NOTA DE PREMSA
MÉS DE 6.500 INFANTS I JOVES D’ENTRE 9 I 16 ANYS,
INTEGREN ELS JURATS DEL 21è PREMI DE LITERATURA
«PROTAGONISTA JOVE» i DEL 12è PREMI DE LITERATURA INFANTIL
«ATRAPALLIBRES»
Els premis convocats pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) tenen els jurats de
joves lectors més nombros de l’estat espanyol, més de 6.500 infants i joves.
Aquest “Jove Jurat” es constitueix en el seu centre escolar, biblioteca o club de lectura, on
defensen els seus candidats davant dels companys i, entre tots, decideixen el que consideren el
millor llibre.
Les obres guanyadores han estat:
«PREMI PROTAGONISTA JOVE»
Categoria 13-14 anys
NESS, Patrick. Un monstre em ve a veure. Il·lustr. Jim Kat. Trad. Ferran Ràfols Gesa. Sembra
Llibres.
Categoria 15-16 anys
BAKKER, Gerbrand . Les pereres fan la flor blanca. Trad. Maria Rosich. Raig Verd.
«PREMI ATRAPALLIBRES»
Categoria 9 anys
MARTÍN, Andreu. Brisca. Il·lustr. Ramón Rosanas. Cruïlla
Categoria 10 anys
SIERRA I FABRA, Jordi. L’aprenent de bruixot i els invisibles. Trad. Elisenda Vergés-Bo.
Edebé.
Categoria 11-12 anys
PUIGPELAT, Francesc. El nen que va xatejar amb Jack Sparrow. Il·lustr. Oriol Malet.
Bromera.

Els actes de lliurament de premis i diplomes se celebraran a:

«PREMI ATRAPALLIBRES»
Dia 7 de juny a les 10:00 hores.
Biblioteca Jaume Fuster (Auditori).
Plaça Lesseps, 20-22 de Barcelona.

«PREMI PROTAGONISTA JOVE»
Dia 8 de juny a les 10:00 hores.
Biblioteca Jaume Fuster (Auditori).
Plaça Lesseps, 20-22 de Barcelona.

Més informació: Marga Mateu Tel. 934 874 525
clijcat@clijcat.cat;
http://www.clijcat.cat/consell/catala/protagonista.php
http://www.clijcat.cat/consell/catala/atrapallibres.php
Barcelona, 30 de maig de 2017

«21è PREMI DE LITERATURA PROTAGONISTA JOVE»
Obres guanyadores
CATEGORIA 13-14 ANYS
NESS, Patrick. Un monstre em ve a veure. Il·lustr. Jim Kat.
Trad. Ferran Ràfols Gesa. Sembra Llibres
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.

CATEGORIA 15-16 ANYS
BAKKER, Gerbrand . Les pereres fan la flor blanca. Trad.
Maria Rosich. Raig Verd.
Del guanyador Premi Llibreter 2015 ens arriba una
novel·la juvenil de gran impacte. 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? Un final sorprenent oferirà una solució, però
és la millor?

«11è PREMI DE LITERATURA INFANTIL ATRAPALLIBRES»
Obres guanyadores
CATEGORIA 9 ANYS
MARTÍN, Andreu. Brisca. Il·lustr. Ramón Rosanas. Cruïlla
La Brisca és un terrier escocès, alegre, àgil i trapella que s'ha
perdut. La seva jove mestressa, la Paula, s'entesta a no
abandonar la recerca malgrat que fa hores que no dóna senyals
de vida. Pocs dies després, les notícies avisen de la presència
d'un grup de gossos salvatges que deambulen al voltant de la
zona on es va perdre la gossa. Ambdós fets tindran alguna
relació?

CATEGORIA 10 ANYS
SIERRA I FABRA, Jordi. L’aprenent de bruixot i els invisibles. Trad.
Elisenda Vergés-Bo. Edebé.
A finals del segle XIX, en Mortimer, un orfe de dotze anys, viu
amb el professor Haggath, un bruixot que prepara encanteris a
demanda i que amaga el seu ofici per por a ser descobert. Com
ajudant seu, una nit, el noi haurà de portar un encàrrec al
cementiri. Tanmateix, un desencadenant fortuït, provocarà un
canvi de rumb en les vides i en la mort de la resta de
protagonistes.
Un relat d’intriga i de màgia. Una aventura on el valor de l’amistat
i la lluita per fer justícia seran peces clau per resoldre un vell
misteri.

CATEGORIA 11-12 ANYS
PUIGPELAT, Francesc. El nen que va xatejar amb Jack Sparrow.
Il·lustr. Oriol Malet. Bromera.
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.

