
#BIBLIO  

Totes les #Bibl ioRecomanacions  
#juvenils  del 2022 a les xarxes 

de la   @bibliotgn  

El cicle de  
l'etern 

emperador  
Laura Gallego 

Montena 
JN GAL 

+13 anys 

Els amants de la literatura fantàstica no us 
podeu perdre la darrera novel·la d'aquesta 
autora. 

Som uns pringats  
Empar Fernández  
Llibres del Delicte 

JN FER 
+12 anys 

 

Novel·la curta que reflecteix a la perfecció les 
grans diferències que hi ha dins d'una aula: els 
forts contra els dèbils; però que ens ensenya 
com aquests últims poden unir forces i acabar 
capgirant els fets. 

Un déu convertit en tortuga ha caigut del 
cel! Fantasia, humor, ironia i reflexió sobre 
el propi món.  

Una història d'adolescència, identitat, màgia 
i bruixeria. Còmic. 

Déus menuts 
Terry Pratchett  

Mai Més 
JN PRA 
+17 anys 

Snapdragon 
Kat Leyh 

Astronave 
JC LEY 

+12 anys 

https://twitter.com/hashtag/BiblioRecomanacions?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/juvenils?src=hashtag_click


Binti 
Nnedi Okorafor  

Raig Verd 
JN OKO 
+15 anys 

 

La caída de  
la Casa Usher 

Edgar Allan Poe; 
Raúl García  

La Cúpula Còmic 
JC GAR 
+14 anys 

Negra.  
La vida desconocida  
de Claudette Colvin 

Émilie Plateau 
Duomo 
JC PLA 

 +14 anys  

Un còmic sobre la identitat, el respecte, la 
tolerància, la diversitat, l'amistat...  

Primer volum d'una trilogia de ciència ficció 
afrofuturista.  

Adaptació en còmic d'un clàssic dels contes 
de terror victorià.  

Còmic premiat sobre les dones que van 
impulsar la lluita pels drets civils als EEUU. 

Coraline 
Neil Gaiman 

Il. Aurélie Neyret 
Salamandra 

JN GAI 
+13 anys  

En la ment de Sherlock Holmes.  
El cas del tiquet misteriós  

Com funciona la ment del millor detectiu?
Descobreix-ho en aquest còmic amb un nou 
cas de Sherlock Holmes.  

El príncipe y  
la modista 
Jen Wang 

Sapistri 
JC WAN 
+12 anys  

  

Terror i fantasia. Tot un clàssic. 

Faig likes per  
tant existeixo 
Isabel Meira 

Bernardo P. Carvalho 
Takatuka 
JN MEI 

+13 anys  

Quin impacte tenen les xarxes en la nostra 
relació amb el món i en les decisions que 
prenem? 

Cyril Liéron 
 Benoit Dahan 

Base 
JC LIE 

+14 anys 

https://twitter.com/hashtag/c%C3%B2mic?src=hashtag_click


Poni 
R. J. Palacio 
Campana 

JN PAL 
+13 anys i adults  

Com canviar el món.  
Una guia essencial per protegir el planeta 

Per a protegir-nos els uns  
als altres i el planeta. 

Una novel·la ambientada a l'Oest americà 
sobre l'amistat, l'amor i els vincles invisibles 
entre els vius i els morts. 

Us agrada la literatura fantàstica?  
No us perdeu aquesta saga!  

Els Déus del Nord 
Jara Santamaría 

BdeBlok 
JN SAN 
+11 anys 

Constel·lacions 
Quim Torres 

Babulinkabooks 
JN TOR 

+12 

La veu de  
les ombres 

Francesc Hardinge  
Bambú 
JN HAR 
+13 anys 

Romeo y Julieta 
William Shakespeare 

Kuma Chan 
Crystal S. Chan 
Norma Còmics 
JC Manga CLÀ 

+12 anys  

Una novel·la màgica que estableix connexions 
entre una adolescent i els estels, les  
constel·lacions, els mites i les llegendes. 

Fantasia, intrigues i girs inesperats. No 
podreu parar de llegir-la i en voldreu més. 

Un clàssic en versió manga. 

Mentiders 
E. Lockhart 
Fanbooks 

JN LOC 
+15 anys  

Intriga, amistat, amor i drama.  
Les misèries d'una família perfecta.  

Naomi A Klein 
Rebecca Stefoff 

Fanbooks 
JN KLE 

+14 anys  



La maledicció de 
les bruixes 
Jordi Folck  
Barcanova 

JN FOL 
+15 anys 

 

Cendra. Història 
d'una nena i el seu 

monstre 
Jonathan Auxier 

BlackieBooks 
JN AUX 
+12 anys 

La llista de les  
coses impossibles 

Laura Gonzalvo 
Columna 
JN GON 
+16 anys 

Premi Carlemany 2021 per al foment de la 
lectura. Història de superació de dos  
adolescents, un d’ells es queda paraplègic.  

Si vols sobreviure hauràs de prendre  
decisions molt importants. 

Un història impressionant i màgica sobre el 
poder de l'amistat al Londres victorià.  
Premi Llibreter 2022. 

No-res 
Janne Teller 
Comanegra 

JN TEL 
+16 

La ciudad al aterdecer 
El país de los cerezos  

Fumiyo Kouno  
Kodai 

JC Manga KOU 
+16 anys 

Uns adolescents s'hauran d'enfrontar  
prematurament a les grans preguntes de la 
vida. Una novel·la que sacseja i commou.  

Les històries d'Hiroshima que no hem  
d'oblidar mai. Manga. 

El nebot del mag 
C. S. Lewis 

Llibres joves 
JN LEW 
+12 anys  

 

Un clàssic per als amants de la literatura 
fantàstica. Submergeix-te al món de Nàrnia.  

Naïm 
Naïm Batruni  
(Joan Rioné) 

Il. Alba Domingo 
Piscina, un petit oceà 

JN BAT 
+11 anys  

Nominada al Premi Llibreter 2022.   
Com si es tractés d’un diari personal, en 
Naïm d'onze anys, reuneix totes les  
reflexions i vivències que li ballen pel cap. 



La muntanya 
Laia Asso 

Sembra Llibres 
JN ASS 

+15 anys 

Mentre en Dani decideix de fer el TDR sobre  
els nadius americans, l'Ishi deixa enrere la  
reserva on viu per a fer-se home. Dos joves amb  
realitats molt distants però que s’assemblen  
més del que es pensen.  

Zuzanna Kisielewska 
Il. Agata Dudek,  

Malgorzata Nowak  
Juventud 

JN KIS 
+12 anys 

La deslumbrante luz 
de dos estrellas rojas 

David Morosinotto  
SM 

JN MOR 
+14 anys 

 

Quines van ser les darreres paraules 
d’August? Quin emperador romà és 
citat per un 'raper' americà? 

Novel·la juvenil històrica ambientada a la 
Unió Soviètica dels anys 40.  

Nolens Volens. Vulguis o no vulguis 
Quasi 100 màximes llatines i algunes gregues 

 

Moxie. La revolució  
de les noies  

Jennifer Mathieu 
Fanbooks 
JN MAT 
+14 anys  

Flors per a l'Algernon 
Deniele Keyes 

L’Altra Editorial 
Males Herbes 

JN KEY 
+15 anys  

Les noies Moxie són guerreres. Una divertida 
novel·la sobre el feminisme tractada des del 
punt de vista dels adolescents.  

Clàssic nord-americà que us farà reflexionar 
sobre la vostra pròpia vida i us trencarà el cor. 

El famosíssim catàleg 
de Walker Dawn 

David Morosinotto  
Viena 

Verd 129 
+12 anys 

Novel·la d'aventures de tall clàssic. 



La llar de Miss 
Peregrine per a 
nens peculiars   
Ransom Riggs 

L’Altra Editorial 
JN RIG 

+13 anys  

Filosofía en viñetas 
 Michael F. Patton; 

Kevin Cannon 
Penguin Bolsillo 

JC PAT 
+13 anys  

 

Una introducció il·lustrada i amb humor al 

pensament i a la història de la filosofia. Còmic.   
Una història gòtica i misteriosa que us  
enganxarà amb uns personatges increïbles. 

Tokyo revengers 
Ken Wakui 

Norma  
JC Manga TOKYO 

+17 anys  

El beso número 8 
Colleen Af Venable; 
Ellen T. Crenshaw 

La cúpula  
JC VEN 

+15 anys 

Intriga i optimisme en un viatge d'exploració 
i descobriment de la pròpia identitat. Còmic. 

Una història de bandes criminals i viatges en 
el temps, amb personatges molt carismàtics i 
on res és el que sembla. Manga. 

La pregunta 
Arturo Padilla  
Anima Llibres 

JN PAD 
+14 anys 

 

Premi Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil 
2021. En Pol és un estudiant de secundària i 
'influencer' que viu preocupat per un món 
superficial. Quan el seu avi es mor tot canvia...  

El destí inevitable 
d'Arlène Rêvetruite 

Javi Araguz 
Galera Young 

JN ARA 
+14 anys  

Una divertida i entretinguda novel·la juvenil 
plena d’aventures, d’amor i de viatges. 

Cap al nord 
Carme Bou Sala 

Animallibres  
JN BOU 
+15 anys 

 

Novel·la que esdevé una crònica detallada 
d’un viatge amb  moto amb de més de 
10.000 quilòmetres. 

https://twitter.com/hashtag/juvenil?src=hashtag_click


Soc dona 
Elena Pancorbo  

Edicions 62 
J Àlbums SOC 

+14 anys 

Heartstopper. 
Noi coneix noi 
Alice Oseman 

Fanbooks 
JC OCE 

+14 anys 

Lost in translation  
Ella Frances Sanders  
Libros del Zorro Rojo 

JN SAN 
+14 anys 

Ànima negra 
Elisenda Roca 

Bambú 
JN ROC 
+12 anys 

 

Nosotras,  
las personas 
Dieter Böge 

Il. Bernd Mölck-Tassel  
Libros del Zorro Rojo 

J Àlbums BÖG 
+12 anys  

Una novel·la gràfica sobre l’amor entre dos 
nois que està triomfant entre els joves.  

Un recull de paraules d'arreu del món que 
expressen vivències i emocions tan universals 
com difícils de traduir.  

Un àlbum que ens convida a repensar-nos i a 
dialogar sobre allò que ens uneix i allò que 
ens separa.  

El pare de la Marina s’ha mort i ella ha de 
viatjar des de Londres fins a Barcelona per 
rebre una misteriosa herència. Una ombra 
perillosa l’amenaça... T’apuntes al joc?  

El discurso de  
la pantera 

Jérémie Moreau 
Barbara Fiore 

JC MOR 
+12 anys  

Una família, amb una dieta rica en carn 
(humana), estarà encantada de  
tenir-te a la seva taula. 

Els Savage 
Matt Whyman  

Fanbooks 
JN WHY 

+15 anys i adults 

Paràboles protagonitzades per animals 
que ens fan reflexionar sobre el dol, la 
memòria, la història, la soledat... Còmic.  

‘Que bonic és ser dona! Quin privilegi. Fixa't 
que és com una benedicció de l'univers. A mi 
em sembla la cosa més bella.' Chavela Vargas, 
cantant. Àlbum il·lustrat. 



Donetes 
Louisa May Alcott 

Viena 
JN ALC 

+12 anys 
 

Stravagàntia 
Laura Gallego 
Il. Judit Mallol  

Montena 
JN GAL 

+12 anys  
 

La nova novel·la de l'autora amb molta  
màgia, fantasia i aventures. 

Més de 150 anys després de la publicació 
original ja podem llegir en català la versió 
íntegra d'un gran clàssic de la literatura 
universal.  

I si estiguéssim  
en guerra 

Janne Teller 
Il. Helle Vibeke Jensen  

Comanegra 
JN TEL 

+14 anys 

La veritable confessió 
de Charlotte Doyle 

Avi  
Bambú 
JN AVI 

+13 anys 

Acció i emoció, aventures i desventures,  
enganys i desenganys, amistat, fidelitat, sentit 
de la justícia... una història difícil d'oblidar.  

Una invitació a imaginar la dura experiència 
de l'exili.  

La cançó del cucut 
Frances Hardinge 

Bambú 
JN HAR 
+13 anys  

 

Aventures, misteri i fantasia. 

La invenció de 
l'Hugo Cabret 
Brian Selznick 

Cruilla 
JN SEL 

+12 anys 

Novel·la gràfica. Georges Méliès, els            
orígens del cinema, fantasia i realitat,              
els somnis, l'amistat... 

#Bibl ioRecomanacions #juvenils  
Cada divendres a les xarxes socials de la @bibliotgn  

Segueix-nos!  

http://twitter.com/bibliotgn
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Tarragona-112379468786276/
http://instagram.com/bibliotgn

