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Thornhill.  
Orfenat de noies  

Pam Smy 
Blackie Books, 2019 

JN SMY 
+12 anys 

 

Terror i fantasia. Descobreix la histò-
ria angoixant de la Mary i de l’Ella en 
aquest orfenat sinistre. Les dues 
noies protagonistes d’aquesta no-
vel·la es faran amigues malgrat vis-
quin en èpoques diferents.  
També en castellà 

.Guàrdies! guàrdies! 
.Igualtat de ritus  
Terry Pratche.  
Mai Més, 2020 

JN PRA 
+14 anys 

 

A finals del 2020 la saga de llibres de 
fantasia del Discmón creada per 
Terry Pratche. va començar a publi-
car-se en català amb aquests dos 
2tols. L’humor i la sà3ra han fet d’a-
questa saga, de 41 volums, una de 
les més memorables de la literatura 
fantàs3ca.  

 

Avui és demà.   
Deu relats per  

repensar el futur  
Pagès, 2020 

JN AVU 
+15 anys i adults 

 

Aquel verano  
Mariko Tamaki,  

Jillian Tamaki  
La Cúpula, 2017 

JC TAM 
+15 anys i adults 

La casa de  
Mango Street  

Sandra Cisneros; 
 Núria Solsona 

L’Altra tribu, 2020 
JN CIS 

+14 anys i adults 

Algun dia aquest  
dolor et servirà  
Peter Cameron  
Sembra, 2014 

JN CAM 
+17 anys i adults 

 

Esperits, misteri, intriga i acció a 
l'Anglaterra del S. XVIII 

Ciència ficció i aventures 
Una noia navaja matamonstres 
en un món apocalíp3c 

La veu de les 
 ombres  

Frances Hardinge  
Bambú, 2019 

JN HAR 
+14 anys 

El rastre del llamp 
Rebecca Roanhorse  

Mai Més , 2019 
JN ROA 

+15 anys i adults 

Quin món volem deixar i cap a quin 
món volem anar?  

Còmic realista. L'aventura de créixer: 
tan real i tan propera 

Clàssic contemporani de la literatura 
xicana. Anhels d'una adolescent somi-
adora que lluitarà per la llibertat de 
triar el seu futur 

Un jove capaç de qües3onar-se a sí 
mateix, la seva família i el món que 
l'envolta amb una mirada diver3da i 
sarcàs3ca 



L’arbre de  
les men%des 

Frances Hardinge; 
Chris Riddell  
Bambú, 2017 

JN HAR 
+14 anys 

 

Noel et busca  
Àngel Burgas  

La Galera 2014 
JN BUR 
+14 anys 

 

Un Batec alhora 
Sharon Creech 

Pagès, 2018 
JN CRE 

+12 anys  
 

En la vida real  
Cory Doctorow;  

Jen Wang   
Sapris3, 2015 

JC DOC 
Còmic +12 anys  

El dia dels trífids 
John Wyndham  

L’Altra, 2019 
JN WYN 

+16 anys i adults  
 

Col·lecció ‘Akiparla. La força de la paraula’ 
Akiara Books, 2020 

JN AKI 
+13 anys 

 
 

Ciència, fantasia, misteri i aventures. 
Una noia que no es resigna a acceptar 
el paper que la societat victoriana li 
atorga 

Intriga. L'Enric es desperta en un hospi-
tal. No recorda res. La policia el vigila i 
no sap en qui confiar. L'única alterna3-
va és descobrir el seu passat... 

Premi Protagonista 2020.  Una novel·la 
escrita en vers lliure sobre l'amistat, la 
família, els canvis...  

Còmic i fantasia. L'Amanda, gran aficio-
nada al joc en xarxa TerrÁurea, desco-
brirà realitats que esdevindran un xoc a 
la seva vida 

Clàssic de ciència-ficció. Una distopia 
escrita l'any 1951 que ens porta a un 
que s’acaba a mans d’unes plantes es-
tranyes i perilloses... 

Ecologia, jus2cia social, drets humans... 
Lectures compromeses i que ens inter-
pel·len. Edicions bilingües, il·lustrades i 
comentades. 

Sense fe ni llei 
Marion Brunet 

Edicions 62, 2021 
JN BRU 

+15 anys i adults  

El cercle escarlata  
César Mallorquí  

Edebé, 2020 
JN MAL 
+14 anys 

 

Tobi Lolness.  
Un mil·límetre i mig  

d’heroisme 
Timothée de  

Fombelle  
Empúries 2017 

JN FOM 
+13 anys Vol. 1  

Àunia. L’anhel de  

llibertat d'una  
noia ibèrica  
Ivan Vera  

Akiara Books, 2021 
JN VER 

+14 anys  
 

La filla que no 
exis%a 

Natalie C. Anderson 
Fanbooks, 2018 

JN AND 

Arte  
Kei Ohkubo  
Arechi, 2020 

JC Manga ARTE 
+13 anys  
Vol. 1 al 5 

Un western feminista protagonitzat 
per una dona forta i lliure en un món 
dominat pels homes 

Misteri 
Homenatge a H. P. LovecraT i al gènere 
de terror i ciència-ficció.  
Con3nuació de: 'Les llàgrimes de Shiva' 

Aventures i fantasia  
En Tobi medeix un mil·límetre i mig i 
viu en un arbre amb els seus pares... 

Històrica 
Cant a la llibertat de les dones i els po-
bles. Història dels avantpassats ibers a 
l'Empordà. Premi Llibreter 2021 

Un thriller salvatge en terres africanes 
24è Premi de Literatura Protagonista 
Jove 2020 

Manga d’art 
Florència. S. XVI. Una protagonista in-
conformista que lluitarà per a fer reali-
tat el seu somni: ser ar3sta 



La regla mola: si 
saps  com funciona 
Anna Salvia Ribera; 

Cris3na Torrón  
Villalta  

Montena, 2020 
JN SAL—61 SAL   

+11 anys 
 

El vermell mola  
Lucia Zamolo  

Takatuka, 2019 
JN ZAM 
 +11 anys 

 
 

¡Hola 
 menstruación!  

Yumi Stynes ; Dra. 
Melissa Kang ; 
Jenny Latham 

Liana, 2020 
JN STY 

+11 anys  
 

Heartstopper 
Alice Oseman  

Fanbooks, 2020 
JC OSE 

+14 anys. Vol. 1 al 4 
 

Boggiedown 
San3 i Mireia Baró 

Fanbooks, 2020 
JN BAR 
+15 anys 

 

Mary Tempestad 
Alain Surget 

Marenostrum, 
2008 

JN SUR 
+13 anys 

 

 
 

La nena del far 
Annet Schaap 
Pagès, 2020 

JN SCH 
+12 anys 

 
 

 
Aventures de pirates i terror 
Coneixes els monstres que s'amaguen 
al fons marí? Potser la Llumeta, prota-
gonista d'aquest història, te'n pot 
presentar algun... Premi Llibreter 
2021 

Un relat d'aventures, pirates, batalles 
navals i amb una dona pirata com a 
protagonista. Una lliçó de coratge i 
tenacitat en un món d'homes 

Còmic realista. Dos nois es coneixen, 
es fan amics, s'enamoren... Un còmic 
que respon a la manera de sen3r dels 
joves: oberta, natural i sensible  

Realista 
Per als joves apassionats a la música, el 
ball i als ‘talents shows’ 

Janowitz  
Salvador Macip i  

Ricard Ruiz Garzón 
Fanbooks, 2021 

JN SMY 
+15 anys 

El tron de les  
set illes 

Asalyn Grace  
La Galera, 2020 

JN GRA 
+14 anys 

 

Off 
Xavier Salomó  

Seuil jeunesse, 2014 
Blau 125 

Per a totes les edats 
 

La llum de les  
fondàries 

Frances Hardinge  
Bambú, 2020 

JN HAR 
+14 Fantàs5ca 

 

La noia ocell  
Sandy Stark-

McGinnis  
Blackie Books, 2020 

JN STA 
+11 anys  

Intercanvi amb  
un anglès  

Chris3ne Nöstlinger 
L’Altra tribu, 2021 

JN NÖS 
+12 anys  

 

Per als amants de la ciència-ficció no 
us perdeu aquesta distopia...  

Una princesa fugi3va. Un pirata. Una 
sirena. Set illes i molts misteris envol-
tats de màgia 

Un àlbum il·lustrat sense paraules que 
narra els perills que amaguen les cen-
trals nuclears 

Una novel·la, fantàs3ca i complexa, 
immersa en un món marí on els déus 
són tan reals que us deixarà sense alè 

Primer volum de la trilogia 
'Ulls de mitjanit'  
Una bona porta d'entrada 
per als joves lectors al gène-
re fantàs3c 

Els éssers sense ombra  
Daniel Hernández Chambers;  

Antonio Lorente 
Baula, 2020 

JN HER 
+11 anys  

Fantasia 
Una història deliciosa que flueix amb 
un ritme tranquil i suau com el vol 
d’una au 

Un clàssic diver3t i polí3cament incor-
recte 



Les esferes del 
temps  

Rubén Montañá  
La Galera, 2021 

JN MON 
+13 anys 

 

La sopa de l’avi  
Mario Satz ;  

Albert Asensio  
Babulinka,  2013 

JN SAT 
+14 anys i adults 

Premi Joaquim Ruyra 2020.  Monstres, 
objectes que es mouen sols, conspiraci-
ons... Un homenatge a la ciència ficció 
del segle XIX a Barcelona 

Spy X family 
 Tatsuya Endo 

Ivréa, 2020 
JC Manga SPY 

+13 anys  

Col·lecció  
’Els infants de la 

resistència’ 
Benoît Ers;  

Vincent Dugomier  
Base, 2017-2021 

Verd 63 
+11 anys 

 
 

Operació Biquini 
 Julia Barceló;  

Camille Vannier 
Flamboyant, 2021 

JN BAR 
+14 anys  

Tot per l’aire: una 
història contada 

en deu cantonades 
 Jason Reynolds 
Sembra, 2021 

JN REY 
+14 anys i adults  

 

Còmic històric 
Reflexions i vivències d'uns adolescents 
durant l'ocupació nazi a França. La 
col·lecció consta de set volums 

Realista 
Relats breus que ens descriuen la vida 
d’un barri d’una ciutat nord-americana 
des de deu angles diferents 

Realista 
Tendra i colpidora realça el valor del 
temps compar3t i el diàleg entre un avi i 
la seva neta 

Coneixeu la família perfecte? Els Forger 
ho són o potser no...  
Un manga d'espies amb humor i molta 
acció 

Allibera't de la pressió estè3ca amb hu-
mor 

La rosa falsa  
Jakob Wegelius 

Viena, 2021 
Verd 129 
+13 anys 

Dónde està  
Anne Frank 

Lena Guberman  
Penguin Random  

House, 2021 
JC FOL 

Mary John   
Ana Pessoa;  

Bernardo P. Carvalho  
L’Altra editorial, 2021 

JN PES 
+14 anys i adults 

 

Cómo el Rey de  
ElAame aprendió a 

odiar los cuentos  
Holly Black; Rovina Cai  

Hidra, 2021 
JN BLA 

+15 anys  
 

Misteri i aventures 
Una nova aventura de la Sally Jones, 
la mona muda i escriptora de: ’La mo-
na de l’assassí’  

Còmic, història i fantasia  
Una història d'aprenentatge i aventures 
protagonitzada per la Ki.y, l’amiga ima-
ginària d’Anna Frank 

Novel·la fantàs3ca que complementa 
la trilogia: ‘Los habitantes del aire’ 

 
Realista 
'L’amor és bonic i alhora aterridor', li 
diu el pare. 'Imagina un congost. Un 
precipici. Un penya-segat. Pots caure. 
Pots morir. Però en realitat és bonic'  

Històries de nit 
J.A. White 

Estrella Polar, 2021 
JN WHI 
+11 anys  

Realista 
Novel·la on la màgia del teatre, de la 
literatura, de la música i del cinema 
són els protagonistes 

La síndrome de  
Bergerac 

Pablo Gu3érrez  
Edebé, 2021 

JN GUT 
+15 anys  

Terror i fantasia 
L’Alex surt d’amagat a mitja nit i el fa 
presoner una bruixa que té una debili-
tat: li encanten els contes de por... 
Endinsa’t sense por en aquesta inquie-
tant historia plena de relats sorpre-
nents i imprevisibles! 


