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En los zapatos de Valeria 
Elisabet Benavent 

  

Editorial: Suma 

Pàgines: 480  

Idioma: Castellà 

 

 

 

 

 

A la Valeria sembla que les coses li van molt bé. El seu primer llibre ha tingut una gran acollida, és jove, està 

casada amb un home guapo , molt  interessant i té unes amigues molt divertides. Però… no tot  és el què sembla i 

ella ho sap molt bé. Lola, Nerea i Carme l’ acompanyen   amb tots els seus problemes i ocurrències  en aquest 

viatge en busca de la sinceritat en un mateix  però  el sexe, l’  amor i altres bogeries li posaran molt difícil. 

 

 

 

 

 

Una Dona D’ Aigua 
Núria Esponellà 

  

Editorial: Columna Edicions S.A 

Pàgines: 496 

Idioma: Català 

 
 

 

La novel·la ens explica la història d'un amor adúlter i clandestí entre Sara Prats i Miquel Camps, tots dos atrapats 

en matrimonis sense amor. La seva passió haurà de lluitar contra els rumors d'una ciutat petita com Banyoles, una 

societat convulsa després de les guerres carlistes i els tripijocs del marit de la Sara, que després d'aconseguir el 

control de la fàbrica que va aixecar el seu pare, ara està arruïnant. 

 

 



El color de los sueños 
Ruta Sepetys 

 

Editorial: Maeva 

Pàgines: 320 

Idioma: Castellà 

 

 

 

Nova Orleans, 1943. Josie, una nena de deu anys, acompanya a la seva  mare  Louise,per visitar  a la senyora   

Willie, la propietària del burdel més famós de la ciutat, per demanar-li  que li torni a donar feina. Willie hi té una 

simpatia immediata per Josie i li concedeix una nova oportunitat a la seva mare. Set anys més tard, gracies a 

Willie, Josie ha trobat feina en una llibreria on viu a la rebotiga per estar apartada de Louise tot lo possible.  A 

canvi, dona un cop de mà fregant el burdel i ajuda a Willie a portar els comptes,s’ ha convertit en una persona de 

confiança. Però Josie somia amb una vida millor. Es fa amiga de Charlotte, una noia de bona familia que està de 

visita a la ciutat, i comença a créixer el desig d’ abandonar Nova Orleans per poguer accedir a l’ universitat. 

Aquest futur sembla estar molt per sobre de les seves possibilitats, però amb l’ ajuda dels seus amics i la seva 

voluntat ferà tot lo possible per poguer aconseguir el seu somni.  

 

 

El cant del cucut 

Robert Galbraith 

 

Editorial: Edicions Proa S.A 

Pàgines: 560 

Idioma: català 

 

 

 

 

 

Una jove model amb problemes emocionals cau des del seu balcó de Mayfair en plena nit. Estirat al carrer nevat 

del famós barri londinenc, troben el seu cos sense vida. Tothom assumeix que ha estat un suïcidi, excepte el seu 

germà, que contracta els serveis de l’investigador privat Cormoran Strike perquè s’encarregui del cas . Veterà de 

guerra amb seqüeles físiques i psicològiques, Strike porta una vida desastrosa. L’encàrrec li dóna un cert respir 



econòmic, però com més aprofundeix en el món complex de la model, més tèrbol sembla tot i més s’acosta a un 

gran perill. Una novel·la de misteri elegant i absorbent, impregnada de l’atmosfera de Londres: des dels carrers 

més selectes de Mayfair fins als pubs amagats de l’East End o el bullici del Soho. «Molt poques vegades apareix 

un detectiu privat que atrau l’atenció del lector a l’instant. I aquí n’hi ha un que ho ha aconseguit. Galbraith té un do 

deliciós per evocar Londres i crear un nou heroi». DAILY MAIL «Una novel·la enlluernadora ambientada en el món 

de les models, els rappers, els dissenyadors de moda i els assumptes il·legals». THE TIMES «En una gesta poc 

habitual, Galbraith combina la figura d’un detectiu complex i convincent i la de la seva insòlita ajudant, igualment 

ben construïda, amb un crim desconcertant. Els lectors voldran tornar a trobar-se amb aquest memorable equip de 

detectius». PUBLISHERS WEEKLY «Robert Galbraith ha escrit un llibre d’allò més entretingut.O encara millor, ens 

ha presentat Strike, un protagonista enormement atractiu que sens dubte serà l’estrella de molts altres llibres de la 

sèrie.Ell i la seva ajudant Robin s’han convertit en un equip; el lector no podrà evitar esperar ansiosament les 

futures aventures dels dos protagonistes». THE NEW YORK TIMES 

 

 

El cielo ha vuelto 

Clara Sánchez 

  

Editorial: Planeta 

Pàgines: 384 

Idioma: castellà 

 

 

 

 

Premi Planeta de Novel·la 2013. ¿Pot una persona que es creui per atzar en la nostra vida dir-nos una cosa que 

ens marqui per sempre?  La Patricia és una jove model amb una vida  marcada per l’ èxit. Durant un viatge de 

feina coneix  a la  Viviana, la seva companya del seient del costat de l’ avió, que li adverteix que obri els ulls 

perquè algú del seu entorn li desitja la mort. Descreguda y no es gens supersticiosa, arriba a casa seva i decideix 

oblidar-se de la recomanació sense fundament fins que  una sèrie de fortuïts accidents, que afecten a la seva feina 

i a la seva vida privada, la porten a buscar a la Viviana per trobar una explicació de tot plegat. Una intriga  subtil 

que ens porta a parlar del preu del triomf i de com, en ocasions, les persones més properes, poden ser les que 

ens facin més mal. 

 

 

 

 

 



 

 

Los remedios de la cultura popular 
Txumari Alfaro 
 

 

Editorial: Ediciones B S.A 

Pàgines: 432 

Idioma: castellà 

 

Los remedios de la sabiduría popular, de Txumari Alfaro, autor d’ altres llibres  com  Un cuerpo para toda la vida o 

La belleza entra por la boca, és una versió revisada i ampliada del best seller La botica de Txumari, del qual  es 

van vendre, més d’ un milió d’ exemplars i estava basat a la vegada, amb el famós programa de televisió La Botica 

de la abuela. Aquesta versió actualitzada conté material, que ha estat facilitat al autor pels hereus de Josep Ferran 

Comas, remeis naturals recollits de la sabiduria popular gràcies al seu coneixament de les plantes medicinals. Pels 

interessats amb temes de salut i remeis naturals, aixi com nombrosos seguidors de Txumari Alfaro , Los remedios 

de la sabiduría popular, és un llibre pràctic i instructiu que ofereix informació i solucions a les preguntes més 

habituals sobre salut preventiva. Txumari Alfaro, es va doctorar en Naturopatia, Iridologia, Acupuntura i Moxibustió 

per l’ associació Francesa d’ Iridologia Renovada i l’ Acadèmia Canadenca d’ Iridologia a Escondido, California 

(E.E.U.U). Ha viatjat per Amèrica Central i Amèrica del Sud, Canadà i Estats Units d’ Amèrica, nord d’ Àfrica, 

Orient Pròxim i tota Europa, a fi de recollir la sabiduria i costums de la medicina popular transmèsa de genració en 

generació durant segles.  Txumari Alfaro, ens ofereix, amb aquest nou llibre, classificat en matèria de naturapatia, 

més de tres-cents remeis naturals dels quals en va parlar en el seu programa de televisió. Els consells que aquí s’ 

hi recullen están orientats en cuidar-se la salut, conservar i millorar la bellesa, a informar sobre els hàbits de 

nutrició saludable i, en definitiva en aconseguir una bona qualitat de vida en  cada una de les etapes de la vida. En 

aquestes pagines es poden trobar receptes que ajuden a curar refredats, prevenir insomnis, a elaborar diferents 

tipus de crema per tractaments de bellesa, a combatre arrugues, acnè o cel.lulitis, etc..En definitiva, consells 

pràctuics que ens ajudaran a conservar la nostra salut i bellesa utilitzant productes naturals i fàcils de trobar en 

qualsevol rebost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Angoixa, ansietat, por, crisi, Agorafòbia 
Anna Llensa 

 

Editorial: MTM. Metafísica del tercer milenio 

Pàgines: 159 

Idioma: català 

 

“En un to cuidat però desenfadat i sincer, Anna aconsegueix un bon entramat d’entrevistes, testimoniatges i 

converses, un còctel que aconsegueix apropar el tema a no afectats, a professionals de la salut i a afectats, un 

text amb el qual identificar-se i trobar explicacions, camins i, sobretot, un a manera d’enfrontar-se a les coses"DR. 

CARLES LUPRESTI, Psiquiatre 

 

 

Que no et facin perdre el son 

Dr. Eduard Estivill 
 

 

Editorial: La butxaca 

Pàgines: 222 

Idioma: català  

 

 

 

Et costa dormir? Aquest llibre pràctic ensenya els adults a desactivar l’ estrès i l’ ansietat per aconseguir un son 

reparador que permeti rendir millor a la feina i ser més actius i optimistes en la nostra vida diària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La zapatera prodigiosa 
Federico Garcia Lorca 
 

 

Editorial: Alianza Editorial 

Pàgines: 256 

Idioma: castellano 

 

 

 

 

“La zapatera prodigiosa” és una farsa que reviu las sals de Beaumarchais y de Goldoni, tenyida per les petjades 

de Cervantes.” «Yo hubiera calificado a La zapatera prodigiosa –declarava en 1933 Federico García Lorca (1898-

1936)– com “pantacomedia”, si la palabra no me sonara a farmacia... Y es que, como ustedes han podido ver, la 

obra es casi un ballet, es una pantomima y una comedia al mismo tiempo.» I afegia sobre la seva heroïna 

dramàtica: «La zapaterita representa a todas las mujeres del mundo y también el alma humana. Por eso, la farsa, 

en el fondo, es un gran drama». Rigorosament establerta amb el text de la seva última versió ( 1935), aquella que 

el poeta donava per vàlida; La present edició, a càrreg de Mario Hernández, l’  acompanya de varis i interessants 

documents. 

 

 

 

Mar i Cel 
Àngel Guimerà 
 

 

Editorial: Barcanova 

Pàgines: 160 

Idioma: català  

 

 

 

 

Mar i cel, una de les tragèdies romàntiques més conegudes d’Àngel Guimerà, narra la història d’amor impossible 

entre en Saïd, un pirata sarraí, i la Blanca, una jove cristiana a qui ha capturat en el darrer abordatge. La història 

succeeix en ple segle XVII, en un vaixell que es dirigeix a Alger, i els diferents personatges esdevenen testimonis 

consternats d’aquest amor impossible entre en Saïd i la Blanca. En aquesta obra es tracta un tema recurrent en 

Guimerà, i que ell va viure personalment: el mestissatge i el xoc entre dues cultures diferents, en aquest cas 

l’islam i el cristianisme. 



Les cartes d’ Hèrcules Poirot 
Jaume Fuster 
 

 

Editorial: educ@ula (Grup 62) 

Pàgines: 160 

Idioma: català 

 

 

 

Hèrcules Poirot és un detectiu belga de mitjana edat resident a Londres que se'n va a passar uns dies al balneari 

aïllat de la Font del Ferro, a la Cerdanya, per prendre les aigües d'aquella contrada seguint les recomanacions 

mèdiques. Mentre Poirot és de vacances es troba amb un assassinat al brollador, lloc on el hostes van a beure 

l'aigua. La víctima és un dels hostes, en Vicenç Pastor, mort d'un tret a la nuca... 

 

 

 

Albergs amb història 
Enric Casasses 
 

Editorial: Edicions del 1984 

Idioma: català  

 

 

Els Albergs de Joventut de Catalunya no només són una manera de viure i conèixer el país, tot recorrent-lo; sinó 

que a més a més ens poden ajudar a entendre la nostra història.  

El llibre proposa un recorregut per la variada geografia de Catalunya, des dels Pirineus fins al delta de l'Ebre, com 

també històric, des de la baixa edat mitjana als temps moderns, passant pel fructífer llegat noucentista i  

modernista. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guiness world records 2014 
VV.A.A Planeta 2013 
 

 

Editorial: Planeta 

Pàgines:272 

Idioma: castellà 

 

 

 

Nous “records” al·lucinants cobren vida. Un excel·lent regal per divertir-se i aprendre.  Totalment actualitzat, amb 

un nou disseny de coberta ! i amb més de 1.000 noves fotos ! Apropa’t perillosament al dinosaure carnívor ,és 

gran de tots els temps. Diverteix-te amb una pilota de futbol més gran del mon. Coneix el robot que camina més 

gran del món. Descobreix les criatures més venenoses de la Terra. I a més... Descarrega’t gratuïtament la nova 

aplicació augmentada per veure com els “records” surten del llibre amb l’ al·lucinant 3D! Tot això i molt més...! en 

el llibre més famós del món! A partir de 9 anys.  

 

 

Donetes 

Geronimo Stilton 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 224 

Idioma: català  

 

 

 

Geronimo Stilton. Donetes. Tot va començar amb una invitació a una festa... La Meg, la Jo, la Beth i l’Amy viuen, 

en les pàgines d’aquesta història, l’època més important de les seves vides, enmig de baralles, reconciliacions, 

somnis, pors, esperances i noves amistats. Una aventura, al llarg d’un any, pel camí que les durà a créixer i a 

convertir-se en... donetes! Un clàssic de la literatura en una adaptació lliure de Geronimo Stilton. Amb 

moltissimes il.lustracions en color! 

 

 

 

 



 

Neymar Jr. Un noi amb talent 

Mauricio de sousa 
 

 

Editorial: panini, 2013 

Pàgines: 64 

Idioma: català 

 

Neymar Jr. és un nen com tots, va a l’ escola  i li encanta anar a la platja, fer surf, lluir-se davant de les noies i 

jugar amb els seus amics. Però el petit Neymar Jr. té una gran passió: El Fútbol. Gaudeix molt jugant i ho fa de 

meravella. Tant, que al final Neymar Jr. aconseguirà el seu gran somni : jugar al Barça.  

 

 

 

La planta carnívora 
VV.AA 
 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 112 

Idioma: català  

 

 

Els nois són estranys! En Leo per impressionar una amigueta seva, va improvitzar ser un fantàstic jardiner, però 

quan un desconegut li va donar una llavor misteriosa, la va plantar sense saber que era una planta molt poc 

amigable... i amb molta gana!  

 

 


