
 

 

 

La noia amb la Leica
Helena Janeczek 
 
Editorial: Edicions 62
Pàgines: 352 
Idioma: Català 
 
1 d’agost de 1937, una desfilada de banderes roges travessa París. És la comitiva fúnebre per 
Gerda Taro (Stuttgart, 1910
Justament aquell dia hauria fet 27 anys. Robert Capa, a primera fila, està desfet: junts, havien 
estat feliços, ell li havia ensenyat a fer servir la Leica 
d’Espanya.  
 

 

 

El tatuador d’Auschwitz
Heather Morris 
 

Editorial: Ara Llibres
Pàgines: 304 
Idioma: Català 
 

L’abril de l’any 1942, en Lale és traslladat al camp d’extermini d’Auschwitz
oficials de les SS pensen que el seu do de llengües és indicat per a la feina de tatuar als 
presos el número que els prendrà la identitat. En els dos anys i mig que passarà a l’infern 
del camp, testimoniarà mostres d’horror inimaginables, i protagonitzarà els acte
colpidors de valentia i solidaritat.

 

 

 

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà 
 

Editorial: Anagrama
Pàgines: 192 
Idioma: Català 
 
Primer hi ha la tempesta i el llamp i la mort d’en Domènec, el pagès poeta. Després, la Dolceta, 
que no pot parar de 
La Sió, que ha de pujar tota sola la Mia i l’Hilari allà dalt a Matavaques. I les trompetes de la mort 
que, amb el seu barret negre i apetitós, anuncien la immutabilitat del cicle
muntanya balla és una novel·la en què prenen la paraula dones i homes, fantasmes i dones 
d’aigua, núvols i bolets, gossos i cabirols que habiten entre Camprodon i Prats de Molló.
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La noia amb la Leica 
 

Edicions 62 

1 d’agost de 1937, una desfilada de banderes roges travessa París. És la comitiva fúnebre per 
Gerda Taro (Stuttgart, 1910-El Escorial, 1937), la primera fotògrafa caiguda en un camp de batalla. 
Justament aquell dia hauria fet 27 anys. Robert Capa, a primera fila, està desfet: junts, havien 
estat feliços, ell li havia ensenyat a fer servir la Leica i després tots dos se n’havien anat a la guerra 

El tatuador d’Auschwitz 

Ara Llibres 

L’abril de l’any 1942, en Lale és traslladat al camp d’extermini d’Auschwitz
de les SS pensen que el seu do de llengües és indicat per a la feina de tatuar als 

presos el número que els prendrà la identitat. En els dos anys i mig que passarà a l’infern 
del camp, testimoniarà mostres d’horror inimaginables, i protagonitzarà els acte
colpidors de valentia i solidaritat.  

Canto jo i la muntanya balla 

Anagrama 

Primer hi ha la tempesta i el llamp i la mort d’en Domènec, el pagès poeta. Després, la Dolceta, 
que no pot parar de riure mentre explica les històries de les quatre dones penjades per bruixes. 
La Sió, que ha de pujar tota sola la Mia i l’Hilari allà dalt a Matavaques. I les trompetes de la mort 
que, amb el seu barret negre i apetitós, anuncien la immutabilitat del cicle

és una novel·la en què prenen la paraula dones i homes, fantasmes i dones 
d’aigua, núvols i bolets, gossos i cabirols que habiten entre Camprodon i Prats de Molló.
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1 d’agost de 1937, una desfilada de banderes roges travessa París. És la comitiva fúnebre per 
El Escorial, 1937), la primera fotògrafa caiguda en un camp de batalla. 

Justament aquell dia hauria fet 27 anys. Robert Capa, a primera fila, està desfet: junts, havien 
i després tots dos se n’havien anat a la guerra 

L’abril de l’any 1942, en Lale és traslladat al camp d’extermini d’Auschwitz-Birkenau. Els 
de les SS pensen que el seu do de llengües és indicat per a la feina de tatuar als 

presos el número que els prendrà la identitat. En els dos anys i mig que passarà a l’infern 
del camp, testimoniarà mostres d’horror inimaginables, i protagonitzarà els actes més 

Primer hi ha la tempesta i el llamp i la mort d’en Domènec, el pagès poeta. Després, la Dolceta, 
riure mentre explica les històries de les quatre dones penjades per bruixes. 

La Sió, que ha de pujar tota sola la Mia i l’Hilari allà dalt a Matavaques. I les trompetes de la mort 
que, amb el seu barret negre i apetitós, anuncien la immutabilitat del cicle de la vida. Canto jo i la 

és una novel·la en què prenen la paraula dones i homes, fantasmes i dones 
d’aigua, núvols i bolets, gossos i cabirols que habiten entre Camprodon i Prats de Molló. 
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Com es fan les pel·lícules 
Sidney Lumet 
 

Editorial: Viena Edicions 
Pàgines: 264 
Idioma: Català 
 

Què fa que un director esculli un guió i en rebutgi molts d’altres? Com s’aconsegueix 
mantenir l’estat d’ànim d’un actor o una actriu que ha repetit una escena dramàtica més 
d’una vintena de vegades? Què pot fer un director per acontentar els productors sense 
perjudicar la pel·lícula? Com es fan les pel·lícules és una masterclass de cinema de Sidney 
Lumet, un dels grans directors de tots els temps. 

 

 

 

La sospita 

Fiona Barton 
 

Editorial: Ediciosn 62  
Pàgines: 608 
Idioma: Català 
 
Quan dues joves britàniques desapareixen a Tailàndia durant el seu any sabàtic, la notícia 
acapara el focus mediàtic internacional. La periodista Kate Waters està llesta per informar 
sobre la història: com sempre, vol ser la primera a aconseguir l’exclusiva i descobrir la 
veritat, i aquest cop no serà una excepció. Però aquesta vegada, a mesura que es van 
coneixent els detalls de la investigació, la Kate no pot parar de pensar en el seu fill, a qui 
no ha vist des de fa dos anys, quan va marxar de casa per viatjar, precisament, a 
Tailàndia… 

 

 

La carena infinita 
Joan Francesc Callado  
 

Editorial: Cossetània Edicions 
Pàgines: 144 
Idioma: Català 
 

La Carena Infinita és aquella línia blanca que omple tot l’horitzó nord de la comarca del 
Bages, una travessa del Cadí al Canigó que passa per l’Alt Urgell, el Berguedà, la 
Cerdanya, el Ripollès i el Conflent. Aquesta guia, dividida en vuit etapes, ressegueix tota la 
carena a través d’una gran ruta, inèdita i fascinant, de més de 140 km. Recorre 
íntegrament les serres del Cadí, de la Moixa, de Moixeró, l’Olla de Núria, la d’Ulldeter i les 
Esquerdes de Rojà, amb el Canigó com a parador final. Es tracta d’una ruta molt atractiva, 
amb unes vistes encisadores, sempre pel fil de la carena. 
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Klauss Klugg i el misteri de la casa abandonada  
Joan Oriol Giralt 
 
Editorial: Gregal 
Pàgines: 100 
Idioma: Català 
 
En Klauss Klugg té 11 anys i viu a la tranquil·la població de Vilabrui. Un dia, quan 
passa per davant d’una casa abandonada que hi ha prop de la seva, té un estrany 
pressentiment. Tot seguit, un nen petit desapareix de manera inexplicable i, 
gairebé al mateix temps, diversos dels seus companys de classe deixen d’anar a 
l’escola sense que se’n sàpiga el motiu. En Klauss sospita que tots els fets tenen 
relació amb un personatge sinistre que volta per la ciutat 
 

 

 

La maleta de la memòria 
Àngels Bassas 
 
Editorial: Cruïlla 
Pàgines: 56 
Idioma: Català 
 
En Sebastià ha perdut tots els seus records. Algú els ha posat en una maleta i se’ls 
ha endut ben lluny. En Jonàs, el millor detectiu de l’univers, i l’estrafolària Doctora 
Carolina Coriolana, faran un viatge fantàstic pel seu cervell per recuperar-los. Ho 
aconseguiran? Una aventura apassionant i tendra que també pot servir per explicar 
què és l’Alzheimer als més petits. 
 

 

 

A dormir, petita balena! 
Bárbara Castro Urío 
 
Editorial:Zahorí books 
Pàgines: 28 
Idioma: Català 
 
Una petita balena grisa ha nascut en aquest llibre. Mentre tasta els colors de l'arc 
de Sant Martí, es va fent cada cop més gran. Quan es menja l'última boleta, ja és 
fosc. És hora d'anar a dormir. Un llibre per acompanyar als petits a l'hora de 
dormir, amb múltiples lectures. Una introducció als colors, els números i les formes 
i les hores del dia. 
 



 

 

Un estiu diferent 
Jenny Han 
 
Editorial: Fanbooks 
Pàgines: 240 
Idioma: Català 
 
La Belly mesura la vida en es us. Els hiverns només serveixen per comptar les 
setmanes que falten per arribar al mes de juny i marxar a la casa de la platja amb la 
Susannah, la millor amiga de la mare, i els seus fills, en Jeremiah i en Conrad. En 
Jeremiah és com un germà per a ella. En Conrad és el seu amor de sempre. Un 
amor impossible. 

 

 

La bèstia del senyor Racine 
Tomi Ungerer 
 
Editorial: Blackie Books 
Pàgines: 44 
Idioma: Català 
 
Per al senyor Racine el més important del món és la seva tranquil·litat. La seva 
tranquil·litat i les peres que cultiva al seu hort. Són molts els que les hi voldrien 
comprar, però ell sempre ha cregut que les coses més importants no haurien 
d'estar en venda. 
 

 

 

Plous o fas Sol? 
Mireia Vidal 
 
Editorial: Akiara 
Pàgines 40 
Idioma: Català. 
 
Has mirat mai amunt? I què fa, plou o fa sol? Has mirat mai endins? I què fas, plous 
o fas sol? Aquest conte parla de com tot allò que fem té conseqüències sobre algú 
altre. Ja pots escampar el secret. Però vigila, perquè tu tries… Plous o fas sol? 

 

 


