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SETEMBRE 2019 · NOVETATS 

CONTES PER ALS MÉS GRANS 

 

Títol: “Contes des de la presó” 

Autor/es: Junqueras, Oriol 

Editorial: Ara Llibres, 2018 

Signatura: I** Jun 

Sinopsi: Al llarg de la seva injusta reclusió a les presons 

d’Estremera, Lledoners i Soto del Real, Oriol Junqueras no ha deixat 

d’enviar contes als seus fills, Lluc i Joana. Llegendes, curiositats 

científiques, experiments, històries i paraules de tendresa que els ha 

transmès a través de cartes. 

 

 

Títol: “Duelo al sol” 

Autor/es:  Marsol, Manuel 

Il·lustracions: Marsol, Manuel 

Editorial: Fulgencio Pimentel, marzo de 2019 

Signatura: I** Mar 

Sinopsi:  Ja està tot a punt: tenim l’Oest llunyà, tenim un indi i un 

vaquer. I ara què? 

 

Guardonat per l’Associació de Llibreries Sorcieres (ASLJ) i l’Associació de Bibliotecaris de 

França (ABF) amb el premi Carrément Sorciere Fiction 2019, i per la Feria del Llibre i la 

premsa juvenil de Montreuil amb el premi Pépite 2018 al Millor llibre il·lustrat. 

 

 

Títol: “Moby Dick” 

Autor/es:  Melville, Herman, 1819-1891 

Il·lustracions: Rodríguez, Goyo 

Editorial: Barcanova, 2019 

Signatura: I*** Mel 

Sinopsi: L'Ismael és un jove mariner que relata la història de 

l'expedició del vaixell Pequod. Sota el comandament del pertorbat 

capità Ahab, la tripulació va a la recerca d'una ferotge i gegantina 

balena blanca, Moby Dick, que regna a les profunditats de l'oceà Pacífic i que ha posat fi a la 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

vida de nombrosos pescadors i mariners. El mateix Ahab ha estat una de les seves víctimes. 

Ple d'odi, el capità jura venjança. 

 

 

Títol: “La Platja dels inútils” 

Autor/es: Nogués, Àlex 

Il·lustracions: Enríquez, Bea 

Editorial: Akiara books, maig del 2019 

Signatura: I*** Nog 

Sinopsi: «Em dic Sofia. Tinc onze anys i mig i quan sigui gran vull ser 

inútil». Així comença un relat innocent, profund i commovedor d'una 

nena a qui li encanta la platja a l'hivern, que prefereix Mozart o 

Kandinsky a les mates i que no pot suportar que el pare li digui que algun dia haurà de 

«guanyar-se la vida». 

 

 

Títol: “Los Escribidores de cartas” 

Autor/es: Osés, Beatriz 

Il·lustracions: Ibañez, Kike 

Editorial: SM, mayo de 2019 

Signatura: I** Ose 

Sinopsi: El riu, o la serp, creua el petit poble de Noaberri. Frederico, 

el carter, està a punt de perdre la feina. Iria, la seva neta, té una bona 

idea perquè això no passi.  

 

 

Títol: “Kepler 62. Libro1, El juego” 

Autor/es: Parvela, Timo 

Il·lustracions: Pitkänen, Pasi 

Editorial: SM, abril de 2019 

Signatura: I*** Par 

Sinopsi: Els recursos de la Terra s’estan esgotant. Aquesta és la raó 

per la qual la seva mare ha marxat a buscar feina. Ari es queda amb 

en Joni, el seu germà petit. Però a l’Ari també li interessen altres 

coses, com per exemple un nou videojoc, Kepler62. Qui aconsegueixi passar tots els nivell 

aconseguirà un gran premi. Però hi ha jocs que són més que jocs.  

 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

Títol: “El Meu tiet Patxunguis” 

Autor/es:  Valenzuela, José Ignacio 

Il·lustracions:  Betteo, Patricio 

Editorial: Birabiro, 2019 

Signatura: I** Val 

Sinopsi: «Patxunguis!», va exclamar el meu tiet quan em vaig 

plantar sense avisar a la porta de casa seva. Cridant, sí. Perquè el 

meu tiet és així. És divertit, però els meus pares no s’hi entenen 

gens. Bé, ni amb mi, ni amb les mascotes, ni entre ells… Se’n van de viatge tots sols per 

mirar de solucionar els seus problemes. Mentrestant, jo haig de passar l’estiu amb el meu 

tiet Nino i les seves trenta mil regles estranyes. 

 

 


