
                      

Una novel·la plena de sentiments i màgia que revisita, en clau infantil, 
El baró rampant, d’Italo Calvino.   

«Vaig pujar dalt de l’arbre perquè no m’agradava la vida de peus a 
terra. Dalt d’un arbre no et pots fer mai vell. Ens assemblem més del 
que et penses, els arbres i les persones.»

La noia de l’arbre és l’obra guanyadora del 51è premi Josep M. Folch i Torres 
de novel·la per a nois i noies. Una història tendra, rodona, intel·ligent i màgica 
que ens parla de la descoberta del misteri, de l’assumpció de responsabilitats, 
de llançar-se a l’aventura de saber i descobrir... 

Un llibre poètic i preciós que tracta el tema de la guerra i les seves conseqüèn-
cies d’una forma molt original i propera. 

«Una història bonica, ben escrita, poètica... de molt bon llegir, que flueix agrada-
blement i t’emociona», Carles Sala. 
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Rubèn Montañá Ros 
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Rubèn Montañá Ros (Badalona, 1983) és un dels fundadors de la companyia 
Egos teatre, on participa com a actor i membre de l’equip creatiu. Recentment 
ha rebut el premi Ciutat d’Olot per la novel·la L’atac llimac. 
Està convençut que la bona literatura no té edat i que hi ha llibres que poden 
canviar la vida, sobretot els primers llibres llegits amb consciència de lector.

                      

A l’Ona li sembla estrany que una nena visqui dalt del plàtan que hi ha 
davant de l’escola. I que ningú no se n’adoni ni la trobi a faltar. Potser 
és el misteri el que l’empeny a descobrir més coses de l’Aurèlia, la nena 
de dalt de l’arbre que no volia saber res del món de sota.

“L’Ona la va veure de seguida que va posar el peu dret a 
la primera branca. La seva roba, el seu pentinat, la mane-
ra com la mirava. Aleshores encara no sabia que la nena 
que l’observava des de la branca més alta de l’arbre es deia 
Aurèlia, cosa també bastant estranya, tot s’ha de dir. L’Ona 
va quedar-se una bona estona observant-la. Què hi feia una 
nena al capdamunt de la copa de l’arbre més alt del passeig, 
amb la seva pilota entre les mans?”
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