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El monarca de las sombras 
Javier Cercas 
 

 
 
 
 
 
Editorial:  Literatura Random House 

Pàgines: 288 

Idioma: castellà 

 

 

El monarca de las sombras narra la recerca del rastre perdut d'un noi gairebé anònim que va lluitar per una causa 

injusta i va morir en el costat equivocat de la història. Es deia Manuel Mena i el 1936, en esclatar la guerra civil, es 

va incorporar a l'exèrcit de Franco; dos anys després va morir combatent a la batalla de l'Ebre, i durant dècades es 

va convertir en l'heroi oficial de la seva família. Era oncle avi de Javier Cercas, qui sempre es va negar a indagar en 

la seva història, fins que es va sentir obligat a fer-ho. El resultat d'aquesta indagació és una novel·la excepcional, 

pletòrica d'acció, d'humor i d'emoció, que ens enfronta a alguns dels temes essencials de la narrativa de Cercas: la 

natura radiant, polièdrica i misteriosa de l'heroisme, la tossuda pervivència dels morts i la dificultat de fer-se 

càrrec del passat més incòmode. Exploració alhora local i universal, personal i col·lectiva, novel·la bel·licosament 

antibel·licista, El monarca de las sombras dóna un pas més enllà inesperat i enlluernador a la pregunta sobre 

l'herència de la guerra que Cercas va obrir anys enrere amb Soldats de Salamina. 

 

El setè àngel 

Premi Sant Jordi 2016 
David Cirici 

 

 

 

 

Editorial:  Proa S.A. 

Pàgines: 304 

Idioma: català  

 

Una història commovedora sobre la fragilitat de la vida i el lligam entre pares i fills. 

 



L’Ernest, un publicitari d’èxit i entusiasta dels plaers de la vida, navega amb el seu veler entre les illes de Patmos i 

d’Icària en companyia del seu fill de set anys Marc, de la seva parella Sophie i del petit Max, fill de la Sophie. Fa 

mala mar. Quan comença a pondre’s el sol, el veler topa amb les restes d’un naufragi i en Marc cau a l’aigua. Així 

comença la història. El lector seguirà la recerca desesperada del pare, el sentiment de culpa i la crisi que el duu a 

les portes de la bogeria. I seguirà, en paral·lel, l’aventura del fill, que la nit mateixa de l’accident és rescatat per 

una llanxa carregada de famílies de Síria i l’Afganistan que miren d’arribar a les costes de Samos. Sense que ningú 

no ho sàpiga, el petit Marc viurà l’aventura incerta dels refugiats. 

El setè àngel és una història commovedora sobre la fragilitat de la vida, els cops de l’atzar i el lligam entre pares i 

fills. 

 

 

Tierra de campos 
David Trueba 

 

 

 
 

 

Editorial: Anagrama 

Pàgines: 408 

Idioma: castellà 

 

Amb l'objectiu d'enterrar el seu pare al poble on va néixer, Daniel emprèn un viatge en un vehicle molt particular, 

un cotxe fúnebre, conduït per un xofer equatorià, pintoresc i xerraire. Qui és de veritat Dani Mosca? Potser, com 

sosté ell mateix, és només un tipus que fa cançons, sobretot cançons d'amor. Però és també el nen que va créixer 

en un barri humil; que va trobar l'amistat més profunda d'aquesta manera accidental en què un troba les grans 

coses de la vida; que va viatjar i va gaudir del seu ofici en la música fins que la tríada clàssica dels excessos (sexe, 

drogues i rock and roll) va desintegrar el grup que havia format amb els seus amics de l'ànima; i la vida es va 

sostenir en un equilibri precari però resistent entre el desig i la realitat. Aquesta és una novel·la que a estones es 

llegeix com una cançó. Conté la visió personal d'un temps i uns llocs en què Dani Mosca es va construir una 

identitat pròpia a força d'ideals i somnis, i també d'alguns autoenganys i mentides. Un viatge profund i intens, 

sensible i directe, on es perceben les petjades i les cicatrius del pas del temps. David Trueba torna a desplegar, 

sota una estructura poderosa i zigzaguejant, feta de fils que s'entrellacen, el seu prodigiós pols narratiu per 

projectar una mirada aguda i reflexiva sobre les paradoxes i les perplexitats que envolten la nostra existència i 

endinsar-se amb lucidesa en el laberint dels afectes i els sentiments. El resultat és un llibre enlluernador en 

cadascuna de les pàgines batega la vida. 

 



Si no puc volar 
Estel Solé 
 

 

 
 

 

 

 

Editorial: Rosa dels vents 

Pàgines: 208 

Idioma: català 

 

L'Ànnia té gairebé quaranta anys, és periodista, però treballa passejant els gossos d'un grup de veïnes pijes. S'està 

engreixant a marxes forçades i continua portant calces amb dibuixets com quan era adolescent. 

La seva vida és un desgavell. Després de divorciar-se a causa dels seus problemes d'infertilitat, s'instal·la a casa 

del seu avi; l'únic home amb qui realment pot conviure. En una de les caixes del trasllat descobreix un secret molt 

ben guardat: la mentida més gran que el seu exmarit li ha amagat fins ara. 

El retrobament amb el seu millor amic Max, que ha tornat de Londres per passar uns dies, capgira del tot la seva 

existència. 

 

El que et diré quan et torni a veure 
Albert Espinosa 
  

 

 

 

 

Editorial: Rosa dels vents 

Pàgines: 264 

Idioma: castellà 

 

La nova novel·la d'Albert Espinosa,El que et diré quan et torni a veure, torna a introduir-te en el seu món 

particular gràcies a un relat únic, carregat d'emoció i de vida. No et deixarà indiferent i t'ajudarà a combatre la por 

a tenir pors. 

«La veritable felicitat consisteix a dormir sense por i despertar sense angoixa.» 

Albert Espinosa presenta una narració sobre un pare i un fill que emprenen junts una cerca desesperada i valenta. 

Una novel·la atrevida, que t'atraparà i t'emociona per la seva originalitat. 

 

 



Escrito en el agua 
Paula Hawkins 
 

 

 

 

 

 
 

Editorial: Planeta 

Pàgines: 560 

Idioma: castellà 

 

Després de captivar vint milions de lectors a tot el món amb La noia del tren, Paula Hawkins torna amb una 

apassionant novel·la sobre les històries que ens expliquem en recordar el nostre passat i el seu poder per 

destruir-nos. 

Pocs dies abans de morir, Nel Abbott va estar trucant a la seva germana, però Jules no va agafar el telèfon, va 

ignorar les seves súpliques d'ajuda. Ara Nel està morta. Diuen que va saltar al riu. I Jules es veu arrossegada al 

petit poble dels estius de la seva infància, un lloc del que creia haver escapat, per tenir cura de l'adolescent que la 

seva germana deixa enrere. Però Jules té por. Molta por. Por a l'aigua, por dels seus records enterrats molt de 

temps enrere, i por, sobretot, de la seva certesa que Nel mai hauria saltat? 

No et fiïs mai d'una superfície en calma, no saps el que pot haver sota. 

 

La màgia de l’ordre 

Marie Kondo 

 

 

 

 

Editorial: Ara Llibres 

Pàgines: 208 

Idioma: català 

 

El mètode KonMari de Marie Kondo ha revolucionat les llars de mig món. Aquí trobaràs les pautes per endreçar 

cadascuna de les habitacions de casa teva o del teu lloc de feina, des dels prestatges fins als calaixos, armaris, 

escriptoris... Un mètode molt senzill amb el qual aprendràs a destriar quins objectes has de guardar i com 

endreçar-los de manera òptima. No tan sols transformarà el teu espai, sinó que també et canviarà a tu. 

 

 

 



Parlem d’economia amb els joves 
Enric Casulleras 

 
 
 
 
 
Editorial: Eumo editorial 

Pàgines: 136 

Idioma: català 

 

A tots ens preocupa el futur. Trobaran feina els nostres fills? Hauran d'emigrar? Cobrarem la jubilació nosaltres? I 

encara mirant més enllà: no hi ha res a fer contra la fam al món? I contra la desigualtat? El canvi climàtic alterarà 

la vida al planeta? 

Parlar d'aquestes coses no és fàcil. Però és necessari, perquè sense saber d'economia no es pot entendre el món. 

Enric Casulleras intenta donar un cop de mà a les famílies parlant d'economia amb un llenguatge planer, amb la 

intenció de promoure l'esperit crític del joves envers el sistema capitalista que els ha tocat viure.  

Com diu l'autor, un altre món és possible i canviar-lo és a les nostres mans. 

 

Creu-me és possible 
Josep Baiges 

 

 

 
 
 
 
 

Editorial: Cossetania Edicions 

Pàgines: 168 

Idioma: català 

 

Aquesta antologia aglutina una trentena d'històries sobre el càncer que han escrit periodistes vinculats, en un 

moment o altre de la seva carrera, a la ciutat de Reus. Són relats reals o de ficció que coincideixen a l'hora de fer 

un plantejament optimista vers la malaltia. El llibre pretén ser una font d'esperança per a aquells que lluiten 

contra el càncer, i els encomana tota la força, il·lusió i decisió que es necessita en la batalla. Una lluita que, 

malgrat les adversitats, cal positivar per poder afrontar-ne les envestides amb coratge. Josep Baiges, diagnosticat 

de càncer l'abril de 2015, explica la disposició vital que va adoptar convençut que l'actitud del malalt 

possiblement no és el remei, però sí el principi de la solució. Per això es va aferrar a la frase "Creu-t'ho, és 

possible!".  



Els beneficis de l'edició del llibre es destinaran íntegrament a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de 

Tarragona i les Terres de l'Ebre i al servei d'oncologia de l'Hospital Sant Joan de Reus. 

Custodia compartida 
Mª del Carmen Gete-Alonso        
 

 

 

 
Editorial: Aranzadi 

Pàgines: 508 

Idioma: castellà 

 

L'obra tracta la custòdia compartida, la seva evolució en els últims temps i la regulació que en fan els diversos 

ordenaments que coexisteixen en el territori espanyol. Mostra com ha anat augmentant la seva acceptació i la 

seva aplicació per part dels tribunals. Analitza els principis als quals respon aquesta mesura i posa les condicions i 

requisits que s'exigeixen als supòsits concrets per a la seva adopció i aquells que, per contra, la desaconsellen. 

Igualment analitza com respon als interessos dels menors i es correspon amb els drets dels fills i els pares, alhora 

que exposa els seus efectes, especialment amb relació a la resta de mesures que s'hauran d'adoptar després de la 

crisi matrimonial o de parella estable dels progenitors - Atribució o distribució de l'ús de l'habitatge familiar, 

aliments a favor dels fills, compensacions a favor d'un dels progenitors, drets de visites o relacions amb altres 

familiars i persones properes i relacions personals en les famílies reconstituïdes.  

 

Johan Cruyff. L’autobiografia 
Johan Cruyff 

 
 

 

 

 

Editorial: Planeta 

Pàgines: 336 

Idioma: català 
 

 

Les memòries de la major llegenda del futbol modern. Considerat com una de les figures més extraordinàries de 

la història del futbol, el seu estil futbolístic i la seva filosofia han influït en entrenadors i jugadors de la talla de Pep 

Guardiola, Arsène Wenger, Eric Cantona i Xavi. Els recents èxits del futbol espanyol, tant a nivell de club com a 

nivell internacional, han estat considerats per a molts com l'evident resultat de l'impacte de Cruyff en el futbol 



contemporani l'autobiografia, de Johan Cruyff, explica la història personal i professional de Cruyff, i ens revela la 

filosofia que va definir el seu joc i que tant ha marcat a generacions de futbolistes, entrenadors i seguidors.  

 

Correr es algo más 
Isabel del Barrio 

  
 
 
 
 

 

 

Editorial: Grijalbo 

Pàgines: 224 

Idioma: castellà 

Guia d’entrenament per aprendre a córrer bé.  

El meu primer llibre d’animals  
Magali Clavelet 
 

 

 

 

 

 

Editorial: Base  

Pàgines: 26 

Idioma: català/anglès 

Un llibre perquè els més petits coneguin els animals d'arreu del món en el seu hàbitat natural de manera amena i 

divertida. Cada animal se situa en el seu context per facilitar l'aprenentatge. Amb l'ajuda d'un adult podran 

descobrir nous animals per a ells encara desconeguts! 
 

 

Descobrim la granja 
Emmanuelle Lepetit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial: Panini 

Pàgines: 45 

Idioma: català 

 



Una col·lecció que pretén respondre a les preguntes que es fan els nens des de molt petits. Les respostes, curtes i 

directes, estan il·lustrades amb fotografies i dibuixos per a la seva millor comprensió. 

 

El Comte Arnau   
Mònica Abad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial: Susaeta 

Pàgines: 10 

Idioma: Català 

 

El llibre pertany a la col·lecció Tradicions catalanes. Coneixement i referencia de 5 a 8 anys. 

Robin dels boscos 

Coralie Vallageas 
 

 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 12 

Idioma: Català 

 
Un dels clàssics amb més èxit entre els nens, amb textures! 
Hi havia una vegada el millor arquer del món, un rei honest i un príncep malvat… 
 

On és Wally ara? 

Martin Handford 
 

 

 

Editorial: B de Blok 

Pàgines: 32 

Idioma: Català 

 

 

 

   


