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El camí dels perfums 
Cristina Caboni 

 
  
 
 
 
 

 
Editorial: Edicions 62 

Pàgines: 448 

Idioma: català 

 

Novel·la traduïda a 20 idiomes, amb gran èxit a Itàlia.  

L’Elena no es refia de ningú. Ha perdut tota la confiança i ja ni tan sols creu en l’amor. Només aconsegueix trobar 

sentit a la vida quan crea nous perfums. Fa segles que les dones de la seva família produeixen fragàncies seguint 

l’art antic, un do que s’ha transmès de generació en generació. Les olors els parlen de les esperances ocultes de 

les persones i són un camí d’entrada als seus cors: l’iris promet confiança, la mimosa porta la felicitat, la vainilla 

protegeix, la ginesta ajuda a no donar-se mai per vençut...   

Ara que el destí la posa a prova, l’Elena sap quin camí ha de seguir. Un camí que la du a París, a una de les 

perfumeries més reconegudes de la ciutat. En poc temps, les creacions de l’Elena destaquen perquè és l’única que 

sap expressar els desitjos més profunds. Ella és l’única capaç de crear el perfum adequat per recuperar l’amor 

perdut, per superar la timidesa, per retrobar l’equilibri o la serenitat. L’Elena, però, encara no ha aconseguit 

trobar l’essència que li ha de permetre fer les paus amb el passat, encarar el futur i complir el somni de reobrir 

l’antiga perfumeria de l’àvia. 

 

 

L’amant de Picasso 
Isabel-Clara Simó 

 
 
  
 
 

 

 

Editorial: Bromera 

Pàgines: 192 

Idioma: català 

 



«Ell m'ha pintat, m'ha esculpit, m'ha dibuixat desenes de vegades...», escriu Fernande Olivier a Gertrude Stein 

l'any 1908 sobre Pablo Picasso. Olivier va ser una de les primeres parelles sentimentals del pintor, amb qui va 

compartir un període clau per a la història de l'art. Al seu costat, Olivier va viure l'efervescència cultural i vital 

d'aquell París on produïa l'esclat de l'avantguarda. Amb ell, va viatjar a Horta de Sant Joan, on Picasso va 

descobrir un paisatge clau per a la seva obra. I sense ell, anys a venir, la bella Fernande, com li deien alguns, 

seguiria recordant el temps compartit. 

 

 

 
Quan siguis lliure 
Maria de la Pau Janer 

 

 

  

 

 

Editorial: Columna Edicions S.A. 

Pàgines: 480 

Idioma: català 

 

Una història de solidaritat entre dones per conquerir la seva llibertat. Quan siguis lliure és una història de 

solidaritat entre dones, que fan front a l'adversitat i no es rendeixen mai en el camí de l'alliberament. Des dels 

palaus i els jardins del Bagdad mític fins als escenaris inhòspits, el relat ens condueix a través de tot tipus de 

proves, com les passions desfermades, les promeses que meravellen, el desamor que pot paralitzar, l'infortuni, la 

traïció i sobretot la rebel·lia. Però no hi ha res tan poderós com la consciència d'haver de complir un pla elaborat 

segles enrere, la força de saber que ets la baula imprescindible perquè el somni es compleixi... 

 

 

 

La maestra de la laguna 
Gloria V. Casañas 
 

 

 

 
 

 

Editorial: Grijalbo 

Pàgines: 656 

Idioma: castellà 

 



Argentina, 1870. Una jove Bostoniana, valenta i avançada al seu temps, desembarca a Buenos Aires disposada a 

viatjar a un dels pobles més remots de la pampa argentina per alfabetitzar als nens d’aquell lloc. 

En un entorn aspre i ple de perills, la mestra s’enfronta als prejudicis i a la injustícia social, a la crueltat de la 

guerra i a les epidèmies; mentre descobreix l’amor. 

Atrapada en un món on les normes s’escriuen amb sang i on la injustícia s’apodera dels més dèbils, la jove mestra 

comprendrà que l’amor, la lleialtat i els ideals poden ser una combinació perillosa. 

Una novel·la històrica elegant i apassionada sobre una dona capaç de conquistar els cors més salvatges de 

l’Argentina del segle XIX. 

 

 

 

Un home que se’n va 
Vicenç Villatoro 
 

 

  

 

 

Editorial: Edicions Proa S.A. 

Pàgines: 668 

Idioma: català 

 

La gran història de Vicente Villatoro, comerciant sense futur, ex convicte del penal de Burgos, que va abandonar 

el poble de tota la vida als 60 anys. Vicenç Villatoro indaga en les causes que van fer que el seu avi abandonés 

Castro del Río, un poble"blanc i immòbil" de Còrdova, després d'una vida agitada com a regidor de l'esquerra 

burgesa, comerciant de teixits sense sentit del negoci, condemnat a mort pels franquistes i finalment emigrant a 

60 anys, gairebé l'edat que té el seu nét escriptor quan s'encara a la figura enigmàtica de l'avi Vicente. Un home 

que se'n va és una novel·la testimonial i de reconstrucció del passat. Un cop mort l'avi, l'escriptor Vicenç Villatoro 

fa un viatge a Castro amb el pare, per reconstruir entre tots dos la gran història d'un de tants immigrants que un 

dia van deixar el poble sense saber si hi tornarien mai més. De Vicenç a Vicente i de Vicente a Vicenç, un viatge als 

orígens i una projecció de futur. 
 

 

 

La malcontenta 

Sebastià Alzamora 

 
 

 

 
 

Editorial: Edicions Proa S.A.  

Pàgines: 320 

Idioma: català 



La Malcontenta inicia una revenja contra les autoritats que han executat el seu company bandoler Joan Durí, a la 

Mallorca rural del segle XIX. Un matí d’hivern de 1829, a Palma, la jove Antònia Suau contempla l’execució pública 

de Joan Durí, el bandoler mític que atemoria tota la zona sud de Mallorca. Ella i en Durí havien desafiat junts la 

misèria d'una regió inhòspita i salvatge. Ferida per la mort del seu estimat i per la traïció d’un company, Antònia–

coneguda com“la Malcontenta”–es proposa una revenja que és també l’afirmació de la seva llibertat en una 

societat d’homes. La Malcontenta és la història d’un gran amor, capaç d’enfrontar-se a tots els inferns. 

 

Cuina Natural  

Adam Martín 

  

 

 

 
 

Editorial: Rosa dels Vents 

Pàgines: 216  

Idioma: català 

 

Receptari per menjar de forma natural i conscient, amb receptes equilibrades i delicioses per tot tipus de dietes, i 

que tenen com a punts importants, la senzillesa i el seu cost. Si vols menjar sa i bo, aquest és el teu llibre. En les 

més de 115 receptes de cuina natural hi trobaràs àpats que compleixen cinc requisits: fàcils de menjar, fàcils de 

digerir, nutritius, saludables i bons! Cuina natural posa molt d'èmfasi a fer servir productes ecològics, de 

proximitat i de temporada, i es basa sobretot en ingredients vegetals, però no és necessàriament vegetariana, ja 

que també proposa un grapat de receptes per fer amb peix. A més de satisfer els nostres sentits, també té en 

compte els efectes dels aliments en el nostre organisme, i la combinació és perfecta: ens permet menjar plats 

saborosos tenint en compte la nostra salut i trenca amb aquella dicotomia absurda que diu que els plats "o són 

bons o són saludables". Endinsa’t en la cuina natural amb Adam Martín, et nodriràs com cal, et sentiràs millor, 

estaràs més sa i et lleparàs els dits! 

 

Els pobles oblidats 

Xavier Cortadellas i Judit Pujadó 

  
 

 
 

 

 
 

Editorial: Edicions Sidilla 

Pàgines: 256 

Idioma: català  



L’any 2012 vam publicar Els pobles perduts amb la intenció de recuperar la memòria de 30 indrets deshabitats 

que formen part del nostre llegat col·lectiu. Ara hi tornem amb les històries d’una vall i de 29 viles. Hem escrit Els 

pobles oblidats entre 19 autors d’arreu de Catalunya. Parlem de Vidabona i Saltor, Canals de Cerdanya, Cerneres, 

Solanell, Montant de Tost, Sant Romà de Tavernoles, Àrreu i Dorve, als Pirineus. Herba-savina, Orrit, Raons i 

Oroners, a Lleida. Sant Joan de Toran i la seva vall, a la Val d’Aran. Els Metges, Briolf i Sant Marçal de Quarantella, 

a Girona. Salselles, el Putxot, Santa Margarida de Cabagès, a la Catalunya Central. Sant Marçal del Montseny, Jafre 

i el carrer del Xipreret, de l’Hospitalet de Llobregat, a Barcelona. Montargull, la Bartra, Esblada, Fontscaldetes, 

Gallicant i Fatxes, a Tarragona. I lo Mas del Llaurador, al Matarranya. Els pobles oblidats convida a conèixer el país 

i a caminar-hi. Obre la porta a la nostra història i a la història d’unes persones que van haver d’aprendre a viure 

lluny d’on van néixer. 

 

 

Els vestits populars a Catalunya 
Montserrat Garrich i Sílvia Ventosa 
 
 
 
 

 

 
 

Editorial: Brau Edicions 

Pàgines: 200 

Idioma: català 

 

El llibre analitza el significat del vestit popular i com es diferencia del vestit tradicional, el vestit típic, el vestit 

regional o el vestit folklòric. Estudia la seva relació amb la identitat nacional i amb les modes de cada època, els 

efectes de la industrialització catalana en la seva confecció, la seva evolució des de finals del segle XVIII a la 

Primera Guerra Mundial i la seva tipologia segons els diferents àmbits geogràfics. També s’ocupa dels vestits de 

festa i de representació o de les peces més conegudes com ara la barretina, la faixa, les espardenyes, el mocador, 

la ret, les mitges o la caputxa i de com algunes d’aquestes peces han travessat períodes històrics i estilístics i han 

arribat fins als nostres dies: les espardenyes, els vestits de mosso d’esquadra, les faixes i barretines, etc. També 

s'atura a analitzar com ha influït o pot influir en el disseny de la moda actual, a més de detallar l'estat del vestit 

popular a Museus, Arxius i fons privats. El llibre té una voluntat gràfica destacable, amb imatges que il·lustren els 

diferents vestits populars més enllà dels tòpics, i la seva descripció per ordre cronològic (pintures, il·lustracions, 

gravats i fotos). 

 

 

 

 

 



Benvolguda Malala 
Rosemary McCarney 
 

 

 

Editorial: Juventud 

Pàgines: 32 

Idioma: català 

 

La història de Malala Yousafzai és inspiradora. Aquesta jove pakistanesa va ser tirotejada pels talibans només 

perquè volia anar a escola. A partir d’aquest moment, Malala va cridar l’atenció mundial per ser tan valenta, i es 

va convertir en una veu que reclamava els drets de les noies de tot el món. Aquesta és una carta per la Malala, 

il·lustrada amb fotos de nenes d’arreu expressant la solidaritat i admiració que senten per ella. Moltes d’aquestes 

joves coneixen, per la seva pròpia experiència, els obstacles que ha d’enfrontar una nena per anar a escola: 

pobresa, discriminació, violència… 

 

 
100 jocs de màgia  

Per deixar-los bocabadats 
Mag Gerard 

 
 

 

Editorial: Cossetania 

Pàgines: 232 

Idioma: català 

 

 

Benvinguts al fascinant, misteriós, enigmàtic i sorprenent món de la màgia. El repertori de trucs que us expliquem 

és, en molts dels casos, inèdit o adaptat als temps actuals, amb la intenció que, si el poseu en pràctica, pugueu 

sorprendre tot tipus de públic, fins i tot els qui ja estan iniciats en l’il·lusionisme. 

 

El gran llibre del Regne de la Fantasia 

Geronimo Stilton 

  
 

 
 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 720 

Idioma: català  

 



Geronimo torna al Regne de la Fantasia, aquesta vegada a les ales del Fènix, però ara Flordiada no és la seva 

aliada, sinó una reina esquerpa i hostil, que li ordena que vagi a buscar els seus set objectes màgics. Es trobarà 

amb molts perills, vells i nous amics amb els quals descobrirà el veritable secret de la imaginació! Més de set-

centes pàgines plenes de misteri, humor i imaginació, amb imatges impactants, molts jocs, laberints i il·lusions 

òptiques, a més de dues pàgines especials amb el llegendari perfum de la fantasia... una olor terrible! 

 

 

El corredor del laberint 

James Dashner 

  
 

 

 
 

 

Editorial: Fanbooks 

Pàgines: 480 

Idioma: català  

 

Si no tens por, no ets humà. Quan en Thomas es desperta a l’ascensor, l’única cosa que recorda és el seu nom. 

Està envoltat de nois desconeguts que, com ell, tampoc recorden res del seu passat.“Encantat de conèixer-te, 

cagafil. Benvingut a la Clariana”. Més enllà dels imponents murs de pedra que s’aixequen envoltant la Clariana, hi 

ha el Laberint, sense límits i sempre canviant. Cada matí, en obrir-se les portes, els corredors busquen una 

sortida. Mai ningú ha sobreviscut una nit a dins. Llavors arriba una noia. La primera. I el missatge que porta és 

aterridor. 

 

Cap a l’escola de formatge 

Geronimo Stilton 

  
 

 

 
 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 128 

Idioma: català  

 

Aventures de bigotis amb Geronimo Stilton! En Geronimo està convidat a l’escola d’en Benjamí per parlar de la 

seva feina. Amb ell, també hi ha altres rosegadors: Lulu Suflé, especialista en formatges; Ger O'Glyph, egiptòleg; 

Lapil·li Magmàtic, un vulcanòleg, i Ratardo di Cabrio, actor. Però el que havia de ser un dia tranquil esdevé una 

veritable aventura per a Geronimo. 

 



La vella del bosc 

Anna Grau i Mabel Piérola 

  
 

 
 

 

Editorial: Combel 

Pàgines: 24 

Idioma: català  

 

Històries que sedueixen, que encanten i que fan somiar una vida millor, on el bé sempre guanya el mal. Són uns 

contes ideals per entendre que, malgrat que en el món no tot és bonic, triomfen la noblesa i la bondat. Hi ha res 

més plaent que una història fantàstica abans d'anar a dormir? 

 

Campaneta. Fades i pirates 

VV.AA.  
 
 

 

 
 

 

Editorial: S.L. Edicions Cadi 

Pàgines: 64 

Idioma: català  

 

La fada Tsarina és l'encarregada de guardar la pols de fada, però se sent incompresa, per la qual cosa roba el 

dipòsit de la pols blava i fuig al costat dels pirates, liderats per un jove capità, Garfi. La fada Campaneta i les seves 

amigues els cerquen, amb l'objectiu de recuperar la pols de fada i impedir que el seu món comenci a canviar. 

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-

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. 

 

 

 

 



El camí d’en Dan 

Xevi Victori 
 
 

 

 

 

 

Pàgines: 18 

Idioma: català  

 

El camí d’en Dan és un conte per parlar de la mort de la mare. 

En Dan està molt trist i enfadat perquè la seva mare ha mort. Aquí comença El camí d’en Dan, un viatge al món de 

colors, els colors que tant li agradaven a la seva mare. Però per fer aquest viatge no està sol. 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 realitat. 

 

Què ha passat? El cos canvia 

Marie Delhoste 
 
 

 

 

Editorial: Cruïlla  

Pàgines: 22 

Idioma: català  

 
En aquest llibre els més petits hi trobaran les nocions i el vocabulari bàsic per entendre que el cos humà es 

transforma a totes les edats.  

En Teo i la seva família 

Violeta Denou 
 
 

 

 

Editorial: Estrella Polar  

Pàgines: 32 

Idioma: català  

 

De la col·lecció En Teo descobreix món, una àmplia col·lecció amb més de quaranta títols on en Teo presenta 

diferents escenes de la vida quotidiana. De la mà d'en Teo, el nen podrà identificar-se amb els diversos 

personatges i situacions, i reviurà el món que l'envolta. Tots els títols de la col·lecció tenen una guia didàctica per 

entretenir el nen tot estimulant-li la curiositat i la creativitat. 


