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Rodrigo MUÑOZ AVIA 
El signe prohibit 
Edebé – 168p 
PREMI 11È ATRAPALLIBRES – CATEGORIA 11-12 ANYS [2015-2016] 
PREMI EDEBÉ DE LITERATURA INFANTIL 2015 

 
L'Aleksandra és la millor amiga del Jordi. Quan ella desapareix, el Jordi pren la decisió més 
difícil de la seva vida: parlar sense la lletra «a» fins que la nena torni o ell la trobi. Per això 

comença a investigar la misteriosa fugida de l’Aleksandra; pel que sembla, els seus orígens 
russos hi juguen un paper important. L’amiga ha deixat pistes per al Jordi, que semblen 
indicar que no se n’ha anat per voluntat pròpia. 

 

 

Francesc PUIGPELAT 
El nen que va xatejar amb Jack Sparrow 
Bromera – 160p 
PREMI 12È ATRAPALLIBRES – CATEGORIA 11-12 ANYS [2016-2017] 
 
El jove Martí Blesa ens explica com li va canviar la vida guanyar un concurs que li donava 

dret a xatejar amb Johnny Depp. L’autor del llibre ens ofereix una història utilitzant com a 
referents i font d’inspiració Jack Sparrow i Cyrano de Bergerac. Malgrat el que pugui semblar, 
és una novel·la realista on també hi trobarem bullying, un pare que marxa de casa i el context 

actual de crisi i precarietat laboral. 

 

 

Maite CARRANZA 
La pel·lícula de la vida 
Cruïlla – 184p 
PREMI 13È ATRAPALLIBRES – CATEGORIA 11-12 ANYS [2017-2018] 

 
L'Olívia és una noia normal, com qualsevol altra. Té una mare actriu, un pare missing, un 
germà poruc, uns veïns perepunyetes, unes amigues llepafils, una tele espatllada i un pis a 

l'eixample petit i bufó amb orientació sud. Però, impensadament, la crisi truca a la porta i el 
seu petit món s'ensorra. L'Olívia és una noia normal, com qualsevol altra. Té una mare actriu, 
un pare missing, un germà poruc, uns veïns perepunyetes, unes amigues llepafils, una tele 

espatllada i un pis a l'eixample petit i bufó amb orientació sud. Però, impensadament, la crisi 
truca a la porta i el seu petit món s'ensorra. Malgrat totes les dificultats, l'Olívia se les 
empesca per tirar endavant i, gràcies al seu germà Tim, descobreix que a la pel·lícula de la 

vida tots podem col.laborar una mica a escriure el nostre propi guió. 

  

Laia Aguilar 
Wolfgang (extraordinari) 
Columna – 256p 
PREMI 14È ATRAPALLIBRES – CATEGORIA 11-12 ANYS [2018-2019] 
PREMI CARLEMANY 2016 
 

En Wolfgang té onze anys i un coeficient intel·lectual de 152. Li agrada fer llistes de coses 
impossibles, esbrinar com es viatja a Neptú, o fabular que es convertirà en un gran pianista. 
Tocar el piano és la seva passió, per a ell suposa el seu refugi d’emocions. El dia que la 

mare mor, li toca anar a viure amb el desconegut del seu pare i inicia un pla per fugar-se a 
la millor acadèmia de música del món. Durant el viatge, descobrirà qui és realment el pare,  
quin secret familiar li amaguen “els grans” i per què té tanta por d’alguna cosa que no s’ha 

atrevit a explicar mai... Wolfgang qüestionarà en tot moment el món adult, des d’uns ulls 
intel·ligents, distants i crítics. 

 
 

Gianumberto ACCINELLI 
El fil invisible de la natura 
Libros del Zorro Rojo – 136p 
PREMI HONORÍFIC: 15È ATRAPALLIBRES – CATEGORIA 11-12 ANYS  [2019-2020] 

 
En aquest moment que els mitjans de comunicació ens alerten que tantes espècies de la 
natura estan en perill d’extinció, aquí teniu unes quantes històries ben reals però explicades 

com si fossin contes que ens mostren alguns dels molts disbarats que hem fet els humans 
degut al nostre greu desconeixement, com la natura s’ha desequilibrat i, un cop ha passat, 
les grans dificultats que hi ha per trobar un nou equilibri. 
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Roberto INNOCENTI 
Rosa Blanca 
Kalandraka – 32p 
PREMI HONORÍFIC: 15È ATRAPALLIBRES – CATEGORIA 11-12 ANYS  [2019-2020] 
 

Rosa Blanca viu en una petita ciutat alemanya durant la Segona Guerra Mundial. El seu 
paisatge habitual canvia d’un dia per l’altre, quan soldats, noves banderes estranyes i gent 
que saluda estirant el braç passen a omplir els seus estimats carrers i places. I vet aquí que 

un dia observa com comencen a emportar-se nens i nenes dins d’un camió i decideix seguir-
los... Una obra mestra que ens apropa amb una gran sensibilitat i una il·lustració impactant 
a la nostra història més recent. 

  

Frida NILSSON 
Pirates del mar de gel 
Viena – 448p 
PREMI HONORÍFIC: 15È ATRAPALLIBRES – CATEGORIA 11-12 ANYS  [2019-2020] 

 
La Miki i la Siri són dues germanes que viuen tranquil·lament en una illa de la mar de gel. 
Quan els membres de la colla del ferotge pirata Capblanc segrestin la Miki i se l’enduguin a 

treballar a les mines de diamants, la seva germana gran traurà el valor d’on sigui per anar a 
rescatar-la. En aquest viatge la Siri coneixerà gent que l’ajudarà i d’altra que li posarà 
entrebancs, però ningú és realment bo o dolent del tot: els matisos són importants, i les 

situacions també. El valor, la crueltat, la tendresa, l’amor fraternal i, sobretot, el valor de 
sobreposar-se a les dificultats són elements que planen de manera magistral en aquesta 
aventura trepidant que ens mostra que tot el que fem, tant bo com dolent, deixa petjades 

inesborrables. 

 

 

Ben GUTERSON 
Hotel Winterhouse 
La Galera – 368p 
SELECCIONAT PER AL: 16È ATRAPALLIBRES – CATEGORIA 11-12 ANYS [2020-2021] 
 
L’Elizabeth orfe de pares, viu amb uns oncles malcarats i que no se l’estimen. Un Nadal, per 

sorpresa, l’envien a passar les vacances a un hotel de muntanya que li ha regalat algú que 
no se sap qui és. En aquest hotel de somni amb totes les comoditats i luxes hi coneixerà el 
que serà el seu primer amic en Freddy i amb qui compartirà la seva passió pels enigmes, 

jocs de paraules i amb qui resoldrà un misteri que gira entorn d’un llibre especial amb uns 
poders màgics. Amb enginy a l’hora de presentar cada capítol, ritme i misteri avancen a bon 
ritme i atrapen a la lectura amb aquesta nena tafanera, intrèpida i amb una necessitat de 

sentir-se estimada molt natural en algú que no ha conegut la calidesa dels braços de la mare. 

  

Jennifer L. HOLM 
El peix número 14 
Viena – 200p 
SELECCIONAT PER AL: 16È ATRAPALLIBRES – CATEGORIA 11-12 ANYS [2020-2021] 
 

A l’Ellie Cruz, una noia de 12 anys, li ha canviat la vida de cop i volta. A casa ha vingut a 
viure el seu avi, un famós científic. Fins aquí tot seria normal, si no fos perquè aquest ha 
descobert la fórmula de l’eterna joventut i, per descomptat, l’ha provat ell mateix amb un 

resultat excel·lent. A partir d’aquest moment tot es capgira en la vida de l’Ellie. Haurà d’ajudar 
el seu avi a recuperar la fórmula anti edat. Una història molt divertida que ens acosta al món 
de la ciència. 

 
 

Gisela POU 
Palmira i l’efecte crisàlide 
Edebé – 204p 
SELECCIONAT PER AL: 16È ATRAPALLIBRES – CATEGORIA 11-12 ANYS [2020-2021] 
 

La Palmira té dotze anys i nom de ciutat. Al sorteig que s’ha fet a classe li ha tocat de fer un 
treball sobre Síria, aquest estat que fa tants anys que està en guerra. La Palmira busca 
informació però li costa agafar el fil del treball. En Climent, el mestre, els demana que 

aprofundeixin i reflexionin. La Palmira es pregunta: si jo fos una nena siriana, què explicaria? 
Però, encara té una pensada més bona. 
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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. 

 
 

Dirk REINHARDT 
Train Kids 
Pagès Editors – 352p 
PREMI 22È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2017-2018] 
 
Train Kids ens mostra la duresa que han de suportar els emigrants adolescents sud-

americans 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. 

 

 

Maite CARRANZA 
Una bala per al record 
Grup Promotor Santillana – 192p 
PREMI 23È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2018-2019] 
 
1938. Barruelo (Palència). El Miquel, de tretze anys, creu que el seu pare, un miner 

republicà, ha mort al front. Inesperadament, arriba la notícia que és viu, en un camp de 
presoners prop d’Oviedo. La seva mare li prega que el porti a casa i el noi, acompanyat per 
la seva gosseta Greta, marxa cap a una aventura incerta. El Miquel caminarà centenars de 

quilòmetres, travessarà muntanyes amb llops i desertors, pisparà menjar, fugirà de la 
Guàrdia Civil, s’enamorarà, coneixerà persones que ho van perdre tot, es farà un home i 
descobrirà amb els seus propis ulls el que és una guerra. 

 
 

Sharon CREECH 
Un batec alhora 
Pagès editors– 176p 
PREMI HONORÍFIC: 24È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2019-2020] 

 
L’Annie, una nena de dotze anys, és el centre d’aquesta història escrita en vers lliure, que 
corre al ritme dels batecs del cor: traptrap, trap-trap... Al voltant de l’Annie hi ha la seva 

família, el seu amic Max i un grup de personatges entranyables que podrien ser un mirall del 
nostre dia a dia. L’embaràs de la mare de l’Annie ha arribat justament ara que l’avi comença 
a perdre la memòria. La vida no s’atura i el temps passa inexorablement, com ho demostren 

els cent dibuixos d’una mateixa poma que la professora d’art fa dibuixar a l’Annie. 
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Laura GALLEGO 
El bestiari de l’Axlin 
Montena– 512p 
PREMI HONORÍFIC: 24È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2019-2020] 
 

Us imagineu que el vostre món està ple d’infinitat de monstres sanguinaris? Aquest és el 
món de l’Axlin, una noia que viu a un petit poble assetjat per perilloses criatures; els éssers 
humans amb prou feines poden resistir. L’Axlin té una mentalitat científica i és l’única 

persona que queda al seu poble que sap llegir i escriure, així que es proposa escriure un 
llibre que descrigui els remeis coneguts per combatre els monstres. A fi d’ampliar aquest 
bestiari, l’Axlin decideix abandonar el seu poble i emprendre un llarg viatge d’investigació, 

convençuda que aquest coneixement ajudarà l’espècie humana a defensar-se dels 
monstres. 

  

Laia AGUILAR 
Juno 
Fanbooks– 160p 
PREMI HONORÍFIC: 24È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2019-2020] 
 

Arriba la Juno, una protagonista rebel que busca una segona oportunitat! La Juno viu en un 
centre d’acollida des que la seva mare va entrar a la presó per haver disparat a un home. 
Com ella mateixa diu, té una tara que fa que ningú la vulgui i va passant de família d’acollida 

en família d’acollida, però totes la tornen perquè la convivència és molt difícil. La Juno es 
tanca en el seu món i la ràbia que porta dins fa que no es deixi ajudar. Gràcies a la cuidadora 
Paula i, sobretot, a la relació que estableix amb un dels professors del nou institut, anem 

descobrint quins són els seus dimonis interiors i quin fet ha traumatitzat la seva vida. 

 

 

AVI 
La guerra dels botons 
Bambú – 264p 
SELECCIONAT PER AL: 25È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2020-2021] 
 
Durant la Gran Guerra un petit poble de Polònia es veu atrapat entre els dos bàndols. Envaït 

pels russos és atacat pels alemanys i la població en pateix les conseqüències, entre ells una 
colla de nens. Quan un d'ells troba un botó comença una competició per veure qui troba el 
més bonic i es converteix en "rei". Això els porta a demanar, quan no a robar, els botons dels 

uniformes dels soldats estrangers sense ser conscients del perill que això comporta per a la 
seva vida. És un retrat de la cruesa i absurditat de la guerra posant el focus no en les grans 
batalles i estratègies a gran escala, si no en com afecta la vida de persones que no hi tenen 

res a veure. 

 
 

Jesús CORTÉS 
Magus (El mag) 
Bromera – 160p 
SELECCIONAT PER AL: 25È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2020-2021] 
 
Magus és un mag que va per tot Amèrica, de poble en poble, fent trucs de màgia i atraient 

l’atenció de la gent. Quan arriba al poble de Chependale, coneixerà i observarà dos amics 
assetjats per una colla de brètols que els volen fer la vida impossible. El mag aporta una 
mica d’emoció a la vida del poble i no dubta a intervenir, amb un dels seus trucs més brillants 

capaç. 

 
 

Pam SMY 
Thornhill 
Blackie Books – 544p 
SELECCIONAT PER AL: 25È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 13-14 ANYS [2020-2021] 

 
Des de la finestra de la nova casa, l’Ella mira molt encuriosida l’edifici abandonat que hi ha 
a tocar del seu pati. Thornhill era un orfenat de noies que ja fa més de trenta anys es va 

tancar. Els estranys successos del 1982 van provocar l’aturada de les obres de reforma i 
aquell gran casalot i els seus jardins s’han convertit en un motiu de conflicte entre veïns i 
ajuntament. L’Ella passa moltes hores sola, esperant que el pare torni de la feina. Per això, 

perquè se sent sola, quan veu la silueta d’una nena a la finestra de l’orfenat, no s’ho pensa 
dues vegades. Comencen així un seguit d’anades i vingudes de casa a l’orfenat, que 
coneixerem a través de capítols il·lustrats íntegrament, per descobrir a qui pertany aquella 

silueta. La resta ho descobrirem amb la lectura inquietant del diari personal d’una de les 
nenes de l’orfenat. L’Ella acabarà descobrint la part més fosca d’aquesta institució i la seva 
vida quedarà lligada per sempre més a la història de Thornhill. 
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Ricard RUIZ GARZÓN 
La immortal 
Edebé – Tucà verd – 200p 
PREMI EDEBÉ DE LITERATURA INFANTIL 2017 
 

La Judit té gairebé dotze anys i un do per dibuixar. Viu amb la seva mare i el seu avi a 
Ginebra. El seu pare, un famós pintor, va marxar a Hongria quan era petita. La Judit està 
preparant-se per a un concurs de dibuix quan, inesperadament, els escacs es creuen en el 

seu camí i comença a aficionar-s’hi. La Judit jugarà moltes partides, però una d’elles li 
canviarà la vida: la que jugarà contra Mr. Aliyat, un estrany mestre dels escacs, nascut a 
l’Iran, que es comunica a través de notes enigmàtiques. No obstant això, quan Mr. Aliyat és 

detingut en plena onada de terrorisme integrista, la partida d’escacs de la Judit arribarà a 
canviar les regles del joc. 

  

David NEL·LO 
La crònica de l’Iu Eskar 
Edebé – Tucà verd – 152p 
PREMI EDEBÉ DE LITERATURA INFANTIL 2020 

 
L’Iu Eskar viu feliçment amb la seva nombrosa família a casa de la senyora Faristol. Però 
tot canvia quan es veuen obligats a fugir. En el seu viatge, hauran de superar terribles 

adversitats fins a arribar a l’Hotel Apolo, el paradís dels escarabats. A l’hotel hauran de lluitar 
amb una altra espècie d’escarabats, els quals es consideren superiors i tracten els Eskar 
com a invasors. I per si això fos poc... aviat hauran de tornar a emprendre l’exili. 

 

 

Àngel BURGAS 
E.M. Nova incorporació al club de la cistella 
La Galera – 224p 
 
La sisena entrega d’aquest grup tan singular, El club de la cistella, ens presenta una sorpresa 
que mai ens hauríem imaginat. Tot i això, els qui heu seguit les aventures d’en Tom i en 

Jerry, de l’Àlex, del Harry, la Brackets i, molt especialment, de la Martina, de ben segur que 
caureu de cul a terra quan conegueu el desenllaç d’aquesta història. Una novel·la on l’humor, 
l’amistat i l’aventura es mesclen per enganxar-vos a les seves pàgines des de la primera 

línia. 

  

Muriel VILLANUEVA 
L’illa infinita 
Andana – 88p 
 
Quan et treuen de casa i l’únic refugi que et queda és un vell casalot, abandonat per la família 

fa força anys, en una illa diminuta, vol dir que la vida comença de nou. I per què van 
abandonar aquell indret, fa ja força anys? Doncs alguns éssers fantàstics que viuen al voltant 
de l’illa sembla que ho expliquen. De retorn als orígens de la família, però, la Lluna i la seva 

àvia, l’única família que li queda, hauran de llaurar el nou futur i aprendre a conviure amb 
alguns dels habitants que encara resten a l’illa: una xiqueta i un xiquet de passat misteriós. 
Una història d’aventures, amb molta amistat i alguna sorpresa.es mesclen per enganxar-vos 

a les seves pàgines des de la primera línia. 

 
 

Emili BAYO 
Prop de les bombes 
Cruïlla – 136p 
PREMI GRAN ANGULAR 2019 
 

Un grup de nois i noies viuran la por, el fred i la fam dels últims dies de la Guerra Civil. 
Empaitats per l'avanç de les tropes franquistes i acompanyats per una cuidadora i el 
conductor d'un motocarro desmanegat, inicien una fugida cap al nord. Senten el soroll de les 

bombes darrere. Però encara és pitjor el que els espera davant.  

 


