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Dolors GARCIA CORNELLÀ
Serena
Cruïlla – 256p

PREMI 17È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2012-2013]
La Serena viu a la Barcelona de 1428 amb la seva mare i les seves germanes. La família fa
molts esforços per tirar endavant el negoci de tapiners, no només per sobreviure, sinó per
poder pagar el rescat del pare, captiu dels pirates. Un mal dia, però, un terratrèmol que
sacseja la ciutat, mata la mare de la Serena i la deixa sola al càrrec de les seves sis germanes.
El món s’ensorra als seus peus i no sap si serà capaç de tirar endavant la família ella sola.
Però de seguida descobrim que Serena és una protagonista tossuda i lluitadora, que farà front
a qualsevol situació adversa, tenint cura de la família, salvant el negoci familiar i aprenent, si
cal, un nou ofici.

Patricia MARTÍN
Una de zombis
Estrella Polar – 112p

PREMI 18È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2013-2014]
A les pel·lis de zombis, generalment, la gent fuig corrent, cridant com bojos, morts de pànic, i
s'entaforen a dins dels cotxes que tenen aparcats a la porta de casa seva, oberts i amb les
claus posades. Perden uns segons vitals abans de donar gas, però si són els protagonistes
aconsegueixen engegar el vehicle just en l'últim moment, quan el zombi colpeja la finestra.
En canvi, quan l'atac és a Barcelona, la cosa no va ben bé així....

Sharon DRAPER
Fora de mi
Cruïlla – 272p

PREMI 19È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2014-2015]
La Melody ens explica que no parla, no camina, no se sent el cos i no pot anar al lavabo tota
sola i això és una bona punyeta! L’han visitat molts metges que han intentat analitzar-la i
entendre-la però com que cap la pot curar, es comporta com la persona retardada que es
pensen que és. La Melody, però, té una memòria fotogràfica excepcional i potser és la
l’alumna més llesta de l’institut. Una història dura, sensible, narrada d’una forma molt directa
i gens dramàtica que ens explica les dificultats d’una nena amb paràlisi cerebral alhora de ser
independent i poder expressar-se..
Lois LOWRY

L’home dels records
Cruïlla – 270p

PREMI 20È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2015-2016]
La novel·la ens situa en un futur no gaire llunyà, en el qual el món s’ha aïllat creant una
societat impol·luta, sense esquerdes, on no hi ha espai per als sentiments. Aquesta voluntat
d’ordre, de racionalitat, porta a crear un personatge únic: el Dador, persona que recull tots
aquells records que poden fer malbé la pau i fer aflorar la discòrdia a partir del record, del
patiment o el temor. Tot, però, comença a torçar-se quan el Dador escull el jove Jonàs perquè
esdevingui el proper tresorer dels records. I és que el que ningú pensa és que els records
també provoquen dolor i que no tothom està disposat a suportar-ho, a ser mesell en una
societat tan profilàctica
Patrick NESS

Un monstre em ve a veure
Sembra Llibres – 216p

PREMI 21È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2016-2017]
En Conor es desperta a les 12.07 de la nit i a la finestra de la seva habitació apareix un
monstre diferent als anteriors, monstres que sempre apareixen quan la seva mare inicia una
nova tanda de quimioteràpia. I és que el teix del jardí ha pres forma de monstre i les seves
branques s'entesten a enredar en Conor en els seus pensaments. Després de diverses
històries explicades a tall de paràbola pel nou monstre, una vegada i una altra el teix intenta
que en Conor tregui la Veritat, aquell pensament ocult al fons del seu cervell que malda per
sortir però que en Conor no s'atreveix a vocalitzar.
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Annabel PITCHER
La meva germana viu sobre la llar de foc
La Galera – 240p

PREMI 16È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2011-2012]
Un atemptat islamista a Londres causa la mort d’una nena, la Rose, bessona de la Jasmine,
Jass per als amics. Un fet que cinc anys després reviu en veu d’en Jamie, el germà petit. Fet
que ens permet veure amb ulls de nen (heus aquí una qualitat de la narradora) com aquell
succés ha modelat el comportament familiar: separació del matrimoni, posterior abandó de la
mare i un pare que beu massa. Com ha limitat la personalitat de la Jass, una adolescent en
crisi, com a influït en la seva problemàtica vida de nen de deu anys i com posa en dificultats
la relació que manté amb Sunya, una nena musulmana que segons el pare no pot ser gaire
diferent dels terroristes autors de l’atemptat. Una novel·la que atrapa des del primer moment
amb un inici impactant i torbador que trasllada una història commovedora amb encertades
pinzellades d’humor.
John GREEN

No està escrit a les estrelles
Estrella Polar – 300p

PREMI 17È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2012-2013]
Aquesta és la història de Hazel i de la seva lluita diària per aconseguir uns anys més de vida.
La medicina ha aconseguit reduir el seu tumor, però la malaltia continua aquí, marcant el ritme
de la seva vida: proves d’hospital en hospital, moments de desesperació, la difícil i tensa
relació amb els pares, i sobretot, els companys del Grup de Suport al Càncer. Hazel, que és
una jove intel·ligent i lúcida, amb els seus anhels i les seves pors, té una cosa molt clara: ara
que ha conegut el Gus al grup de suport, no hi ha temps per retrets, cal viure la vida al màxim
fins a l’últim minut. Una novel·la sobre com aprofitar la vida al màxim, gaudir dels qui més
estimes, estimar fins que no puguis més i, sobretot, viure.
Àngel BURGAS

Noel et busca
La Galera – 200p

PREMI 18È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2013-2014]
L'Enric es desperta a l'hospital. No recorda gairebé res i només sent un dolor intens per tot el
cos. Un desconegut afirma coneixe'l i haver compartit pis amb ell. Però tot i la desorientació
és capaç de detectar que alguna cosa no va a l'hora... si no, perquè hi ha d'haver vigilància
policial a la porta de l'habitació? Perquè el desconegut li escriu una nota on diu: «Noel et
busca»? Perquè li diuen que té petits senyals de cirurgia facial?Només els imcomprensibles
records que li retornen poden posar llum a totes aquestes incògnites abans que el passat no
l'atrapi i l'engoleixi.
David CIRICI

Zona prohibida
Grup 62 / Fanbooks – 272p

PREMI 19È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2014-2015]
La Daia i la seva germana bessona, l’Inge, estan internes en una escola isolada al mig de les
muntanyes amb un centenar de noies més sense tenir contacte amb cap adult. L’escola,
totalment automatitzada i amb professors que no són reals sinó hologrames, oculta a les noies
durant anys per procurar que siguin la primera generació d’humans que sobreviuen als efectes
d’una gran pandèmia. Inesperadament, una catàstrofe natural inutilitza l’escola i obliga a les
noies a marxar i buscar refugi seguint un missatge d’emergència comunicat per les màquines.
És el moment d’enfrontar-se al món real, al món després de la pandèmia, on la violència és
una forma de vida i res és el que sembla.
Gerbrand BAKKER

Les pereres fan la flor blanca
Raig Verd – 160p

PREMI: 21È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2016-2017]
Els bessons Klaas i Kees i el seu germà petit Gerson juguen sovint a «Negre», un joc en què
la regla principal consisteix a no obrir els ulls. Un dia, en Gerson perd la visió en un accident
de cotxe, i es veurà obligat a jugar a «Negre» la resta de la seva vida. Serà capaç d’adaptarse a la seva nova vida amb l’ajuda del seu gos? La vida també ha canviat considerablement
per al seu pare i els seus germans. Però el que no canvia mai és la calidesa de la família.
Gerbrand Bakker ens explica aquesta commovedora història a través de tres perspectives
diferents, la dels bessons, la d’en Gerson i la del gos.
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Alejandro PALOMAS
Un fill
La Galera – 432p

PREMI: 20È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2015-2016]
GUANYADOR DEL PREMI JOAQUIM RUYRA 2014

L’autor ens convida a completar una història a partir de la mirada de diversos dels seus
protagonistes. Cada capítol, narrat amb veu pròpia, ens ofereix una part de la vida del petit
Guillem, un infant que, malgrat la voluntat d’oblit del seu pare, a poc a poc va descobrint que
la realitat no sempre és com li volen donar a conèixer. El nen, acompanyat successivament
per la veu de la seva psicòloga, el pare o fins i tot de la mestra, va deixant entreveure la seva
infantesa, mancada d’una mare, «de viatge» a l’Orient Mitjà. En paral·lel, la història ens deixa
pinzellades d’altres vides d’infants que, innocents, esperen que tot se solucionarà dient la
paraula supercalifragilisticespialidós, que Mary Poppins recita en la seva famosa pel·lícula.
Un mot que tant de bo pogués complir tots els anhels dels nens i nenes, com passa en la
pel·lícula homònima.
Ledicia COSTAS

Jules Verne i la vida secreta de les dones planta
Barcanova – 184p
PREMI LAZARILLO DE CREACIÓ LITERÀRIA, 2015

El 21 de maig de 1884, el Saint Michel III atraca a Vigo per una avaria a la caldera. Aquest iot
pertany a Jules Verne i l’avaria la provoca, seguint les seves indicacions, en Pierre, el grumet
del vaixell. Però per què tant de secretisme? L'escriptor francès desitja visitar una petita
farmàcia de Vigo i conèixer al seu amo, en Philipot, ja que està segur que té relació amb les
dones planta. Verne, malgrat les negatives i reticències de l'apotecari, aviat descobreix que
Violeta i Melisa, la néta i la dona de Philipot, pertanyen a aquesta antiga i estranya estirp de
dones planta.

Rubèn MONTAÑÁ
El bolígraf de Higgs
Animallibres – 160p
L’Èric Bosó obté, de resultes d’una bona acció, un bolígraf que permet convertir en real tot
allò que s’hi pugui plasmar damunt d’un paper, per més absurd i descabellat que sigui. Com
és ben sabut per les sagues de superherois, un gran poder implica una gran responsabilitat.
Però qui vol ser responsable amb quinze anys? L’Èric fa i desfà a la seva voluntat, sense cap
més límit que la seva imaginació. El perill arriba quan el bolígraf cau en mans inadequades.

Dirk REINHARDT
Train Kids
Pagès editors – 352p
Train Kids ens mostra la duresa que han de suportar els emigrants adolescents sudamericans per arribar a la Terra Promesa, en aquest cas els Estats Units. Durant un trajecte
de milers de quilòmetres i de diversos mesos, els joves que s'atreveix a deixar casa seva i a
emprendre aquest camí poden ser robat, violats, atonyinats, segrestats i, fins i tot,
assassinats. Durant mesos de patiment, de por i de desconfiança travessaran rius i ciutats,
s'enfilaran a trens i hauran de deixar la seva vida en mans d'altres a fi d'aconseguir arribar a
una terra on, tot i això, continuaran vivint en el màxim anonimat a fi que no els deportin.
Maria SOLAR

L’expedició del doctor Balmis
Bromera – 232p
A l'hospici de la ciutat de La Corunya, el 1803, la vida dels nens transcorria entre penúries i
fam. Cap d'ells es podia imaginar com canviaria les seves vides l'arribada de l'expedició del
rei Carles IV, encapçalada pel doctor Balmis, un metge alacantí pioner en les tècniques de
vacunació, que amb el suport del cirurgià català Josep Salvany, pretenien portar la vacuna de
la verola a Amèrica. Vint-i-dos nens serien els encarregats de transportar-la en el seu propi
cos. El temps ha sepultat la història d'aquests nens i d'una de les més grans gestes de la
medicina. Recuperar aquesta memòria és el millor agraïment.
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K.L. GOING
Xaval gras es menja el món
Edicions de 1984 – 224p
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.
Jennifer NIVEN

Aquí és on tot comença
Grup editorial 62 – 512p
Ella, la Libby, pesa gairebé 100 kilos; tot i que ja n’ha perdut més de 90, és encara una noia
molt grassa. De fet, a culpa del seu pes va quedar immobilitzada a casa, i la van haver de
treure amb una grua per poder-la portar a l’hospital, cosa que la va fer molt popular a la seva
població. Ell, en Jack, pateix en secret una malaltia no gaire coneguda anomenada
prosopagnòsia, que l’impedeix reconèixer o distingir les cares de totes les persones, incloent
familiars i amics. Les diferències són sempre difícils, i en l’adolescència encara mes però ells
dos, junts, són prou forts com per superar-les.
Raimon PORTELL

Camins de nit
Barcanova – 352p
Camins de nit és una novel·la d’aventures construïda a partir d’interrogants, que comença
quan la jove Rut Anglada ha de fugir de la seva ciutat, amb moltes similituds amb Barcelona,
per salvar la pell. Amb més dubtes que certeses, la Rut es deixa portar per tot un seguit de
personatges que semblen conèixer la seva història molt millor que no pas ella. Quin secret
amaga el professor Argimon de la Biblioteca Artús? Per què la persegueix la Guàrdia de
Reserva? Qui és en Marc l’Anxova? L’ajudarà el Vell de l’Obac a fugir serra enllà?
Aconseguirà creuar la frontera fins a La Marca? Darrera la fugida de la Rut s’endevina una
trama fosca, perversa, d’interessos polítics de gran abast, amb moltes similituds amb episodis
terribles de la història.
Raimon PORTELL

Camins d’aigua
Barcanova – 352p
El segon llibre de la trilogia «La Llum d’Artús» comença molt lluny d’on acabava Camins de
nit, el primer volum. Però també s’hi retroba la Rut, la protagonista del primer llibre. 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 a nous reptes, no tot està en 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.

Silvestre VILAPLANA
La mèdium
Bromera – 184p
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.

Pàgina 4 de 4

