
Novetats Biblioteca Municipal Josep Picola – Setembre  2015 

 

Algú com tu 

Premi Ramon Llull 2015 

Xavier Bosch 

 
  
 
 
 

 
Editorial: Planeta Editorial 

Pàgines: 352 

Idioma: català 

 

 

«Van resseguir la rue de Seine gairebé sense veure el carrer, pendents com estaven l’un de l’altre. El JeanPierre, 

cicerone amb ganes d’agradar, explicava curiositats del barri que ella escoltava en silenci. Allà on la vorera es feia 

més estreta, va semblar-li que, sense voler, es fregaven les mans. Pell amb pell. I va tenir una esgarrifança. Van 

trencar per la rue de Buci, atapeïda de turistes asseguts a les terrasses amb ombra, i de seguida van ser al 

boulevard Saint-Germain». El Jean-Pierre Zanardi, galerista a la Rive Gauche, és un esperit lliure. La Paulina Homs, 

de vida tranquil·la i familiar a Barcelona, arriba a París per al casament de la seva cosina.  

 
 

El héroe discreto 
Mario Vargas Llosa 

 
 
  
 
 

 

 

Editorial: Punto de Lectura 

Pàgines: 384 

Idioma: castellà 

 

Dos homes posats a prova per la vida descobreixen el veritable sentit del coratge i la lleialtat. El héroe discreto 

narra la història paral·lela de dos personatges: l’ordenat i entranyable Felícito Yanaqué, un petit empresari de 

Piura, que és extorsionat; i la de l’Ismael Carrera, un reeixit home de negocis, amo d’una asseguradora a Lima, qui 

planeja una sorprenent venjança contra els seus dos fills ganduls que van voler veure’l mort. Ambdós personatges 

són, a la seva manera, discrets i rebels que intenten fer-se càrrec dels seus propis destins. D’aquesta manera, tant 

l’Ismael com en Felícito capgiren el curs dels fets.  

Un dels millors llibres de l’any segons Babelia i El Cultural de El Mundo. 



 

 

 
La veu invisible 
Gisela Pou 

 

 

  

 

 

Editorial: Columna Edicions S.A. 

Pàgines: 496 

Idioma: català 

 
 

Una intensa novel·la d’una infermera en un hospital com a escenari d’una gran mentida posada al descobert. La 

Cèlia és una infermera vocacional de l’hospital de Sant Pau de Barcelona. Una matinada gèlida, apareix una dona 

inconscient a la platja. Mentre s’investiga la seva identitat, la dona es queda a l’UCI de l’hospital, on la Cèlia la 

reconeix: és la Martina, una amiga de l’adolescència que va morir ofegada pel març de 1987 quan el ferri on 

viatjava va naufragar. El dia a dia en el microcosmos d’un gran hospital, les vides d’aquells que decideixen vetllar 

per les vides d’altres, oblidant-se a vegades de les pròpies, els seus somnis i frustracions que van amarant les 

pàgines d’aquesta intensa i emocionant novel·la que arribarà al cor de tots els lectors. 

 
 
 

La gente feliz lee y toma café 
Agnès Martin-Lugand 
 

 

 

 
 

Editorial: Punto de Lectura 

Pàgines: 192 

Idioma: castellà 

 

 

I a tu, què et fa feliç? Després de la mort del seu marit i de la seva filla en un accident, la Diane porta un any 

tancada a casa, incapaç de reprendre les regnes de la seva vida. El seu únic ancoratge amb el món real és en Félix, 

el seu amic i soci del cafè literari “La gente feliz lee y toma café”, en el qual la Diane no hi ha tornat a posar els 

peus. Decidida a donar-se una nova oportunitat lluny dels records, s’instal·la en un petit poble d’Irlanda, en una 

casa davant del mar. Els habitants de Mulranny són alegres i amables, tret de l’Edward, el seu esquerp i salvatge 



veí, que la traurà de la seva indolència despertant la ira, l’odi i, molt a contracor, l’atracció. Però, com enfrontar-

se als nous sentiments? I després, què fer amb ells? 

 

 

 

La Diada. L’onze de Setembre a través de la història 
Robert Surroca i Tallaferro 
 

 

  

 

Editorial: Base 

Pàgines: 264 

Idioma: català 

 

 

Robert Surroca ens explica la història de la Diada des dels primers actes celebrats el 1886 als caiguts l'11 de 

setembre de 1714 i les primeres corones de flors dipositades a la estàtua de Casanova, fins a la seva normalització 

el 1977, després d'haver estat prohibida per Franco gairebé quaranta anys. Un viatge apassionant per una 

commemoració que des dels primers dies es va caracteritzar per una potent reivindicació del fet identitari català. 

Bé a la clandestinitat, a l'exili o sota vigilància, la Diada mai no va deixar de celebrar-se i ha estat un dels vehicles 

de l'expressió més viva del sentiment patriòtic dels catalans. Ell llibre s'acompanya de més de 150 il·lustracions 

que abasten des de finals del segle XIX fins el 1977. 

 

 
 

La Economía. Una historia muy personal 
Santiago Niño-Becerra 

 

 

 

 

Editorial: Los Libros del Lince  

Pàgines: 264 

Idioma: castellà 

 

Aquest és un llibre entretingut i pedagògic. Amb la seva coneguda capacitat divulgativa, Niño-Becerra 

aconsegueix que el lector avanci en una lectura tant apassionant com la d’una novel·la i a més a més que 

comprengui sense dificultats el funcionament de les grans fases de l’economia. És també un llibre molt actual, ja 

que centra la majoria de les seves pàgines als grans canvis que ha viscut el món des de l’arribada al poder de 

Margaret Thatcher i Ronald Reagan fins l’actualitat. I un retrat duríssim d’un món dominat per forces 

econòmiques inexorables. Una interpretació freda i fiable de les dades, dels fets i les tendències. 



Sucs Verds  

Carla Zaplana 

  

 

 

 
 

Editorial: Cossetania 

Pàgines: 128  

Idioma: català 

 

 

Lluny de ser una moda passatgera, els sucs verds aporten a la nostra salut beneficis evidents, tant en l'àmbit físic, 

com en el mental i l'emocional. Sabies, per exemple, que ens ajuden a oxigenar la sang, prevenen l'envelliment i 

milloren el trànsit intestinal? En aquest manual et proposem trenta receptes fàcils elaborades amb verdures i 

fruites per cuidar-te per dins i per fora, i fins i tot et recomanem quins toppings afegir-hi per donar-los-hi una 

injecció extra d'energia. I no t'amoïnis, hi ha un suc per a cada ocasió: n'hi ha de depuratius i desintoxicants, 

energètics, els que enforteixen el nostre sistema immunològic, els que ens posen més guapos, els que 

endarrereixen l'envelliment, els que milloren el nostre aparell digestiu o enforteixen els nostres ossos. Endinsa't 

en el món dels sucs verds i veuràs que no pots deixar-lo. 

 

Niños con altas capacidades 

Mª Teresa Gómez 

  
 

 

 

Editorial: Medici 

Pàgines: 234 

Idioma: castellà  

 

 

Aquest llibre parteix de la intel·ligència emocional per abordar el desenvolupament de l’afectivitat, els sentiments 

i les necessitats dels nens amb altes capacitats. El seu propòsit és aconseguir que aquests nens aprenguin a 

gestionar les seves emocions i sàpiguen convertir els sentiments negatius en positius i potenciar aquests últims. Al 

llarg del llibre s’aclareixen conceptes i s’ofereix ajuda per detectar-los i orientar-los mitjançant contes, 

suggeriments i reflexions. Per aconseguir que els nens amb altes capacitats sàpiguen autogestionar les seves 

pròpies emocions. Hem d’ajudar-los perquè tinguin la capacitat de: aprendre a reconèixer les pròpies emocions i 

expressar-les de manera adequada, experimentar i reflexionar per regular i adquirir el control emocional, ser 

empàtics, és a dir, entendre el que els altres experimenten sentiments i emocions, i saber sintonitzar amb ells. 
 



 

 

El barret de la reina 
Steve Antony 
 
 
 
 

 
 

Editorial: Bruixola 

Pàgines: 32 

Idioma: català 

 

 

Un cop sobtat de vent s'emporta el barret preferit de la reina i engega una aventura meravellosa. Vols saber on 

aterra el barret? Persegueix-lo i gaudeix dels llocs més coneguts de Londres! 

 

La tortuga que volia creuar el desert 
Bernat Romaní 
 

 

 

 

 

Editorial: Bambu Editorial 

Pàgines: 48 

Idioma: català 

 

Què porta a una tortuga que viu en una selva frondosa plena de palmeres a travessar un desert ple de perills? Els 

animals que trobarà al llarg del viatge seran els seus aliats o potser els seus enemics? Si ho vols saber, fes la 

travessia amb la tortuga. Això sí, al contrari que ella, hauràs d'obrir bé els ulls. 

 

 

 
La Mercè vol ser bombera 
Beatriz Moncó 

 
 

 

 

Editorial: Bellaterra Editorial 

Pàgines: 39 

Idioma: català 



La Mercè vol ser bombera és un conte per a nens que han de llegir els adults. Ensenyem i aprenem a ser homes i 

dones, a ser iguals i diferents, i al mateix temps transmetem i configurem les nostres fílies i les nostres fòbies. La 

igualtat entre gèneres no és només una qüestió ètica i cívica, sinó una imperiosa necessitat en les nostres 

societats, és una exigència humana. 

 

 
El pirata de les estrelles 
Albert D. Arrayás 

 
 
 
 

Editorial: Babulinka Llibres 

Pàgines: 36 

Idioma: castellà 

 

Aquesta és l’aventura del pirata Ulisses el Barba-Roig. Un pirata que tenia tanta gana que un dia va decidir 

menjar-se totes les estrelles. Però com s’ho farà per arribar al cel? I què en dirà la lluna de quedar-se tota sola? 

Una divertida i delicada història amb sirenes, remolins de vent, balenes gegants, cofres amb tresors i moltes 

estrelles. 

 


