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Frau al descobert 
Mary Higgins Clark 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
Editorial: Edicions 62 

Pàgines: 336 

Idioma: català 

 

 

La Lane Harmon és mare d’una nena de cinc anys i l’única assistenta d’un dissenyador d’interiors emergent. La 

seva rutina consisteix a visitar les cases dels veïns adinerats. Un bon dia, però, li encarreguen la redecoració d’una 

casa modesta que pertany a la dona d’un financer desacreditat: Parker Bennet. Aviat descobreix que no es tracta 

d’una feina més. A mesura que estira els fils es veu atrapada en l’ombra fosca d’un possible escàndol financer, ple 

d’enganys i traïcions. 

 

 

L’últim adéu 
Kate Morton 

 
 

 

 

 

 

Editorial: Rosa dels vents 

Pàgines: 640 

Idioma: català  

 

 

Una història de misteri orquestrada per personatges pintorescs i ambientada entre els anys trenta i l'actualitat. 

Una novel·la absorbent com només la Kate Morton sap fer-ho. 

Totes les famílies tenen secrets. 

I, per a algunes, només cal un esdeveniment per canviar-ho tot. 

 



Un nen desaparegut... 

Juny, 1933. A Loanneth, la mansió al camp de la família Edevane, tot està net i polit, a punt per a la tan esperada 

festa del solstici d'estiu. L'Alice Edevane, una noieta de setze anys que fa les primeres passes com a escriptora, 

està molt il·lusionada, ha trobat el gir argumental perfecte per a la seva novel·la i a més s'ha enamorat 

perdudament del jardiner de la casa. Tanmateix, a mitjanit, quan els focs d'artifici il·luminin el cel, la família 

Edevane haurà patit una pèrdua tan gran que es veurà obligada a abandonar Loanneth per sempre... 

 

Una casa abandonada. 

Al cap de setanta anys, després d'un cas especialment complicat, la Sadie Sparrow, investigadora a Scotland Yard, 

està de permís laboral forçós i busca refugi a la casa del seu avi a Cornualles, però aviat s'adona que estar sense 

fer res no és fàcil. Un dia surt a córrer i per causalitat arriba a una vella casa abandonada envoltada de vegetació i 

de boscos espessos, i topa amb la història d'un nen petit desaparegut sense deixar rastre... 

Un misteri sense resoldre. 

Mentrestant, a l'àtic d'una casa elegant de Hampstead, la formidable Alice Edevane, ja vella, fa una vida tan 

curosament planificada com les novel·les policíaques que escriu. Fins que una jove detectiu comença a fer 

preguntes sobre el passat familiar en un intent de desenterrar l'intrincat embull de secrets dels quals l'Alice ha 

mirat de fugir tota la vida... 

 

 

 
Etheria 
Coia Valls 

 

 

  

 

 
 

 

Editorial: S.A. Ediciones B 

Pàgines: 432 

Idioma: català 
 

 

Brillant novel·la sobre el periple perdut del viatge d'Etheria realitzat entre Gallaecia (l'actual Galícia) i Jerusalem. 

D'aquest viatge s'han conservat els episodis escrits entre Roma i Terra Santa, però no el que correspon a la 

primera part del viatge entre Gallaecia i Roma. Aquest és l'objecte principal de la magnífica novel·la de Coia Valls 

a l'impressionant període històric en el que cau el paganisme i triomfa el cristianisme. Així mateix, ens parla del 



viatge com a metàfora de vida, de la amistat capaç de trencar qualsevol distància entre cultures, i de com la força 

i l'esperança de la joventut poden canviar el que sembla inalterable. 

 

 

Puja a casa 

Premi Documenta 2014 
Jordi Nopca 
 

 

 

 
 

 

Editorial: L’altra editorial 

Pàgines: 248 

Idioma: català 

 

Una llicenciada en Història de l’Art treballa en unes galeries comercials i queda captivada per un client que li porta 

gots de xocolata desfeta; un perruquer de gossos mira de superar un fracàs amorós; un escriptor i el seu 

traductor habitual sopen en un restaurant sense poder dissimular antigues i noves tensions; una parella de 

mitjana edat planeja un viatge a Suïssa que tindrà un final sinistre; un home d’origen xinès que porta un bar a Les 

Corts s’enfronta amb la crua realitat i els seus propis prejudicis. Aquestes són algunes de les històries de Puja a 

casa, un llibre que amb precisió i tocs d’humor retrata l’inesgotable món de la parella en la Barcelona 

contemporània, en què els personatges pateixen els estralls de la crisi econòmica i la síndrome de la desorientació 

vital. 

 
El despertar de l’ànima 
Dolors Coromina 
 

 

  

 

 

Editorial: Círculo Rojo 

Pàgines: 302 

Idioma: català  

 

 

L'Àngela és una dona gran que, després d‘haver tingut un somni revelador, decideix dipositar les seves 

experiències i coneixements en mans d'un professional de la medecina. El professional escollit a través d'un ritual 

propi, haurà de superar l'estira i arronsa dels primers moments. Després s'establirà entre ells una relació de 



respecte, tendresa i complicitat. Més endavant, l'Àngela coneixerà de primera mà la vida de cinc dones les 

colpidores i interessants històries de les quals no ens deixaran indiferents. Si llegeixes amb profunditat aquest 

llibre, tindràs l'oportunitat de reflexionar sobre temes que potser mai t'havies plantejat. Descobriràs que viure la 

vida de manera conscient, té una gran repercussió en la nostra vida i, d'igual manera, en la de tota la humanitat. 

Desperta't! 

  

 

L’assassí que va somiar amb un lloc al cel 
Jonas Jonasson 

 
 

 

 

 
 

Editorial: Catedral 

Pàgines: 384 

Idioma: català 

 

 

Jonas Jonasson ha aconseguit un gran èxit arreu del món amb unes novel·les sorprenents, divertides, un estil 

ràpid i unes trames esbojarrades. En L’assassí que somiava amb un lloc al paradís coincideixen les trajectòries de 

tres personatges: un assassí amb remordiments, una pastora protestant que ha perdut la fe, i un recepcionista 

amb ganes de deixar enrere una vida gris i miserable. Formen una estranya societat en què la religiosa i el 

recepcionista porten el negoci i l’assassí només ha de complir els encàrrecs. Tot va bé fins que l’assassí vol 

abandonar la seva activitat, sobretot des que descobreix la paraula de Déu. Però els altres dos no estan disposats 

a renunciar al negoci. 

 

 

Ripoll. Itinerari literari autoguiat 
Jordi Mascarella i Francesca Romana 

  

 

 

 

 

Editorial: Universitat de Girona 

Pàgines: 64 

Idioma: català 

 

Ripoll conté aquells elements que conviden a un viatge cap als orígens del poble català. Hem resseguit aquest 

panorama on s'entreteixeixen la història i el mite, a través de la literatura d'època i estils diferents. 



 

Cims borrascosos 
Emily Brontë 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial: Labutxaca 

Pàgines: 400 

Idioma: català  

 

 

 

Cims borrascosos presenta, en un ambient misteriós i tràgic, l’esclat d’un amor violent, però buit de sensualitat. El 

clima de puritanisme i la ingenuïtat en la visió d’alguns personatges fan encara més remarcable la intel·ligent 

concepció de la narració, efectiva i potent, que l’ha portada a ser considerada sovint una de les millors novel·les 

de tots els temps.  

L’any 1847, tres noies del comtat de York, filles d’un pastor protestant, s’estrenaven com a novel·listes. Les 

aparents limitacions del seu entorn quotidià eren capgirades per aquell naixement d’un excepcional univers 

literari, un univers de sentiments i de relacions on les passions parles com feres, Les obres de les 

germanes Brontë, d’una riquesa sorprenent, van obrir pas a la novel·la feminista anglesa i han guanyat, amb el 

pas del temps, popularitat i prestigi.  

 

Amb un cordill de cànem 
Jacint Sala 

 
 
 
 

 

 
 

Editorial: Onada 

Pàgines: 72 

Idioma: català 

 

Llibre de poesia. 

 

La misèria terrenal, la soledat, la joventut, la bellesa, la naturalesa o la mort: com en un joc de l’oca inevitable, 

l’autor juga a aquesta Cançó de la terra sabent que no li serà permès de fer trampes al solitari. Li-Tai-Po i Mahler 



juguen amb ell: i tots tres, amb la serenor lúcida i ingràvida que correspon, s’aguanten els pantalons amb un 

cordill de cànem. 

 

Ruta del Ter. Seguint el curs del riu 
Consorci Alba-Ter 

 

 

 

Editorial: Alpina 

Pàgines: 226 

Idioma: català 

 

La Ruta del Ter és un itinerari senderista i cicloturístic senyalitzat, que ressegueix el curs del riu Ter, de 208 km de 

longitud des del seu naixement als Pirineus fins a la seva desembocadura a la Mediterrània. La ruta, que travessa 

cinc comarques de Catalunya, us convida a recórrer el riu amb tots els sentits i a descobrir un territori d’una gran 

bellesa paisatgística i amb un ric patrimoni històric, cultural i natural.  

   

 

Madame Doubtfire 
Anne Fine 

 
 

 

 

 

 

Editorial: Burlington Books 

Pàgines: 65 

Idioma: anglès 
 

 

La Lídia, en Christopher i la Natalie es barallen contínuament. El divorci dels seus pares no ha fet la vida més fàcil 

la família en cap de les dues cases. Els nens es reboten cap a la seva mare volàtil, la Miranda, i el seu pare, un 

actor sense feina, Daniel. Llavors la Miranda  anuncia que  una senyora de la neteja s'ocuparà dels fills després de 

la feina - i en Daniel és qui fa la feina, disfressat de senyora Doubtfire. Aquest llibre va inspirar la pel·lícula de gran 

èxit "Mrs. Doubtfire", protagonitzada per Robin Williams. 

 

 



La segona lluna 

Premi de novel·la curta Just M. Casero 2014 

Antoni Carrasco 

  
 

 

 

 

Editorial: Empúries 

Pàgines: 136 

Idioma: català 

 

La segona lluna es compon de tres narracions enllaçades que es completen i s’expliquen l’una a l’altra. El fil que 

les travessa és la presència de la malaltia en la vida dels personatges, com una aparició que canvia, en un moment 

clau, la seva capacitat física, però també el seu to sentimental. Com una il·luminació o una revelació. Els fets 

tenen lloc en tres espais i moments que emmarquen aquestes ferides, en contrapunts, de vegades simbòlics, 

d’altres irònics: un matí en què s’espera un eclipsi de sol, unes vacances en un càmping, una diada de Reis. Alguns 

pacients de l’hospital miren al cel per veure l’eclipsi, amb la pantalla protectora d’una radiografia. Altres 

personatges també fan mirades amunt, per buscar la segona lluna, la lluna sobrera, la inútil, la que el sol de 

migdia amaga. O per trobar un niu de cigonyes o l’estel d’Orient. 

 

Marques que marquen 
Ramon Solsona 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Editorial: Portic 

Pàgines: 288 

Idioma: català 

 

 

La curiosa història de les cent marques comercials més conegudes d'ahir i d'avui explicada pel gran Ramon 

Solsona, un mestre de l'amenitat, la ironia i la memòria sentimental. 

Ramon Solsona ens revela els secrets i les curiositats que amaguen moltes marques que estan o han estat 

presents en la nostra vida quotidiana. A través de personatges històrics, trames familiars i anècdotes curioses, 

Ramon Solsona ens explica, amb amenitat, rigor i humor, el perquè de cada nom comercial. 

Desfilen pel llibre marques de galetes, de motos, de vermuts, insecticides, màquines de cosir, cotxes, cerveses, 

medicaments, iogurts, cigarrets, joguines, productes de bellesa, bolígrafs, licors, gelats, companyies 

d'assegurances... 

Una interessantíssima "onomàstica comercial" i una memòria sentimental, il·lustrada amb enginy pel dissenyador 

gràfic Miquel Puig. 



Una estrella que no s’apaga 

John Green 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial: Fanbooks 

Pàgines: 350 

Idioma: català 

El diari de l’Esther Earl, la noia que va inspirar en John Green per crear la protagonista de No està escrit a les 

estrelles. 

“Aquesta és la història d’una noia que va viure una experiència que li va canviar la vida. No és un d’aquells llibres 

dramàtics basats en històries reals. És una història sobre l’Esther Earl, que té una malaltia que fa força por”. 

 

 

1714 Baluard 

Cels Piñol i Àlex Santaló 

  
 

 
 

 

Editorial: Panini Còmics 

Pàgines: 48 

Idioma: català  

Som al 1714. L’hivern que va seguir la desfeta de l’11 de setembre, Joan Constantí Rambó, fuseller de muntanya, 

veterà i heroi de guerra, viatja a la Cerdanya amb una missió secreta. Un escamot de tropes borbòniques, però, 

s’interposarà en el seu camí i posarà en perill la seva empresa… Acció, aventura, èpica, humor i ficció històrica es 

fonen en una obra singular. 

 

 

 

La Quima ha perdut la son 

Roser Ros i Francesc Rovira 
 
 
 

 

 

Editorial: Takatuka 

Pàgines: 32 

Idioma: català  

 



La Quima no aconsegueix adormir-se tot i que els seus pares li demanen de mil maneres. Ha perdut la son. Els 

seus pares l’ajuden a buscar-la i la troben amagada sota l’edredó. Els caldrà atrapar l’esmunyedissa son si volen 

que la Quima pugui adormir-se. Un relat acompanyat d’un poema i de les instruccions per construir un caça-son. 

 

Vénen notícies que faran bramar, Stiltonut! 

Geronimo Stilton 
 
 
 

 

 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 128 

Idioma: català  

 

Submergeix-te amb Geronimo Stilton en una emocionant aventura a l’edat de pedra! 

Queden poques hores per al lliurament del Prehisto-Ratitzer, el premi periodístic més famós de l’edat de pedra. 

Geronimo Stiltonut i Sally Rausmauz, la seva històrica rival, estan llestos per enfrontar-se en un repte prehistòric... 

fins a l’última notícia!!! 

 

Per què la senyora M. Es va tornar tan malcarada 

Sonja Bougaeva 
 
 
 

 

 

 

Editorial: Takatuka 

Pàgines: 32 

Idioma: català  

 

La senyora M. és una dona gran, corpulenta i que té mal geni. Tothom li té por, especialment els infants, però 

també els grans. A la senyora M. li agrada anar a seure al parc per poder odiar els nens més còmodament. Un bon 

dia, però, observa com un nen molesta una nena fins a fer-la plorar. L’escena li desperta records d’infantesa i ens 

permet comprendre perquè es va convertir en una senyora tan rondinaire i malcarada. 

La senyora M. decideix donar un cop de mà a la nena i així comença una relació que la transformarà 

completament, fins a convertir-la en l’encantadora persona que és ara. 

 

 
 

 


