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Els consells del colom 
Stephen Kelman 

 
  
 

 

 
 

 
Editorial: Edicions Proa S.A. 

Pàgines: 272 

Idioma: català 

 

 

Una mirada tendra i crítica sobre la dificultat de créixer entre bandes urbanes, a través de la veu única de Harri, 

un nen detectiu d’onze anys. L’humor, la força i l’efervescència del narrador –un heroi dels nostres temps– hauria 

de convertir aquesta novel·la en un clàssic. Daily Mail Harrison Opoku té onze anys. Fa poc que ha arribat a 

Anglaterra amb la seva mare i la seva germana gran, la Lydia, i s’han instal·lat a Dell Farm, un suburbi al sud de 

Londres. A Ghana s’hi han quedat el seu pare, la seva germana petita, l’Agnes, i l’àvia. En Harri és el més ràpid de 

la classe i el que més li agrada és fer curses amb les seves Adidas falses. Viu feliç, ignorant la duresa del món que 

l’envolta i, a poc a poc, va absorbint els elements nous i desconeguts de la seva nova vida a la ciutat. Però la vida 

d’en Harri canvia per sempre quan un noi del barri apareix assassinat. Els testimonis guarden silenci, i en Harri 

decidirà, juntament amb el seu amic Dean, esbrinar què ha passat, però posarà en perill, sense saber-ho, la fràgil 

teranyina que la seva mare ha teixit al voltant de la seva família per mantenir-la allunyada del perill.  “Llavors em 

vaig quedar ben quiet per si un colom se’m cagava a sobre, però va passar de llarg. No sé si era el meu colom, era 

massa lluny. A Anglaterra les cagarades d’ocell porten bona sort. Tothom ho diu.” 

 

 

La maledicció dels Palmisano 
Rafel Nadal 

 
 
  
 
 

 

 

 

Editorial: Columna Edicions S.A. 

Pàgines: 384 

Idioma: català 

 



Una extraordinària novella d'alt contingut emocional que narra la peripècia d'un home, en Vitantonlo, marcat per 

un destí cruel: ser el darrer representant masculí d'una nissaga familiar trencada per la mort durant la Primera 

Guerra Mundial de tots els homes de la família. El tractament d'un tema central, profund i universal, la 

predeterminació del destí i la força de l'amor que s'imposa a la fatalitat, a la violència, a la guerra. 

Ambientada a la Pulla, la capital de la qual és Bari, a Itàlia. Molt mediterrània, completament assimilable als 

nostres paisatges. Un recorregut històric per les idees socials i polítiques que van marcar aquells temps, a través 

de la presentació d'episodis narrats amb una càrrega intimista i simbòlica molt expressiva, que vénen a recollir el 

sentiment d'una època. 

 
 

El secret de Vesalius 
Jordi Llobregat 

 

 

  

 
 

 

Editorial: Columna Edicions S.A. 

Pàgines: 544 

Idioma: català 
 

El món editorial es rendeix davant El secret de Vesalius.  

Barcelona, maig del 1888. Al cap de pocs dies d'inaugurar-se la primera Exposició Universal del país, apareixen els 

cossos horriblement mutilats de diverses noies. Les seves ferides recorden una antiga maledicció de la ciutat 

oblidada durant molt de temps. En Daniel Amat, jove professor resident a Oxford, rep la notícia que el seu pare ha 

mort, fet que l'obliga a tornar a Barcelona després d'anys d'absència. A partir d'aquest moment, es veurà 

arrossegat a la persecució d'un despietat assassí mentre s'enfronta a les conseqüències del seu propi passat. En 

Bernat Fleixa, reporter del Correo de Barcelona, l'únic interès del qual és aconseguir una notícia que el faci famós,i 

en Pau Gilbert, un enigmàtic estudiant de medicina que oculta un inesperat secret, s'uniran a l'Amat a la recerca 

d'un antic manuscrit anatòmic que pot canviar la història del coneixement i que resulta ser el principal objectiu de 

l'assassí. 

 

 

 

 

 

 



La filla estrangera 
Najat El Hachmi 
 

 

 

 
 

 

Editorial: Edicions 62 

Pàgines: 216 

Idioma: català 

 

Premi BBVA Sant Joan. La filla estrangera narra la història d'una jove nascuda al Marroc i crescuda a Catalunya i 

la complexa realitat cultural, social i personal que comporta la condició d'immigrant, especialment pel que fa als 

xocs en la relació amb la seva mare. 

Articulada com un monòleg en què la protagonista, una noia brillant que acaba de sortir de l'institut, explica com 

viu amb la seva mare en una ciutat de l'interior i ha de decidir com afrontar el futur: marxar a Barcelona i 

desenvolupar el seu talent o acceptar un matrimoni arreglat amb el seu cosí. 

 

 

Els aliats de la nit 
Roser Caminals 
 

 

  

 

 

 

Editorial: Edicions 62 

Pàgines: 348 

Idioma: català 

 

 

Barcelona, 1941: en Fede entra a treballar com a comercial d'una casa farmacèutica alemanya, feina que el du a 

viatjar per tot Catalunya i especialment a Andorra, cau fronterer neutral on en aquells anys convulsos 

coincideixen espies alemanys, anglesos, vells republicans i pròfugs centreeuropeus que volen fugir del nazisme.  

A contracor, en Fede es veurà involucrat en una trama d'espionatge per desemmascarar els abusos del feixisme 

amb la qual s'intentarà salvar un grapat de pròfugs centreeuropeus. Ambientada en els primers anys 40 del segle 

XX, en el context bèl·lic mundial, quan semblava que els nazis s’apoderarien d’Europa, la novel·la Els aliats de la 

nit narra les peripècies de diversos personatges catalans, espanyols i centreeuropeus en aquests anys foscos. 

Plena d'agents secrets, contrabandistes i gent de pas que volia fugir del nazisme, Roser Caminals recrea les vides 

d'uns herois anònims en uns temps convulsos. 

 

 



 

Mare i filla 

Jenn Díaz 

 
 

 

 

 
 

Editorial: Amsterdam Llibres 

Pàgines: 192 

Idioma: català 

 

Una novel·la coral sobre les coses que són la vida. Sobre els lligams familiars, les cambres pròpies, les cases amb 

jardí i les cases en penombra. Sobre les mares, les filles, les germanes i les paraules i els silencis que les apropen o 

les separen. Sobre els móns masculins habitats per dones i les frases fetes que els expliquen i els perpetuen. 

Una novel·la sobre dones enamorades, dones que mesuren l’amor, dones que es fan grans i dones que busquen i 

no troben, o troben i no ho saben. 

 

Adolescentes «Qué maravilla» 

Eva Bach Cobacho 

  

 

 

 

 

 

Editorial: Plataforma 

Pàgines: 165  

Idioma: castellà 

 

De vegades són una meravella i altres vegades “quina meravella”. Partint d’una sèrie d’enunciats molt suggerents 

i del seu propi testimoni, l’autora –pedagoga i mare– va desgranant idees clares, valentes i profundes, que són de 

gran ajuda i suposen un extraordinari reconstituent anímic per pares i mares d’adolescents.  

L’adolescència dels fills és ingrata i encantadora a la vegada, però la majoria de pares i mares la patim més que no 

pas la gaudim. Sovint ens sobrepassen els dubtes, les pors, les dificultats per dialogar amb ells d’una manera 

propera, per marcar unes normes clares, per aconseguir que ens respectin i ens facin cas... També perdem els 

papers amb facilitat o arribem al límit de la nostra paciència i ens venen ganes de tirar la tovallola. 

Tot això és molt normal i passa a les millors famílies. Tot i així, si aconseguim conjugar l’autoritat que com a pares 

i adults ens correspon, amb la tendresa que fa falta per arribar als seus cors, serem capaços de portar i viure molt 

millor l’adolescència dels nostres fills. 

 



La bellesa de sentir 

Eva Bach 

  
 

 
 

 

 
 

 

Editorial: Plataforma 

Pàgines: 194 

Idioma: català  

 

Parlem molt d’emocions, però les comprenem poc encara. Com a éssers humans, les hem de conèixer millor i 

aprendre a transformar-les en sensibilitat. Perquè, com assenyala l’autora, la transformació que fa falta al nostre 

món no serà fruit únicament de ments brillants. Necessitem també cors oberts i mirades lliures de miopies 

emocionals. Les millors decisions futures seran obra de persones amb exquisida sensibilitat. Amb un text que ens 

acarona delicadament per dins i ens va calant com pluja fina, l’autora ens guia de les emocions a la sensibilitat. 

Perquè experimentar emocions és humà, però no sempre és sinònim de sensibilitat ni d’humanitat. I saber molt 

ens lluirà poc si vivim desconnectats del propi cor. Dividit en dues parts, la primera s’adreça als adults en general. 

Amb exemples molt il·lustratius, ens proposa 12 passos per transformar les emocions naturals o primàries, que 

ens són pròpies com a espècie, en sentiments savis, lúcids i sublims que ens revesteixin de sensibilitat, humanitat 

i bellesa. La segona part està dedicada a un gran tresor de la humanitat: els nens i les nenes, i les seves famílies i 

educadors. Eva Bach ens ofereix una proposta del tot inèdita.  Ens explica què necessiten els nens per créixer 

emocionalment sans i aprendre a connectar amb els seus sentiments. 

 

Por amor a mi familia 
Eva Bach i Cecilia Martí 

 
 
 

 

 

 

 
 

Editorial: Plataforma 

Pàgines: 168 

Idioma: castellà 

 

Com obrir el cor als nostres pares, als nostres avis, als nostres fills..., quan la vida ha sigut dura i complicada? Com 

s’integra el que és difícil? Com trobar un bon lloc pel que ens fereix, ens irrita o ens desassossega?  No hi ha una 



única resposta, però l’Eva Bach i la Cecilia Martí han aconseguit un treball molt bonic, inspirador i de gran utilitat: 

una obra que ens brinda claritat, força i serenitat. 

A través de les seves cartes, ens conviden a reflexionar sobre com estimar el nostre origen i assumir-lo tal i com 

és. En una conversació amena, dolça, entretinguda i sabia, il·luminen el que sovint no veiem en les relacions entre 

pares i fills, ens recorden la dignitat de ser el que som i ens ajuden a calmar-nos davant les exigències de models 

idealitzats o rígids. Les paraules són un bàlsam per l’ànima quan porten missatges de vida. I aquest llibre està ple 

d’esperança, respecte i vitalitat. 

 

Sense sortida 
Rafael Vallbona 
 

 

 

 

Editorial: Cruïlla 

Pàgines: 160 

Idioma: català 

 

La Juana i la Rosa són dues amigues que veuen com el seu barri de sempre canvia: una mala mirada pot provocar 

una batalla campal, antics companys d'institut es rapen el cap i diuen que cal fer fora els immigrants... Accepten 

les coses com són o reaccionen? Un dia són testimonis d'un fet gravíssim i prendran partit, i la vida se'ls 

complicarà. 

 

Les llàgrimes de la Caputxeta 
Beate Teresa Hanika 

 
 

 

 

 

Editorial: Takatuka 

Pàgines: 178 

Idioma: català 

 

 

Ell l’anomena «Caputxeta Vermella» quan la veu baixar per un carrer amb un cistell penjat al manillar de la 

bicicleta. Caputxeta Vermella, perquè al cistell hi porta menjar i vi per al seu avi, que fa veure que es troba sol. 

Caputxeta Vermella, perquè el camí per sortir del bosc és fosc i costerut. Caputxeta Vermella, perquè fa molt de 

temps que el llop la té dominada. Beate Teresa Hanika narra amb molta sensibilitat la història d’una noia que està 



passant un mal tràngol, però parla també d’una amistat tan gran com el cel i d’un primer amor tan tendre i delicat 

com una pluja de neu. 

 

Cal fer deures?  

Mares i pares que ajuden a aprendre 

Jaume Funes 

  
 

 

 

 

Editorial: EUMO 

Pàgines: 236 

Idioma: català  

 

Jaume Funes reflexiona sobre com educa l'escola i com eduquem les famílies. D'una manera serena i informada, 

ens convida a repensar què significa educar avui, dins de l'aula i sobretot a fora. Aquest llibre va sobre els deures, 

sí: quins deures cal que facin els nostres fills, quin sentit tenen en relació amb l'aprenentatge que esperem d'ells, 

quines aportacions hi pot fer la família, etc. Però, sobretot, aquest llibre vol ser una ajuda per a mares i pares que 

s'impliquen en el procés de creixement i maduració dels seus fills. 

 

El cuiner tenaç 

Jordi Cruz 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

Editorial: Rosa dels Vents 

Pàgines: 160 

Idioma: castellà  

 

 

Els ingredients que conformen l'èxit de Jordi Cruz, un dels cuiners més innovadors i populars de l'actualitat. 

En un món tan competitiu com el de la cuina, Jordi Cruz destaca com a exemple d'èxit que transcendeix els fogons 

i es transforma en el d'una persona joveníssima que en molt pocs anys ha aconseguit varies estrelles Michelin i ha 

creat un estil únic com a cuiner i comunicador. 

Què s'amaga rere aquest èxit? Jordi Cruz ens explica a El cuiner tenaç com va descobrir la seva vocació quan tan 

sols era un nen de 7 anys, com va enfocar la seva formació i l'estratègia que l'ha ajudat a convertir-se en un dels 

cuiners més admirats. Ens introdueix, també, en la seva filosofia per a afrontar la innovació i la creativitat i els 

secrets per mantenir un equip motivat i fidel. 

 



Aquest llibre ens descobreix que rere l'èxit de Jordi Cruz hi ha una tenacitat incansable i un compromís amb el seu 

ofici, a més d'una ambició per, partint de la tradició, fer sempre alguna cosa nova. 

 

Formatges: Els 50 millors de Catalunya 

Natàlia Nicolau 

  
 

 

 
 

 

Editorial: Cossetania 

Pàgines: 144 

Idioma: català 

 

En aquest recull hi trobaràs els millors formatges d'una selecció de 50 formatgeries de Catalunya. Totes elles ens 

desperten admiració per la seva forma de fer, pel seu entorn, o bé pels formatges elaborats des d'una forma més 

tradicional a una de més atrevida. Totes les formatgeries tenen un motiu per a ser escollides i anomenades en 

aquest llibre. Els formatges han estat classificats en 5 categories que defineixen el seu tarannà atès a la 

personalitat de formatger i formatge. Esperem que arribeu a gaudir del paisatge i natura que aquests formatges 

representen i desitgem que us enamoreu d'ells tastant ni que sigui un bocinet del que per a nosaltres signifiquen. 

 

Divina Comèdia. Infern 

Dante Alighieri 

  
 

 

 
 

 

Editorial: La Butxaca 

Pàgines: 432 

Idioma: català  

 

La Divina Comèdia es presenta com una narració que inclou tots els sentits de la vida, de la història i del conjunt 

de coneixements del seu temps. El seu propòsit era mostrar el camí de la felicitat, que passava per dos estadis 

previs a l’entrada al Paradís. En aquest camí, l’home ha de ser acompanyat per la raó humana, representada per 

Virgili, i per la revelació, que personifica Beatriu. El text que aquí presentem inclou només el primer dels estadis: 

L’infern. Un indret ple de foc i de dolor, on abunden les tortures i la por. 

 

 

 



Robots 

Elena García 
 
 

 

 
 

 

Editorial: La Catarata 

Pàgines: 112 

Idioma: català  

 

L’era dels robots al servei de l’home ha arribat. Seran part de la nostra vida quotidiana: a casa, a la feina, al carrer, 

i inclús formaran part del nostre propi cos. Però els robots estan preparats per formar part de les nostres vides? I 

nosaltres per confiar i conviure amb ells? Poden ser més intel·ligents que un humà? Aquest llibre pretén apropar 

els robots a les persones, desxifrant tota la seva complexitat a través d’una analogia amb el propi ésser humà, 

desfent alguns mites i fugint de la ciència ficció amb la finalitat d’entendre el funcionament d’un robot, la seva 

capacitat de prendre decisions, com aquest pot contribuir a millorar la nostra qualitat de vida i què podem 

esperar d’ell. 

 

Córrer per ser lliure 

Núria Picas 
 
 

 

 

 

Editorial: Columna Edicions S.A. 

Pàgines: 250 

Idioma: català  

 

A vegades hem de vigilar el que somiem, perquè pot esdevenir realitat. 

Campiona del món de la Ultra Trail World, Núria Picas s'ha convertit en un referent per a esportistes, amants de la 

natura i tot tipus de persones que admirin l'esforç de superació. En aquest relat en primera persona, emotiu i 

emocionant, narra el seu recorregut esportiu des de la seva filosofia de vida, basada en la perseverança, la 

mentalitat positiva i la força de voluntat per superar obstacles. Una esportista compromesa i un exemple de 

passió i seny davant els grans reptes. 

 

 

 

 



Jo també vaig ser dins la panxa de la mama? 

Dagmar Geisler 
 
 

 

 

 

 

Editorial: Juventud 

Pàgines: 36 

Idioma: català  

 

Saber d’on venim, hi ha res més apassionant? Aquest llibre afavoreix el diàleg amb els nens sobre aquest 

important tema i explica, amb tacte i sensibilitat, de manera clara i apropiada, com d'una minúscula cèl·lula neix 

un ésser humà. 

 
 

El camí de la Lua 

Pierre Culliford “Peyo” 
 
 

 

 

 

 

Editorial: Base 

Pàgines: 46 

Idioma: català  

 

Tres Barrufets assisteixen a un torneig de cavallers a una ciutat humana a la que han anat a cercar algunes 

espècies pel Barrufet Cuiner. Allà, però, s’aficionaran a un dels vicis dels humans, les apostes, que aviat 

contagiaran a la resta de Barrufets obligant al Gran Barrufet a prendre mesures. 

 

Els tres porquets 

Meritxell Martí 
 

 

 

 

 

Editorial: Combel 

Pàgines: 10 

Idioma: català  

 

Una visió moderna i sintètica d'un dels contes clàssics més populars: Els tres porquets. Cinc escenaris pop-up que, 

com en un teatrí, representen l'essència i la màgia del conte tradicional. 



Quan l’home més fort del món agafa el telèfon, tothom el 

confon amb la tieta Encarna 

Roser Rimbau 
 

 

 

Editorial: Takatuka 

Pàgines: 32 

Idioma: català  

 

L’home més fort del món s’ha d’enfrontar cada dia a les limitacions que li imposen l’edat i l’alçada. Quan agafa el 

telèfon el confonen amb la tieta Encarna, sempre ha de pujar a peu a casa perquè no arriba al botó de l’ascensor, 

es mareja quan va en cotxe, el bròquil li fa pànic i no li agrada gens que li tallin els cabells. 

Però res d’això impedeix que se senti l’home més fort del món i que de gran vulgui ser el bomber més valent de 

tots. 

 
 


