
ADULTS  
 

 

 

Si et cases, no em convidis 
Bruno Oro 
 
Editorial: Univers 
Pàgines: 240 
Idioma: Català. Ficció 
 

Una comèdia romàntica i a la vegada una sàtira dels excessos i les frivolitats del món 
dels diners. Amb moments que et porten a la riallada, No em convidis a casaments 
està trufat de càrregues profundes que et congelaran el somriure.  
 

 

 

El Don 
Isaac Sánchez 
 

Editorial: Dolmen editorial 
Pàgines: 200 
Idioma: Castellà. Novel·la gràfica 
 

Ningú sap com ni on va comença, però està passant. La societat s’enfrenta a una 
nova malaltia, una plaga qua torga a qui la pateix habilitats sobrehumanes. 
Popularment, se la coneix con “el don”. Es tracta q d’unes habilitats queningú vol, ja 
qu e acaben consumint la vida dels contagiats.   
 

 

 

Límits 
Míriam Tirado 
 

Editorial: Rosa dels Vents 
Pàgines: 240 
Idioma: Català. No Ficció 
 

Quins són els límits que cal posar als fills i filles i, sobretot, com s'han de posar es una 
de les preocupacions de moltes famílies. El paradigma de criança tradicional, que 
tirava d'autoritarisme, d'arbitrarietat i del "perque ho dic jo" no serveix quan les 
mares i pares volem establir una relació amb els fills i filles basada en el respecte 
mutu i la connexió. Tanmateix, ens falten referents i, a mes, ens trobem amb una 
altra dificultat: sovint no tenim clars els nostres propis límits i, sense base propia, 
fem aigües.  
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Tres nits fora de casa 
Marta Romagosa 
 

Editorial: Univers 
Pàgines: 176 
Idioma: Català. Ficció 
 

Una reflexió sobre els cinquanta, una època de la vida on sembla que ja està tot fet, 
però que ens permet mirar enrere per tornar a començar. Marta Romagosa narra la 
història d'un grup de dones, amigues totes, que a l'estiu es troben al mateix lloc. Tres 
nits fora de casa ambienta l'amistat d'aquestes amigues en èpoques diverses de la 
seva vida. L'autora ens parla del que és ser una dona d'uns cinquanta anys ara, del 
mirall deformant de l'expectativa i la il·lusió de la joventut vers la realitat de la 
maduresa. Ens ofereixen una mirada al passat des de l'experiència dels anys. 
 

 

 

Rumbo a ti 
Beth O’Leary 
 

Editorial: Suma 
Pàgines: 496 
Idioma: Castellà. Ficció 
 

Tothom té un ex. El de l’Addie és en Dylan: fill d’uan familia adinerada, poeta de 
mirada intenasa i mans càlides, però que li va trencar el cor. Després de dos anys 
sense veure’l, l’Addie està convençuda d’haver-ho superat, però el destí no hi està 
d’acord: de camí cap el casament d’uns amics comuns, topa amb el seu cotxe.  

 

 

Purgatorio 
Jon Sistiaga 
 

Editorial: Plaza & Janés  
Pàgines: 416 
Idioma: Castellà. Ficció 
 

Fa trenta-cinc anys, ETA va segrestar i executar l’empresari Imanol Azcarate, però els 
seus assassins mai van ser identificats. Anys després, un cop dissolta la banda, un 
d’ells, en Josu Etxebeste, cuiner d’èxit, ha decidit confessar el seu crim, intentar 
convencer al seu company per fer el mateix i entregar-se a la polícia a canvi que el 
seu torturador també faci públics els mètodes policials de l’època.  
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Cançó per fer camí 
Maria Mercè Marçal 
 
Editorial: Sembra llibres 
Pàgines: 40 
Idioma: Català. Poesia 
 

Cançó de fer camí és un dels poemes més reconeguts i populars de Maria-Mercè 
Marçal. Un cant a la sororitat que ha esdevingut un dels himnes de la lluita 
feminista. Un viatge intergeneracional que , a partir de la pregunta “Vols venir a la 
meva barca?” convida a dialogar en família sobre valors bàsics com la igualtat o la 
solidaritat. 
 

 

 

L’Olivia 
Ian Falconer 
 
Editorial: Andana 
Pàgines: 32 
Idioma: Català. Ficció 
 

A l’Olivia li agrada emprovar-se tots els vestits, cantar cançons, anar a la platja i 
construir castells de sorra, imaginar que és ballarina o cantant d’òpera , passejar 
al seu gat, amagar-se del seu germanet, pintar murals i, sobretot, treure de 
polleguera a tothom. Primer volum del món d’Olivia. Un álbum il·lustrat 
imprescindible, carregat d’expressivitat i amb l’humor particular de la porqueta 
més imaginativa del món. 
 

 

 

Regla núm. 1 
Idoia Iribertegui 
 
Editorial: animallibres 
Pàgines: 152 
Idioma: Català. No ficció 
 

Telma anota al seu diari les emocions que li provoca la primera regla. Tristesa, 
por, desconcert... Ha arribat la monstruació! Gràcies a la família i a les amistats 
s’adonarà que es un procés natural i se sentirà preparada per encarar nous reptes 
personals. La clau està en compartir i empatitzar amb els altres, adoptar una 
actitud positiva i no dubtar en informar-nos i parlar amb franquesa. 
 



 

 

La maravillosa y horripilante casa de la abuela  
Meritxell Martí i Xavier Salomó 
 
Editorial: Combel Editorial 
Pàgines: 36 
Idioma: Castellà. Ficció 
 

La casa de la iaia és un lloc una mica especial perquè amaga moltes sorpreses... 
Fixa’t bé en tots els detalls, però vigila, perquè et pots endur més d’un ensurt! I, 
sobretot, recorda això: mira cap al cel quan es faci fosc..., perquè no tot és el que 
sembla!  

 

 

Manos de primavera: antología poética 
Federico García Lorca i Aitor Sarabia 
 
Editorial: Montena 
Pàgines: 128 
Idioma: Castellà. Poesia 
 

La lluna, l’aigua la terra… Totes les imatges lorquianes caminen de a mà de la 
il·lustració poética d’Aitor Sarabia. Un llibre que és un cant a la llibertat i a l’art , 
que recull poemes de totes les etapes del poeta sobre la primavera, les flors, els 
animals o les mares que donen vida.  
 

 

 

Escito y dibujado por Enriqueta 
Ricardo Liniers 
 
Editorial: Anagrama 
Pàgines 72 
Idioma: Castellà. Còmic 
 

Llegar llibres i històries és divertit, però i crear-los? A l’Enriqueta li regalan una 
caixa de llapis de colors que desfermen al seva imaginació. Amb els colors i el seu 
gat Fellini crea una historia de por amb final feliç sobre un monstre amb tres caps, 
dos barrets i un armari molt especial. 

 

 

 

Amb el finaçament de: 

 
 

 
  

 


