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Tres dies i una vida 
Pierre Lemaitre 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
Editorial: Bromera 

Pàgines: 224 

Idioma: català 

 

Nadal del 1999. Davant d’Antoine, de 12 anys, el veí remata el seu gos ferit, acte que deixa el nen trasbalsat per 

l’estima que sentia per l’animal. Uns dies després, fruit d’aquesta esfereïdora escena, Antoine, posseït per la ira i 

encegat per la ràbia, ataca fatalment un amic. 

El nen queda devastat pel que ha fet, pel pànic i el desconcert que li genera l’aterridora imatge del company. 

Podrà amagar el crim que ha comès sense voler? Durant els dies següents, la por i l’ansietat que pateix són 

indescriptibles. El cercle s’estreny, i cada hora que passa l’acosta més a la seva detenció. Però un esdeveniment 

imprevist farà que la situació canviï d’una manera inimaginable. 

Confirmat ja com un dels mestres del thriller, Pierre Lemaitre torna amb el seu estil inconfusible −punyent, 

directe, absorbent− per mostrar-nos els camins més foscos de la ment humana. 

 

 

La espía 
Paulo Coelho 
 

 

 

 

 

Editorial: Planeta 

Pàgines: 216 

Idioma: castellà  

 

El seu únic delicte va ser ésser una dona lliure. 

«No sé si en el futur se’m recordarà, però si fos així, que ningú em vegi com a una víctima, sinó com a algú que 

mai va deixar de lluitar amb valentia i va pagar el preu que li va tocar pagar», va dir Mata Hari sense imaginar si 



més no que acabaria convertint-se en una llegenda. Quan falta molt poc perquè es compleixi el centenari de la 

seva mort, Paulo Coelho aprofundeix de manera magistral en la vida d'una de les dones més fascinants i 

desconegudes de la Història. Sensual, forta i contradictòria, Mata Hari s'ha convertit en una icona per enfrontar-

se als cànons de la seva època i lluitar per ser una dona independent i lliure en un món convuls. La exòtica Java, 

l'efervescent París de la Belle Époque i el Berlín de la Primera Guerra Mundial són els escenaris en els quals 

aquesta dona indomable defensà els seus somnis fent bandera de les paraules que de petita li repetia la mare: 

«Fins i tot els arbres més alts procedeixen de llavors petites ». 

 

 

 
El secreto de Gray Mountain 
John Grisham 

 

  

 

 
 

 

Editorial: Plaza & Janes Editors 

Pàgines: 480 

Idioma: castellà 
 

 

Després de perdre la feina en un prestigiós bufet d'advocats, una jove s'implica en la defensa d'un paisatge en 

risc, en un territori sense llei. 

La nova heroïna de Grisham és una caixa de sorpreses. 

Fa una setmana Samantha Kofer treballava en una prestigiosa firma d'advocats de Nova York. Ara treballa gratis 

en una assessoria legal per a clients sense recursos en una petita ciutat de Virgínia. La caiguda de Lehman 

Brothers va suposar per a ella la pèrdua de la feina, de la seguretat i del futur. El seu món no té res a veure amb la 

seva vida passada de peixos grossos i bons desorbitats. 

En l'actualitat s'enfronta a clients reals amb problemes reals a les terres del carbó, on la llei és diferent, i  defensar 

la veritat significa posar en perill la seva vida. El seu nou cap es dedica a demanar a les companyies mineres per 

les destrosses mediambientals que estan devastant la comarca, i molta gent l'odia per això. La vida de Samantha 

ha donat un gir de 180 graus. 

 

 

 

 

 

 



Jardí a l’obaga 
Blanca Busquets 
 

 

 

 
 

 

Editorial: Proa S.A. 

Pàgines: 256 

Idioma: català 

 

Una història de mentides familiars, pors inconfessables i una enyorança que no s’apaga mai. 

Els Torralba són una família barcelonina que als anys trenta es fan una casa amb jardí al poble de la Carena. 

L'Aniol, el seu masover, ens explica la història d’aquesta família i la seva pròpia, des d'aleshores fins avui dia. Les 

relacions entre una família amb diners i una família d’humils masovers no sempre haurà estat fàcil. I menys si hi 

ha hagut pel mig una història d’amor truncada i secreta. Tot i l’harmonia aparent i l’adaptació a uns temps 

canviants, el lector anirà trobant indicis inquietants, punts d’alarma, i no podrà fer altra cosa que imaginar fets 

terribles que contrastaran terriblement amb l’estampa idíl·lica que un passejant podria tenir de la Carena. 

 

 
La sal de la tierra  
Daniel Wolf 

  

 

 

 

 

Editorial: Grijalbo 

Pàgines: 816 

Idioma: castellà 

Una apassionant novel·la històrica d'ideals i amor que mostra un magnífic retrat de la societat medieval del segle 

XII. Ducat d'Alta Lorena, 1187. Després de la mort del seu pare, el jove mercader de sal Michel de Fleury es fa 

càrrec dels negocis familiars. Són temps difícils per als comerciants, ja que l'avarícia del clergat i el despotisme de 

la noblesa graven amb abusius impostos als mercaders i sumen el poble en la misèria. És llavors quan el carismàtic 

Michel decideix desafiar els poderosos per canviar les opressives lleis del comerç i abanderar les ànsies de 

llibertat d'un poble. Les seves mesures, revolucionàries per l'època, l'envolten en una mesquina lluita de poders. 

Així que, quan proposa construir un pont alternatiu per evitar les taxes dels senyors feudals, els seus enemics 

faran tot el possible per derrotar-ho, fins al punt que veurà perillar la seva vida i la de la dona a la que estima ... 

  



A punt d’estrena 

Maria Carme Roca 

 
 

 

 

 

 
 

Editorial: Columna 

Pàgines: 576 

Idioma: català 

 

L’Eulàlia Rovira és una maniquí barcelonina cotitzada i de referència. La seva vida personal, en canvi, és un enfilall 

de desencerts. Per això ha decidit separar-se del marit, que cada dia que passa descobreix que se li fa més 

desconegut i inquietant.  

Com ha arribat a aquesta situació? Encara que de portes enfora ara sembla que la vida li somrigui, n’ha passat de 

tots colors amb una infantesa malaltissa, la guerra civil i una família difícil que es divideix entre Barcelona i 

Manresa. Però si la seva àvia, que viu ancorada en el passat, guarda un secret, ella sempre ha tingut un somni des 

de petita: el desig de convertir-se en una gran maniquí. I és que des que té ús de raó, l’Eulàlia s’ha interessat pel 

món de la confecció i les passarel·les, i es quedava extasiada llegint les pàgines de la revista il·lustrada Jorba. Les 

circumstàncies la duran a treballar de dependenta a Can Jorba i a participar en les desfilades de prêt-à-porter que 

el magatzem organitza per mostrar els models que s’hi confeccionen. I, per què no admetre-ho, l’elegància 

natural que captiva els creadors de moda li permetrà fer les primeres passes cap a una vida plena de somnis i 

il·lusions a punt d’estrena. 

A punt d’estrena ens parla de la dificultat de conviure, de passions contraposades i del preu a pagar quan es 

persegueixen els ideals propis. 

 

El regal de la comunicació 
Sebastià Serrano 

 

 

 

 

 

Editorial: Ara llibres 

Pàgines: 128 

Idioma: català 

 

 



El regal de la comunicació és una reflexió lúcida i original sobre les maneres que tenim de comunicar-nos, però és 

també una eina fonamental per aprendre a escoltar els altres, dominar les emocions, observar el món que ens 

envolta i descobrir valors tan essencials com la lleialtat, el respecte, la confiança o l’amistat. Com diu Sebastià 

Serrano, davant de qualsevol crisi, personal, familiar, laboral o social, quan noteu que la pluja fina de l’ansietat 

que els núvols de la incertesa deixa caure sobre vosaltres ja us ha empapat, obriu les portes i sortiu a cercar la flor 

de la comunicació. En aquest llibre hi trobareu alguns dels racons on habita aquesta preciosa flor. 

 

Ferran el Catòlic 
Ernest Belenguer 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial: Edicions 62 

Pàgines: 408 

Idioma: català  

 

Un monarca decisiu davant la cruïlla de la seva època.  

 

Com parlar bé en públic  
Joana Rubio 

 
 
 
 
 

 
 

Editorial: La Butxaca 

Pàgines: 240 

Idioma: català 

En aquest llibre hi trobarem moltes eines que ens podran ajudar a parlar bé en públic. És un llibre, el qual ens 

dona tot un seguit d'eines, que ens ajuda i ens guia per ser un bon orador: a tenir una bona tècnica, perdre el 

pànic, recursos per preparar-se bé el discurs, per guanyar-te l'auditor i moltes coses més. 

 

 

 

 



Harry Potter i el llegat maleït 
J.K. Rowling 

 

 

 

 

Editorial: Empúries 

Pàgines: 480 

Idioma: català 

 

Harry Potter i el llegat maleït és la vuitena història en la sèrie de Harry Potter i la primera història oficial de Harry 

Potter que s’ha portat al teatre.  

Ser Harry Potter no ha sigut mai senzill, i continua sense ser-ho ara que és un empleat carregat de feina a la 

Conselleria d’Afers Màgics, marit i pare de tres fills en edat escolar. 

Mentre en Harry ha de conviure amb un passat que es resisteix a quedar enrere, el seu fill petit, l’Albus, intenta 

alliberar-se del pes d’un llegat familiar que no ha volgut mai. Però de cop el passat i el present es conjuguen de 

manera sinistra, i pare i fill descobreixen una veritat desagradable: a vegades el mal sorgeix als llocs més 

inesperats. 

  

 

Els transports 
Charlotte Ameling 

 
 

 

 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 22 

Idioma: català 
 

Cotxes, motos, avions? i fins i tot submarins! Amb aquest llibre animat amb pestanyes coneixeràs tot tipus de 

vehicles- 

Desplega l’escala del camió de bombers, segueix l’enlairament d’un coet espacial o acompanya un helicòpter de 

rescat, entre moltes altres activitats per divertir-te i aprendre. Gràcies al seu contingut pràctic, interactiu i a les 

nombroses il·lustracions, els nens descobriran com ens movem per aigua, terra i aire.  

 

 

 

 



Gol. A l’atac 
Luigi Garlando 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial: La Galera 

Pàgines: 168 

Idioma: català 

 

La segona volta del campionat no podia començar pitjor:  en Loris, que ha tornat en forma després de la lesió, ja 

ha marcat un reguitzell de gols, i els Falcons del Martell continuen fent joc brut... Per sort, les Olives i els Raïms 

estan més units que mai: els entrenaments conjunts i unes estratègies sorprenents els acosten cada vegada més a 

la possibilitat d'accedir a les semifinals! 

 


