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M’enterro en els fonaments
Manuel de Pedrolo
Editorial: Sembra Llibres
Pàgines: 282
Idioma: Català
En la convulsa Barcelona del final dels anys seixanta, un pare descobreix unes
fotos de caràcter sexual a l’habitació del fill universitari. Entre aquestes, però,
encara en troba una de més compromesa: la d’un home mort. A partir de la
troballa, el pare començarà a investigar l’agitada vida del jove immers fins al coll en
les lluites contra la dictadura.
Una obra clàssica de Manuel de Pedrolo. Una novel·la negra amb un marcat
component polític que, més enllà de retratar la societat catalana sota les botes del
règim, ens parla sobre la culpa, la incomprensió, el sexe o la violència. I més
encara, sobre l’etern dilema moral de si el fi justifica els mitjans.

L’art de portar gavardina
Sergi Pàmies
Editorial: Quaderns Crema
Pàgines: 125
Idioma: Català
L’art de portar gavardina és un concentrat de memòria, emoció i plaer de narrar.
Imaginats o viscuts, els tretze contes d’aquest recull revelen una capacitat
d’observació que confirma Sergi Pàmies com a artesà d’un estil cada vegada més
depurat, en què les emocions i els detalls són protagonistes. De la pròpia infantesa
a la vellesa dels pares, del romanticisme de la decepció al pànic d’estar a l’altura
de les expectatives dels fills, de la perplexitat individual de l’adolescència a les
cicatrius col·lectives del segle XXI, el llibre combina reflexió, ironia, melancolia,
causticitat i lucidesa i troba en la fascinació per l’absurd i la capacitat de
sorprendre’s els antídots més eficaços per combatre les absències, els fracassos i
altres desconcerts de la maduresa.

Vindràs amb mi després del diluvi
Mar Bosch Oliveras
Editorial: Ajuntament de Barcelona
Pàgines: 220
Idioma: Català
La Sigrid no entén res. Una noieta de poble com ella té molta feina per desxifrar,
en aquesta ciutat, els codis de l’adultesa. Acaba d’arribar de Sant Guim de
Freixenet amb el seu germà Noè, s’han instal·lat a casa d’una parenta amb un
univers propi i ho té tot per descobrir. De la mà de la Sigrid, la Barcelona del Fòrum
de les Cultures i dels enfollits tramvies contemporanis apareix amplificada fins a
l’insòlit, filtrada a través d’una innocència inquisidora. Necessita córrer món perquè
ha de tornar a casa amb alguna cosa, algun motiu, alguna coneixença que
engresqui el seu germà a sortir de l’habitació on s’ha entestat a tancar-se. Una
novel·la sobre tot el que es perd de camí cap a la maduresa i sobre el que s’hi
guanya. Sobre tenir fills, sobre tenir pares, sobre tenir temps i guanyar-se’l per
poder desembarcar en un futur en què, de tant en tant, pari de ploure.

Més que ràbia
Emili Bayo
Editorial: Llibres del delicte
Pàgines: 323
Idioma: Català
L’assassinat del germà de l’Aina Saborit, diputada al Parlament i líder del moviment
independentista, i la desaparició de la seva cunyada, provoquen una investigació
policial que atreu els focus dels principals mitjans de comunicació del país. El cas
cau en mans d’en Ton Domènech, un mosso d’esquadra moderadament
independentista que idolatra l’Aina fins que descobreix la cara oculta de la política.
Entre assessors polítics desenganyats, empresaris corruptes, periodistes
sensacionalistes sense escrúpols, sicaris, detectius privats, relacions sexuals
equivocades i xantatges, la recerca del culpable de l’assassinat esdevé una
muntanya russa on tothom té coses per amargar.

Tots estimem l’Emma
Àngel Burgas
Editorial: La Galera
Pàgines: 240
Idioma: Català
L'Emma va rebre la trucada dilluns a la tarda. Tot va començar amb aquella
trucada. La pantalla del mòbil indicava que era un amic de la colla... però la veu era
una altra. Algú havia trobat el mòbil extraviat. Algú havia reconegut l'Emma per les
fotos que hi havia a la galeria. Algú s'havia trasbalsat molt i va decidir contactar-hi.
Algú entraria en la vida de l'Emma per transformar-la i canviar-la per sempre. Un
thriller absorbent explicat des de tres punts de vista diferents i complementaris.

100 secrets dels oceans
Esther Garcés i Daniel Closa
Editorial: Cossetània
Pàgines: 216
Idioma: Català
Quin és el secret molecular de l’aroma del mar? Com es forma un tsunami? Quin
lligam hi ha entre la Lluna i el plàncton? Per quin motiu es pesquen més gambes
els divendres? Quina força empeny els icebergs en una direcció diferent de la del
vent? Els calamars es comuniquen amb senyals de llum sobre el seu cos? Com
afecten els oceans en el clima de la Terra? La supervivència de quin organisme
marí depèn de tenir orgasmes simultanis? D’on va sortir l’aigua dels oceans? Les
100 curiositats que trobem en aquest llibre ens ajuden a descobrir, entendre i
valorar els oceans. Uns oceans que, no ho oblidem, constitueixen la major part del
nostre planeta, i també la més desconeguda, i dels quals la nostra vida depèn molt
més estretament del que pot semblar.

L’hora novena
Alice McDermott
Editorial: Minúscula
Pàgines: 344
Idioma: Català
Una tarda del mes de febrer, el Jim, un jove immigrant irlandès, obre l’aixeta del
gas al seu pis de Brooklyn. Quan l’Annie, la seva dona, torna a casa, hi ha una
explosió. Després de l’incendi, una monja s’ocupa de tot: de l’enterrament del Jim,
però sobretot de l’Annie, que està embarassada. Treballant a la bugaderia del
convent, l’Annie veu créixer la seva filla Sally i deixa enrere la recança. A Brooklyn,
a principis del segle XX, la superstició i la vergonya s’alien per esborrar l’últim gest
del Jim. Tanmateix, aquest suïcidi afavoreix unes relacions que posen a prova els
límits i les exigències de l’amor i el sacrifici, del perdó i de l’oblit, a través de les
generacions.

Una bala per al record
Maite Carranza
Editorial: Grup Promotor
Pàgines: 192
Idioma: Català
1938. Barruelo (Palència). El Miquel, de tretze anys, creu que el seu pare, un miner
republicà, ha mort al front. Inesperadament, arriba la notícia que és viu, en un
camp de presoners prop d’Oviedo. La seva mare li prega que el porti a casa i el
noi, acompanyat per la seva gosseta Greta, marxa cap a una aventura incerta. El
Miquel caminarà centenars de quilòmetres, travessarà muntanyes amb llops i
desertors, pisparà menjar, fugirà de la Guàrdia Civil, s’enamorarà, coneixerà
persones que ho van perdre tot, es farà un home i descobrirà amb els seus propis
ulls el que és una guerra.

Breus respostes per a les grans preguntes
Stephen Hawking
Editorial: Columna
Pàgines: 288
Idioma: Català
Abans de la seva mort al març de 2018, Hawking estava treballant en el projecte
d’un llibre que recopilés les seves respostes a les “grans” qüestions que se li
plantejaven sovint i que oscil·laven més enllà del seu camp acadèmic.
Jugant a rememorar el títol del seu llibre més famós, el llibre recull els últims
pensaments de Hawking respecte a les grans preguntes sobre l’univers.
Amb la seva intel·ligència i humor característics, s’agrupen en quatre grans
capítols:
1) Per què estem aquí?
2) Sobreviurem, els humans?
3) La tecnologia ens salvarà o ens destruirà?
4) Com podem progressar?

INFANTILS I JUVENILS
En Pep ja sap comptar
Ant Parker i Nich Dentchfield
Editorial: Cruïlla
Pàgines: 8
Idioma: Català
En Pep diu que ja ha après a comptar... Però encara no en sap gaire. El vols
ajudar?
Un llibre amb solapes gegants per a nens i nenes de 2 anys.

Què és aquesta panxa?
Patricia Martín i Rocío Bonilla
Editorial: Flamboyant
Pàgines: 20
Idioma: Català
Un bonic llibre mut de cartó destinat als més menuts (0-3 anys) que tracta, amb un
toc d’humor, sobre l’espera i arribada d’un germà o germana.
Ideal per iniciar els infants en la lectura de seqüències senzilles i a identificar
accions que els són familiars.

Ramir el boxejador
Lirios Jordà Bou
Editorial: Andana
Pàgines: 40
Idioma: Català

En Ramir és descendent dels millors boxejadors i boxejadores de tots els temps. El
seu somni és poder penjar el seu retrat al Mur dels Campions i veure que la família
se sent orgullosa d’ell. Però hi ha un petit problema: en Ramir no vol pegar a ningú.
- Un àlbum il·lustrat per a nens i nenes per aprendre a NO utilitzar la violència.
- Una història per treballar amb els més petits la resolució de conflictes.

Supersaurs. L’estegobruix
Jay Jay Burridge
Editorial: Estrella Polar
Pàgines 336
Idioma: Català
Amb l’ajuda de la seva germana Bea, en Carter s’adapta de mica en mica a una
nova vida amb la seva família tot just retrobada, i fins i tot comença a entendre’s
amb el Barrut, el cadell de tiranosaure nan atzabeja. Precisament,
ènia i veu els majestuosos estegosaures. Però els perills i
l’aventura tot just han començat quan els dos germans intenten posar els
estegosaures fora de l’abast dels caçadors furtius i dels buscadors de diamants
sense escrúpols.

La porta dels tres panys
Sonia Fernández-Vidal
Editorial: Un per un parent
Pàgines 208
Idioma: Català
Després de rebre un misteriós missatge, en Niko recorre un nou camí per anar a
l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d’un
enigma li permet entrar en el que resultarà ser un estrany lloc on neixen universos,
hi ha un gat que apareix i desapareix, i és possible teleportar-se.
La Porta dels Tres Panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la
primera obra que explica la física quàntica —de manera divertida i comprensible—
als lectors de totes les edats.

La història de l’Iqbal
Francesco D’Adamo
Editorial: Cruïlla
Pàgines 176
Idioma: Català
Un dia els pares de l'Iqbal l'han de cedir a un fabricant de catifes perquè no poden
tornar un petit préstec. Com tants altres infants, l'Iqbal treballa encadenat al teler
en condicions inhumanes. El noi aconseguirà rebel·lar-se, denunciar les màfies i
contribuir a l'alliberament de milers de nenes esclaus. Tot, però, a costa d'un preu
molt alt. Iqbal Masih, un nen pakistanès de 12 anys, ha esdevingut a tot el món un
símbol de la lluita contra l'explotació dels nens i nenes.

Els ulls se'm van tancar
Patrick Bard
Editorial: Kalandraka
Pàgines 200
Idioma: Català
La Maëlle als seus setze anys és una jove amb un caràcter ferm i una alumna
aplicada de l'institut, simpàtica, solidària amb els companys i líder a l'equip
d'handbol. Però alguna cosa succeeix en la seva vida, que dona un gir de 180
graus. Cada dia viu més temps abstreta per les xarxes socials, abandona l'esport,
canvia la seva forma de vestir, deixa al seu xicot. De forma gradual, tot el seu
interès se centrarà entorn del conflicte que es viu en l'Orient Pròxim.

