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Cooltureta
Raquel Córcoles
Editorial: Rosa dels vents
Pàgines: 128
Idioma: Castellà
Tercer llibre de Moderna de Pueblo, que ens serveix per conèixer un altre dels
personatges del seu món, el Cooltureta, un intel·lectual modernet tan irritant com
entranyable.

Fatxa
Jason Stanley
Editorial: Blackie Books
Pàgines: 240
Idioma: Català
Jason Stanley ens explica els mecanismes que empra el feixisme per arribar al
poder i articular les nostres vides: del passat mític a la propaganda, passant per la
sexualitat, la jerarquia o el victimisme d’ells contra nosaltres. El feixisme no és
només cosa del passat, sinó que s’ha infiltrat en el present per, si no en prenem
consciència, marcar l’agenda del futur. D’un futur molt negre.

Amor del meu cor
Gabriel Tallent
Editorial: Empúries
Pàgines: 440
Idioma: Català
Als 14 anys, la Turtle no és una adolescent normal. La seva vida és un contrast
entre l’exuberant natura salvatge de la costa nord de Califòrnia i un entorn familiar
opressor i desolador: ha crescut molt aïllada, només amb el seu pare, que creu que
l’ha de protegir i li ha de donar eines per sobreviure davant de qualsevol
circumstància. Un pare que l’estima malaltissament. El contacte de la Turtle amb la
resta del món es limita a l’escola, on se sent fora de lloc. Fins al dia que coneix en
Jacob, un noi que va a l’institut del poble i que li obre la porta a una altra mena de
vida, sense el seu pare.

La història viscuda
Joan B. Culla
Editorial: Pòrtic Edicions
Pàgines: 448
Idioma: Català
L’historiador Joan B. Culla, que amb 22 anys visitava Tarradellas a l’exili, ha tingut
una vida activa i densa de relacions, amb personatges de primer ordre i en
escenaris clau de la nostra història moderna. El seu estil rotund i dinàmic dota
d’interès la narració, des dels seus orígens humils al Poblenou fins a la intimitat amb
gegants de la nostra història recent, com Jordi Pujol (del qual va ser espàrring
durant quatre dècades) o Pasqual Maragall, passant per la seva activitat en els
mitjans al costat de Josep Cuní, Antoni Bassas o Mònica Terribas, el seu sorollós
adeu a El País després de 40 anys de col·laboració, o la seva relació amb Israel, la
seva vinculació a TV3, etc. Tot plegat amb el segell d’un dels historiadors,
professors i tertulians més savis, independents i amb més deixebles entre els joves
periodistes.

The girl in the woods
Camilla Lackberg
Editorial: Harper Collins
Pàgines: 592
Idioma: Anglès
La desaparició d’una nena de quatre anys en una granja dels afores de Fjällbacka fa
ressonar els ecos d’una tragèdia succeïda tot just fa trenta anys. Aleshores, una
nena va ser trobada surant al mateix estany on ara ha mort la petita Linnea. Dues
noies de tretze anys van ser acusades del crim, tot i que no van arribar a trepitjar la
presó per raons d’edat. De llavors ençà, una d’elles ha portat una vida tranquil·la al
poble. L’altra, en canvi, s’ha convertit en una diva de Hollywood, i casualment ara ha
tornat a Fjällbacka per rodar una pel·lícula.

Una doble vida
Flynn Berry
Editorial: Principal de los libros
Pàgines: 256
Idioma: Castellà
La Claire és una metgessa de família que porta una vida tranqui-la i humil a
Londres. La Claire, però, amaga un secret: és la filla d’un dels assassins més
famosos de la història d’Anglaterra. El seu pare, lord Spenser, va matar la seva dida
a sang freda i va desaparèixer del país. Trenta anys desprès d’aquells fets, la vida
de la Claire comença a desmuntar-se quan la policia la contacta perquè un home
molt semblant al seu pare ha set vist de nou per Londres.

INFANTILS I JUVENILS
Aquesta és l’Anita
Sara O’Leary
Editorial: Blackie Books
Pàgines: 32
Idioma: Català
Aquesta és l’Anita. Viu al fons del mar i en un conte de fades. La crien els llops i
parla amb els ocells. I tot això sense sortir de la seva habitació. Quin és el secret
de l’Anita? Els llibres. Llibres màgics com el que estàs a punt d’obrir.

21 contes dels germans Grimm
Germans Grimm
Editorial: ING Edicions
Pàgines: 172
Idioma: Català
És un recull de contes populars recuperats de la tradició oral que els Grimm van
transcriure amb total fidelitat, procurant conservar l’originalitat i la bellesa de la
llengua popular. Una manera de recuperar contes tradicionals en la seva versió
original (La caputxeta vermella, Hänsel i Gretel, El llop i les set cabretes...). Llibre
adaptat a les recomanacions de l’Associació Lectura Fàcil.

Una cançó de molt lluny
A.F. Harrold
Editorial: Blackie Books
Pàgines: 240
Idioma: Català
En Nick té un secret. Al soterrani de casa seva sona una cançó misteriosa. I val
més que ningú descobreixi d’on surt... Cada dia a classe, en Nick veu la Frank, una
jove que també té un secret. Se sent sola, però no vol dir-ho a ningú. Fins una
tarda que en Nick descobrirà el secret de la Frank. I ella, el d’en Nick. Però tots els
secrets contenen perills: al soterrani d’en Nick hi ha unes finestres que donen a
altes mons i éssers que les volen travessar. I només en Nick i la Frank els poden
aturar.

Here we are
Oliver Jeffers
Editorial: Harper Collins
Pàgines: 48
Idioma: Anglès
El nostre món pot ser un lloc desconcertant, especialment si acabes de néixer.
Quan un nadó arriba al món el seu cap està ple de preguntes. Ara podrem ajudarlo a contestar-les amb ajuda d’aquest nou àlbum del best-seller internacional Oliver
Jeffers. Aquest llibre ens convida a explorar què fer en el nostre planeta i com
vivim en ell.

Love, Simon
Becky Albertally
Editorial: Penguin Books
Pàgines: 320
Idioma: Anglès
Una història d’amor entre dos joves tan dolça com realista. Fins a on arribaries per
guardar el teu secret més íntim? Si Simon no cedeix al xantatge, en Martin revelarà
el seu secret més ben guardat: els correus electrònics que s’està intercanviant amb
un altre noi, en Bluegreen.

Els diaris de la Cirera, 1
Joris Chamblain
Editorial: Alfagauara
Pàgines 96
Idioma: Català
La Cirera, una nena de deu anys que somia amb ser escriptora, és la protagonista
de «Els diaris de la Cirera», la col·lecció de còmic infantil que s’ha convertit en un
fenomen a França. Acompanya a la Cirera en la seva primera investigació, que la
durà fins al cor del bosc i a descobrir un lloc meravellós!

