les trinxeres d’Europa, un grup de rebels, 
als quals pertany el Tim, prepara un aixecament per posar fi a set-
cents anys de domini anglès sobre l’illa. Abans que s’acabi el dia, el 
Tim serà ferit i empresonat, i el Seán serà un fugitiu disposat a fer 
tot el que calgui per alliberar-lo i participar al seu costat en la 
revolta. Reedició en la nova col·lecció de Novel·la. 
 
Maria Rosa Font. «L'ànima del freixe». Col!lecció Petit Format. 
Editorial Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 15 anys. 
Segona meitat del segle XIX. En Josep i la Berta viuen al mas de 
les Grelles, a l’Alt Empordà, enmig de les closes i els camps d’arròs. 
La Berta mor en néixer el seu fill, l’Antoni, que tindrà una vida 
marcada pel secret de la mare, per l’enigma del freixe del mas de 
les Grelles i per la guerra del Rif, on és enviat poc abans que 
esclatin els fets de la Setmana Tràgica. 
 
Pere Formiguera. «Nirvana». Col!lecció Petit Format. Editorial 
Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 15 anys. 
Quan l’Hipòlit Pinyol, ateu convençut, mor en un desgraciat 
accident, descobreix que, de totes les religions del món, només el 
budisme l’havia encertada 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 sembla gaire complicat, 
però un seguit de reencarnacions desafortunades i hilarants li fan 
comprendre que allò va per llarg…. Reedició en la nova col·lecció 
de Novel·la. 
 
Dolors Garcia Cornellà. «Quan es cremen els girasols». 
Col!lecció Columna Jove. Editorial Estrella Polar - Grup 62. 
Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
L'Ovidi està a punt de fer setze anys però les circumstàncies l'han 
obligat a fer-se càrrec del seu pare i a portar la casa tot sol. Si no ho 
fa, tot s'ensorrarà i se'n sentirà terriblement responsable. En 
aquesta lluita diària l’ajudarà la Gina, amb tota la seva força i la 
seva tendresa; l'Àngel, el company de feina que li ensenya com es 
pot arribar a ser feliç netejant cassoles; l'oncle Patrici, apassionat i 
lliure; i l'Oriol, el seu millor amic.Tots plegats conformen un univers 
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que avança a batzegades pels camins insegurs de la frontera entre 
l'adolescència i el món adult. 
 

 
 
Enric Larreula. «El tresor dels jueus». Col!lecció Petit Format. 
Editorial Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 15 anys. 
En Bernat Prats, el protagonista, és un personatge que hauria pogut 
existir a la trasbalsada Catalunya del segle XVI. Sense proposar-
s’ho, és testimoni de molts dels esdeveniments històrics que van 
sotraguejar el nostre país i el món sencer. Recollit, educat i 
«transformat» per un savi català i una família jueva que viuen a 
Sicília, en Bernat té el desig de tornar als jueus catalans el tresor 
que van amagar a Girona abans de ser expulsats i que la Inquisició 
els va robar. 
 
Laia Llobera. «Corre, corre, Timbu!» Il!lustracions de Lluís 
Cadafalch. Col!lecció El Vaixell de Vapor. Sèrie Primers 
Lectors. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
En Sàlek, un nen del desert del Sàhara, ve a Catalunya a passar 
l'estiu amb la Lara, la seva mare d'acollida. Dins d'una capsa de 
colors, hi porta en Timbú, un cranc molt bellugadís que no para 
d'escapar-se. Els dos viuen mil peripècies, tantes, que no tenen 
temps d'avorrir-se. 
 
Anna Manso. «Una noia N.O.R.M.A.L. i la turista». Il!lustracions 
de Juliet Pomés Leiz. Col!lecció N.O.R.M.A.L. Editorial Cruïlla. 
Barcelona, 2012. A partir 12 anys. 
S'ha acabat el curs, i la Ru es prepara per passar les vacances tan 
bé com pugui. Però se li presenta una oportunitat per guanyar 
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diners: passejar la Jordina, una cosina d'uns veïns que ve a passar 
uns dies a la ciutat. L'únic problema és que la dona és molt 
estranya, perquè vol fer turisme però no suporta la gent. La Ru 
descobreix que li encanten les històries de crims, i de seguida se li 
acut una idea: la portarà a llocs solitaris i s'inventarà que són 
l'escenari d'assassinats esgarrifosos. Com sempre, la Nàdia, la 
Xeila i el Sami l'ajuden, i finalment la dona, tot i haver descobert 
l'enganyifa des del principi, s'ho passa la mar de bé i queda 
encantada. D'altra banda, el Sami està a punt de marxar als Estats 
Units amb els seus pares a passar l'estiu, i demana a la Ru que 
mentre ell sigui fora es pensi si voldrà sortir amb ell o no quan torni. 
La noia té clar què li ha de respondre. 
 
Josep Lluís M. Picanyol. «Històries d'una pensió». Col!lecció 
Petit Format. Editorial Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 15 
anys. 
En aquesta novel·la, l’autor explica les experiències viscudes quan 
la seva mare va obrir una pensió al Moià dels anys cinquanta del 
segle passat. Els dispesers feien la seva sense parar atenció en 
aquell nen que guardà en la memòria el que ara ens ofereix aquest 
llibre: les bromes que es feien entre els hostes, les baralles 
provocades per un mestre fatxenda, les situacions de risc d’un 
encarregat de la pedrera que guardava la pólvora sota el llit… 
 
Estrella Ramon. «Rebigotis». Il!lustracions de Marta Montañá. 
Col!lecció El Pirata Groc. Edicions del Pirata. Barcelona, 2012. 
A partir 8 anys. 
La família de l'Antolí Ratonell s'agita entusiasmada al voltant d'una 
gran fondue. Mentrestant, a l'altra banda de la casa, la Minerva, una 
nena d'uns vuit anys, llargaruda i prima sense les dents del davant, 
crida: "He dit que és una porqueria de sopa i ho torno a repetir. O 
em doneu una altra cosa o no sopo. Vosaltres mateixos." I mira el 
seu pare amb cara de prunes agres. De manera sorprenent, la vida 
d'aquests dos personatges s'encreua i dóna lloc a una història 
increïble. 
 
Pere Roig i Plans. «Apín capon zapun amanicà (1134)». 
Il!lustracions de Montse Font. Col!lecció L'Odissea. Editorial 
Estrella Polar - Empúries - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 12 
anys. 
L’Andreu, un noi de tretze anys aficionat als llibres de cavalleries, 
entra en contacte amb una estranya societat secreta que li permet 
fer viatges en el temps. Per tal de tornar al temps actual i salvar la 
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pell, l’Andreu haurà d’aprendre contra rellotge un nou sistema 
numèric molt complicat. 
 
Toni Sanz. «Ioli complements». Il!lustracions de Dani Cruz. 
Col!lecció Estrella de Mar. Bullent Edicions. Picanya, 2012. A 
partir 7 anys. 
Ioli és una jove periodista compromesa en la defensa del medi 
ambient que protagonitza un programa de televisió d'èxit. Malgrat 
això, tot el seu equip és acomiadat de la televisió. Rodejada dels 
seus col·laboradors, es veu embolicada en una sèrie d'aventures 
que afrontaran des d'un refugi secret al cim d'un turó. Esforç, 
amistat, paciència i sentit comú, amb una pinzellada de màgia. 
 

 
 
 
Màrius Serra. «L'arca de Babel». Il!lustracions de Marc Sardà. 
Col!lecció L'Odissea. Editorial Estrella Polar - Grup 62. 
Barcelona, 2012. A partir 12 anys. 
L'Alfred i l'Elisabet són dos joves primitius que no saben parlar. Per 
comunicar-se, els fan falta els saccionaris, uns sacs plens dels 
objectes que els calen per dir coses. Un dia, durant una tempesta 
torrencial, les aigües els arrosseguen corrent avall. L'Arca de Babel 
els salva la vida i els permet navegar per set mars molt diferents. En 
aquesta llarga travessia, viuran un grapat d'aventures alfabexcitants 
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durant les quals aprendran a expressar el que senten mitjançant 
paraules. Finalment es podran dir, amb els ulls espurnejants, una 
cosa molt especial que fins llavors no havien estat capaços de dir-
se. 
 
Jordi Sierra i Fabra. «Somnis trencats». Col!lecció Espurna. 
Bromera Edicions. Alzira, 2012. A partir 15 anys. 
Abans d'acabar el curs, Niaga rep una gran notícia. A l'estiu podrà 
visitar per fi Gàmbia, el país d'origen. Tot sembla anar bé fins que la 
seva millor amiga, Elsa, comença a sospitar que hi ha uns altres 
motius ocults i molts més amargs al darrere. Si són unes vacances, 
¿per què no hi pot anar tota la família? ¿Com es poden permetre un 
viatge així amb tots els problemes econòmics que tenen? To fa 
sospitar que algú creu que ha arribat el moment que Niaga 
acompleixi certes tradicions del seu país. 
 
Josep Vallverdú. «I tiro perquè em toca». Il!lustracions d'Eva 
Sánchez. Editorial Fil d'Aram. Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
Edició singular, de format també singular i, a més, amb una 
sobrecoberta il·lustrada que estesa plana sobre la taula es 
transforma en un joc de l'oca. Un joc de l'oca especial on els lectors 
poden trobar els personatges i les caselles del relat. Llegir amb la 
sobrecoberta plana a la vista permet seguir la ruta dels 
protagonistes. Les làmines interiors contenen dibuixos a tota plana i 
d'altres de complementaris on el color desapareix per donar un to 
de clàssic en carbonet. Relat original que combina l'aventura 
fantasiosa amb els habitants de cada casella del joc. 
 
Mar Virgili i Ramon Cabrera. «El lladre de menjar». 
Il!lustracions de Pere Virgili. Col!lecció El Vaixel de Vapor. 
Editorial Cruïlla. Barcelona, 2012. A partir 5 anys. 
El protagonista d'aquesta història explica el problema que té el seu 
oncle al restaurant on treballa: els desapareix el menjar 
misteriosament i arriba un dia que han de tancar perquè no poden 
servir res als clients. Fins que descobreixen una cosa que els deixa 
astorats perquè el lladre de menjar se'ls emporta l'últim formatge 
que els queda. 
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Traduccions 
 
Elizabeth Chandler. «Ànimes bessones». Traducció 
d'Alexandre Gombau. Editorial Columna - Grup 62. Barcelona, 
2012. A partir 16 anys. 
L'autora Mary Claire Helldolfer utilitza el pseudònim d'Elizabeth 
Chandler per a la seva saga de gènere fantàstic o, vistes les 
influències, més aviat "crepusculars". En aquesta novel·la, l'Ivy és 
nova a l'Institut de Stonehill. És bona estudiant i una mica tímida, 
però aviat farà un grup d'amigues que l'ajuda a integrar-se. En 
Tristan, capità de l'equip de natació, és un dels nois més populars 
de l'institut, d'aquells per sospiren les noies. Quan l'Ivy i en Tristan 
es coneixen, no poden evitar sentir que són ànimes bessones i es 
converteixen en la parella perfecta. No obstant això, un tràgic 
accident canvia les coses. L'Ivy sent que ho ha perdut tot fins que 
comença a percebre fets estranys al seu voltant, com si una 
misteriosa presència l'acompanyés sempre i la protegís. 
 
Elizabeth Chandler. «Ànimes trobades». Traducció de Mercè 
Santaulària. Editorial Columna. Barcelona, 2012. A partir 16 
anys. 
Ja fa un any de la mort de gran amor de l'Ivy, en Tristan. Cap dels 
dos ja no són el que eren. En tristan és al més enllà i l'Ivy surt amb 
un altre noi, està a punt de començar vacances al cap Cod i somia 
sobretot poder oblidar la tragèdia de l'estiu anterior. Un terrible 
accident, però, farà que l'amor cap a en Tristan reneixi amb més 
força que mai. Però els sentiments no són l'única cosa que torna del 
passat i potser ni l'amor més intents podrà salvar l'Ivy. 
 
Arthur Conan Doyle. «El món perdut». Traducció, introducció i 
notes de Jesús Cortès. Il!lustracions de Jaume Vilanova. 
Col!lecció A la Lluna de València. Bromera Edicions. Alzira, 
2012. A partir de 14 anys. 
El controvertit professor Challenger encapçala una expedició a 
terres d'Amèrica del Sud per demostrar l'existència de vida 
prehistòrica en un paratge secret del continent. El professor 
Sumerlee, l'aventurer lord John Roxton i el periodista E.D.Malone 
l'acompanyen en una missió tan sorprenent com perillosa cap a un 
món perdut governat per bèsties primitives i extraordinàries. 
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Judi Curtin. «El viatge de l'Eva». Col!lecció Pícnic. Castellnou 
Edicions. Barcelona, 2012. A partir 10 anys. 
L’Eva és una nena rica i consentida que ho té tot. Però el seu 
meravellós món es capgira quan el pare es queda sense feina i ella 
ha de canviar de casa i d’escola. Aleshores s’adona que les coses 
ja no tornaran a ser com eren, i decideix fer tot el possible perquè 
això no passi. Una visita casual a una pitonissa li dóna una idea: si 
és humil i amable amb els altres, podrà recuperar la vida d’abans. 
Tot plegat porta l’Eva a fer un viatge interior, arran del qual 
canviaran absolutament la seva personalitat i els seus valors. 
 
Pierre-François Dupont-Beurier i Brigitte Labbé. «Rics i 
pobres». Traducció de Gustau Raluy. Il!lustracions de Jacques 
Azam. Col!lecció Pensa-hi. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2012. A 
partir 8 anys. 
En un moment en el qual la reflexió sobre la riquesa i la pobresa 
s'ha fet necessària, aquest nou llibret de la sèrie que ajuda a 
reflexionar sobre els fets que envolten la societat actual fomenta la 
idea sobre els desequilibris mundials. La princesa té deu mil vestits, 
muntanyes de diamants, i els diners li vessen de les caixes fortes. 
Però la seva vida està tan planificada que no li queda temps per fer 
res més. Quan es diu que algú és pobre, el primer que es pensa és 
que té pocs diners. Però també es pot ser pobre en possibilitats. És 
a dir, quan a la vida d'una persona hi ha moltes coses que no són 
possibles. 
 
Per Olov Enquist. «El secret de la tercera cova». Traducció 
d'Elena Martí. Il!lustracions de Stefanie Pfeil. Col!lecció El 
Vaixell de Vapor. Sèrie Taronja. Editorial Cruïlla. Barcelona, 
2012. A partir 9 anys. 
Quatre anys després de l'aventura de 'La Muntanya de les Tres 
Coves', en Marcus, la Mina i en Gabriel es posen novament en un 
bon embolic amb l'ajuda del seu avi. Aquesta vegada descobreixen 
una tenda misteriosa amb un mapa que indica el camí a la tercera 
cova, aquella on hi viu l'ós i a la qual no han pogut entrar mai. 
Intrigats, se n'hi van i els lectors també es mantenen intrigats per 
saber que els espera allà dalt. 
 
Joachim Friedrich. «També les bruixes se'n van de vacances». 
Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 12 
anys. 
El llobató Pedramag, fill d’una bruixa i d’un home, està fart del món 
de la màgia i vol viure enmig dels éssers humans. Però les coses no 
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són tan senzilles com semblen i abans caldrà que el Consell de 
Bruixes li doni permís. I vet aquí que al llobató se li acut una idea 
brillant: ell s’ocuparà de buscar per a les bruixes un bon lloc per 
anar de vacances, encara que s’hagi d’escapar de casa, aterrar en 
el món dels homes i utilitzar alguns trucs, convertit en un petit home 
llop. 
 
Dagmar Geisler. «La Wanda va al galop». Traducció d'Elena 
Martí i Coral Romà. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2012. A partir 7 
anys. 
La Wanda treu foc pels queixals perquè haurà de passar una 
setmana sencera amb la seva amiga Katti a l'Hípica del Sol. I ella 
no suporta els cavalls. Un cop allà, les coses no milloren: la Katti es 
passa el dia parlant de cavalls i en Fabian tampoc no li fa cas 
perquè només va al darrere d'una de les noies del club d'equitació. 
Al damunt, la banda dels antinenes es presenta al club amb molt 
males intencions. 
 
John Green. «No està escrit a les estrelles». Col!lecció Vostok. 
Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 14 
anys. 
Tot i que la medicina ha aconseguit reduir el tumor i li ha regalat uns 
anys més de vida, la Hazel segueix sent una malalta terminal. El 
seu final sembla que ja està escrit. Però l’aparició d’Augustus 
Waters al grup de suport de nois amb càncer canvia radicalment la 
seva vida. La història està a punt de ser reescrita. Una novel·la 
sobre com aprofitar la vida al màxim, gaudir dels qui més estimes, 
estimar fins que no puguis més i, sobretot, viure. 
 
M. G. Harris. «Moment zero». Traducció de Josep Sampere. 
Editorial Cruïlla. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
Després de la misteriosa desaparició del seu pare, un arqueòleg 
que investigava la famosa profecia maia sobre la fi del món, en Josh 
s'embraca en un seguir d'aventures que el portaran a saber un 
secret que pot posar en perill tota la humanitat. L'esclat de l'energia 
procedent del centre de la galàxia, que va exterminar una civilització 
sencera fa milers d'anys, tornarà a produir-se, abans no s'acabi el 
2012. ¿En Josh, que ha descobert el secret dels viatges en el 
temps, podrà tornar enrere, al moment zero, i aturar-ho tot? 
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Silke Lambeck. «On és el senyor Silvestre?» Traducció de 
Clara Formosa. Il!lustracions de Karsten Teich. Editorial 
Takatuka. Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
Primer va ser 'El senyor Silvestre', després, 'El retorn del senyor 
Sikvestre', i ara 'On és el senyor Silvestre?'. Es tracta d'un veí del 
protagonista, en Maurici, que a vegades li resol tots els dubtes i a 
vegades li porta maldecaps. En aquesta tercera part de la sèrie, una 
bola de vidre apareix davant la porta de la casa d'en Maurici. I el fet 
és que fa molt de temps que no veu el seyor Silvestre. Per això 
aquesta vegada haurà de ser ell sol qui resolgui un parell de 
problemes de màxima urgència. 
 

 
 
Alan Monroe-Finch. «La tomba de Mary Jay». Il!lustracions de 
Bartomeu Seguí. Col!lecció El Micalet de Por. Bromera 
Edicions. Alzira, 2012. A partir 12 anys. 
Maretonhampstead té l'honor de posseir el nom més llarg de tots els 
pobles d'Anglaterra, però és conegut per un cas més extraordinari: 
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la llegenda de la tomba de Mary Jay. Una nit, John Wilcox, un xicot 
d'onze anys, i els seus cosins decideixen acampar al costat de la 
tomba per tal de descobrir-ne el secret. La nit es farà més llarga del 
que John no hauria pogut imaginar mai i tindrà greus i temibles 
conseqüències. 
 
Marie-Aude Murail. «L'assassí de la corbata». Il!lustracions de 
Barbara Scholz. Col!lecció Vostok. Editorial Estrella Polar - 
Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 14 anys. 
La Ruth troba en una caixa amagada dins d'un armari una antiga 
foto de classe del seu pare. A la foto, hi apareixen el pare, la mare 
de la Ruth —la Marie-Ève—, morta d'un aneurisma quatre anys 
enrere, i la seva tia —l'Ève-Marie—, a qui van trobar al riu 
escanyada amb una corbata. El que semblava un record innocent 
esdevindrà un incòmode misteri quan la Ruth s’adona que és la 
seva tia qui el pare agafa de la mà, i no la seva mare. 
 
Christine Nöstlinger. «Un fantasma fet a mida». Traducció de 
Lluïsa Moreno. Il!lustracions de Franziska Biermann. Col!lecció 
El Vaixell de Vapor. Barcelona, 2012. A partir 7 anys. 
En Joschi està una mica fart de la seva germana, la Mizzi, perquè 
no s'espanta mai per res i sempre es riu d'ell i li diu que és un poruc. 
Però, després de rumiar-hi molt, se li acut una idea genial: farà que 
la seva germana tingui l'ensurt més gros de tota la seva vida. 
 
Christine i Christophe Russell. «La missió de les ovelles 
guerreres». Col!lecció Pícnic. Castellnou Edicions. Barcelona, 
2012. A partir 10 anys. 
A la granja d’Eppingham regna la calma, fins que un bon dia hi cau 
un objecte platejat. No sembla perillós —en realitat és un telèfon 
mòbil—, però les ovelles guerreres hi reconeixen el ceptre del seu 
gran Déu, l’amo i senyor de l’ovellam. Les protagonistes d’aquesta 
història emprenen aleshores una missió molt important: trobar Àries, 
el seu Déu, per tornar-li el poder del ceptre abans que el malvat 
Degollamoltons se n’apoderi i posi fi a tota l’espècie. Aventures i 
humor en una novel·la a quatre mans de la parella d'autors 
debutant. 
 
Marcus Sedgwick. «Una festa monstruosa». Traducció de 
Montse Molist. Il!lustracions de Pete Williamson. Col!lecció 
Misteris del Corb. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2012. A partir 9 
anys. 
Al castell d'Altramà, on viuen tota mena de personatges 
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estrambòtics, els Altramà organitzen una gran festa de Halloween, i 
al castell se'ls omple de convidats disfressats de monstres i 
vampirs. Però se'n va la llum, i a partir de llavors comencen a 
passar coses esgarrifoses i inexplicables. Els habitants del castell 
no saben que un ésser horripilant els amenaça. 
 
Bram Stoker. «Dràcula». Col!lecció Petit Format. Editorial 
Barcanova. Barcelona, 2012. A partir 15 anys. 
El viatge d’en Jonathan Harker al castell del comte Dràcula havia 
d’haver estat un viatge de negocis i plaer. Però abans d’arribar-hi, el 
jove intueix terribles secrets i, ja al castell, viu un seguit 
d’experiències que superen qualsevol fantasia. Dràcula, durant 
segles, ha ordit 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. 
Mentrestant, els fets es van succeint d’una manera irreversible. 
 
Virginia Zimmerman. «La finestra del temps». Traducció d'Aida 
Aragon. Il!lustracions de Bernat Cormand. Col!lecció El Vaixell 
de Vapor. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2012. A partir 12 anys. 
En Micah, que té onze anys i és de Pennsilvània, no pot entendre 
per què els seus pares els han arrossegat, a ell i als seus germans, 
a l'aventura esbojarrada d'instal·lar-se tot un any a l'altra punta de 
món, a Barcelona. Però les dificultats que té per adaptar-se a una 
nova llengua, a uns cereals lamentables i a un entorn on tot li 
sembla marcià, no seran res comparades amb els perills i les 
peripècies que viuran ell i els seus germans quan trobin, per 
casualitat, una ploma antiga gràcies a la qual es pot viatjar en el 
temps. 
 
Geronimo Stilton. «Viatge en els temps (3)». Traducció de 
David Nel!lo. Col!lecció Geronimo Stilton. Editorial Estrella 
Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 9 anys. 
Tercer viatge en el temps de Geronimo. Aquest cop el professor 
Volt té un nou invent: la Porta del Temps i de l’Espai. Només cal 
travessar-la per arribar a la destinació. Pel camí s'han vist mamuts, 
s'ha pogut parlar amb filòsofs de l’antiga Grècia i s'han conegut 
grans homes del Renaixement. 
 
Geronimo Stilton. «Fora les potes de la pedra foguera! 
Prehisto-Rats». Col!lecció Geronimo Stilton. Editorial Estrella 
Polar - Grup 62. Barcelona. 2012. A partir 9 anys. 
A Pedròpolis, hi regne la por: algú ha robat la valuosa Pedra 
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Foguera, que garanteix flama i escalfor a tota la població. Geronimo 
Stiltonut investiga el cas i descobreix que l’autor del robatori és el 
ferotge Tiger Khan, el cap del temible poble dels tigres de dents de 
sabre! 
 
Geronimo Stilton. «Les abominables rates de la neu». 
Traducció de David Nel!lo. Col!lecció: Geronimo Stilton. 
Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 9 
anys. 
Mentre a Muskarrat City es preparen per celebrar el Cap d’Any, les 
rates de les clavegueres han concebut un pla que és abominable. 
La nit del 31 de desembre, un exèrcit de rates de les neus envaeix 
la ciutat i en fan de seques i de verdes. Però quan la situació 
sembla incontrolable, arriba l’hora dels Superherois. 
 
Tea Stilton. «El projecte supersecret». Col!lecció Tea Stilton. 
Editorial Estrella Polar - Grup 62. Barcelona, 2012. A partir 9 
anys. 
Aquest any a Ratford se celebra el prestigiós concurs d'invents 
'Rosegadors per la ciència'. Les Tea Sisters hi participen amb un 
vehicle especial, però hauran de vigilar les Vanilla Girls, que faran 
potes i mànigues per sabotejar-les. 
______________________________________________________ 
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