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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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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. 

 
 

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’adaptar-

se 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. 

  

Jennifer NIVEN 
Aquí és on tot comença 
Grup editorial 62 – 512p 
PREMI: 22È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2017-2018] 
 

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. 

 

 

David LOZANO 
Desconeguts 
Edebé – 224p 
PREMI: 23È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2018-2019] 
PREMI EDEBÉ DE LITEARTURA JUVENIL, 2018 
 

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… Un 
cadàver. El cos d’un noi, desfigurat per la violència de la caiguda. Una vida jove arruïnada per 
sempre, una mort que suscita més preguntes que respostes.  

 

 

Natalie C. ANDERSON 
La filla que no existia 
Fanbooks – 384p 
PREMI HONORÍFIC: 24È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2019-2020] 

 
Un còctel perfecte de suspens, acció, violència i tendresa!  Congo i Kènia. Assassinat. 
Venjança. Un thriller salvatge i commovedor amb una heroïna que t’arrossega a la muntanya 

russa dels seus sentiments i al vertigen de les seves perilloses decisions en un entorn exòtic, 
violent i esglaiador. Els quatre últims anys, la Tina ha sobreviscut amb penes i treballs als 
carrers com a membre d’una colla de lladres. Una idea fixa guia les seves passes: venjar la 

mort de la seva mare costi el que costi. El que no s’espera és la cascada d’esdeveniments 
que esclata i com l’amor per un noi blanc, guapo i ric s’esmuny en la seva vida sense preavís.  
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Jennifer MATHIEU 
Moxie 
Fanbooks – 304p 
PREMI HONORÍFIC: 24È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2019-2020] 
 
Les noies Moxie són guerreres! Una divertida novel·la sobre el feminisme. La Vivian Carter 

n’està farta. Farta que a l’institut de secundària de la petita ciutat de Texas on estudia 
s’afavoreixi els nois de l’equip de futbol americà per sobre de tot. Farta dels codis de vestir 

sexistes, de l’assetjament als passadissos i dels comentaris masclistes dels nois durant les 
classes, que ningú no condemna ni castiga. Però, sobretot, està farta de complir sempre les 
normes. Prenent l’exemple de la seva mare, la Viv vol fer alguna cosa perquè tot això canviï. 

I a partir d’una iniciativa que en principi sembla passar desapercebuda, la noia s’adona que 
ha començat ni més ni menys que una revolució de les noies. 

  

Bel OLID 
Tina Frankens 
Fanbooks – 168p 
PREMI HONORÍFIC: 24È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2019-2020] 
 

Una recreació del mite de Frankenstein des d’una perspectiva actual. La Tina es desperta 
confosa, amb el cos adolorit i ple de cicatrius. No recorda res del seu passat, però la seva 
tieta, que té cura d’ella, li explica que ha tingut un accident greu. A mesura que passa el 

temps, la noia se sent més forta, i fins i tot comença a sortir de casa... sobretot a les nits. Però 
els dubtes sobre el seu cos ple de cicatrius i la necessitat de recordar el passat no la deixen 
descansar.  

  

Benjamin ALIRE 
Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l’univers 
L’Altra Tribu – 344p 
SELECCIONAT PER AL: 25È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2020-2021] 

GUANYADORA DEL LAMBDA LITERARY AWARD I L’STONEWALL BOOK AWARD DE NARRATIVA LGTB 

I DEL MICHAEL L. PRINTZ AWARD DE NARRATIVA JUVENIL. 
 

L’Aristòtil té quinze anys, és introvertit i està sempre enfadat amb el món. En Dante és un 
setciències que té una manera molt inusual de mirar-se la vida i les persones. Quan tots dos 
coincideixen a la piscina del barri, no sembla que tinguin massa en comú. En Dante sap nedar 

i l’Aristòtil, no. En Dante parla molt, i està molt segur d’ell mateix, i l’Ari dubta tota l’estona i li 
costa explicar les seves coses. En Dante només pensa en llibres, art i poesia, i l’Ari sempre 
està donant voltes al record del seu germà, a qui pràcticament no coneix perquè fa anys que 

és a la presó. Tots dos són mexicans, però en Dante és més aviat blanc i l’Ari té la pell fosca 
i els cabells negres. Però quan comencen a quedar i a passar estones junts, descobreixen 
que els uneix una amistat especial, la mena d’amistat que et canvia la vida i dura per sempre. 

I és a través d’aquesta amistat que l’Ari i en Dante aprendran les veritats més importants 
sobre qui són i les persones que volen ser; aprendran a creure en ells mateixos, a fer-se grans 
i descobriran, junts, els secrets de l’univers. 

 
 

Delphine de VIGANS 
Les lleialtats 
Edicions 62 – 176p 
SELECCIONAT PER AL: 25È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2020-2021] 
 
La intimitat d’una família conflictiva i d’uns adolescents desorientats. Amb Les lleialtats, 

la nova novel·la de Delphine de Vigan, el lector segueix la trajectòria de quatre protagonistes 
maltractats per la vida. D’entrada hi ha en Théo, un adolescent de 12-13 anys amb els pares 
separats de manera violenta. El seu amic Mathis no és pas més afortunat i acaba sent el seu 

millor company de borratxeres. I després hi ha l’Hélène, la professora de naturals d’un institut 
que no ha superat mai les pallisses que va rebre de petita i que convertirà en Théo en el seu 
protegit. 
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John WYNDHAM 
El dia dels trífids 
L’Altra Tribu – 336p 
SELECCIONAT PER AL: 25È PROTAGONISTA JOVE – CATEGORIA 15-16 ANYS [2020-2021] 
 

En Bill Masen és en un hospital de Londres amb el cap embenat i es perd la pluja de meteorits 
més espectacular que s’hagi pogut veure mai. Però quan finalment es treu les benes dels ulls, 
l’endemà al matí, es troba que un estrany silenci plana sobre la ciutat i als carrers només hi 

ha persones cegues que volten, desorientades, i fugen dels trífids, unes plantes grotesques i 
perilloses de més de dos metres d’alçada. Aviat es toparà amb la Josella, una altra afortunada 
que també ha conservat la vista, i junts miraran de sobreviure, conscients que el món que 

coneixien no fa ni vint-i-quatre hores ha desaparegut per sempre. 

 
 

Èlia BARCELÓ 
L’efecte Frankenstein 
Edebé – 336p 
PREMI: EDEBÉ DE LITERTURA JUVENIL 2019] 
 
Un homenatge a Frankenstein i una lliçó d’història. Una novel·la que reflexiona sobre la 

igualtat entre sexes i classes. Com si es tractés d’Alícia caient pel cau, Nora viatja a la fi del 
segle XVIII. Allí haurà de disfressar-se d’home i també de senyoreta; adaptar-se a les 
vestimentes i els costums de l’època per ajudar el seu amic Max a solucionar el problema 

amb la criatura que el seu irresponsable amic Víctor ha creat i abandonat al seu laboratori.  
L’efecte Frankenstein obre un eix de diàleg entre dues èpoques i ens fa reflexionar sobre la 

desigualtat de gènere tant a nivell professional com social. Així mateix, com en l’obra de 

Shelley, també reitera l’obligació moral de complir amb les responsabilitats i conseqüències 
de les nostres accions. 

 
 

Jorge GAMERO 
Tòquio al cor 
Grup Promotor Santillana – 208p 
 

Dissabte, 7 de setembre de 2013. El COI es reuneix a Buenos Aires, cau la candidatura de 
Madrid per a la celebració dels Jocs Olímpics de 2020 i guanya la de Tòquio. En Joan, un noi 
que aleshores té catorze anys, veu el veredicte per televisió amb la seva família, des del sofà 

de casa. En aquest moment, decideix que vol participar en aquells jocs. 

 

 

Àngel BURGAS 
Ohio 
Bambú – 264p 
 
Quan existíem com a família, hi havia electricitat, i vehicles particulars, i trens d’alta velocitat, 
i ordinadors i xarxes socials. Hi havia escalfor a les llars, i hi havia llocs plens de productes 

que es podien comprar per ser consumits. Pensar en Família era retrocedir als temps remots 
d’abans de l’Impacte. Tinc pocs records d’aquella època, i els que tinc són poc consistents i 
de vegades es confonen amb els somnis. Em dic Max Blau però no soc qui dic que soc. Soc 

un altre en aquest altre món, el de després de l’Impacte. 

  

Frances HARDINGE 
La cançó del cucut 
Bambú – 488p 
2019 - PREMI LLIBRETER, CONCEDIT PER GREMI DE LLIBRETERS DE CATALUNYA 

 

Quan la Triss es desperta després d’un accident, sap que li ha passat alguna cosa estranya i 
terrible. Té una fam voraç i insaciable, es desperta sovint amb els cabells tots plens de fulles 
i la seva germana li té por. I quan ja no pot més i es posa a plorar, les llàgrimes són com 

teranyines... Intenta recordar què li va passar, però sembla que algú li hagi arrencat els 
records. El que succeeix és més terrible del que s’imagina i la portarà a embarcar-se en un 
viatge on coneixerà un enigmàtic arquitecte amb foscos designis per a la seva família. 

 


