
ADULTS 
 

 

 

Els Déus del Nord 1
Jara Santamaría
 
Editorial: B de Block
Pàgines: 320 
Idioma: Català
 
En Teo, l'Emma i l'Ada no s'agraden gens, però són cosins, i les circumstàncies han 
que passin l'estiu junts al mas navarrès de la seva àvia. Quan un d'ells desapareix i els altres 
surten a buscar
belles dones amb urpes de rapinyaire, en el qual el temibl
foscor. Un món on només es podran salvar de les tenebres, si romanen units i descobreixen 
la seva pròpia màgia.

 

 

Sota elsvents de Neptú
Fred Vargas 
 

Editorial: Amsterdam
Pàgines: 416 
Idioma: Català
 

Tres cops de punxó han 
d’una carretera comarcal. Totes les proves incriminen un rodamón alcoholitzat que 
no recorda res de res. És evident per a tothom qui és el culpable. Però el comissari 
Adamsberg discrepa. Hi veu 
l’assassí del Trident. El problema és que aquest homicida fa molts anys que és mort i 
enterrat. 
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Català 

En Teo, l'Emma i l'Ada no s'agraden gens, però són cosins, i les circumstàncies han 
que passin l'estiu junts al mas navarrès de la seva àvia. Quan un d'ells desapareix i els altres 
surten a buscar-lo, descobreixen un univers de bruixots i de déus, de gegants irascibles i de 
belles dones amb urpes de rapinyaire, en el qual el temible déu Gaueko ha imposat la 
foscor. Un món on només es podran salvar de les tenebres, si romanen units i descobreixen 
la seva pròpia màgia. 
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Amsterdam 
 
là 

Tres cops de punxó han segat la vida d’una noia que apareix entre els matolls a prop 
d’una carretera comarcal. Totes les proves incriminen un rodamón alcoholitzat que 
no recorda res de res. És evident per a tothom qui és el culpable. Però el comissari 
Adamsberg discrepa. Hi veu un patró antic. Per a ell, aquell cas significa el retorn de 
l’assassí del Trident. El problema és que aquest homicida fa molts anys que és mort i 
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He ballat (breument) la conga 
David Foster Wallace 
 

Editorial: Llibres del Periscopi 
Pàgines: 464 
Idioma: Català 
 

Amb la ironia corrosiva que identifica la seva literatura, David Foster Wallace explora 
l'entorn més immediat i s'embarca en un creuer de luxe, es passeja per una fira de 
llamàntols i segueix la campanya electoral McCain2000 per desconstruir els aspectes 
aparentment més marginals de la cultura popular i mostrar l'exuberància de la 
societat de consum. Aquest recull ens mostra el Wallace més incisiu, sempre 
disposat a evitar el tòpic i capgirar la normalitat aparent. He ballat (breument) la 
conga ofereix, per primera vegada en català, un recull dels seus millors articles i 
reportatges  i constitueix una porta d'entrada indispensable a l'univers crític de 
l'autor. 

 

 

Operació trasllat: art de Sixena 
Marga del Campo 
 

Editorial: Pagès editors 
Pàgines: 128 
Idioma: Català 
 
La data de l’11 de desembre de 2017 ha quedat marcada en el calendari històric de Lleida 
com la de la nit en què la Guàrdia Civil va entrar de matinada al Museu de la ciutat per 
endur-se quaranta-quatre obres d’art cap al monestir de Sixena, executant una ordre 
judicial provisional,i en el context de l’aplicació de l’article 155. Aquest llibre és el relat dels 
fets que es van viure aquella nit, realitzat a partir de les converses mantingudes amb els 
treballadors que hi van ser, a més d’altres persones que els acompanyaven des de fora. 

 

 

Barcelona 2101 
Valentí Puig 
 

Editorial: Proa 
Pàgines: 192 
Idioma: Català 
 
Som en una societat d’un futur inconcret, a la Ciutat-Estat de Barcelona, dins d’una 
Europa de les ciutats sota l’ombra de l’Extrem Orient. L’ambient és apocalíptic o, 
més ben dit, postapocalíptic. A través de la parella formada pels joves Frisco i Tutela, 
el lector anirà coneixent aquesta societat, on es parla una llengua que és la barreja 
de diverses; on conviuen ‘pantocràtors’ encallats en el món antic, transhumans, 
robots, etc; on l’alta enginyeria genètica, l’hedonisme, el sexe despersonalitzat i la 
química del benestar conviuen amb els camps de refugiats i la violència tribal. 



 

 

La desaparició de l’Annie Thorne 
C.J. Tudor 
 

Editorial: Rosa dels vents 
Pàgines: 352 
Idioma: Català 
 

Després del seu èxit amb ‘L’home de guix’, C.J. Tudor (Anglaterra, 1972) ens 
presenta la seva recent publicació ‘La desaparició de l’Annie Thorne’. Amb aquest 
sinistre thriller ple de passatges paranormals l’autora apel·la als nostres sentiments 
més profunds i ens endinsa en aquesta vibrant història de misterioses morts, 
assetjaments, addiccions i secrets irrevelables. 
 

 

INFANTILS I JUVENILS 
 

 

 

L’Edu es disfressa de princesa 
Núria Díez Fernández 
 
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 ajudar-
lo 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! 
 

 


