
ADULTS 
 

 

 

Entre murs
Marta Segura 
 
Editorial: Fonoll 
Pàgines: 344 
Idioma: Català 
 
A la Barcelona emmurallada de 
Faust Miralpeix és capaç de qualsevol cosa per a la defensa de la tradició i dels 
manaments de l’Altíssim, en una societat en què tot just s’obre camí una visió més 
científica del món, al ritme de le

 

 

Lo que cuentan los niños
Elena Fortún 
 

Editorial: Renacimiento
Pàgines: 280 
Idioma: Castellà 
 

Allò que expliquen els nens en aquest llibre són les seves pròpies experiències laborals, 
viscudes tant a zones urbanes com rurals al Madrid dels anys 30. Les seves paraules 
trenquen un silenci secular fins i tot pitjor del que han hagut de suportar les do
Només molt recentment hem pogut conèixer mitjançant dades quantitatives la 
importància del treball dels nens per al manteniment de l’economia familiar de 
subsistència. 
 

 

 

Homenatge als caiguts
Albert Sánchez Piñol
 

Editorial: Rosa dels vents
Pàgines: 176 
Idioma: Català 
 
El pollastre Mike, la noia que va caure des d'un avió a la selva amazònica, el fi
curta o l'home que va ser feliç fins que va trobar or són alguns dels protagonistes 
d'aquestes històries reals farcides d'ironia, originalitat, tragèdia i lucidesa que, escrites 
per ser llegides a la ràdio i reunides ara en aquest volum, convide
somriure 
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Entre murs 

A la Barcelona emmurallada de finals del segle XVIII, el confrare de la Puríssima Sang 
Faust Miralpeix és capaç de qualsevol cosa per a la defensa de la tradició i dels 
manaments de l’Altíssim, en una societat en què tot just s’obre camí una visió més 
científica del món, al ritme de les idees que arriben d’Europa. 

Lo que cuentan los niños 

Renacimiento 

Allò que expliquen els nens en aquest llibre són les seves pròpies experiències laborals, 
viscudes tant a zones urbanes com rurals al Madrid dels anys 30. Les seves paraules 
trenquen un silenci secular fins i tot pitjor del que han hagut de suportar les do
Només molt recentment hem pogut conèixer mitjançant dades quantitatives la 
importància del treball dels nens per al manteniment de l’economia familiar de 

Homenatge als caiguts 
lbert Sánchez Piñol 

Rosa dels vents 

El pollastre Mike, la noia que va caure des d'un avió a la selva amazònica, el fi
curta o l'home que va ser feliç fins que va trobar or són alguns dels protagonistes 
d'aquestes històries reals farcides d'ironia, originalitat, tragèdia i lucidesa que, escrites 
per ser llegides a la ràdio i reunides ara en aquest volum, convide
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Persecució 
Toni Sala 
 

Editorial: L’altra editorial 
Pàgines: 344 
Idioma: Català 
 
“Vaig sortir un any amb un home, fins que vaig saber que havia matat la seva dona. Va 
dir-m’ho ell mateix. Feia deu anys, amb un ganivet, i havia passat per la presó. No vaig 
poder escoltar-lo més. El vaig acompanyar fins a la porta, li vaig donar la jaqueta i ell va 
obrir i va marxar” 
 Així comença “Persecució”, una novel·la en què el seu autor, Toni Sala, et persegueix 
fins que acabes sentint remordiment i alhora empatia envers l’Albert Jordi, un home culte, 
discret, molt sovint abnegat, però sobretot un psicòpata que s’arma de valor per explicar-li 
a l’Èlia, de qui acabem de sentir-ne la veu,  que fa 10 anys va assassinar la seva dona.  
 

 

 

Dues dones nues 

Maria Ripoll i Elisenda Roca 
 

Editorial: Rosa dels vents  
Pàgines: 272 
Idioma: Català 
 
Maria Ripoll, la directora més taquillera de la història del cinema espanyol i la reconeguda 
periodista, escriptora i directora teatral, Elisenda Roca, s'uneixen al llibre Dues dones 
nues per donar veu, precisament, a les dones. 
Com a bones amigues i veïnes, que són, totes dues quedaven a la terrassa de la Maria o 
a casa l'Elisenda i de la conversa en sorgien històries de dones diferents, increïbles, 
potents i divertides que van decidir posar negre sobre blanc. Així es gestà Dues dones 
nues, el retrat de vint-i-set dones que despullen, sense complexos, la seva realitat davant 
dels nostres ulls. 

 

 

La novia gitana 
Carmen Mola 
 

Editorial: Alfaguara 
Pàgines: 408 
Idioma: Castellà 
 
Susana Macaya, de pare gitano però educada com a paia, desapareix després de la seva 
festa de comiat de soltera. El cadàver és trobat dos dies després a la Cinquena de Vista 
Alegre de el madrileny barri de Carabanchel. Podria tractar-se d'un assassinat més, si no 
fos pel fet que la víctima ha estat torturada seguint un ritual insòlit i atroç, i que la seva 
germana Lara va patir la mateixa sort set anys enrere, també en vigílies del seu 
casament. L'assassí de Lara compleix condemna des de llavors, de manera que només 
hi ha dues possibilitats: o algú ha imitat els seus mètodes per matar la germana petita, o 
hi ha un innocent a presó. La inspectora Elena Blanco n’haurà de treure l’entrellat. 
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El mussol negre  
Miraculous 
 
Editorial: Estrella Polar 
Pàgines: 94 
Idioma: Català 
 
El senyor Damocles, el director de l’escola, acostuma a vestir-se com un 
superheroi per ajudar la gent. Però no és gaire àgil i, durant una de les seves 
intervencions, la Ladybug i el Gat Noir han d’acudir a rescatar-lo. El director se sent 
humiliat públicament i l’Esfinx aprofita l’ocasió per convertir-lo en el Mussol Negre, 
un heroi maligne amb tecnologia d’última generació disposat a qualsevol cosa per 
tal d’humiliar la Ladybug i el Gat Noir. 
 

 

 

Cousteau. El descobridor dels mars 
Philippe Zwick 
 
Editorial: Vegeta 
Pàgines: 40 
Idioma: Català 
 
Jacques Cousteau va ser el descobridor dels oceans. Va inventar i va 
desenvolupar equips de busseig, va escriure llibres que es van convertir en best 
sellers, va realitzar pel·lícules premiades i reeixides campanyes per a la 
preservació dels mars. També va ser ofcial naval, científc, fotogràf, investigador i 
un exemple a seguir per a milions de persones 
 

 

 

Gustau. El gripau que volia ser príncep 
Alicia Acosta 
 
Editorial: El Cep i la Nansa 
Pàgines: 40 
Idioma: Català 
 
En Gustau és un gripau lleig i bavós que es creu el més guapo de la bassa. 
Convençut que té un príncep a l’interior, va a la recerca d’una princesa qualsevol 
perquè li faci un petó i el converteixi en rei, sense importar-li res més. Però les 
princeses li donaran una lliçó: les noies són llestes, segures d’elles mateixes i 
tenen les coses més clares del que ell creu. 
 



 

 

Normal? 
Amparo Sena 
 
Editorial: Corimbo 
Pàgines: 32 
Idioma: Català 
 
La Martina és una nena molt inquieta i curiosa. No para quieta i sempre es fa 
un munt de preguntes. Un dia mentre esperen al seu pare, que està fent la 
compra en el mercat, la seva besàvia li diu que es comporti com una nena 
NORMAL i no faci coses estranyes. NORMAL? Martina pensa... Què vol dir 
NORMAL? Unes senzilles reflexions sobre la "normalitat" dels qui ens envolten. 

 

 

 

Invencibles 
Laia Figueras 
 
Editorial: Nanit 
Pàgines: 32 
Idioma: Català 
 
En Guim i l'Arlet s'estimen i es barallen com tots els germans, però junts són 
invencibles. Perquè l'un al costa de l'altra són més forts i més valents. Aquest és 
un conte basat en la canço homònima d'Els Catarres que parla dels sentiments 
entre els germans i del poder de la imaginació amb què converteixen el seu dia a 
dia en una aventura. 

 

 

 

Off 
Xavier Salamó 
 
Editorial: Flamboyant 
Pàgines 56 
Idioma: Sense text. 
 
OFF és un àlbum sense paraules sobre els riscos de l’energia nuclear. A través 
d’un seguit d’imatges evocatives, l’àlbum narra com una nena aconsegueix retornar 
la vida a un paisatge erm i monòton, fruit dels efectes de l’energia nuclear. 

 

 


