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La noia del tren 
Paula Hawkins 

 
  
 
 
 
 

 
Editorial: La Campana 

Pàgines: 464 

Idioma: català 

 

 

La Rachel agafa cada matí el mateix tren. Sap que cada dia s'atura en un semàfor vermell i que des d'allà veurà el 

darrere d'una renglera de cases. En una d'aquestes cases hi viu una parella que la Rachel no pot evitar mirar cada 

vegada. A ella li sembla que tenen una vida perfecta. Tant de bo ella pogués ser igual de feliç que ells. Fins que un 

dia veu una escena que la deixa de pedra. 

 

 

Los besos en el pan 
Almudena Grandes 

 
 
  
 
 

 

 

 

Editorial: Tusquets Editores 

Pàgines: 336 

Idioma: castellà 

 

S’ha de ser molt valent per demanar ajuda, però encara s’ha de ser més valent per acceptar-la. ‘Los besos en el 

pan’, una commovedora novel·la sobre el nostre present. Què els hi pot arribar a passar als veïns d’un barri 

qualsevol en aquests temps difícils? Com resisteixen, en ple huracà, parelles i persones soles, pares i fills, joves i 

ancians, l’envestida d’una crisi que «va amenaçar amb capgirar-ho tot i encara no ho ha aconseguit»?. ‘Los besos 

en el pan’ explica, de manera subtil i commovedora, com transcorre la vida d’una família que torna de vacances 

decidida a que la seva rutina no canviï, però també la d’un recentment divorciat al que se sent sanglotar darrere 

un envà, la d’una àvia que posa l’arbre de Nadal abans d’hora per animar als seus, la d’una dona que decideix 

reinventar-se i tornar al camp per viure de les terres que van alimentar els seus avantpassats. A la perruqueria, al 



bar, a les oficines o al centre mèdic, molts veïns, protagonistes d’aquesta delicada novel·la, viuran moments 

agredolços d’una solidaritat inesperada, d’indignació i de ràbia, però també de tendresa i tenacitat. I aprendran 

per què els seus avis els van ensenyar, quan eren nens, a fer petons al pa. 

 
 

Temps de gel 
Fred Vargas 

 

 

  

 

 

 

Editorial: Amsterdam Llibres 

Pàgines: 500 

Idioma: català 

 

Un estrany club d’admiradors de Robespierre, vells rancors familiar, pistes falses, reminiscències d’antics mites 

nòrdics... Adamsbergh i la seva brigada hauran de dur a terme una investigació per una enigmàtica illa islandesa, 

amb parada a les hores més fosques de la Revolució Francesa. Despertant els fantasmes de Robespierre i Danton, 

Vargas submergeix el lector en un thriller sense precedents. 

 

 

Tota una vida 
David Grossman 
 

 

 

 
 

 

Editorial: LaButxaca 

Pàgines: 696 

Idioma: català 

 

El 1967, durant la Guerra dels Sis Dies, l'Ora és reclosa amb dos joves més, l'Avram i l'Ilan, en un pavelló 

hospitalari de Jerusalem. En aquest ambient aïllat neix una gran amistat que portarà al matrimoni de l'Ora amb 

l'Ilan i al naixement de l'Adam i l'Ofer. Avui, l'Ofer, el fill petit de la parella, té vint anys, i tot i que ja ha complert 

amb el servei militar obligatori, accepta participar en una operació especial, en contra dels desitjos i els foscos 

pressentiments de la seva mare. Ella, tot just divorciada, acompanya el seu fill al campament i decideix que 

mentre l'Ofer estigui en combat, ella emprendrà l'excursió a Galilea que havia projectat amb ell i creuarà a peu el 

territori israelià. L'Ora, però, no la farà sola, aquesta excursió. L'acompanyarà l'Avram, l'amic i amant dels anys de 

joventut. I a mesura que caminin, que recordin, que parlin, reviuran el temps perdut. Tota una vida és la història 



de dos homes, una dona i els seus dos fills. Una història sobre l'amor i el desamor, sobre l'amistat i la generositat, 

sobre els esforços, gairebé heroics, per mantenir el trencadís teixit familiar enmig de la violència, la por i la 

fragilitat del dia a dia. 

 

 

El regreso del Catón 
Matilde Asensi 
 

 

  

 

 

 

Editorial: Planeta 

Pàgines: 608 

Idioma: castellà 

 

 

Què poden tenir en comú la Ruta de la Seda, les clavegueres d’Istanbul, Marco Polo, Mongòlia i Terra Santa? Això 

és el que els protagonistes de ‘El último Catón’,  Ottavia Salina i Farag Boswell, hauran d’esbrinar posant, de nou, 

les seves vides en perill per resoldre un misteri que arrenca al segle I de la nostra era. Escrita amb rigor, amb un 

ritme que manté en suspens als lectors pàgina rere pàgina i capítol rere capítol, fins al final. ‘El regreso del Catón’ 

és una combinació magistral d’aventura i història, amb la que Matilde Asensi ens atrapa de nou per no deixar-nos 

escapar fins l’última pàgina. 
 

 

 

 

Dios no tiene tiempo libre 

Lucía Etxebarria 

 
 

 

 

 
 

Editorial: Suma 

Pàgines: 384 

Idioma: castellà 

 

Novel·la intimista de to sentimental que reflexiona sobre el passat i sobre com, de vegades, idealitzem els records 

i el que mai va poder ser. 

 

 

 

  



Zona prohibida  

David Cirici 

  

 

 

 

 

 

Editorial: Fanbooks 

Pàgines: 270  

Idioma: català 

 

La Daia i la seva germana bessona, l’Inge, estan internes en una escola isolada al mig de les muntanyes amb un 

centenar de noies més sense tenir contacte amb cap adult.  L’escola, totalment automatitzada i amb professors 

que no són reals sinó hologrames, oculta a les noies durant anys per procurar que siguin la primera generació 

d’humans que sobreviuen als efectes d’una gran pandèmia. Inesperadament, una catàstrofe natural inutilitza 

l’escola i obliga a les noies a marxar i buscar refugi seguint un missatge d’emergència comunicat per les màquines. 

És el moment d’enfrontar-se al món real, al món després de la pandèmia, on la violència és una forma de vida  i 

res és el que sembla.  

 
 

Si creus en mi, et sorprendré 

Anna Vives 

  
 

 
 

 

 
 

 

Editorial: Columna Edicions S.A. 

Pàgines: 174 

Idioma: català  

 

Tots els somnis són possibles... però són més encertats si els treballem en equip. Anna Vives, una noia amb la 

síndrome de Down, ens demostra amb aquest conte deliciós com, sumant la seva millor capacitat, escriure, a les 

millors capacitats dels seus companys, ha aconseguit que la seva tipografia social sigui mundialment reconeguda. 

Una història de superació molt emotiva. Escrit en primera persona, el llibre narra la història de superació de 

l’Anna, en un format de conte, amb un missatge d’integració de les diferents capacitats que tots posseïm, molt 

potent i seductor. 

 



Ciutats de paper 
John Green 

 
 
 
 

 

 

 
 

Editorial: Fanbooks 

Pàgines: 384 

Idioma: català 

 

Descobreix aquesta fantàstica novel·la de l'autor de ‘No està escrit a les estrelles’. Tota aquesta gent són gent de 

paper que viuen en les seves cases de paper i cremen el seu futur per mantenir-se calents. Tot el món només 

pensa en posseir coses; coses fines i fràgils com el paper… He viscut en aquesta ciutat durant 18 anys i ni una sola 

vegada m’he trobat a ningú que es preocupi del que de veritat importa».  

 

El libro de la espalda 
Dr. Francisco Kovacs 
 

 

 

 

Editorial: Temas de hoy 

Pàgines: 256 

Idioma: castellà 

 

 

Un llibre útil per ajudar-te a comprendre els dolors d’esquena i com evitar-los. Si alguna vegada li ha fet mal el coll 

o l’esquena, ha de saber que no és res excepcional; li passa en alguna ocasió a més del 90% de la població. Però el 

que comença sent banal pot complicar-se; el dolor lumbar és la principal causa de discapacitat a tot el món. 

Aquest llibre explica què són cadascuna de les afeccions de la columna que li puguin diagnosticar, què fer si les 

pateix, com comunicar-se millor amb el seu metge i com assegurar-se de que els tractaments que li proposen són 

els més apropiats pel seu cas concret. El doctor Francisco Kovacs és un dels principals investigadors internacionals 

en aquest camp. Basant-se en un fonament científic sòlid i actualitzat, i en l’experiència acumulada tractant milers 

de pacients, li explica com preservar la salut del seu coll i esquena. Perquè el seu paper com a pacient és tant o 

més important que el deu seu propi metge. 
  

 
  



Parlem de sexe a casa 
Elena Crespi 

 
 

 

 

 

Editorial: Eumo Editorial 

Pàgines: 206 

Idioma: català 

 

 

L’educació sexual i afectiva s’ha d’entendre com una educació per a la vida. Per això és tan important que els 

adults sapiguem donar resposta a la curiositat, els dubtes i les inquietuds dels infants i adolescents que tenim a 

casa. Elena Crespi, psicòloga i assessora en salut sexual, ens fa reflexionar sobre les nostres actituds i habilitats 

psicològiques i socials a l’hora de gestionar el coneixement de la sexualitat i tractar el tema amb els fills. Aquí hi 

trobareu informació sobre els aspectes més rellevants de la sexualitat infantil i adolescent i sobre aquelles 

qüestions ─homosexualitat, embarassos, estereotips de gènere...─ que hem d’aprendre a abordar sense 

prejudicis, amb naturalitat i, sobretot, amb molt d’afecte.  

 

Nens descansats, nens feliços 

Dr. Eduard Estivill 

  
 

 

 

 

 

 

Editorial: Rosa dels Vents 

Pàgines: 272 

Idioma: català  

 

Una guia pràctica per aconseguir que els vostres fills aprenguin bons hàbits a casa, que s'adormin feliços i que es 

llevin descansats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cocina vegana del mundo 

Toni Martínez i Olga Arias 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial: Txalaparta 

Pàgines: 224 

Idioma: castellà  

 

El veganisme va més enllà del que comunament s’ha conegut com a dieta vegetariana i es caracteritza per l’ús 

d’aliments d’origen 100% vegetal. Aquest fet, que a primera vista pot semblar una limitació, ofereix, però, un 

ventall de possibilitats culinàries tan ampli que sorprèn gratament a tothom que s’apropa, per primera vegada, a 

aquest mundillo. I és que l’afany per descobrir nous ingredients, nous sabors i noves tècniques té delicioses 

recompenses. Amb l’avenç del veganisme han anat sortint a la llum moltíssims llibres de cuina vegana, 

generalment centrats en plats del nostre entorn cultural. Partint del respecte, l’empatia i l’amor als animals, el 

present treball, fruit de varis anys d’investigació, moltes hores de cuina i diversos viatges, no es queda aquí, sinó 

que ens obsequia, a través de més de 120 receptes originalment veganes i amb altres adequadament 

“veganitzades”, amb un fascinant recorregut gastronòmic per les tradicions de les diferents cultures del planeta. 

Ens acompanyeu a aquest viatge? 

 

Estrategias y tácticas de marketing 

Josep-Francesc Valls 

  
 

 

 

 
 

 

Editorial: Bresca (Profit Editorial) 

Pàgines: 258 

Idioma: castellà  

 

Partint de les noves tendències en estratègia empresarial i de marketing,  aquest llibre d’empresa exposa com es 

poden formular i dur a terme les pràctiques que permeten assolir els objectius de marketing proposats. El 

consumidor ja pot ser abordat en el seu quilòmetre zero. Directament, sobretot de manera internàutica. Co-crear 

amb ell. Construir conjuntament la proposta de valor. Ajustar-la al preu que desitgi pagar en cada moment. 

Aquesta és la gran revolució del marketing interactiu i social, que ja resulta possible davant d’altres enfocaments 

més indirectes del passat. Així doncs, aquesta obra tracta d’identificar l’entorn del client i les seves xarxes. I per 



desenvolupar la relació amb ell, teixir posteriorment la proposta estratègica i l’operativa. Aquí reivindiquem la 

part estratègica del marketing, una mica estomacada durant els últims anys, si es desitja  assolir l’èxit en 

l’operativa. El llibre es complementa amb una introducció a les relacions entre el manegement general i el 

marketing. D’aquesta manera, es revisen les aportacions més interessants dels grans pensadors des de 

Schumpeter a Kotles passant per Porter, Minzberg, Drucker o Hamel, entre altres. Igualment, en l’últim capítol es 

tracta la planificació, el lideratge i el control del pla com l’única via d’assolir els resultats fixats. 

 

Clac, gravem, Geronimo Stilton 

Geronimo Stilton 

  
 

 

 
 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 48 

Idioma: català  

 

Una aventura de pel·lícula amb Geronimo Stilton! Ens traslladem als orígens del cinema, amb les primeres 

projeccions dels Lumière. Sembla que tot rutlla fins que apareixen els malvats Gats Pirates, que volen robar 

aquest nou invent que canviarà el món. 

 

L’estrany cas de la rata pudent 

Geronimo Stilton 
 
 

 

 
 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 128 

Idioma: català  

 
 

Per resoldre el misteri hem de baixar al Món de Sota, on un exèrcit de rates de claveguera, que a més són 

guerreres, es preparen per conquerir la ciutat... Tornar al Món de Sobre serà una autèntica aventura! 

 

 

 

 

 



Bat Pat: l’esquelet gegants 

Roberto Pavanello 
 
 

 

 

 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 96 

Idioma: català  

 

Ajuda Bat Pat a enfrontar-se a un poderós enemic esquelètic, però gegant! Alguna vegada heu sentit a parlar de 

les illes Òrcades? Amb aquest nom, els meus amics i jo estàvem convençuts que hi trobaríem orcs 

esgarrifosos, però vam topar amb una criatura encara més espantosa! Un esquelet gegant... i, a més, sense cap! 

 

 

En Teo i els seus amics 

Violeta Denou 
 
 

 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 22 

Idioma: català  

 

Vols conèixer els amics d'en Teo? En Teo i els seus amics juguen a tot tipus de jocs a l'aire lliure: fan volar estels, 

fan curses de patins i fins i tot han muntat una paradeta. Però, de sobte, es posa a ploure. Quina llàstima, s'ho 

estaven passant tan bé... Tot i així, tots junts descobreixen jocs per passar-ho bé dins de casa. 

 

La Lola vola 

Wilfried Von Bredow 
 
 

 

 

 

 

Editorial: Takatuka 

Pàgines: 32 

Idioma: català  

 
Hi ha situacions que poden acabar malament, i per això els pares i els adults adverteixen contínuament la 

mainada. En La Lola vola i altres històries horripilants els nens i les nenes es divertiran amb aquestes set 

situacions quotidianes, familiars, portades a l’extrem en les seves conseqüències, explicades amb versos àgils i 



il·lustracions gracioses. En la tradició de l’Struwwelpeter alemany (traduït al català com Pere el Grenyut), una 

sèrie de divertides històries alliçonadores, reals com la vida mateixa, però amb un resultat inesperat: la petita Lola 

i les seves esbojarrades carreres amb bicicleta, l’Enric terroritzant el parc infantil, la Lisa que no es vol rentar les 

dents o en Valentí que es deixa anar de la mà de la seva mare. Set històries fantàstiques i esgarrifoses per a nens 

valents i adults porucs, o a l’inrevés. 

La mar salada 

Maria Àngels Gardella 
 

 

 

 

 

Editorial: Brau Edicions 

Pàgines: 24 

Idioma: català  

 
Contes per explicar és una col·lecció que recull contes de la tradició oral catalana i que ara, com a conte infantil, 

estan pensats perquè un adult els expliqui als nens. De llenguatge planer, pensant en l’infant, combinen text amb 

il·lustracions senzilles i elegants. El conte narra les peripècies d’un molinet màgic que, utilitzat amb prudència, 

beneficia a qui el posseeix però que pot ser molt perillós si cau en mans d’imprudents i forassenyats. El seu mal ús 

acabarà convertint en salada l’aigua del mar. 

 

Tal com ets, ets el millor! 

Wilfried Von Bredow 
 
 

 

 

 

 

Editorial: Takatuka 

Pàgines: 32 

Idioma: català  

 
Hi ha gent insatisfeta amb la seva aparença, que preferiria tenir els cabells arrissats o els ulls blaus, ser més 

musculosa o més alta o més baixa, tenir la pell més morena o menys fosca... I tal com ens mostra Nadia Budde, 

aquests desitjos poden ser tan variats com persones i gustos hi ha. Tota la família, els amics i els coneguts es 

presenten en aquest atractiu i acolorit àlbum infantil per parlar-nos de les coses que els agradaria canviar de la 

seva aparença, des de l‛oncle Lluís que «vol tenir el pèl tot llis» al veí, el senyor Aram, a qui «li sobren set 

quilograms», tot passant pel gosset Patraques, a qui «no li agraden gens les taques». Els de la colla dels nois 

«volen ser superherois», però són tant lluny de semblar-ho com les veïnes de l’escala d’esdevenir «belles fades».  

I finalment és l’oncle Marçal, a qui «l’aparença li és igual» i que passa de tanta tonteria qui encerta i simplement 

ens aconsella: «Tal com ets, ets el millor!». 



 

La cigala i la formiga 

Anna Grau 
 
 

 

 

Editorial: Combel 

Pàgines: 24 

Idioma: català  

 
Quatre històries de fa molt temps, que tenen relació amb les estacions de l'any: cistells de maduixes de 

primavera, formigues que treballen a l'estiu, oloreta de castanyes i moniatos torrats a la tardor, i boscos d'avets 

coberts de neu a ple hivern. Narracions que ens faran reflexionar sobre actituds tan humanes coml'estimació, el 

deure i la responsabilitat, el companyerisme i la necessitat de sentir-se útil. 

 


