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La habitación de Nona 
Cristina Fernández Cubas 

 
  
 

 

 
 

 
Editorial: Tusquets Editores 

Pàgines: 192 

Idioma: castellà 

 

 

 

Una nena sent una enveja creixent cap a la seva germana Nona a qui tot el que li passa és especial  i, el que és 

pitjor, li passa d'amagat. Una dona a la vora del desnonament confia en una benèvola i solitària dona gran que la 

convida a prendre cafè. Un grup escolar comenta un quadre, i de sobte algú veu en ell una cosa inquietant que 

pertorba la serenitat del moment. La narradora s'allotja en un hotel madrileny i en sortir viu un salt en el temps. 

Cristina Fernández Cubas revisita la infància i la maduresa, la soledat i la família, la quotidianitat de les nostres 

cases i les nostres ciutats i ens descobreix que en tots ells potser s’hi troben inadvertits el misteri, la sorpresa i el 

calfred. 

 

 

La filla del capità groc 
Víctor Lamela 

 
 

 

 

 

 

Editorial: Planeta 

Pàgines: 438 

Idioma: català  

 

Manuela Penarrocha té tretze anys. Asseguda en una cadireta baixa al portal de casa seva, cus les espardenyes 

com ningú. La nena d'ulls grisos i cabells d'or recorda el seu pare. Ell, per fer la guerra, n'ha portat unes com 

aquestes, com la resta de carlistes, homes d'espardenya, garrot, trabuc i navalla a la faixa. Vol abraçar-lo, sentir 

l'escalfor del seu petó al front. Enyora la mirada dura i alhora plena de tendresa, el seu riure estrident. Només 



espera que torni per veure'l lluitar de nou pels seus ideals, per retornar a la seva família i al poble la dignitat 

perduda, a vida o a mort.  

 

Policía 
Jo Nesbo 

 

 

  

 
 

 

Editorial: Reservoir Books 

Pàgines: 576 

Idioma: castellà 
 

 

LA POLICIA NECESSITA URGENTMENT A HARRY HOLE  

Un assassí patrulla els carrers d'Oslo. Estan morint agents de policia. Els maten en els mateixos llocs on es van 

cometre crims que ells no van poder resoldre. Són execucions extremadament precises. L'alarma mediàtica frega 

la histèria . 

PERÒ AQUESTA VEGADA HARRY NO POT AJUDAR A NINGÚ  

Durant molts anys, el detectiu Harry Hole ha liderat les grans investigacions d'homicidis a Oslo. La seva obstinació 

i intuïció han salvat desenes de vides. No obstant això, ara que un temible perill aguaita fins i tot al seu cercle més 

íntim, Harry pot ser que no pugui protegir-los. 

 

La merceria 
Teresa Roig 
 

 

 

 
 

 

Editorial: Columna 

Pàgines: 368 

Idioma: català 

 

A la Barcelona de principis del segle XX, un pobre idealista salva un ric d’una mort segura. L’amistat que els uneix 

a partir de llavors li canvia la vida per sempre; a ell i a les futures generacions, ja que gràcies a aquell gest altruista 

aconsegueix obrir el negoci familiar que sempre havia somiat: una merceria. Però aquesta, a part de ser motiu de 

felicitat i el principal escenari de la seva vida, també es convertirà en l’origen de tots els seus maldecaps.  

A La merceria viurem de prop els fets històrics més significatius per a la ciutat i el país, així com els daltabaixos 

econòmics de la petita empresa familiar. Descobrirem que tota decisió té repercussions, que els diners no ho 



poden tot; coneixerem l’ambició, el dubte, l’enveja, l’odi, la por... I recordarem que l’única resposta a tots els 

problemes és l’amor. 

 
La víspera de casi todo 

Premi Nadal 2016 
Víctor del Árbol 
 

 

  

 

 

Editorial: Destino 

Pàgines: 416 

Idioma: castellà 

 

Germinal Ibarra és un policia desencantat al qual persegueixen els rumors i la seva pròpia consciència. Fa tres 

anys que va decidir arrossegar la seva malenconia fins a una comissaria de La Corunya, on va demanar el trasllat 

després que la resolució del sonat cas de l’assassinat de la petita Amanda el convertís en l'heroi que ell mai va 

voler ni sentir ser. Però el refugi i anonimat que Germinal creia haver aconseguit queda truncat quan una nit el 

reclama una dona ingressada a l'hospital amb contusions que mostren una gran violència. Una misteriosa dona 

anomenada Paola que intenta fugir dels seus propis fantasmes ha aparegut fa tres mesos en el lloc més recòndit 

de la costa gallega. Allà s'instal·la com a hoste a casa de la Dolors, d'ànima sensible i torturada, que l’acaba 

acollint sense massa preguntes i la introdueix en el cercle que alleuja la seva solitud. L'encreuament d'aquestes 

dues històries en el temps es converteix en un mar amb dos vaixells en rumb de col·lisió que aniran avançant 

sense escapatòria possible. 

  

 

Història d’un canalla 

Julia Navarro 

 
 

 

 

 
 

Editorial: Rosa dels vents 

Pàgines: 880 

Idioma: català 

 

En Thomas Spencer sap com aconseguir tot el que vol. Una salut delicada és el preu que ha de pagar pel seu estil 

de vida, però a ell, tant li fa. Tanmateix, des de l'última vegada que el cor li va donar un ensurt, una sensació 

estranya s'ha apoderat d'ell i, en la soledat del seu luxós apartament de Brooklyn, se succeeixen les nits en les 



quals no pot evitar preguntar-se com hauria estat la seva vida si hagués fet allò que conscientment va escollir no 

fer. 

El record dels moments que el van fer triomfar com a publicista i assessor d'imatge a Londres i a Nova York durant 

els vuitanta i els noranta, ens desvetlla els tèrbols mecanismes que de vegades fan servir els centres de poder per 

aconseguir els seus propòsits. Un món hostil, governat per homes, en el qual les dones es resisteixen a tenir un 

paper secundari. 

 

 

Mai no sé què fer fora de casa 

Premi Mercè Rodoreda 2013 
Neus Canyelles 

  

 

 

 

 

Editorial: Proa 

Pàgines: 184 

Idioma: català 

 

A Mai no sé què fer fora de casa Neus Canyelles recrea setze contes d’autors universals –des d’alguns més 

clàssics, com Txèkhov o Maupassant, fins a altres més actuals, com Capote o Bukowski–, aprofitant la semblança 

entre aquests contes i certs episodis de la vida de la protagonista. Ella és una articulista i escriptora mallorquina 

que ens donarà a conèixer alguns instants decisius de la seva vida, però també petits fets quotidians, 

il·luminadors, amb què ens mostra la seva dificultat per entendre el món que l’envolta.  

Conegui o no les versions originals, el lector llegirà amb plaer i emoció aquests contes que contenen l’univers 

d’una dona que on es troba millor és a casa, a recer, escrivint. 

 

Dies i records d’infantesa 
Núria Feliu 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial: Ara Llibres 

Pàgines: 192 

Idioma: català  

 

 



Des dels jocs a la plaça, les novel·les de fulletó i les escapades a Can Barça (aleshores a les Corts), fins a les 

primeres passes en el món de l’espectacle. L’Orfeó de Sants, el primer amor, els estius a Cal Vidalet, les festes 

majors i un reguitzell de personatges únics del barri i de l’època. L’ambaixadora per excel·lència del popular barri 

barceloní recorda les seves vivències més primerenques. 

 

La asertividad 

Para gente extraordinaria 
Eva Bach i Anna Forés 

 
 
 

 
 

 
 

Editorial: Plataforma 

Pàgines: 268 

Idioma: castellà 

 

Com circules per la vida? Amb assertivitat o com un elefant en una terrisseria? 

Assertivitat rima amb felicitat i no és una mera coincidència. L'assertivitat és un poderós recurs per a unes 

relacions més positives i harmonioses amb els altres i d'aquí el gran interès que desperta. Ens permet expressar el 

que sentim, el que pensem i el que necessitem sense agredir ni ser agredits. És un concepte que implica, entre 

molts altres aspectes, la capacitat de comunicar eficaçment i amb empatia. 

Amb aquest llibre, les autores ens regalen un tractat essencial sobre comunicació i relacions humanes. El lector 

trobarà gran quantitat d'exemples i situacions quotidianes que li sonaran conegudes, d'idees i solucions que 

podrà aplicar en la seva vida personal i laboral. Llegir-lo l’acostarà una mica més a l'art de l'exquisidesa personal i 

la capacitat de comunicar-se d'una manera honesta, directa i respectuosa. 

L'assertivitat és un concepte de recent estudi. Eva Bach i Anna Forés ens ho despullen d'una manera senzilla, 

delicada, profunda i propera, abocant en aquest treball tota l'experiència i sensibilitat que atresoren. 

 

Confitures i Melmelades 
Georgina Regàs 

 

 

 

Editorial: Farell Edicions 

Pàgines: 125 

Idioma: català 



Aquest llibre segueix les confitures des dels seus orígens, passant d’una cultura a l’altra fins a arribar-nos a 

l’imaginatiu recurs per aprofitar els excedents de les collites.  

Són les dones de pagès les que, amb la senzilla elaboració de tota mena de conserves, han preservat la saviesa i 

ens han transmès la convicció que la millor fruita és la que es cull ben madura, al seu temps i al nostre entorn, 

col·laborant, així, a la sostenibilitat ambiental. Les confitures, un art de crear aliments bons i desitjables, milloren 

cada dia aprofundint el coneixement de la seva ciència, sense perdre’n els orígens, recuperen i defensen el 

patrimoni i ens ajuden a creure en plaers senzills que no necessiten èxit ni diners per fer-nos confiar que un món 

millor és possible.  

   

 

L’esclat 

El corredor del laberint 4 
James Dashner 

 
 

 

 

 

 

Editorial: Fanbooks 

Pàgines: 400 

Idioma: català 
 

 

Qui podrà sobreviure? 

Abans de crear CRUEL, abans de construir la Clariana, abans que en Thomas entrés al Laberint, les erupcions 

solars van arrasar la Terra i van destruir el món que la humanitat donava per fet. Tot i que molts van sobreviure, 

ara una estranya malaltia s'ha estès per tot l'est dels Estats Units i la humanitat està al caire de l'abisme. En Mark i 

la Trina estan convençuts que poden salvar els supervivents i estan decidits a fer l'impossible per aconseguir-ho. 

Preqüela d'El Corredor del Laberint, L'esclat és la història de la caiguda de la civilització i de la malaltia que ho va 

engendrar tot. 

 

Record Guinness 

World Record 2016 

  
 

 

 

 

Editorial: Planeta 

Pàgines: 280 

Idioma: castellà 



El llibre de les coses sorprenents ! En aquesta edició trobareu les seccions clàssiques sobre cossos humans , 

animals espectaculars , esports, etc. al costat del més nou en temes d'actualitat com Youtube, Minecraft , 

videojocs, Star Wars, etc. A més, conté pàgines exclusives dedicades als rècords espanyols i entrevistes amb els 

protagonistes.  

 

 

El vestit nou de l’emperador 
Hans Christian Andersen 

  
 
 

 

 

 

 

 

Editorial: laGalera 

Pàgines: 24 

Idioma: català 

 

Un emperador estava obsedit per demostrar el seu poder a través del luxe i l'aparença. Va encarregar a dos 

sastres el vestit més fi del món a canvi d'una gran recompensa. Els dos sastres el van enganyar, dient-li que el 

vestit estava fet d'una tela màgica que era invisible per als estúpids. L'emperador es va emprovar l'inexistent 

vestit i no es va atrevir a dir que no el veia per por a ser jutjat com a ximple, i més després dels elogis que va rebre 

dels seus ministres, que tampoc no van gosar admetre que no veien res. L'emperador va sortir en desfilada i la 

gent no deia res, tothom assabentada de les propietats de la tela, fins que un nen va exclamar que l'emperador 

anava nu i el públic va esclafir en rialles. 

 

Geronimo se’n va de casa 

Geronimo Stilton 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial: Destino 

Pàgines: 128 

Idioma: català 

“Com m’agrada la meva caseta! En conec cada racó, cada moble, cada detall! Fa tants anys que hi visc que ara ja 

és com si fos una part de mi mateix! Imagineu la sensació que vaig tenir quan l’avi em va dir que l’havia de 

vendre! L’Eco del Rosegador es trobava en serioses dificultats econòmiques i necessitàvem diners en metàl·lic... 

Va ser així, desesperat i desposseït, que vaig haver de buscar una nova casa...”. 

 



En Teo va a l’escola 

Violeta Denou 

  
 

 
 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 32 

Idioma: català  

 

 

En Teo descobreix món és una àmplia Col·lecció amb més de quaranta títols on en Teo presenta diferents escenes 

de la vida quotidiana. De la mà d'en Teo, el nen podrà identificar-se amb els diversos personatges i situacions, i 

reviurè el món que l'envolta Inclou una guia didàctica per entretenir el nen tot estimulant-li la curiositat i la 

creativitat. 

 

 

No vull anar a dormir 

Roser Rius 
 
 
 

 

 

Editorial: Combel 

Pàgines: 16 

Idioma: català  

 

Anar a dormir, banyar-se, desprendre's dels bolquers o menjar acostumen a ser les activitats que més costen als 

infants i sovint generen més d'un maldecap als pares. Ara, grans i petits aprendran a desenvolupar actituds 

positives davant d'aquestes situacions; els més menuts ho poden fer a través de quatre històries de nens que, 

com ells, es resisteixen a fer-se grans. Alhora, els contes inclouen valuosos consells per facilitar la tasca dels pares. 

 

 

 


