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La campana de vidre 
Francesc Fontbona 
 
Editorial: Edicions 62 
Pàgines: 400 
Idioma: Català 
 

La novel·la de Francesc Fontobona reflecteix la vida barcelonina al llarg de més d’un 
segle des del punt de vista d’un home de classe benestant, el Jenaro Pabón, que 
forma part dels vencedors de la guerra i que, poc a poc, va descobrint la cultura 
catalana. De la seva mà resseguim la vida de les elits espanyoles a Barcelona, les 
seves contradiccions i la convivència amb els nuclis catalanistes. 

 

 

Prime time: Irreverències 
Isabel-Clara Simó 
 

Editorial: Gregal 
Pàgines: 114 
Idioma: Català 
 

Simó va escriure Prime time. Irreverències com qui fa una malifeta. Passava 
moments difícils i va decidir que la ironia, el sarcasme i, fins i tot, tornar-se 
irrespectuosa amb les lleis naturals, li feia molt de bé. La literatura li permetia 
estendre la mà i riure davant del mut ordinador.  
 

 

 

Escultors de la festa 
Manel Güell Barceló 
 

Editorial: Pagès editors 
Pàgines: 280 
Idioma: Català 
 

El llibre recull per primer cop el treball de disseny i construcció d’imatgeria festiva 
(dracs, gegants, capgrossos i bestiari festiu divers) dels tallers Sarandaca, 
Ventura&Hosta i Dolors Sans. Presenta les biografies, l’evolució dels tallers i les 
seves opinions sobre la festa popular mitjançant entrevistes en profunditat. 
S’exposen de manera detallada les tècniques i els materials de construcció. També 
proposa una reflexió sobre la festa des d’una perspectiva etnogràfica, folklòrica i 
sociológica. 
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La mort lenta 
Xavier Mas Craviotto 
 

Editorial: L’altra editorial 
Pàgines: 256 
Idioma: Català 
 

Imagina’t l’Aram, que a dins hi té tot un món d’ombres i abismes i precipicis. 
Imagina’t la Lena, que fa veure que és forta, com totes les persones del món. 
Imagina’t el pare, que mai no hi és. Imagina’t la mare, que fa temps que ja no és la 
mare. Imagina’t una carretera de bosc recta i plena de boira. Imagina’t els arbres 
dels vorals, alts i amb arrels grosses com tentacles. Imagina’t la llum del món, que 
entra molt a poc a poc pels vidres i es refugia en un pis de Sants. Imagina’t un balcó, 
com una boca oberta a la ciutat. Imagina’t la vida quan s’encalla i se’ns fa fang a 
sota els peus. Imagina’t la mort, que és líquida com l’aigua i ens navega lentament 
les esquerdes de la culpa i de la por. 
 

 

 

Benedicció 

Kent Haruf 
 

Editorial: Ediciosn del periscopi  
Pàgines: 352 
Idioma: Català 
 

En Dad Lewis va perdre el seu fill, amb qui no es parlava, per una discussió, i ara, un 
cop li han diagnosticat un càncer terminal, sap que aviat perdrà la vida. La seva 
dona i la seva filla s’esforcen perquè els seus últims dies siguin còmodes, però 
alguns canvis subtils en la tranquil·la comunitat on viuen, com ara l’arribada d’un 
nou predicador de Denver, han remogut records latents. Amb el suport de la dona i 
la filla, i envoltat de la comunitat d’amics i veïns, cada un enfeinat amb els seus 
reptes personals, en Lewis entoma el seu destí de manera que la seva experiència 
transcendeix el tema de la mort i esdevé una meditació commovedora sobre les 
connexions i les separacions. 

 

 

Ripollès. Bolets en ruta 
Marc Casabosch  
 

Editorial: Alpina 
Pàgines: 48 
Idioma: Català 
 

Mapa i guia per descobrir a fons i aprendre a identificar tots els hàbitats i els bolets 
més freqüents del Ripollès. La guia inclou 12 zones detallades, descripcions amb 
fotografies tant del paisatge vegetal com de les espècies fúngiques, recomanacions i 
consells pràctics. 

 

 



INFANTILS I JUVENILS 
 

 

 

 Història de l’art en 21 gats  
Diana Vowles 
 
Editorial: Editorial Mediterrània 
Pàgines: 96 
Idioma: Català 
 

Què tenien en comú Picasso, Monet i Georgia O’Keefe? Exacte: tots tres van ser 
grans artistes… i grans amants dels gats. Ara, de la mà (o de l’urpa) de 21 gats 
experts en art, aprendràs a distingir els moviments pictòrics més importants de 
la història. Il·lustrats de manera única i divertida, coneixeràs el sorprenent gat 
cubista, el refinat gat rococó, el gat surrealista i dalinià, el vistós gat art pop, el 
simbòlic gat bizantí, l’enigmàtica gata Monna Lisa, l’elegant gat art-déco… 
 

 

 

El pitjor monstre de tots 
William Bee 
 
Editorial: Baula 
Pàgines: 48 
Idioma: Català 
 

L’Albert ha inscrit en Sidney al… «CONCURS del MILLOR MONSTRE de 
COMPANYIA del MÓN!» 
Per guanyar cal estar PLE de PARÀSITS, ser superPUDENT, VOLAR molt ALT, tenir 
moltes BERRUGUES i treure FOC pels queixals! 
Però a en Sidney li agrada banyar-se enmig de molta escuma i bombolles de 
sabó. No va pas bé, si vol guanyar… 
 

 

 

La nena amb dos pares 
Mel Elliot 
 
Editorial:Baula 
Pàgines: 32 
Idioma: Català 
 

La Berta està molt contenta perquè a l’escola hi ha una nena nova. Es diu 
Matilda i a totes dues els agrada el mateix! Només hi ha una cosa que les 
diferencia: la Matilda té dos pares. Es mor de ganes de conèixer-los. Segur que a 
casa seva tot és molt diferent! 



 

 

El rastre brillant del cargol 
Gemma Lienas 
 
Editorial: Fanbooks 
Pàgines: 360 
Idioma: Català 
 

En Sam té 16 anys i síndrome d’Asperger, una forma lleugera d’autisme. És un 
crac dels ordinadors, però té pocs amics i li costa interactuar amb els altres en la 
vida normal.  
Un dia coneix la Martina, i el seu món es capgira. Li agrada molt però no sap com 
apropar-s’hi, i al poc temps descobreix que un assetjador l'està posant en  un 
greu perill. En Sam haurà d’esforçar-se molt en superar les seves limitacions si 
vol ajudar-la i desemmascarar el culpable. 

 

 

Enigmes de por 
Victor Escandell 
 
Editorial: Zahorí Books 
Pàgines: 72 
Idioma: Català 
 

Descobreix els personatges més coneguts del terror enfrontant-te a ells amb els 
protagonistes d’aquests relats. Visita Frankenstein al seu amagatall, aprèn a 
protegir-te de les bruixes, sorprèn el terrible home llop i resol el secret de la 
mòmia. També et convidem a entrar a la mansió de Dràcula, a viure una 
inquietant nit de Halloween i a capbussar-te als dominis del monstre del llac 
Ness. A més, podràs conèixer l’espantós cas del Doctor Jekyll i Míster Hyde, 
experimentar el caos del zombis i les nits amb fantasmes. Són relats dels quals 
no podràs fugir, perquè abans hauràs de resoldre un petit enigma ocult en cada 
història. Diverteix-te sense por! 

 

 

Inevitable 
Laia Figueras 
 
Editorial: Nanit 
Pàgines 32 
Idioma: Català. 
 

Inevitable és un conte basat en la cançó homònima d'Oques Grasses.Una cançó 
contada que obre una finestra imaginària per gaudir de la vida i de la bellesa 
sense pensar en les caigudes. Un conte basat en la poesia, vàlid per a petits i 
grans. 

 


