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També això passarà
Milena Busquets

Editorial: Amsterdam Llibres
Pàgines: 176
Idioma: català

Una novel∙la intensa, alegre i divertida que recorda a Françoise Sagan. 'També això passarà' és una novel∙la de
pèrdua, amor i sexe. La Blanca, la protagonista, ha perdut la seva mare fa poc. Decideix emprendre un viatge al
poble pescador de Cadaquès, on hi ha la casa d’estiu familiar, juntament amb els seus fills, els dos ex‐marits,
l’amant i una colla d’amigues. Amb tot, el que troba allà és l’essència de l’apassionada i complexa relació que
tenia amb la seva difunta mare. Movent‐se dels detalls més durs i intensos als més superficials, Milena Busquets
podria ser descrita com la Françoise Sagan del segle XXI.

Yo no soy nadie para ti
Enric Bach Orriols

Editorial: Createspace
Pàgines: 170
Idioma: castellà

El destí, tenaç, porta a la Marta a afrontar de nou la vida, que creia haver perdut, a bord d’un creuer privat de
luxe pel Carib, l’Artemis. Les sorpreses succeiran una rere l’altre, però no totes seran agradables. Sabrà vèncer les
dures proves a les quals serà sotmesa? O perdrà de nou l’única vida que vol per ella? Què es necessita per
guanyar l’amor veritable? Amb aquesta novel∙la les teves emocions ressorgiran a flor de pell.

Les incerteses
Jaume Cabré

Editorial: Edicions Proa S.A.
Pàgines: 188
Idioma: català

Una petita joia amb què comparteix les seves vivències i experiències culturals amb el lector. Després d’escriure la
novel∙la catalana de més èxit nacional i internacional dels últims temps, ‘Jo confesso’, Jaume Cabré reflexiona
sobre el fet d’escriure, de llegir, de crear, de viure obert al misteri de la vida i del món. ‘Les incerteses’ parteix dels
interrogants d’un creador i home de cultura, inquiet, i acaba sent una llarga conversa íntima amb el lector, que
esdevé còmplice d'unes vivències que enriqueixen i transformen.

Hotel Paradiso
Premi Azorin (2014)
Ramón Pernas

Editorial: Planeta
Pàgines: 288
Idioma: castellà

Quan l’enginyer J. I. va construir la residència d’avis ‘Paradiso’, mai s’imaginà que hi passaria els últims dies de la
seva vida. Reclutat allà pels seus fills, l’ancià comença a maquinar un pla per «alliberar» als seus companys de la
residència. Per ell, el Paradiso s’havia convertit en un infern. Mentrestant, i sense que J. I. ho sospités, la
casualitat vol que en aquell mateix poble arribi el circ Tivoli, emplenant‐lo tot de color i màgia, i amb una atracció
estrella: l’elefanta Zara; la mateixa que cinquanta anys abans ell havia regalat al seu fill recent nascut, ara amo del
circ. Ramón Pernas aconsegueix embolicar el lector en una trama àgil de gran altura literària, en la que la màgia
del circ i la soledat de la vellesa s’uneixen per explicar una història brillant i emotiva.

Paraules a mitges
Blanca Busquets

Editorial: Rosa dels Vents
Pàgines: 208
Idioma: català

T'imagines que el teu pare, al llit de mort, et confessa que va matar un home la nit del 23F? Et quedaries una mica
sorprès, oi? Doncs així és com es van quedar l'Annabel, l'Albert i la Nina, els tres protagonistes de ‘Paraules a
mitges’, que el 23 de febrer del 1981 tenien a la vora de vint anys. A través del relat de cada un d'ells,
descobrirem que ningú no és el que sembla, i que tots tres germans, sense saber‐ho, estan embolicats en una
mateixa trama relacionada amb perfums, amb contraban, amb desenganys amorosos de conseqüències
imprevisibles. Una novel∙la en què el menys important és el que va passar al Congrés dels Diputats aquella tarda
del mes de febrer... De fet, cap dels membres d'aquesta família no s'hi va fixar gaire. Blanca Busquets, una de les
veus més personals i aclamades de la narrativa catalana actual, ens sorprèn una vegada més amb aquesta
magnífica història coral d'una família tan fora de la normalitat com comuna. Amb un argument rodó i uns
personatges intensos i propers ens endinsa en els secrets personals de cada un dels protagonistes fent‐nos sentir
còmplices de les seves vides. Qui no ha amagat coses als seus pares i germans?, o és que la teva família ho sap tot
de la teva vida?

Blitz
David Trueba

Editorial: Anagrama
Pàgines: 168
Idioma: castellà

Blitz podria ser una tragicomèdia romàntica. Però com que aquest gènere no existeix, estem convidats a ignorar
les etiquetes i centrar‐nos de manera apassionada en la peripècia dels personatges. En especial de Beto, un jove

arquitecte paisatgista que arriba a les costes de Múnich enmig d’un naufragi vital i sentimental. Convidat a
participar en un concurs que podria solucionar les seves perspectives de futur, ha arribat acompanyat per la seva
xicota. Però, gairebé a l’instant, la seva estància a Alemanya es convertirà en una comèdia humana. Sota el flaix
d’un llampec, que és exactament el que significa la paraula blitz, haurà d’afrontar un canvi de vida i d’ideals. Plena
d’emotives instantànies de l’amor perdut, sota una escriptura afilada pel sentit de l’humor, els personatges
semblen lliscar dins d’un rellotge de sorra. Perquè serà la reflexió sobre el discórrer del temps el que condueixi al
protagonista cap a una dona d’una altra edat, Helga, en un retrobament intergeneracional, que és el cor del relat.
Enganxat als pensaments de Beto, el lector no deixarà de preguntar‐se en cada moment què li espera a la pàgina
següent. I ara què? La resposta s’amaga en aquesta narració destil∙lada, l’esperada nova novel∙la de David Trueba
després de ‘Saber perder’, que s’enlairà amb el Premi de la Crítica, al 2008.

Els herois del 1714. Els defensors de Catalunya
Francesc Serra i Sellarés

Editorial: Editorial Base
Pàgines: 256
Idioma: català

En aquesta magna obra, Francesc Serra rescata de l’anonimat els veritables herois del 1714, els quals, amb noms i
cognoms, ens parlen de com varen lluitar en una guerra decisiva per al futur de la nació. Un conflicte en què els
catalans, abandonats per les potències internacionals, varen continuar sols la lluita, conscients del que
comportaria la rendició.
L’historiador Francesc Serra, especialista en aquest període, ens presenta el resultat de les seves darreres
investigacions, amb moltes informacions encara inèdites. Més d’un centenar de biografies dels lluitadors per les
llibertats nacionals en contra de la política centralitzadora de Felip V, el primer Borbó de la Monarquia Hispànica.
Per les pàgines del llibre desfilen vides extraordinàries, algunes de patriotes que el temps havia relegat a l’oblit.
L’obra dignifica la memòria de tots aquells catalans que fa 300 anys varen lluitar per defensar les llibertats del
país. Tres segles després, encara en plena ofensiva contra la nació catalana pels hereus dels que varen voler
esborrar Catalunya del mapa, cal tenir ben present la perseverança i l’esforç de tots aquests herois del 1714 que
varen defensar Catalunya fins a les últimes conseqüències.

L’obediència ja no és una virtut
Lorenzo Milani

Editorial: Associació de Mestres Rosa Sensat
Pàgines: 120
Idioma: català

Lorenzo Milani i els nois i noies de l'escola de Barbiana (Itàlia), autors de la coneguda ‘Carta a una mestra’, una
denúncia de les misèries i incompliments de l'escola pública envers els que més la necessiten, uns anys abans
havien escrit un autèntic tractat d'educació per a la pau i per a la ciutadania. Aquest tractat, molt allunyat de
paraules grandiloqüents i de celebracions buides de contingut, continua sent d'una vigència extraordinària. Un
document més necessari que mai en aquest temps de desconcert i de resignació però també d'esperança. Parlem
de la ‘Carta als capellans castrenses’ i de la ‘Carta als jutges’, que es publiquen per primera vegada en català.

Més de quaranta senyals. Noves reflexions sobre medi
ambient
Joandomènec Ros

Editorial: Pagès Editors
Pàgines: 212
Idioma: català

Per què cal seguir reflexionant sobre el medi ambient? Perquè no hem dit tot el que cal sobre la galdosa situació
del medi ambient; la crisi econòmica no només n’amaga els problemes (i regateja o nega els pressupostos que ens
calen per redreçar‐lo), sinó que ens vol fer creure que els maldecaps econòmics del món són més importants que
els ambientals, la qual cosa no és certa. I no, no s’ha dit tot sobre medi ambient (ni amb aquest llibre es clourà la
necessitat de seguir‐ne parlant, és clar); especialment perquè, quan sembla que la societat és més conscient de la
problemàtica ambiental, quan ja ens hem (mig) acostumat a reciclar les deixalles, a estalviar els recursos i a

respectar la natura, els missatges mediàtics es fan cada cop més deixatats, més banals, més propis del show
business que de l’aula docent. I no es fa la connexió entre la crisi econòmica i la crisi ambiental.

Antologia de la poesia universal
Pierre Bourdieu i Jean‐Claude Passeron

Editorial: Edicions 62
Pàgines: 224
Idioma: català

Antologia de poesia de literatura universal amb propostes de treball i materials complementaris a cura de Miquel
Desclot. Un recorregut per les millors poesies de la literatura universal des de Homer, Safo, Dante i Petrarca a
Rilke, T.S. Eliot, Pessoa i Anna Akhmàtova.

Espill
Jaume Roig

Editorial: Barcino
Pàgines: 426
Idioma: català

Edició crítica d’un dels textos més coneguts i difosos de l’època medieval. Per les mateixes dates que Joanot
Martorell començava el Tirant lo Blanc (1460), el metge valencià Jaume Roig, anava redactant la que, amb els
segles, seria considerada l’obra més misògina de la història de la literatura catalana, cosa que no exclou que sigui
també una obra magnífica. Roig basteix, a partir de l’exageració una comèdia per fer riure i per exaltar les virtuts
de la Mare de Déu, l’única dona que mereix elogis. L’Espill, és una obra de grans qualitats literàries, narratives i
descriptives, on l’humor subtil conviu amb l’exabrupte més groller, amb la broma passada de rosca més pròpia

dels homes de taverna. Cinc làmines en color de pàgines de la còpia manuscrita conservada a la Biblioteca
Vaticana i d’autògrafs de l’autor.

Guia d’ocells per a nois i noies
Màrius Domingo i Coia Dols

Editorial: Cossetània Edicions
Pàgines: 176
Idioma: català

Aquesta guia vol ser la millor eina per endinsar‐se en el món de l’ornitologia, de forma entenedora i amable,
sense que sembli que és un tema complicat i difícil. I és que realment no ho és, només depèn del nivell que
vulguem assolir. Amb poca dedicació podem aconseguir moments inoblidables.
Seguint l’esperit de les altres guies de camp per a nois i noies, presenta amb una classificació senzilla i de fàcil
accés la majoria de les espècies que es troben al país, prioritzant les més freqüents i donant indicacions sobre
quines es poden confondre i com podem evitar‐ne la confusió.
De primer, però, es fa una introducció a l’ornitologia, al coneixement dels ocells, la seva biologia i les formes de
vida –etologia–, i ens explica també com els podem estudiar i conèixer. Immediatament, s’hi descriuen amb detall
les espècies més representatives, il∙lustrades amb magnífiques fotografies inèdites, fetes totes al nostre país
majoritàriament per ornitòlegs no professionals.

El Bernat Barroer i els vampirs zombis
Francesca Simon

Editorial: Cruïlla
Pàgines: 112
Idioma: català

Més aventures ximples i esbojarrades del Bernat Barroer. En aquest cas, es copia una redacció del seu germà,
boicoteja el menjar d’un gran cuiner, s’empesca un sistema per no haver d’endreçar‐se l’habitació i descobreix
que la seva mestra en realitat potser és una zombi.

Això és meu!
Elisenda Roca i Cristina Losantos

Editorial: Bambu Editorial
Pàgines: 48
Idioma: català

L’Andreu sempre havia estat un nen desprès i generós: tot ho deixava sense dubtar. Per què s’ha tornat tan
garrepa? No hi ha manera que deixi res a ningú. Ni als amics, ni als companys de classe, ni a en Jan, el germanet
petit. Però aviat viurà una experiència que l’ajudarà a entendre que res no és divertit si no pot ser compartit.

El camió de bombers (amb la Peppa)
VV.AA.

Editorial: Beascoa
Pàgines: 16
Idioma: català

Una nova història de la porqueta més manaire i encantadora del nostre catàleg. Ni‐nò! Ni‐nò! La Peppa i en Jordi
pugen dalt d’un gran camió de bombers de color vermell. Hauran d’apagar algun foc? Llegeix aquesta divertida
història i ho descobriràs.

El ratolí que es va menjar la lluna
Petr Horácek

Editorial: Juventud
Pàgines: 32
Idioma: català

Un bocí de lluna ha caigut del cel, i el Ratolí no es pot estar de fer‐li una mossegada. I una altra... Però, què li
passarà ara a la lluna? No tornarà a ser mai més rodona?

Esgarrifances a les muntanyes russes
Geronimo Stilton

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 128
Idioma: català

Atraccions perilloses... Diversió assegurada! L'esperada Fira de la Por envaeix els carrers de Lugúbria amb
atraccions terrorífiques! Tenebrosa i Geronimo no perden l'ocasió per divertir‐se i decideixen provar la
monstruosa muntanya russa de les calaveres, que fa desaparèixer aquell que hi puja... Brrr... quin cangueli de
bigotis!

Vermell o per què el bullying no és cap broma
Jan De Kinder

Editorial: Tramuntana
Pàgines: 40
Idioma: català

Com es pot aturar el bullying? Una història molt especial, que ens parla dels nens que no són prou forts per
afrontar el bullying. Tot va començar com una cosa sense importància. En Tomàs s'havia posat vermell, i era
divertit. Però quan tothom va començar a riure's d'ell, ja no ho era tant de divertit.

Records dolços d’un adéu
Lourdes Garcia

Editorial: Dipsalut
Pàgines: 40
Idioma: català

Aquest conte recull l’experiència d’una nena que pateix la mort d’una germana i les converses que la petita manté
amb la seva mare. S’hi aborden temes com el sentiment de culpa o la necessitat d’acomiadar‐se. Al final del
conte, es recullen alguns consells bàsics per explicar la mort d’algú proper a un infant.

