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ADULTS – NARRATIVA
Persèpolis
Marjane Satrapi
Editorial: Norma Editorial
Pàgines: 360
Idioma: Català
Persèpolis és l'autobiografia de Marjane Satrapi, una dona iraniana nascuda a
Teheran l'any 1969, en el si d'una família progressista. Però, a més a més del retrat
de la vida de l'autora, aquest llibre també és el reflex de la revolució iraniana de l'any
1979 que va donar peu a un govern islàmic, i de com ho van viure les famílies del
país. Des de l’inici amb la introducció del vel a la vida social i la separació per sexes
a les escoles, fins a la vida universitària i les revoltes d'estudiants, Satrapi fa un
repàs a la seva vida que es remunta fins els seus avantpassats.

Fariña
Nacho Carretero
Editorial: Navona
Pàgines: 336
Idioma: Català
Galícia no havia comercialitzat mai cap producte amb tant èxit. Tot i que ara sembli
un malson llunyà, durant els anys noranta el 80% de la cocaïna entrava a Europa
per les costes gallegues. A part d'una situació geogràfica privilegiada, Galícia
disposava de tots els ingredients necessaris per convertir-se en una «nova Sicília»:
endarreriment econòmic, una centenària tradició de contraban per terra, mar i ria, i
un clima d'admiració i tolerància envers una cultura delictiva heretada de l'època
dels «inofensius» i «benefactors» capos del tabac. Els clans, poderosos i hermètics,
van créixer en un ambient d'impunitat que es va afermar gràcies a la desídia (si no
complicitat) de la classe política i de les forces de seguretat.

Fake News
Marc Amorós
Editorial: Plataforma Editorial
Pàgines: 192
Idioma: Castellà
Si les fake news són mentides, qui les crea?, qui les viralitza?, per què ens les
creiem?, hi ha alguna part de veritat en el fons d’aquestes? Mentre respon aquestes
preguntes, l’autor aprofundeix en els implicacions de llegir, creure i compartir
notícies falses i de quina manera perjudiquen la nostra salut informativa i ens van
tornant cada cop més cecs.

Bearn o la sala de les nines
Llorenç Villalonga
Editorial: La mar de fàcil
Pàgines: 173
Idioma: Català
Joan Mayol, capellà de la casa de Bearn, narra la història de don Toni i dona Maria
Antònia, senyors de Bearn. Bearn o la sala de les nines és un retrat d'una vida que
s'acaba i que Villalonga fixa a través de l'escriptura. Llibre adaptat a les
recomanacions de l’Associació Lectura Fàcil.

El silencio en la ciudad blanca
Eva García Sáenz de Urturi
Editorial: Planeta
Pàgines: 480
Idioma: Castellà
Tasio Ortiz de Zárate, el brillant arqueòleg condemnat pels estranys assassinats que
van atemorir la tranqui-la ciutat de Vitòria fa dues dècades, és a punt de sortir de
presó amb el seu primer permís penitenciari quan els crims tornen a començar: a
l’emblemàtica catedral de la ciutat, una jove parella apareix despullada i morta per
les abelles.

L’ombra del dubte
Dirk Kurbjuweit
Editorial: Amsterdam
Pàgines: 232
Idioma: Català
El senyor Tiberius era un home solitari, esquiu, petit i gras, que depenia de les
ajudes socials i vivia en un llòbrec soterrani a sota d’en Randolph, la Rebecca i els
seus fills. Infrahome, en deien. Tot i les correctes relacions inicials, la convivència
entre la família i el misteriós veí es va veure aviat esberlada, primer per les cartes
obscenes que l’home escrivia a la Rebecca; després per les denúncies falses de
pederàstia amb les quals va incriminar la parella.

INFANTILS I JUVENILS
Els caçadors de llibres
Jennifer Chambliss
Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 368
Idioma: Català
Un joc en línia, un inesperat accident, un misteriós llibre desaparegut i dos joves
disposats a esbrinar la veritat. T’atreveixes a endinsar-te en aquest enigma literari?
L’Emily és una fan absoluta de Caçadors de Llibres, un joc en línia que consisteix a
trobar llibres amagats per tot el país. Però el creador del joc ha estat atacat i està
en coma, per desesperació dels seus seguidors.

Els infants de la Resistència. 1
Vincent Dugomier
Editorial: Base
Pàgines: 56
Idioma: Català
La Segona Guerra Mundial ha esclatat. En un petit poble de la França ocupada per
l’exèrcit alemany, tres nens rebutgen sotmetre’s a l’enemic. Però com fer front a un
adversari tan poderós amb només deu anys?
Còmic. 5 volums.

Juno
Laia Aguilar
Editorial: Fanbooks
Pàgines: 60
Idioma: Català
La Juno està en un centre d’acollida des que era petita i tothom la considera un cas perdut.
La seva vida, però, canvia quan la psicòloga li ofereix anar a un institut en un barri
benestant de la ciutat. La noia continua enfadada amb el món, però potser la vida li donarà
una segona oportunitat.

La maleta
Núria Parera
Editorial: Babulinka
Pàgines: 100
Idioma: Català
Una maleta que passa de mà en mà, testimoni silenciós de vides diferents que
transcorren durant el segle XX. Les colònies tèxtils, la revolució obrera, la guerra
civil, l’exili, el fes l’amor i no la guerra, la caiguda del franquisme. I les migracions –
volgudes o no – que mai s’aturen.

Supermujeres, superinventoras
Sandra Uve
Editorial: Lunwerg Editores
Pàgines: 216
Idioma: Castellà
A moltes d’elles no les coneixem, però les seves idees brillants van transformar la
nostra vida. En aquestes pàgines, Sandra Uve ens presenta més de noranta dones
de tots els temps que, anant contracorrent, van aconseguir patentar un invent i, en
definitiva, conquerir la seva llibertat tant física com intel·lectual.

Aquesta poma amaga un tresor
Andreas Német
Editorial: Bruño
Pàgines 12
Idioma: Català
L’arbre pelat de l’hivern comença a brotar a la primavera. Els seus fruits creixen i
es converteixen en pomes relluents. Una poma per a tu! Un tresor per a tots!
Amb peces mòbils perquè l’infant manipuli i faci el conte realitat!

