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Cara de pan
Sara Mesa
Editorial: Anagrama
Pàgines: 144
Idioma: Castellà
Es troben per primer cop en un parc, ella, la Casi, és una adolescente de “gairebé”
catorze anys; ell, el Viejo, en té molts més. El primer contacte és casual, però tornaran a
veure’s més vegades. Ella fuig de l’escola i té dificultats per a relacionar-se. A ell li
agrada mirar els ocells i escoltar la Nina Simone, no treballa i té un passat problemàtic.
Es crea entre ells un vincle impropi, sospitós i intolerable en el qual no té perquè
coincidir el que passa amb el que sembla passar i amb el que la gent interpreta que ha
passat.

Ho tornarem a fer
Jordi Cuixart
Editorial: Ara llibres
Pàgines: 96
Idioma: Català
Quan t'han pres la llibertat fruit d'una injustícia, què et queda? Et queda la possibilitat
d'obeir la pròpia consciència i no caure en la resignació ni en la frustració. Ni com a
persona ni com a poble. En Jordi Cuixart, ha decidit transformar la tristesa i la grisor
d'una cel·la en el millor altaveu de la lluita compartida per l'autodeterminació i els drets
humans.

El llibre dels conillets suïcides
Andy Riley
Editorial: Astiberri
Pàgines: 96
Idioma: Català
Encara que mai arribem a conèixer
conèixer-ne
ne els motius, a vegades, els conillets decideixen
que estan farts d’aquest món i no volen continuar vivint. El llibre dels conillets suïcides
ens mostra més de ce
cent
nt d’aquests éssers petits, peluts i suaus, i les diferents maneres,
si l’una estrafolària l’altra encara més, que trien per abandonar
abandonar-lo.

Se sabrà tot
Jordi Bosch
Editorial: Proa
Pàgines: 304
Idioma: Català
«El càrrec em va durar unes sabates», confessa Dani Santana. Quines circumstàncies
van empènyer el director del diari Crònica a plegar precipitadament? Quin joc d'equilibris
entre el poder i la política fa bascular el diari? Què s'amaga darrere les seductores
bambolines del món del periodisme? La veritat sembla emmanillada per una xarxa de
corrupció i de silenci. Quan el Senza, cap de Societat del Crònica, s'implica a fons en
una investigació sobre el terrorisme islamista a Barcelona, els fets es precipiten i els dos
periodistes comencen a perdre les regnes del seu destí.

100 llegendes urbanes
Carme Oriol Carazo
Editorial: Cossetània edicions
Pàgines: 244
Idioma: Català
«A una artista famosa li exploten els pits de silicona dalt de l’avió», «A un automobilista
el persegueix un cotxe que circula amb els llums apagats», «Un home té una boa com a
animal de companyia que l’amida per poder-se’l menjar», «Una autoestopista fantasma
alerta el conductor sobre el perill d’una corba pronunciada». Aquests són només alguns
dels temes que tracten els relats inclosos en aquest llibre. Són les anomenades
llegendes urbanes, unes històries que tenen un component entre curiós i extraordinari,
que es troben presents en les nostres converses del dia a dia i que reflecteixen els
neguits i les incerteses dels nostres temps.

Jo hauria pogut salvar Lorca
Víctor Amela
Editorial: Columna
Pàgines: 464
Idioma: Català
La novel·la reconstrueix la vida de Manuel Bonilla, l'avi de Víctor Amela, llaurador i
pastor de l'Alpujarra convertit en passador clandestí de persones d'un costat a l'altre del
front de guerra de Granada. La revolta militar el va arrossegar al fons d'un dels
successos més tràgics i universals de la guerra del nostre país: l'assassinat del poeta
Federico García Lorca. Un horror que li pesarà per sempre

INFANTILS I JUVENILS
Gos pudent
Isabel Obiols
Editorial: Blackie Books
Pàgines: 64
Idioma: Català
El nostre protagonista viu en un cubell d’escombraries, fa olor de sardines, està ple
de puces i sembla una catifa vella. Decideix donar la volta al món a la recerca d’un
amo. L’esperen milers d’embolics i aventures. Coneixerà una nena encantadora i
entendrà el veritable significat de l’amistat.

La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap
Werner Holswarth
Editorial: Kalandraka
Pàgines: 24
Idioma: Català
Quan un dia una talpeta va treure el cap d’entre una muntanyeta de terra per tal de
veure si ja sortia el Sol, li va passar allò. Era rodó i marró, s’assemblava una mica
a un xoriço i el pitjor de tot: li va caure justament damunt del cap. Li podria passar a
qualsevol, però li va tocar a la talpeta. Sortia del seu cau i alguna cosa en forma de
barret pudent li va caure al cap. Llavors, la talpeta, molt indignada va recórrer tot el
camp investigant quin dels animals que vivien allà li havia fet aquella malifeta.

La zebra Camil·la
Marisa Núñez
Editorial: Kalandraka
Pàgines: 32
Idioma: Català
Un bon dia, quan la zebra Camil·la va sortir de casa, el vent bandit es va endur les
ratlles del seu vestit. Una aranya, una serp, l'arc de Sant Martí i una cigala, entre
altres animals del bosc, ajudaran a la Camil·la a oblidar la seva pena.

Okupada
Care Santos
Editorial: Fanbooks
Pàgines: 176
Idioma: Català
Vuit nois i noies d’entre disset i vint-i-dos anys decideixen okupar un palauet
abandonat a Barcelona. Al llarg de vint-i-sis dies els seus habitants omplen la casa
de vida i aconsegueixen construir una comunitat peculiar però harmònica, on
cadascú aporta el que pot. L’arribada de l’Inge crearà la discòrdia en el grup, i una
ordre judicial de desallotjament farà que protagonitzin un episodi dramàtic que
marcarà les seves vides per sempre.

Em defenso del sexisme
Emmanuelle Piquet
Editorial: Juventut
Pàgines: 192
Idioma: Català
Néixer nena o nen canvia la vida. La societat assigna a les noies uns
comportaments, actituds i rols socials que poden generar patiment. Aquest llibre
presenta 14 testimonis de noies que troben idees i solucions per aturar el
masclisme i no patir-hi més.

Superbaguet
Martín Piñol
Editorial: Bromera
Pàgines 152
Idioma: Català
L’Artur es converteix en un superheroi inesperat quan una barra de pa màgica
l’escull per a convertir-se en Superbaguet, un heroi amb la missió de defensar el
món de la brioixeria industrial de la Corporació Greixosa, que intenta convertir els
nens i les nenes en zombis amb els seus productes poc saludables. Vols ajudarlo?

