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Primavera, Estiu, Etcètera
Marta Rojals

Editorial: La magrana
Pàgines: 368
Idioma: català

Com cada any per Tots Sants, l´Èlia de cal Pedró torna al poble per fer la visita de rigor al cementiri i passar uns
dies amb son pare i sa tieta. Amb 34 anys fets, la parella l’acaba de deixar i la crisi fa estralls en el despatx
d’arquitectura on treballa a Barcelona. Ara es disposa a aprofitar el pont per posar ordre, si més no, als
pensaments.

Memoria de Sangre
Enric Calpena

Editorial: S.A Ediciones B
Pàgines: 392
Idioma: castellà

Barcelona, 1851. Aquesta novel·la explica l’ història del jove Joan Gort, qui, amb només catorze anys, emprèn un
viatge amb el seu pare, de Reus a la ciutat de Barcelona, on el què havia de ser una feliç estada es transforma en
una tragèdia, quan un inesperat fet passa durant la nit de Sant Joan de 1851. El destí del noi canviarà per sempre i
el portarà d’ una Barcelona putrefacta al desert gèlid de Marroc, a Tetuan. El nostre heroi Joan Gort passarà del
caos de la ciutat al caos de la guerra desprès d’ allistar-se als Voluntaris de Catalunya, un batalló sense
organització ni disciplina. Un cop allà haurà de lidiar amb la ment tortuosa del general Prim i amb l’ objectiu del
seu padrí, el comandant Sugrañes, qui ansia per damunt de tot la victòria del seu batalló. Joan Gort serà un dels
protagonistes d’ aquells mil soldats que van lluitar en una cruenta gesta.

Set dies de Gràcia
Carla Gràcia

Editorial: Plaza & Janes Editores
Pàgines: 392
Idioma: català

Novel·la històrica que narra els fets que van tenir lloc els primers dies d’abril de 1870, en contra de les lleves
ordenades pel General Prim. «Molts l’han oblidat. D’altres l’han anomenat revolta. Però va ser una guerra. La
guerra dels set dies. Sense descans. Sense pau. Sense compassió. El Fèlix afirmava que només hi ha dues classes
de persones al món: les que matarien i les que, abans, es deixarien matar. Jo era de les segones. Però hi ha coses
que ho canvien tot. La guerra n’és una. L’altra, són els secrets.Ara em toca desvestir els misteris, desenredar els
nusos i estirar el fil. Perquè encara que avui no quedi ningú d’aleshores, tu ens recordaràs. I ens alliberaràs de la
injustícia de la desmemòria. Més que això: et salvaràs de la imprudència de l’oblit.»La revolta de les Quintes del
1870 va ser una de tantes guerres que ha enfrontat un poble per rebel·lar-se contra lleis que només protegeixen
els interessos d’uns quants que esgavellen la vida de la majoria. L’alçament va tenir lloc en diverses ciutats
d’Espanya com ara Màlaga, Béjar o Salamanca. A Catalunya, va ser més llarg i sagnant.La vila de Gràcia, assetjada
pels canons i les tropes que disparaven des del carrer Provença i el passeig de Gràcia de Barcelona, va ser el
principal bastió de la resistència.Conta la llegenda que una dona sense cognoms ni passat va ser la veu del poble i
que, en el moment més cruel del conflicte, va continuar tocant les campanes de la Torre del Rellotge de la vila per
mantenir viva la lluita.Qui era aquesta dona? Quins motius la van dur a prendre part en aquella guerra? A través
dels set dies de revolta descobrirem la vida de la Marianna i els seus secrets. Perquè la història d’una família pot
ser tan convulsa com la d’ un poble.

El brillo de la estrella del sur
Elizabeth Haran

Editorial: S.A Ediciones B
Pàgines: 512
Idioma: castellà

Anglaterra, 1918. Lyle MacAllister, metge escocès, i Elena, infermera procedent d’ una família italiana, s’
enamoren metre treballen en un hospital durant la Primera Guerra Mundial. Per Lyle descobreix que la seva ex
novia Millie, està esperant un fill d’ ell, i es veurà obligat a casar-se amb ella. Elena, desconsolada ho accepta,
però quan acaba la guerra descobreix que també espera un fill de Lyle. Per no avergonyir la seva família, manté
en secret el seu embaràs i es casa amb l’ Aldo, un italià, i junts emigraran a Australia. Però l’ Elena no sap que
Lyle, ha acceptat una feina com a metge per Flying Doctors a Australia. Això farà que els seus camis es creuin de
nou i la força del continent vermell els portarà cap a un nou e inesperat destí

Eufòria
Xavier Bosch

Editorial: Ediciones Proa SA
Idioma: català

Què se n’ha fet de Dani Santana? El periodista està enguixat de dalt a baix en un hospital després d’un
intent d’assassinat. A la clínica, que és un món amb lleis pròpies, fa amistat amb el Gratu, un jugador de rugbi
juvenil que ha quedat en cadira de rodes. El Gratu, pacient inquiet i hacker compulsiu, arrossega el Santana a
investigar certes pràctiques que han portat a la ruïna el nostre sistema sanitari. Mentrestant, arriba a Barcelona
un dels homes més rics del món. L’empresari mexicà Roberto M. Faura, líder de la telefonia mòbil, negocia amb el
govern la instal·lació del parc temàtic més gran d’Europa. Les protestes ciutadanes, l’intent de saltar-se la llei i les
condicions del poder faran trontollar un projecte que sembla vital per reflotar l’economia del país. Però no tot és
com diuen els diaris.

El guardián invisible
Dolores Redondo

Editorial: Destino
Pàgines: 440
Idioma: castellà

El guardián invisible, de Dolores Redondo, autora de la novel·la Los privilegios del ángel, és un impactant thriller
que té un gran contrast entre lo racional i científic i lo llegendari i mític. Una impactant novel·la negra que barreja
amb originalitat el realisme d’ una investigació policial amb elements màgic de la mitologia vasco-navarresa.
Conta amb una gran protagonista, la policia foral Amalia Salazar, una preparadíssima agent que ha incorporat les
tècniques del FBI i que, per altra banda, té un passat obscur i atormentat decisiu en la trama. Un extraordinari
contrast de fortalesa i fragilitat que la situa com a clara hereva de El silencio de los corderos. Una lectura
impossible d’ interrompre, amb una trama evolvent i original, que ofereix un joc de pistes honest i múltiples
bifurcacions, amb una estupenda ambientació, suggerent atmosfera dels boscos vasco-navarresos, de les figures
llegendàries de la zona. El guardián invisible és la primera entrega de la Trilogia del Baztán la segona part, l’
autora ja hi treballa de ple. «Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del basajaun, aunque entonces la prensa
todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde cuando trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían
pelos de animal, restos de piel y rastros dudosamente humanos, unidos a una especie de fúnebre ceremonia de
purificación. Una fuerza maligna, telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas casi niñas con
la ropa rasgada, el vello púbico rasurado y las manos dispuestas en actitud virginal.» En un dels marges del riu
Baztán, a la vall de Navarra, apareix el cos despullat d’ una adolescent. L’ inspectora de la secció d’ homicidis de la
Policia Foral , Amaia Salazar serà l’ encarregada de dirigir una investigació que la portarà a Elizondo, una petita
població d’ on és originària i que intentat fugir-ne sempre. S’ enfronta a una complicada investigació i amb els
seus propis fantasmes familiars, l’ investigació d’ Amaia és una carrera a contrarellotge per trobar l’ assassí que
pot mostrar el rostre més aterrador d’ una realitat brutal.

El món a les teves mans: no és màgia és intel.ligència social
Elsa Punset

Editorial: Destino
Pàgines: 254
Idioma: català

Si a Una motxilla per a l’univers, Elsa Punset se centrava en l’ àmbit personal de la intel·ligència emocional,
en aquest nou llibre ens ofereix els seus coneixements i l’ ajuda de la ciència i la psicologia per entendre
millor com relacionar-nos. En l’ època de les xarxes socials, en un món cada cop més intercomunicat, aprendre
a conviure i connectar amb els altres és imprescindible.

Padres liberados, hijos liberados
Adele Faber

Editorial: Medici
Pàgines: 272
Idioma: castellà

Aquesta és una guia per tenir una família més feliç. Les autores indiquen en nombroses ocasions en què l’ us del
llenguatge per part del pares pot fonamentar l’ autoestima, inspirar confiança i animar a assumir responsabilitats.
Les autores ens expliquen els seus mètodes de l’ educació, els quals han demostrat que posen de manifest lo
millor dels fills i pares

El secret dels cavallers
Geronimo Stilton

Editorial: Estrella polar
Pàgines: 352
Idioma: català

L'Illa dels Cavallers es troba empresonada encara en el somni embruixat de l'encanteri de Stria, i els seus
habitants continuen petrificats, muts i immòbils, tot esperant el seu destí. Per trencar aquest encanteri cruel, els
valents elfs Ombrívol i Spica hauran d'arribar a una misteriosa illa amagada al mig del gran Mar Oriental: l'Illa de
la Lluna Creixent. Allà coneixeran l' aguerrit poble dels Elfs Negres i trobaran els últims exemplars de dracs blaus.
Però per derrotar definitivament el fosc encanteri de Stria, els dos nois hauran de desafiar una ferotge serp
marina i afrontar les seves pors més secretes..

Cinc amigues i un musical
Tea Stilton

Editorial: Estrella polar
Pàgines: 128
Idioma: català

A final de curs els estudiants de Ratford porten al teatre El màgic d’Oz. Les Tea Sisters estan entusiasmades amb
el projecte i ajuden al seu amic Graig a superar la por escènica!

El test de la victòria
Antoni Dalmases

Editorial: Cruilla
Pàgines: 112
Idioma: català

Un concurs premia qui més coses sap del Barça. Els de la colla del Clam animen el Pere, que en sap un munt de
coses de la història del club, a presentar-s'hi. Preparant la prova entre tots, a la biblioteca els acusen de robar un
original amb les signatures dels jugadors i entrenadors del Barça. L'autor d'aquest original, però, també ha
desaparegut. La colla del Clam es mobilitza. Això s'ha d'aclarir.

Diari del Greg. Això es massa!
Jeff Kinney

Editorial:Estrella polar
Pàgines: 224
Idioma: català

En Greg no deixarà mai de ser un pringat però fa falta que algú li expliqui al seu pare, en Frank Heffley. Aquest,
està convençut que pot convertir el seu fill en un home dur i fort, i per això “ l’allista” a tota mena d’esports
varonils. Evidentment, en Greg facilment esquiva les intencions del seu pare per canviar-lo però quan l’amenaça
amb enviar-lo a una acadèmia militar, en Greg s’adona que s’ha de posar en forma o esfumar-se.

I UNA TRENTENA DE CONTES INFANTILS

