
ADULTS – NARRATIVA 
 

 

 

Les Possessions 
Llucia Ramis 
 
Editorial: Anagrama 
Pàgines: 240 
Idioma: Català 
 
La narradora de Les possessions vola de Barcelona a Palma per posar fre a 
l’espiral conspiranoica del seu pare, que amb la jubilació ha passat de ser un plàcid 
professor d’institut a iniciar una batalla legal contra un presumpte delicte urbanístic. 
Són dies incòmodes, de converses amb un pare de sobte desconegut, una mare 
que actua com si res, i un antic amant i mentor. Aquestes trobades reobren velles 
ferides i transporten la protagonista al centre de la història familiar, marcada per un 
succés ocorregut a Madrid l’any 1993: implicat en martingales econòmiques i 
veient-se abocat a la ruïna, l’empresari Benito Vasconcelos, exsoci del seu avi, 
assassina la dona i el fill i posteriorment se suïcida. 
 

 

 

Diamant Blau 

Care Santos 
 
Editorial: Columna Edicions 
Pàgines: 446 
Idioma: Català 
 
Diamant blau ens submergeix en el passat familiar durant les primeres dècades del 
segle XX, quan l'esplendor de la burgesia es contraposa a la convulsió social. 

 
En Silvestre Pujolà és un home fet a si mateix que deixa enrere el seu passat rural 
per començar a treballar com a tintorer en una fàbrica tèxtil de Mataró a mitjan 
segle XIX. El seu afany de lluita el portarà més enllà de la seva destinació en 
conèixer la Teresa, una dona que donarà sentit a la seva vida plena de 
superacions constants. Uns anys més tard, la Teresa Pujolà, la néta, recorrerà el 
camí invers en renunciar a la seva posició social per casar-se amb qui estima. 
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ADULTS – NO FICCIÓ 
 

 

Cómo no matar a tus plantas 
AA.VV. 
 
Editorial: DK 
Pàgines: 144 
Idioma: Castellà 
 
Les plantes et duren dos telenotícies? N’hi ha prou amb una mirada perquè se’t 
mori? Se’t marceix la planta del menjador tot i que la regues sovint? On és millor 
col·locar una yuca? Si tens aquests dubtes o d’altres de similars sobre les teves 
plantes, Como no matar tus plantas et tornarà la fè en tu i en elles. Aquí hi podràs 
trobar tots els trucs que faran possible que les teves plantes d’interior creixin sanes 
i radiants. Si no tens gaire experiència amb plantes d’interior, aquest és el teu 
llibre. 
 

 

 

Sota la cistella 
Pau Gasol 
 

Editorial: Rosa dels Vents 
Pàgines: 192 
Idioma: Català 
 

Un llibre que inspira a través de l'exemple i la reflexió.«Ningú ha dit mai que sigui 
fàcil complir els teus somnis. Però si tens una passió vertadera i hi poses les teves 
esperances, l'esforç per assolir-los sempre et compensarà», afirma Pau Gasol que 
comparteix amb els lectors els valors que l'han ajudat a arribar al cim de la seva 
carrera esportiva i la seva trajectòria personal. A partir de la seva experiència al 
llarg d'una carrera esportiva enlluernadora, en què ha assolit títols però també ha 
perdut finals, ha conegut victòries i derrotes, i ha viscut moments amb una forma 
física excepcional i també ha descobert la frustració de les lesions, Pau Gasol 
comparteix els principis i valors que l'han convertit en un model a seguir.En aquest 
text, molt personal, que inspira a través de l'exemple i la reflexió, Gasol aborda 
com poden aplicar-se al lideratge i a l'emprenedoria esportiva o empresarial, però 
també al nostre dia a dia, el talent, l'esforç, l'equilibri o la necessitat de reinventar-
te permanentment. 
 

 

 

Grandes misterios y leyendas de España 

José María Pau Zavala 
 
Editorial: Plaza & Janés 
Pàgines: 448 
Idioma: Castellà 
 
Amb el rigor i l’amenitat que caracteritzen les obres de Zavala, aquest llibre respon 
algunes de les preguntes més famoses i controvertides de la Història d’Espanya. 
L’autor, colaborador habitual de “Cuarto Milenio”, viatja per múltiples èpoques per 
descobrir la identitat de l’home de les mil cares, el misteri de l’home amb raig X als 
ulls, la maledicció del teatre Eslava o la mort de Manolete. 
 



ADULTS – POESIA 

 

 

Un altre temps 
W.H. Auden 
 
Editorial: Edicions de 1984 
Pàgines: 504 
Idioma: Català 
 
Auden és el primer poeta de llengua anglesa que es va sentir com a casa al segle 
xx.Va acollir en la seva poesia totes les circumstàncies convulses del seu temps, 
tota la varietat de llenguatges i esdeveniments i es va deixar absorbir per les 
agitacions polítiques, socials, morals, psicològiques i religioses de la seva època 
per acabar-les reflectint des de diversos punts de vista a mesura que passava el 
temps, configurant una autèntica visió del món, cosa a l’abast de molt pocs poetes. 

Edició bilingüe anglès i català amb traducció de Marcel Riera. 
 

  



INFANTILS I JUVENILS – CONEIXEMENTS 

 

 

 

Anna Frank. La memòria de l’Holocaust 
Eduardo Alonso 
 
Editorial: Vicenç Vives 
Pàgines: 190 
Idioma: Català 
 
Víctima de les lleis antijueus dels nazis, la família d’Ana Frank es veu obligada a 
exiliar-se a Amsterdam l’any 1933. Quan els nazis també envaeixen Holanda l’any 
1942, els Frank es va amagar en un edifici annex a la seva fàbrica durant dos 
anys. Un cop descoberts, foren enviats a camps de concentració. La dramàtica 
història d’Anna, qui va relatar la seva experiència en el famós diari, ha sigut 
novel·lada per Alonso, que completa l’obra amb la fascinant i dramàtica història del 
jueus, un poble menystingut i perseguit des de fa mil·lennis. 
 

 

 

Mini Diccionario Visual Español-inglés 
Jean-Claude Corbeil 
 
Editorial:  
Pàgines:  
Idioma: Castellà - Anglès 
 
El Mini Diccionario Visual és una obra de gran ajuda per aprendre l’anglès, ja que 
ajuda l’estudiant a localitzar noves paraules que després incorporarà al seu lèxic. 
També pot ser de gran utilitat per a viatgers. Compta amb més de 5.000 
il·lustracions i 13.500 entrades ordenades mitjançant 500 temes diferents. 
 

 

 
Hola! Planeta 
Fabien Ökto Lambert 
 
Editorial: Algar 
Pàgines: 14 
Idioma: Català 
 
Descobreix els secrets d’aquesta vella dama, les seves forces i les seves debilitats, 
en aquest llibre il·lustrat per Fabien Ökto Lambert. Pàgina rera pàgina, fes girar la 
roda, aixeca les solapes o desplega un pòster per descobrir un munt 
d’informacions interessants i divertides. I no dubtis a compartir la lectura amb la 
teva àvia. Al cap i a la fi, ella també és una bella dama. 
 



 

 

Festes i tradicions de Catalunya 
Pilarín Bayés 
 
Editorial: Edicions 62 
Pàgines 272 
Idioma: Català 
 
Vols descobrir les llegendes i tradicions més emblemàtiques de Catalunya? Amb 
aquest llibre per a tota la família coneixeràs les festes més destacades del nostre 
calendari, com la Castanyada, Sant Joan, el Carnestoltes i moltes més. Són 12 
tradicions escrites amb un estil planer i amb unes il·lustracions atractives que ens 
parlen de llegendes, històries i actes tradicionals que es remunten segles enrere i 
que han arribat fins a nosaltres. Una col·lecció perquè els nens i les nenes els 
coneguin i entenguin, i així els puguin estimar i transmetre a les futures 
generacions.  
 

 

 

Un mar de plàstic 
Kirsti Blom 
 
Editorial: Takatuka 
Pàgines 64 
Idioma: Català 
 
Cada any es fabriquen centenars de tones de plàstic, un 10% de les quals va a 
parar al mar. Aquest fet ha provocat la formació de grans illes d’escombraries, la 
més gran és la «gran taca de residus del Pacífic», situada entre el Japó i els Estats 
Units d’Amèrica, fa tres vegades la península Ibèrica. 
 

 

 

Tu aquí dins i jo aquí fora 
Kristina Scharmacher 
 
Editorial: Takatuka 
Pàgines 24 
Idioma: Català 
 
L’embaràs de la mare és un fet emocionant i misteriós: com viu un bebè a la panxa 
de la mare? Això és el que la mainada pot descobrir en aquest llibre a través de 
jocs. Les nou activitats que es proposen serveixen perquè els nens i les nenes 
puguin fer amb la família el seguiment de com es desenvolupa el bebè. Què sent el 
bebè a la panxa de la mare? Veu alguna cosa? Com és de gran? 
 

  



INFANTILS I JUVENILS – IMAGINACIÓ 

 

 

El club de las canguro 
Raina Telgemeier 
 
Editorial: Maeva 
Pàgines 152 
Idioma: Castellà 
 
Adaptació al format de novel·la gràfica de l’exitosa sèrie de novel·les infantils d’Ann 
M. Martin publicades entre els anys 1986 i  2000 El club de les cangurs. 
 

 

 

Tinc un volcà 
Miriam Tirado i Joan Turu 
 
Editorial: El cep i la nansa 
Pàgines 24 
Idioma: Català 
 
L’Alba no ho sabia, però a dins hi té un volcà, més o menys entre el melic i les 
costelles. De vegades, el volcà s’encén i explota. Llavors el foc ho crema tot i l’Alba 
pateix i s’espanta, tot alhora. Però una nit una fada menuda li explica a cau d’orella 
què pot fer quan s’enrabia, i aquell truc li farà descobrir sensacions inesperades. 
 

 

 

La princesa promesa 
William Goldman 
 
Editorial: Ático de los Libros 
Pàgines 384 
Idioma: Castellà 
 
Aquest és el millor llibre del món. Hi ha mil raons per estimar-lo. Llegeix-lo i 
descobreix la teva. És una història d’espadatxins i de combats. Tracta d’amors 
veritables, d’odi immortal i de venjances despietades. En aquesta novel·la, hi 
apareixen alguns gegants, un munt de malvats i d’herois, cinc o sis dones belles, 
monstres bestials i altres d’amables, i moltes aventures, fugides i captures. Hi ha 
morts, mentides, veritat, miracles i fins i tot alguns petons. 
 
Després de la mort del seu estimat Westley, la bella Buttercup es compromet amb 
en Humperdinck, un príncep malvat i mentider per evitar una guerra. Però, abans 
de les noces, una banda de mercenaris formada per l’Íñigo Montoya, el millor 
espadatxí del món; en Vizzini, l’home més intel·ligent del món; i el Fezzik, el més 
fort, segresta la jove, i un misteriós pirata reptarà els segrestadors per fer-se amb 
la princesa. 
 
La princesa promesa ha meravellat tant joves com grans de diverses generacions, 
combinant fantasia, diversió, humor i intel·ligència amb una habilitat enlluernadora. 
Aquest és un dels grans clàssics de la literatura universal, un homenatge brillant a 
la novel·la d’aventures. 
 



 

 

El soterrani 
Natasha Preston 
 
Editorial: Fanbooks 
Pàgines 352 
Idioma: Català 
 
Una noia de 16 anys que viu a un petit poble que mai passa res desapareix sense 
deixar cap rastre i la policia no té cap pista. 

 
Quatre noies tancades per un segrestador. Elles són les seves flors, les seves 
perfectes i pures flors. Però quant temps podran sobreviure dins d’un soterrani? 
 

 


