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Cafè amb sal 
Juan Carlos Borrego 

 
  
 

 

 
 

 
Editorial: Pagès editors 

Pàgines: 182 

Idioma: català 

 

 

‘Cafè amb sal ‘ narra la història de cinc personatges que porten fins a l’extrem les seves obsessions, les seves 

dèries i idees. La gelosia, l’enfrontament per l’ideari polític o el futbol, la revenja, l’amistat, la fidelitat, la 

infidelitat, l’odi o l’afany de superació en el treball hi són ben presents. Ambientada en un refugi de muntanya 

imaginari situat a la Cerdanya, la trama barreja situacions del dia a dia del món dels excursionistes amb un 

delirant argument amb característiques del thriller. 

 

 

A qué esperan los monos 
Yasmina Khadra 

 
 
  
 
 

 

 

 

Editorial: Alianza Editorial 

Pàgines: 368 

Idioma: castellà 

 

En el silenci del bosc de Bainem apareix el cos nu d’una noia jove atractiva, cuidadosament maquillada. Té una 

estranya i cruel mutilació, com si hagués sigut víctima d’un ritual. Li encomanen el cas a l’equip de la comissaria 

Nora Bilal, una dona de fortes conviccions que no ho tindrà fàcil. No només per moure’s en una “societat 

fal·locràtica” , sinó perquè s’afrontarà a un cas que la conduirà als poders fàctics del país, als intocables, a aquells 

que ningú s’atreveix a anomenar però que tothom els coneix. La seva sola menció provoca angoixa en una 

societat que s’ha acostumat a viure en la mentida, l’engany i la submissió. En la que el bé i el mal es confonen. ‘A 

qué esperan los monos...’ és una novel·la d’intriga política, amb una trama palpitant i vertiginosa: una novel·la 



negra que transcendeix els límits del gènere. De la mà d’una sèrie de personatges marcats pel destí, Khadra ens 

submergeix en un ambient sufocant de persones sense escrúpols i abusos de poder en totes les seves formes, de 

corrupcions i complicitats a tots els nivells: el d’una societat argeliana que va somiar amb un món millor a través 

de la independència, però a la que una elit emergent, sense fe ni llei, li va robar el somriure. Una baixada als 

inferns, no per cremar-se sinó per recuperar l’esperançadora llum perduda.   

 
 

El món blau estima el teu caos 
Albert Espinosa 

 

 

  

 
 

 

Editorial: Rosa dels Vents 

Pàgines: 216 

Idioma: català 
 

‘El món blau’ és una història que enllaça amb ‘El món groc’ i ‘Polseres vermelles’ i amb la qual es tanca una trilogia 

de colors que parlen de vida, de lluita i de mort. Espinosa ens ofereix una narració d'aventures i d'emocions sobre 

un grup de joves que s'enfronten a un gran repte: rebel·lar-se contra un món que vol ordenar el seu caos. A través 

de cinc personatges, una illa i la cerca incessant per la vida, l'autor ens endinsa en el seu particular univers amb 

una història que es desenvolupa en un món oníric i fantàstic, amb un començament contundent i un desenllaç 

esperançador i ple de llum. 

 

Así empieza lo malo 

Javier Marías 
 

 

 

 
 

 

Editorial: Alfaguara 

Pàgines: 528 

Idioma: castellà 

 

Després de ‘Los enamoramientos’, la nova i l’esperada novel·la de Javier Marías. ‘Así empieza lo malo’ explica la 

història d’un matrimoni de molts anys, narrada pel seu jove testimoni quan aquest és ja un home madur. Juan de 

Vere acaba de finalitzar els seus estudis i troba la seva primera feina com a secretari personal d’Eduard Muriel, un 

antic director de cine famós, al Madrid del 1980. La seva feina li permet entrar a la privacitat de la casa familiar i 



ser espectador de la misteriosa dissort conjugal entre Muriel i la seva esposa Beatriz Noguera. Un grup d’amics 

visita habitualment la casa dels Muriel: intel·ligents i cultes que oculten entre si un passat, les conseqüències del 

qual retenen el present. Viuen una època en la que es comencen a explicar, en privat, coses llunyanes que molts 

espanyols s’havien vist obligats a callar en públic durant dècades. Però quan és del tot impossible saber la veritat, 

tothom creu tenir la llibertat de decidir què ho és. ‘Así emipeza lo malo’ és un llibre sobre el desig, com un dels 

motors més forts a la vida de les persones, que de vegades passa per sobre de qualsevol lleialtat, consideració i, 

inclús, respecte. Un altre dels temes de la novel·la és la impunitat i l’arbitrarietat del perdó i del no perdó. 

 

 

L’arquitecte de somnis 
Teresa Roig 
 

 

  

 

 

 

Editorial: Edicions 62 

Pàgines: 320 

Idioma: català 

 

 

Al número 92 del Passeig de Gràcia es troba un dels edificis més emblemàtics de Barcelona. 

Al voltant d'aquest edifici hi orbiten sis personatges amb vides aparentment inconnexes, però amb més punts en 

comú del que sembla. I a través de la vida de l'arquitecte Antoni Gaudí anirem descobrint el destí que 

comparteixen i que no és altre que la creació de la Pedrera.  

 

 

 

 

Un barco cargado de arroz 

Alicia Giménez Bartlett 

 
 

 

 

 
 

Editorial: Destino 

Pàgines: 400 

Idioma: castellà 

 

El cadàver d’un vagabund és trobat un matí en un banc del parc. Petra Delicado i el seu ajudant, Fermín Garzón, 

poc a poc aniran destapant una sorprenent trama amb vincles imprevisibles. Partint dels que viuen al marge de la 

societat i apuntant a insospitades instancies socials, l’autora ens torna a submergir en un cas trepidant. 



El cos humà  

Paolo Giordano 

  

 

 

 

 

 

Editorial: Edicions 62 

Pàgines: 368  

Idioma: català 

 

‘El cos humà’ és una novel·la sobre la guerra en les seves múltiples encarnacions: la guerra en el sentit literal, la 

guerra de les relacions íntimes, tant familiars com sentimentals, i la guerra invisible, però molt destructiva, que 

fem contra nosaltres mateixos. Cada un dels personatges d'aquesta història ha d'afrontar la dolorosa transició des 

de la joventut fins que s'adonen que ja són adults, que són persones diferents, amb responsabilitats que haurien 

preferit no tenir i per a les quals no se senten preparats. Després de l'efecte explosiu que ‘La solitud dels nombres 

primers’ va tenir, no hauria pogut trobar cap altre tema més personal.  

 

El corredor del laberint 2: Les proves 

James Dashner 

  
 

 
 

 

 
 

 

Editorial: Fanbooks 

Pàgines: 448 

Idioma: català  

 

‘El laberint’ només va ser el principi. Resoldre el Laberint havia de posar punt i final a tot. Prou enigmes. Prou 

variables. Prou córrer. En Thomas estava convençut que, desprès de sortir-ne, els clarians recuperarien la seva 

vida anterior. Però cap d'ells no sabia quina era la mena de vida que els esperava. Ara, el món exterior, devastat 

per les erupcions solars i socarrimat per un clima nou i brutal, s'ha convertit en un desert de terra erma on regna 

el caos. Als clarians no se'ls ha acabat córrer, ni de bon tros. En comptes de la llibertat, es troben davant d'una 

altra prova: travessar les Brases, a la part més castigada del món. Mentrestant, en Thomas no pot deixar de 

preguntar-se si guarda el secret de la llibertat en algun racó del cervell, o si continuarà vivint per sempre més a la 

mercè de Cruel. 

  



Les flors salvatges 
Montserrat Canela Garayoa 

 
 
 

 

 

 

 
 

Editorial: Barcanova 

Pàgines: 160 

Idioma: català 

 

Som a la costa oest d’Irlanda l’any 1916. Mentre Anglaterra i Alemanya s’enfronten a les trinxeres d’Europa, un 

grup de rebels, als quals pertany el Tim, prepara un aixecament per posar fi a set-cents anys de domini anglès 

sobre l’il’a. Abans que s’acabi el dia, el Tim serà ferit i empresonat, i el Seán serà un fugitiu disposat a fer tot el 

que calgui per alliberar-lo i participar al seu costat en la revolta. 

 

La noia de la mitjanit 
Gisela Pou 
 

 

 

 

Editorial: Edebe 

Pàgines: 164 

Idioma: castellà 

 

 

Gertrud Grass va ser una de les tastadores del menjar del Líder durant la Segona Guerra Mundial. Setanta anys 

més tard, Sira Burg, una adolescent que desborda energia, viatjarà a Berlín a la recerca de la nonagenària Gertrud 

per donar-li un missatge de la seva àvia. Sense proposar-s'ho, la vida de la Sira farà un salt morta l: trencarà amb 

l'Àlex, el seu nòvio; recuperarà l'amistat del Vidal; descobrirà qui és la Daniela; viurà en un pis d'estudiants ple de 

sorpreses, i comprendrà que la vida és un sens fi de preguntes sense resposta.  

 
  

 

 

 

 



Botànica popular catalana 
Cels Gomis 

 
 

 

 

 

Editorial: Edicions Sidilla 

Pàgines: 300 

Idioma: català 

 

 

Cels Gomis i Mestre va deixar acabada la segona edició de la ‘Botànica popular catalana’ l’abril de 1909. Havia fet 

una feina d’abella i escrivia aplegant totes les creences, tradicions, dites, corrandes, endevinalles i costums que 

deien els catalans del seu temps en relació a les plantes i que havia pogut arreplegar quan voltava pel país fent la 

seva feina d’enginyer. L’olivera, la vinya i el blat són les tres espècies més ben representades. La tríade 

mediterrània i els productes que ‘’elaborem: l’oli, el vi i el pa, acaparen bona part de les dites i les creences del 

nostre imaginari col·lectiu. Però la relació amb el món vegetal va molt més enllà i Gomis aplega coneixements de 

fins a 194 plantes, un tresor que ara posem de nou a l’abast del lector. Ara que fa també un segle de la mort 

d’aquest folklorista injustament oblidat. 

 

Història de Catalunya: l’alta edat mitjana 

Josep Maria Solé 

  
 

 

 

 

 

Editorial: Rosa dels Vents 

Pàgines: 272 

Idioma: català  

 

Pel nord i pel sud les terres romanitzades van ser atacades. Pel nord van arribar els gots, dels quals veurem la 

incidència que van tenir al territori que actualment és Catalunya. Pel sud van arribar els musulmans, que es van 

establir aquí durant uns quants segles i ens van aportar molts coneixements nous. I també explicarem com som 

als inicis de la idea d’Europa, amb Carlemany i els  francs, que en triomfar sobre els musulmans van configurar els 

primers comtats catalans. 

 

 

 

 

 



Ciencia: 100 descubrimientos que cambiaron el curso de la 

historia 

Paul Parsons 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

Editorial: Lunwerg 

Pàgines: 416 

Idioma: castellà  

 

Aquest llibre informatiu, amè i estimulant presenta cent dels descubriments científics més revolucionaris, des de 

la invenció de mètodes per contar, fa 37.000 anys, fins el Bosó d’Higgs. S’examinen i expliquen contribucions 

transcendentals com els Principis de Newton, la teoria de l’evolució, la relativitat i la teoria quàntica, així com 

invents familiars però imprescindibles, com els reigs X, el làser i els ordinadors. 

 

Scrapbooking pas a pas 

Marianela Olivares 

  
 

 

 
 

 

Editorial: Cossetania 

Pàgines: 120 

Idioma: català 

 

L'scrapbooking és l'art d'il·lustrar els teus records en forma de llibre o d'àlbum de retalls personalitzats, fent servir 

fotos i comentaris de vivències i decorant-lo amb adornaments per realçar les fotos. Aquest llibre conté tècniques 

d'inici, les bases, els materials i les eines per dur a terme qualsevol tipus de projecte de scrapbooking, utilitzant un 

mini àlbum com a model. Amb ell aprendràs temes tan importants com la crònica o journaling, els tipus 

d'adornaments, l'envelliment de paper, l'estampació i l'embossing, les butxaques i solapes... Amb l'scrapbooking 

descobriràs una altra manera de mostrar els teus records, i les persones del teu voltant es quedaran fascinades 

amb uns àlbums personalitzats que transmeten sentiments.  

 

 

 

 

 



El secret de les fades de la neu 

Tea Stilton 

  
 

 

 
 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 384 

Idioma: català  

 

Les Tea Sisters tornen al Departament de les Set Roses, un misteriós centre d'investigació que estudia la geografia 

dels Mons Fantàstics. El Món de Mukashi Banashi corre perill: algú està robant les flors de lotus, que són 

valuosíssimes per als éssers que hi viuen. En companyia de Tea Stilton i Will Misteri, les cinc amigues emprenen el 

viatge cap aquest món llegendari, en una increïble aventura als límits de la realitat. Hi coneixeran fades 

bellíssimes i misterioses, dracs rondinaires, éssers fantàstics, follets esquerps i uns animals parlants 

simpatiquíssims. Entre endevinalles complicades i secrets màgics, les Tea Sisters esbrinaran què ha succeït i 

retornaran l'harmonia als Mons Fantàstics!  

 

Contes del món 

Pau Oliver 
 
 

 

 
 

 

Editorial: ing Edicions 

Pàgines: 144 

Idioma: català  

 

 

Aquests vint contes s’han escollit per acompanyar-te en diferents moments de l’any. Amb ells coneixeràs 

animalons, nans, fades, prínceps i princeses amb qui passaràs molt bones estones. I si obres bé els ulls descobriràs 

que de tots ells en podem aprendre. Dins la terra, en els pètals de la flor més petitona o entre les ales de l’insecte 

més xic s’hi amaga un munt de saviesa. 

 

 

 

 

 



Avions 

VV. AA. Disney 
 
 

 

 

 

Editorial: S.L. Edicions Cadi 

Pàgines: 16 

Idioma: català  

 

‘Avions’ explica la història den Dusty Crophopper, un avió fumigador, sentimental i amant de la velocitat, que 

somia competir a la cursa en l’aire més dura i emocionant de la història. Només hi ha un parell de problemes: en 

Dusty no està fet per participar en una cursa i té por de les altures! 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 dallò 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. 

 

 

En Teo i el seu aniversari 
Violeta Denou 
 
 

 

 

Editorial: Timun Mas 

Pàgines: 32 

Idioma: català  

 

Celebra amb en Teo el seu aniversari! 

 

El camí de la Lua 

Xevi Victori 
 
 

 

 

 

 

Projecte Lua i Dan 

Pàgines: 13 

Idioma: català  

 



La Lua està molt trista i enfadada perquè el seu pare ha mort. 

Aquí comença El camí de la Lua, un viatge al món de colors, els colors que tant li agradaven al seu pare. Però per 

fer aquest viatge no està sola. Ens hi acompanyes? 

Amb aquest conte es vol facilitar a famílies i educadors el diàleg amb els infants que viuen l’experiència de la mort 

d’un ésser estimat i acompanyar-los. Prenent el camí com a metàfora del procés de dol, en diferents etapes, els 

protagonistes travessaran per emocions naturals que els ajudaran a adaptar-se a una nova vida. 

 

Peppa Pig. 1, 2, 3 amb la Pepa 

Maria Àngels Gardella 
 

 

 

 

 

Editorial: Beascoa 

Pàgines: 18 

Idioma: català  

 
Compta amb la Pepa! Que fàcil és aprendre a comptar de l'1 al 10 amb la porqueta més entremaliada i manaire! 

 

 


