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Siete agujas de coser 
Lucía Chacón 
 
Editorial: Ediciones B  
Pàgines: 560 
Idioma: Castellà. Ficció 
 

Barcelona, 1991. Set dones molt diferents coincideixen a una petita academia de 
costura, on compartiran la historia de les seves vides. Entre teles, patrons i fils, 
totes elles aniran conectant amb parts de si mateixes que creien enterrades i 
descobriran les bondats terapèutiques de l’amistat entre dones i la sororitat. 
 

 

 

Todas esas cosas que te diré mañana 
Elísabet Benavent 
 

Editorial: Suma de letras 
Pàgines: 504 
Idioma: Castellà. Ficció 
 

La Miranda és la sotsdirectora d’una revita de moda i vivia feliç en parella amb en 
Tristán, per això no entén que, aquest, de cop i volta, la deixi. La Miranda voldria 
tornar enrera, al dia que e van conèixer. Però i si realment tingués l’oportunitat de 
canviar la seva historia?  
 

 

 

La canya rebel 
Nina Berberova 
 

Editorial: Viena edicions 
Pàgines: 88 
Idioma: Català. Ficció 
 

El 2 de setembre de 1939, el dia després de la invasió de Polònia per part de 
l’exèrcit alemany, dos amants se separen a París. L’Olga, exiliada russa, s’acomiada 
de l’Einar, que marxa a Suècia amb l’esperança que aviat es podran tornar a reunir. 
L’Einar li diu que espera que ella vagi a Estocolm, que podrien anar junts al Brasil, o 
viatjar a Rússia... Ni s’imaginen la magnitud de la guerra que està a punt d’esclatar 
ni les dificultats a què s’hauran d’enfrontar. ¿Sobreviurà aquest amor? 
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La solitud del pianista 
Maria Victòria Lovaina 
 

Editorial: Roca editorial de libros 
Pàgines: 320 
Idioma: Català. Ficció 
 

En Mikhal adora el seu avi Vador, amb qui te una connexió molt especial: per a tots 
dos, el piano es la seva propia essència. 
En el norantè aniversari d'en Vador, en Mikhal el porta a un concert i es muda 
durant quinze dies a casa de l'avi per preparar la seva següent actuació. Quinze dies 
en que el jove descobrirà els secrets mes ben guardats de la família, les disputes 
mes arrelades. 
 

 

 

El llibre del bacallà 
Fina Comas 
 

Editorial: Edicions Sidilla 
Pàgines: 206 
Idioma: Català. No ficció 
 

El bacallà és un dels peixos més apreciats de la nostra cuina tradicional i és un dels 
ingredients imprencisdibles de la gastronomia contemporània. Des de fa segles es 
pesca a les aigües fredes del nord d'Europa i des d'allà, transformat gràcies a la sal 
arribada del sud, s'ha escampat arreu. An aquest llibre, la Fina Costa hi ha posat 
anys de coneixement difosos des del seu bloc CuinaCinc. 

 

 

Enrabiats 
Míriam Tirado 
 

Editorial: Rosa dels Vents 
Pàgines: 400 
Idioma: Català. No ficció 
 

Les enrabiades dels nostres fills ens descol·loquen i ens fan perdre els nervis. Fins 
tot posen a prova la paciència dels pares més conscients i respectuosos. Però 
aquestes enrabiades també ens poden ajudar a saber què els passa. 
Aquest llibre no pretén donar lliçons sobre com podem posar fi a les enrabiades 
dels nostres fills. Més aviat ens fa contemplar-les com una gran oportunitat de 
creixement i aprenentatge personal. Des de la seva experiència com a mare de 
dues filles i experta en criança conscient, Míriam Tirado ens dona consells i eines 
per educar els més petits de la casa des d'una altra perspectiva, més serena, 
respectuosa i amb sentit de l'humor. 
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Faules poètiques 
Montse Homs 
 
Editorial: Kalandraka 
Pàgines: 64 
Idioma: Català. Poesia. 
 

Faules poètiques és un poemari de sis parts, els moments del dia des de l’alba fins a 
la sortida de la lluna. Cada poema és una petita reflexió, un joc creatiu que està 
protagonitzat per un animal i carregat de referències artístiques i literàries. Són 
poemes de mètrica lliure, amb molta musicalitat. Ideal per a fer lectures en veu 
alta i compartides i per promoure la creativitat i la imaginació en els infants. Les 
il·lustracions realitzades amb collage aporten noves lectures, molta calidesa i 
enriqueixen aquests bestiari poètic. 
 

 

 

Isadora Moon i la poció rosa 
Harriet Muncaster 
 
Editorial: Alfaguara 
Pàgines: 128 
Idioma: Català. Ficció. 
 

La seva mare és una fada, el seu pare és un vampir i ella té una miqueta de tots 
dos. La Isadora s'enfronta al seu primer examen de matemàtiques i no està 
preparada! Amb l'ajut de la seva cosina Mirabelle, troba una poció per posar-se 
"malaltona", pero... segur que ha estat una bona idea? 
Podrà la Isadora arreglar aquest embolic amb la seva màgia? 

 

 

 

La colla dels 11 
Rocío Bonilla 
 
Editorial:Anima llibres 
Pàgines: 40 
Idioma: Català. Ficció. 
 

Quan el van convidar a unir-se a aquella colla, el Benjamí es va sentir important. 
Era extraordinari formar part de la colla dels 11, tothom els admirava i respectava! 
Pero era admiració de debo o simplement els tenien por? 
El Benjamí havia de prendre una decisió: continuar sent el peix número 11 o 
defensar l’amistat i el veritable respecte. 
 



 

 

La terra és amiga meva  
Maïa Brami 
 
Editorial: Zahorí books 
Pàgines: 96 
Idioma: Català. Llibre de coneixements. 
 

Arreu del món hi ha persones posant en marxa iniciatives que ajudin a protegir el 
planeta. Les nenes i nens que ens presenta la Maïa Brami han après a viure en 
harmonia amb la natura i són un exemple de com fer les coses d'una altra manera.  

 

 

Cap al nord 
Carme Bou 
 
Editorial: Anima llibres 
Pàgines 256 
Idioma: Català. Novel·la juvenil 
 

La Carla necessita trencar la rutina i obrir un parentesi en la seva vida. Acaba de 

tenir un desengany amorós i la urgencia de fugir del malestar l’empeny a 

emprendre un viatge en moto cap al nord i, mes concretament, cap al Cap Nord, la 

destinació final d’un viatge en que preveu moltes escales.  

 

 

 

El semen mola (pero necesitas saber cómo funciona) 
Ana Salvia 
 
Editorial: Montena 
Pàgines 160 
Idioma: Castellà. No ficció 

 

La majoria dels nois aprèn com funcionen el seu cos i la seva sexualitat pel seu 
compte, o bé a través de les bromes amb els amics o bé atavés de la pornografía. 
S’han criat, amb raó, amb una gran crítica social envers la masculinitat hegemónica 
i masclista, però se’ls ha deixat sols, sense refrents alternatius ni informacions 
adequades. Aquest llibre ve a omplir aquest buit des d’una mirada postiva i 
respectuosa 
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