
Novetats Biblioteca Municipal Josep Picola – Febrer  2015 

 

I demà, el paradís 
Antoni Vives 
  

Editorial: La Magrana 

Pàgines: 400 

Idioma: català 

 

 

 

 

 

La colònia espanyola de Fernando Poo, a Guinea Equatorial, als anys cinquanta: una jove barcelonina, Teresa, hi 

acut per viure amb el seu marit, el terratinent Alberto Cirer, amb qui s’ha casat a distància. La Teresa, per fi lliure, 

per fi feliç. Però allà, les finors provincianes de la colònia conviuen amb la natura salvatge, la violència i 

l’explotació. En paral·lel, un fresc coral extraordinari del Cadaqués aïllat dels anys vint i trenta ens submergeix en 

les tensions latents entre les faccions del poble, empeses per les enveges personals i la presència indefugible de 

les bruixes. I, en un contrast colpidor, la segona part del llibre ens porta al Cadaqués dels anys seixanta, amb els 

estiuejants “progres”, l’ambient desinhibit, els artistes, les festes... 

 

 
 

Tota aquesta gent 

Isabel-Clara Simó 
  

Editorial: Edicions 62 

Pàgines: 192 

Idioma: català 

 

 

 

 

 

 

«Si em moro aquesta nit…» Així comença Isabel-Clara Simó aquests relats. Un conjunt de petites històries 

protagonitzades per un seguit de personatges anònims, sovint insatisfets o maltractats per la vida, d’altres 

somiadors –des d’un home preocupat per les tensions en el seu entorn laboral a un ex treballador que decideix 



venjar-se dels bancs oferint lloguers gratuïts–, o un altre que experimenta sentiments d’inferioritat per les 

crítiques a què el sotmet la parella. Uns contes que, com petites píndoles de vida, constitueixen un itinerari social 

i íntim d’una sèrie de persones en el seu dia a dia. El retrat dels seus conflictes –l’envelliment, la infidelitat, la 

gelosia, els desitjos sexuals–, les seves contradiccions quotidianes, personals o laborals, conformen un fresc ric i 

viu del desencís vital i alhora un mirall dels temps actuals. Però de les individualitats, saltem, en l’últim conte, Le 

Cirque de la Terre, a una divertida i crua caricatura de la societat catalana. 

 

 
 
Billie 
Anna Gavalda  

  

Editorial: Seix Barral 

Pàgines: 248 

Idioma: castellà 

 

 

 

 

 

 

Arriba la nova i esperada novel·la de l’autora de Juntos, nada más. És de nit i, mentre en Franck dorm, la Billie li 

explica a una estrella la història de la seva amistat. La Billie és una nena solitària i conflictiva. Viu en una caravana 

envoltada d’escombraries; la seva mare la va abandonar quan tan sols tenia un any, i el seu pare i la seva 

madrastra mai van ser una veritable família per ella. En Franck, en canvi, té una família d’allò més convencional. El 

destí ajunta aquests dos improbables companys de vida: la mestra els obliga a preparar, durant les vacances de 

setmana santa, una escena de teatre de Con el amor no se juega, d’Alfred de Musset. Aleshores es converteixen 

en amics inseparables. Però quan acaba l’escola, els seus orígens familiars els porten per camins diferents. La 

Billie es queda al poble i en Franck es muda a París a estudiar dret. Fins que el destí torna a unir aquestes dues 

ànimes bessones, aquesta vegada per sempre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Felip V contra Catalunya 

Josep M. Torras i Ribé 

  

Editorial: Rafael Dalmau, Editor 

Pàgines: 408 

Idioma: català 

 

 

 

 

 

L’atribució al règim borbònic d’un caràcter repressor i autoritari pot ser considerada una tautologia. El professor 

Josep M. Torras ha portat a terme una ingent tasca d’estudi de les operacions militars i polítiques ordenades per 

Felip V a fi d’aconseguir la derrota i el sotmetiment de Catalunya. La recerca ha consistit en l’encreuament entre 

la documentació catalana (dietaris, cròniques, memòries i fons institucionals) i les col·leccions contingudes en els 

grans arxius estatals (Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Simancas, etc.) 

 

 

 

El somriure de Mandela  
John Carlin 
  

Editorial: La Campana 

Pàgines: 216 

Idioma: català 

 

 

 

 

 

 

 
«John Carlin ha sigut molt valent escrivint com ha escrit sobre aquest país, dient coses que molts periodistes no 

haurien dit mai.» Nelson Mandela, combatent per la llibertat i estadista a parts iguals, ha dominat l’escena 

mundial durant les últimes tres dècades, i ha deixat un llegat que el situa en el panteó dels dirigents més 

exemplars de la història. Com a corresponsal estranger a Sud-àfrica, el periodista John Carlin va tenir un accés 

privilegiat a Mandela durant els anys posteriors a l’apartheid, en què Mandela es va enfrontar als reptes més 

formidables de la seva vida i va atènyer els seus triomfs més grans. Carlin va ser-ne testimoni directe, des de la 

seva excarceració, després de vint-i-set anys de presó, fins al seu accés a la presidència d’un país convuls. A partir 

de les seves converses en exclusiva amb Mandela i d’incomptables entrevistes amb persones que van estar a prop 



seu, Carlin ha construït el retrat d’un home que no ha sigut ni un sant ni un superhome. Les transcendentals 

victòries polítiques de Mandela van tenir el preu d’una gran infelicitat i decepció personals. El somriure de 

Mandela ofereix una visió íntima d’una de les figures més prominents i més notables de la nostra època. John 

Carlin escriu sobre Sud-àfrica des de l’any 1989, i el seu llibre d’èxit El factor humà (5 edicions) constitueix la base 

de la pel·lícula Invictus. 

 

 

Gota a gota 

Josep M. Sala-Valldaura 
 

Editorial: Edicions Proa S.A.  

Pàgines: 88 

Idioma: català 

 

 

 

 

D’acord amb el títol, Gota a gota gira al voltant de l’aigua, que tant esdevé metonímia del món sencer com símbol 

de l’existència. L’aigua hi aporta també diverses comparacions per a la crítica irònica de la condició humana. 

 

 

Compostar a casa: Manual per fabricar adob amb residus de la 
llar 

Josep M. Vallès  
  

 

Editorial: El Serbal 

Pàgines: 130  

Idioma: català 

 

 

 

Aquest llibre és un manual pràctic per iniciar-se en el compostatge a petita escala tant per als que tenen un jardí 

com per a qui no disposa d'espai i ha de fer el compostatge al balcó o dins de casa. En el text s'ofereixen els 

principis bàsics del compostatge, un seguit de tècniques de reciclatge per escollir la més adient segons les 

condicions particulars de cadascú i unes orientacions per aplicar l'adob obtingut. Aquest manual està pensat per a 



qualsevol persona que vulgui reciclar els seus residus orgànics però especialment per a aquells que cultiven 

hortalisses o plantes ornamentals als balcons, terrats, finestres o patis de casa. L'objectiu és clar: la bossa de 

deixalles orgàniques que aboquem al contenidor pot esdevenir humus, que és com or per a les plantes. No ho 

llencem pas! Compostem-ho! 

 

 

 

La sang de la terra 
Jordi Sierra i Fabra  
 

 

Editorial: Onada 

Pàgines: 144 

Idioma: català  

 

 

 

 

 

La terra es mou. Una sèrie de terratrèmols d’intensitat creixent tenen atemorida la població. Atemorida i 

indignada, perquè saben qui n’és el culpable: els moviments es produeixen des que l’empresa Indutub començà a 

perforar el terra amb la tècnica del “fracking”. Un d’aquests sismes deixa al descobert uns documents reveladors 

del geòleg Isidre Amat, mort mesos enrere en estranyes circumstàncies. Els seus fills, Joan i Carles, no es 

quedaran impassibles davant la nova informació que tenen a les mans. I traçaran un pla arriscat per 

desemmascarar els criminals i fer pública la veritat. La sang de la terra és una novel·la d’intriga que enganxa des 

de les primeres línies. El lector viurà en primera persona la desesperació dels protagonistes i la seva lluita contra 

les mentides i els excessos de les grans corporacions. Una batalla desigual entre la ciutadania i els poderosos que 

comptarà, per fortuna, amb la complicitat d’un periodista jove compromès amb la justícia. 

 

 

Viatge en el temps 5 

Geronimo Stilton 
 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 400 

Idioma: català 

 



Un nou viatge “extraràtic” per les èpoques més interessants de la història. La natura de Ratalona es troba en 

perill, però el professor Volt té la solució: cal anar al passat per recuperar l'anell del rei Salomó, capaç de restablir 

l'equilibri i l'harmonia. Així comença un nou viatge a bord de l'últim invent del professor Volt, que ens portarà no 

només a l’època del rei Salomó, sinó també, per error, a l'època de Napoleó, dels víkings i dels antics cretencs! 

Quina aventura! 

 

 

L’amenaça del planeta Blup 
Geronimo Stilton 

 

 

Editorial: Estrella Polar  

Pàgines: 128 

Idioma: català 

 

 

 

 

 

Arriba la nova sèrie d'humor de Geronimo Stilton amb gags... Interplanetaris! A l’espai infinit, una nau en forma 

de tall de formatge viatja a la velocitat de la llum per planetes i galàxies! És la Rat Galàxia, la nau dels Cosmo-rats, 

intrèpids rosegadors que viatgen pel cosmos a la descoberta de planetes desconeguts i extraterrestres estrafolaris 

i molt divertits! Les rialles són galàctiques, paraula de Stilton! 

 

 

Alerta, malvades a classe! 
Claire Ubac 
 

 

Editorial: Barcanova 

Pàgines: 96 

Idioma: català 

 

 

 

Entre una companya d'habitació desdenyosa -una autèntica princesa d'Aràbia Saudita, acostumada a fer tot el 

que li ve de gust- i unes harpies que li fan la vida impossible, a la Lili li costa trobar el seu lloc a l'Escola Dalí. I 

aquella misteriosa top-model pèl-roja que se li assembla tant, qui és? L'enigma està per resoldre! 



En Pere sense por 
Estel Baldo 
 
 
Editorial: Barcanova 

Pàgines: 24 

Idioma: català 

 

 

En Pere sense por és un noi molt valent que no té por d' un esquelet, ni d' un geperut ni d' uns gegants. Però saps 

de què té por en Pere sense por? No ho endevinaries mai. O sí? Per afavorir la lectura autònoma dels infants, 

cada doble pàgina presenta el text de manera breu i escrit amb dues modalitats de lletra: de pal i lligada. 

 

 
 

Avions. Equip de rescat 
VV.AA. Disney 
 
 
 
Editorial: S.L. Edicions Cadí 

Pàgines: 72 

Idioma: català 

 

 

 

 

"Avions. Equip de rescat" ens explica la història d’una colla molt particular: una colla d'avions bomber d'elit, la 

principal comesa de la qual és protegir l'històric Parc Nacional de Piston Peak d'un incendi atroç. El popular avió 

de carreres, en Dusty, descobreix que el seu motor està espatllat, la qual cosa li impedeix tornar a competir. 

Malgrat la terrible notícia no es desanima i decideix fer servir la seva experiència per unir-se a l'equip 

antiincendis. Estàs aprenent a llegir? Potser ja ho tinguis dominat... Perfecte! Sigui el que sigui el teu nivell, Llegir 

amb Disney t'ofereix un munt d'històries Disney amb el text necessari perquè puguis seguir-les, descobreixis els 

personatges i les pel·lícules, aprenguis lletres i poesies noves..., depenent del que sàpigues o vulguis aprendre. 

Això sí, passant-t’ho sempre genial i sense atabalar-te gens ni mica. Si tens 3-4 anys, començaràs a reconèixer les 

lletres; si ja arribes als 5-6 anys, descobriràs paraules noves d'allò més divertides, i amb 7-8 anys, al·lucinaràs amb 

tot el que pot arribar a passar en les noves pel·lícules, fins i tot abans que s'estrenin. Però no oblidis que tu tries 

fins a on pots arribar. 

 

 
 
 



M’agradaria ser... Veterinària 
Anna Obiols 

 

 

Editorial: Edicions Baula 

Pàgines: 32 

Idioma: català 

 

 

És un conte on els joves protagonistes s'imaginen fent de ... veterinaris.  

 

 

Busca i troba coses que es mouen: Busca 300 vehicles 
Dawn Sirett 
 

 

Editorial: Barcelona Blume  

Pàgines: 48 

Idioma: català 

 

 

 

 

Juga a fer de detectiu i coneix una pila de vehicles! 

En aquestes pàgines trobaràs cotxes, tractors, excavadores, avions, trens i molts altres vehicles. Diverteix-te 

resolent els enigmes, relacionant els dibuixos... i seguint el rastre de l'autobús Embús, que s'amaga a cada escena! 

Una gran quantitat de vehicles per trobar. 

Imatges amb una infinitat de detalls. 

Ajuda a construir el llenguatge i introdueix primers conceptes, com ara colors i formes. 

 

 

 
 
 
 
 


