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Cuando éramos ayer
Pilar Eyre
Editorial: Planeta
Pàgines: 368
Idioma: Castellà. Ficció

Barcelona, 1968. Silvia Muntaner es presenta en societat al Ritz, la seva família té
posades totes les esperances a la seva espectacular bellesa i en un bon casament per
salvar la seva desastrosa economia domèstica. Però els seus somnis són molt
diferents dels de la seva mare: aquella nit coneixerà l'amor per primera vegada i se li
obrirà un nou món de possibilitats.

Quan la neu es fon
Laia Vilaseca
Editorial: Rosa dels vents
Pàgines: 528
Idioma: Català. Ficció

En Nick Carrington es un guardabosc de passat obscur que investiga l'estranya
desaparició al Parc Nacional de Yosemite d'una jove universitària anomenada Jennie
Johnson. Les circumstàncies del cas l'absorbeixen de tal manera que decideix
escriure un llibre sobre la desaparició de la noia amb l'objectiu de deixar constància
de tot el que ha esbrinat i, de cop i volta, s'adona que la seva vida corre perill.

El castillo de Barbazul
Javier Cercas
Editorial: Tusquets editors
Pàgines: 400
Idioma: Castellà. Ficció

Vuelve Melchor Marín para enfrentarse al peor de sus miedos: la desaparición de su
hija. Y para comprobar que un hombre solo no basta para defenderse del abuso de
los poderosos.

Crims. Llum a la foscor
Carles Porta
Editorial: La Campana
Pàgines: 336
Idioma: Català. No Ficció

La "cronica negra" es un genere que te els elements bàsics per fer una bona
escudella: grans personatges i una trama potent. Cal, pero, treballar-ne be els
ingredients, i aquest es el secret que ha permes Carles Porta convertir CRIMS en uns
relats que captiven centenars de milers d'espectadors, oients i lectors pel seu rigor,
respecte i ritme narratiu.

Quan s’esborren les paraules
Rafel Nadal
Editorial: Columna
Pàgines: 336
Idioma: Català. Ficció

Quan s’esborren les paraules les coses perden el seu nom i deixen d’existir; aleshores
a l’autor només li queda escriure aquestes pàgines sobre la baba Montserrat, amb
l’esperança que cada cop que algú les llegeixi, posi en marxa les històries que s’hi
expliquen i faci reviure un a un els seus protagonistes. Un relat que no amaga la
nostàlgia per una temps que s’acaba, però que omple d’humor i de tendresa un
temps que tot just comença.
Un llibre d’una gran intensitat emocional que romandrà indeleble en la memòria dels
lectors.

Mamut
Eva Baltasar
Editorial: Literatura Random House
Pàgines: 112
Idioma: Castellà. Ficció
La protagonista de 'Mamut' és una dona arcaica atrapada en la vida moderna. El seu medi
és la ciutat, on signa contractes per viure. Vol tenir un fill i això l’obliga a fer-se amb
homes.
Com resistir el formiguer humà quan tens instint de caçador solitari?
Se’n va. Canvia d’hàbitat i esdevé la mestressa d’un mas aïllat. Hi ha un pastor, la solitud i
les bèsties que t’alimenten o t’amenacen. L’instint treballa, la consciència s’esvera. Comet
coses que esquincen el pacte del nou mil·leni: aprèn a viure sense intermediaris.

INFANTILS I JUVENILS
Salvatges a la ciutat
Teresa Franquesa
Editorial: Combel
Pàgines: 24
Idioma: Català. No Ficció.

Sovint només pensem en els gats i els gossos quan parlem dels animals de la
ciutat, però hi ha un bon nombre d'espècies silvestres que viuen en ambients
urbans. Moltes d'aquestes espècies les trobem en els parcs i els jardins, però
també n'hi ha que fan niu o que troben refugi en els edificis de la ciutat o dins les
cases. Aquest llibre és una aproximació a algunes d'aquestes espècies de la
natura que tenim més a prop de casa i una invitació a descobrir-ne de noves.

Ou, torna cap a casa!
Lilith Moscon
Editorial: Combel editorial
Pàgines: 14
Idioma: Català. Ficció.

No sempre trobem exactament el que busquem... Aixeca les solapes i acompanya
la gallina Quimeta a trobar l'ou que ha perdut. Una història que es desplega a
mesura que es va obrint el mecanisme i amb un final ben tendre.

Petit & Gran: Pablo Picasso
Mª Isabel Sánchez Vegara
Editorial:Alba editorial
Pàgines: 32
Idioma: Català. Llibre de coneixements.

Ja de petit semblava que Pablo estava destinat a ser un gran artista. Tenia una
facilitat espectacular per pintar. Després de dominar tot tipus de tècniques, va
dedicar la seva vida a l'art. Però no sempre ho va tenir fàcil. Quan va començar
era tan pobre que fins i tot a vegades cremava els seus quadres per mantenir
l'estudi calent. Però mai va defallir i va transformar l'art per sempre més..

Tribus
Raquel Martin
Editorial: Mosquito Books
Pàgines: 44
Idioma: Català. Llibre de coneixements.

Aquest llibre és una porta oberta a una realitat que amb prou feines coneixem:
escampades per tot el planeta, amagades de la mirada del primer món, en
profunda comunió amb la terra i la natura, centenars de comunitats indígenes
viuen i es desenvolupen.

Una amiga de verdad
Kristen Gudsnuk
Editorial: Maeva Young
Pàgines 272
Idioma: Castellà. Còmic

Ha arribat el moment de canviar de col·legi, cosa que ha fet que Daniela se senti
molt sola i allunyada dels seus amics de sempre. Però de sobte tot canvia quan
hereta un quadern de dibuix màgic de la seva excèntrica tia àvia i descobreix que
tot el que hi dibuixa cobra vida. Per què no fer amics de veritat? És a dir, dibuixarlos.

Gelats de Lluna
Heena Baek
Editorial: Maeva Young
Pàgines 36
Idioma: Català. Ficció

Una nit de calor sufocant, els veïns d'un edifici estaven desesperats perquè no
podien dormir. De sobte, la lluna va començar a fondre's! La portera, una àvia
molt enginyosa, va recollir les gotetes i va fabricar gelats per a tothom. Tot
semblava solucionat. O potser no?
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