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• Paraules d’amor
Escamilla, David / Martí Martínez, David
Edicions 62 Península, 2012, Col·lecció “Èxits”
Les primeres cites van deixar pas a un ritual d’amor. Sempre era el mateix: després de fer-se la promesa
que el seu amor seria etern, llançaven una rosa vermella a l’estany. Una flor de colors vius i fragància
encisadora surant per aquelles aigües tèrboles com si fos un petit vaixell carregat de paraules d’amor que
navegava cap a un destí incert. Enmig d’una ciutat que batega al ritme trepidant de les il·lusions i els
somnis compartits d’un bon grapat de personatges carismàtics, aquesta jove parella viurà el desencís i la
por, els dubtes i la foscor de les acaballes del franquisme.

• La dona veloç
Monsó, Imma
Editorial Planeta, 2012
Premi Ramon Llull 2012
La dona veloç és una original mirada del gran “mal” contemporani: la tirania de la immediatesa en la
majoria d’àmbits de les nostres vides i les dificultats que tenim a distingir allò que és “urgent”. La Nes és
una psiquiatra de quaranta-vuit anys que viu sota la pressió d’una percepció del temps anormalment
accelerada. Filla d’un cirurgià, pertany a una família dividida en dues categories: els Ràpids i els Lents.
<<Sóc ràpida. No ho puc evitar. La meva germana ho és. La meva àvia, tot un referent familiar, ho era. El
meu pare ho era, tot i que ara no ho és tant. Vinc d’una família on el que anava prou ràpid era tard o
d’hora exterminat (més d’hora que tard, com comprendreu, perquè a casa el que es podia fer avui no es
deixava per a demà). I, si no era exterminat, s’autoexterminava>>.

• Jo confesso
Cabré, Jaume
Edicions Proa, 2011, Col·lecció “A Tot Vent”
Jo confesso és la història de l’Adrià, fill superdotat i sense amor d’una família de la burgesia barcelonina.
El seu pare és un antiquari misteriós amb qui l’Adrià tindrà una relació conflictiva. La mare és una dona
freda que no entén el fill. L’Adrià s’ha d’obrir camí en la vida al marge i fins i tot en contra de la seva
família. Els objectes antics amb què el seu pare trafica exerceixen una gran fascinació sobre la
imaginació i la curiositat de l’Adrià, que veu com la seva vida s’implica no només en aquests objectes,
sinó també en les tèrboles maquinacions del pare. És el cas, per exemple, d’un violí, d’història
accidentada i fascinant. Jo confesso és una veritable novel·la de novel·les, en què el lector viatja de
l’Eixample barceloní al Congo, i del segle XX al XII en una mateixa pàgina. Es tracta d’una novel·la que
és tot un món.
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• Quan érem feliços
Nadal, Rafel
Destino Català, 2012, Col·lecció “L’Ancora”
Basada en les peripècies d’una família nombrosa de dotze germans a la Catalunya de postguerra, Quan
érem feliços és una història real plena d’emocions, d’humor i de tensions en la qual l’autor evoca en
primera persona els paisatges de la seva infantesa. Un recorregut de vegades, íntim i de vegades
panoràmic, gairebé cinematogràfic, ple d’imatges poderoses dels carrers del Barri Vell de Girona,
l’estiueig a la Fosca, els setembres a pagès al mas d’Aiguaviva i els anys d’internat al Collell.

• Memòria d’uns ulls pintats
Llach, Lluís
Empúries Editorial, 2012
El cantautor Lluís Llach s’estrena com a novel·lista amb una formidable història d’amor entre homes
lliures, emocionant i colpidora, que retrata aspectes essencials -socials i polítics- de la Catalunya de la
primera meitat del segle XX.
La memòria és quelcom estrany... Recent acabada la novel·la de Lluís Llach, et queden presents tots els
noms, llocs, petits detalls que formen al cervell una idea global d’allò llegit, però sé del cert que d’aquí un
temps només romandrà l’impacte brutal, el regust d’una història d’aquelles que t’arriben al cor i el fan
esclatar d’emoció. I sé del cert que és una història que mai oblidaré... Molt ben narrada, l’autor ens
presenta la biografia d’un home nascut els anys 20 que pateix la Guerra Civil i les seves conseqüències,
que no són poques, veritat? I ho fa a partir d’una veu que parla sempre des de les emocions. El Germinal,
nascut a la Barceloneta, creix amb una colla de tres amics que el fan arrelar en aquest barri de
pescadors, i amb ells emprèn una vida que el durà per camins màgics, divertits, durs, delirants... ,una vida
marcada per l’esclat de la guerra i per la posterior imposició de la dictadura franquista. És una història
explicada per un Lluís Llach que a partir d’ara el recordaré com un mestre de les paraules més enllà de la
seva saviesa com a compositor i músic. Una història que recordaré durant molt de temps, ja que recordar
prové del llatí recordis, tornar a passar per cor...

• La cançó dels maoris
Lark, Sarah
Edicions B, 2012
La novel·la més esperada de l’autora d’Al país del núvol blanc, que ha captivat milions de lectors a tot el
món.
Després de l’èxit d’Al país del núvol blanc, un fenomen de boca en boca, sense precedents en llengua
catalana, que ha convertit Sarah Lark en una autèntica sorpresa editorial, arriba ara l’esperada
continuació d’aquesta inoblidable saga familiar, ambientada a l’exòtic marc de Nova Zelanda.
A La cançó dels maoris, les cosines Elaine i Kura es debatran entre les arrels angleses i la crida del poble
maori per a forjar el seu propi destí. En temps convulsos, viuran els vaivens d’una terra comparada amb
el paradís, on arriben misteriosos desconeguts decidits a quedar-se.
Els lectors es rendeixen a Sarah Lark:
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<<Una gran història; addictiva; apassionant de principi a fi; fantàstica; una saga com les d’abans;
impressionant; un viatge inoblidable i emocionant; atrapa des de la primera pàgina; un llibre preciós;
excel·lent visió de la diferència de cultures: cent per cent recomanable.>>
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• Crim de sang
Alzamora, Sebastià
Proa Edicions, 2012
Premi Sant Jordi 2011
Crim de sang recrea un episodi històric de la matança de religiosos a mans de nuclis anarcosindicalistes
a la Barcelona de l’estiu del 1936. La novel·la està plantejada com un thriller, com una novel·la negra
d’investigació policíaca. Crim de sang narra la investigació de l’assassinat d’un sacerdot marista i un nen
de menys de deu anys, un doble crim fora de tota lògica. El lector desconeix la identitat de l’assassí, però
sap que és algú que afirma reiteradament que és un vampir. Paral·lelament a la investigació policial, en
què intervenen un jutge i un metge forense, la novel·la reconstrueix la persecució de l’ordre dels maristes
i els intents de negociar amb la CNT-FAI un alliberament després de pagar una important suma de diners.
La construcció del relat impressiona pel dinamisme narratiu i la fusió de gèneres diversos.

• A l’ombra de les noies en flor I
Proust, Marcel
Viena, 2012, Col·lecció “El Cercle de Viena”
Aquest volum és, sens dubte, una de les joies més brillants de l’univers proustià, en què l’autor relata,
amb la nítida precisió i la subtilesa que el caracteritzen, els descobriments i els desenganys del narrador a
París durant els primers anys de l’adolescència.

• Homes d’honor
Bosch, Xavier
Proa Edicions, 2012, Col·lecció “A Tot Vent, Rústica”
Se sabrà mai tot de Dani Santana? L’exdirector del diari Crònica condueix ara un programa d’investigació
i d’entrevistes a la televisió. Fugint d’uns problemes, se’n troba uns de nous. Tuzza Talese, una siciliana
temperamental que ha destapat secrets de la Cosa Nostra, acudeix al seu programa i li capgira la vida.
Un testimoni de l’incendi del Liceu s’adreça al periodista amb una revelació incòmoda, lluny de la versió
oficial. Per si no en tingués prou, el programa descobreix que l’heroi indiscutible del país, el pare de
l’alcalde de Barcelona, no ho va explicar tot sobre el seu exili.
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• Jo, Steve Jobs
Columna Edicions, 2012
És un llibre que recull un munt de cites del creador d’Appel en moments molt concrets i importants de la
seva vida. Sorprèn de veritat!

• El menjar de la família
Ferran Adrià
Edicions de la Magrana, 2011
Menjar bé és una necessitat que ens aporta qualitat de vida, però també és un plaer. Gràcies a aquest
llibre podreu planificar diversos menús per a cada dia de la setmana.

• Les passions ocultes (quasi) desvelades
Correspondència amb Llorenç Villalonga
Edicions 62, 2012.
Epistolari complet de les cartes que entre 1957 i 1976 es van creuar Llorenç Villalonga i Baltasar Porcel.
A través d’aquesta correspondència tenim l’oportunitat de reviure la singular relació de dos dels
representants més destacats de la narrativa mallorquina de la segona meitat del segle XX.

• El regal en la mirada
Joan-Baptista Campos
Onada Edicions, 2011
Aquest llibre és el resultat d’un viatge fascinant al Perú, el país dels inques. L’autor ens proposa una
mirada a una cultura antiquíssima, plena de matisos i de savieses.

• Enfoteu-vos-en! Humor indignat
Angle Editorial, en col·laboració amb Dibuixants sense Fronteres i Arrels Fundació
Un llibre que aplega 45 ninotaires dels mitjans de comunicació catalans que ens fan arribar, amb humor,
la seva visió de la crisi econòmia.
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• El Quadern Gris
Josep Pla
Dietari personal dels anys vint que l’escriptor va reelaborar infinitat de vegades abans que es publiqués el
1966. Es considera una de les millors obres de Pla.

• Mirall trencat
Mercè Rodoreda
Publicada el 1974, aquesta novel·la narra la història de tres generacions de la família Valldaura: uns
personatges sorgits de la ploma i la imaginació de Rodoreda però que ens trasmeten vitalitat, sentiments i
passió.

• El casalot
Charles Dickens
Celebra l’Any Dickens llegint la versió traduïda de Xavier Pàmies, de la mà de Columna. Una història que
no oblidaràs!

• La divina comèdia
Dante Alighieri
Traducció de Joan Francesc Mira
Proa
La Joan Francesc Mira és la sisena traducció d’aquesta obra al català, però estilísticament és l’opció més
nova: es manté l’esquema del vers però sense la rima. El text manté tota la força però ens arriba de
manera molt natural. La història d’aquest clàssic ens atraparà des del primer moment.

• Els primers quaranta-nou contes
Ernest Hemingway
Editada per Edicions 62, dins la col·lecció Les millors obres de la literatura universal del segle XX. Una
bona obra per entrar dins el món de Hemingway.
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• La música de la lluna
Dubini, Miriam
La Galera, 2012, Col·lecció “Lelila Blue”
Leila acaba de descobrir que és una bruixa de cor pur! En pocs dies començarà les lliçons de màgia i,
sobretot, a aprendre a volar en una escombra. Mentrestant, a classe de música coneix l’Astra, que es
convertirà en la seva millor amiga. Leila l’ajudarà a preparar-se per a l’audició amb la Joyce Q, la famosa
cantant que fa la selecció de nous talents. L’Astra faria qualsevol cosa per guanyar el concurs...

• Uns dies amb Sir William
Cela i Ollé, Jaume
La Galera, 2003, Col·lecció “Grumets”
La Núria no es podia imaginar que el regal que li faria l’avi Magi el dia del seu aniversari portaria tanta
cua; però la vida té moltes sorpreses i la de la Núria no és cap excepció.
A partir de 10 anys.

• Història de Catalunya
Vergés, Oriol; Villarrubia Vilaseca, Teresa
Estrella Polar, 2012, Col·lecció “La Lluna de Paper”
El llibre que teniu a les mans és un recorregut pels episodis més significatius de la història de Catalunya.
Es tracta d’una aproximació als fets que han marcat les pautes del nostre país, des dels primers habitants
de la prehistòria fins a l’actualitat, passant per Guifré “el Pilós”, el president Macià... Amb aquest llibre,
editat per primera vegada el 1980 per l’historiador Oriol Vergés i la il·lustradora Pilarín Bayés, tant els més
menuts com els més grans podran conèixer el passat del país i entendre millor el nostre present.

• La petita Marina estima els animals
Ble, Linne
Editorial Juventud, 2012, Col·lecció “La Petita Marina”
La petita Marina estima els animals. Juga amb el seu gos. Beu la llet amb el gat. La Marina té altres amics
animals. Ella els dóna de menjar i en té cura.
El meu primer llibre de cartró per a reconèixer els animals. Per a nens i nenes a partir de 12 mesos.

• El llibre boig dels dinosaures
Drehsen, Britta
Cruïlla Editorial, 2010
Llibre sobre els dinosaures amb solapes que permeten fer combinacions entre les parts del cos.
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• El llibre i la rosa
Stilton, Geronimo
Estrella Polar, 2012
Un perfum de primavera omplia l’aire: un ventet lleuger em pessigollejava el morro, el sol brillava, una
parella de coloms festejava a l’ampit de la finestra del meu despatx i jo... jo sospirava pensant en una
misteriosa rosegadora de qui estava completament i perdudament enamorat! Havia de trobar una manera
de poder-me distreure una mica... Per sort, la meva germana Tea em va portar a la ciutat més alegre del
món, Barcelona, a la descoberta de l’extraràtica Festa del Llibre i de la Rosa: la Diada de Sant Jordi!

• El misteri de la nina desapareguda
Tea Stilton
Estrella Polar, 2012, Col·lecció “Tea Stilton”
Algú ha robat una preciosa nina a un ric col·leccionista japonès. Un misteri molt complicat que les Tea
Sisters hauran de resoldre: entre peripècies inesperades, retrobaran la nina i capturaran els culpables.
Una vegada més, les cinc amigues demostraran que són ben espavilades!

• Un campionat difícil. Gol 13
Garlando, Luigi
La Galera, 2012, Col·lecció “Gol!”
Ja ha començat el campionat amb onze jugadors i als nois i les noies de Monsieur Champignon els costa
molt seguir-lo: els entrenaments són més feixucs que abans i al principi les victòries es fan esperar! Hi ha
el perill que la flor de les Cebetes perdi algun pètal... Però el cuiner entrenador és un home ple de
recursos i sap mantenir la moral ben alta!

• La porta dels tres panys
Fernández-Vidal, Sònia
La Galera, 2011
Niko és un noi de 14 anys que un bon matí tria un altre camí per anar a l’institut i troba una cosa que no
havia vist mai. Atret pel misteri, hi entra i es trobarà immers en un univers estrany. Dins del món quàntic
passen coses sorprenents: un univers es crea del no-res, un taller de rellotgeria ofereix viatges a la
velocitat de la llum i un gat apareix i desapareix alhora. El que en Niko no sap és que té una missió
important; per sort, l’ajudaran uns nous amics que acaba de fer en aquest curiós món.
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• Llegat
Paolini, Christopher
Roca Editorial, 2011
No fa gaire temps Eragon, Botxí de l’Ombra, Genet de Drac, no era res més que un pobre noi pagès, i el
seu drac, Saphira, només una pedra blava al bosc. Ara el destí de tota una civilització depèn d’ells. Llargs
mesos d’entrenament i combat han propiciat victòries i esperança, però també han ocasionat pèrdues
irreparables. I encara tenen al davant la veritable batalla: s’han d’enfrontar amb Galbatorix. Quan ho facin,
hauran de ser prou forts per derrotar-lo. I si ells no poden, no ho podrà fer ningú. No hi haurà una segona
oportunitat. El genet i el seu drac han arribat més lluny del que ningú hauria pogut somiar. Però podran
enderrocar el malvat rei i restablir la justícia a Alagasia? I si ho aconsegueixen, a quin preu?

• Quantic Iove
Fernández-Vidal, Sònia
La Galera, 2012, Col·lecció “Lluna Roja”
Quantic Iove és la història d’amor i ciència protagonitzada per la jove Laila que s’enfronta al misteri més
gran que existeix: com triar entre dos amors. D’una banda, l’Alessio, un atractiu periodista en pràctiques, i
de l’altra en Brian, un cerebral científic que amaga un gran secret. I tot això passa tenint com a escenari el
CERN, el centre d’investigació més avançat del món, entre experiments de teletransportació, partícules
que viatgen a la velocitat de la llum i d’altres que revelen l’origen de l’Univers. És un triangle amorós amb
el qual viurem una història apassionant i emotiva que ens farà descobrir l’interior dels laboratoris i la
realitat dels científics. Amb aquesta novel·la l’autora, doctora en física quàntica, ens descobreix la física
de l’amor, l’energia més poderosa de l’Univers i dóna resposta a preguntes com: quina és la relació entre
l’amor i la ciència o com el fet d’estimar es pot explicar mitjançant la física.

• L’anell de llum
Geronimo Stilton
Estrella Polar, 2012, Col·lecció “Geronimo Stilton”
Una terra sinistra i desolada s’obre com un crit mut davant els ulls del jove elf Audaç. Finalment, l’escollit
ha arribat al terrible Reialme de les Bruixes i haurà de desafiar en duel la Reina Negra per decidir el destí
de tots els reialmes del Regne de la Fantasia. Però abans de combatre, Audaç haurà de fer front als seus
malsons...

• Diari del Greg 5. La crua realitat
Kinney, Jeff
Estrella Polar, 2011
Últim llibre de la sèrie dels diaris del Greg. En aquesta última aventura, en Greg es troba en el seu últim
any d’institut i està començant a convertir-se en un adolescent. El que realment el fa pensar en això és
que a l’institut li assignen un ou per cuidar-lo com si fos un nadó. També s’està adonant que en Rowley
potser mai entendrà el concepte de créixer, i això acabarà essent el que els enfrontarà en una gran lluita
final. També veurem de nou la Trista, un personatge que pren protagonisme en aquest últim títol i que ja
havia aparegut tímidament als darrers dos llibres.
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• Espècies per catalogar
Els Amics de les Arts
DiscMedi, 2012
Dotze noves cançons d’aquest grup que ens deixaran amb una sensació molt bona, tant per la música
com per la lletra d’aquestes composicions.

• L’amor feliç
Mishima
Warner Music, 2012
Un estil ja madur i sòlid, amb influències de l’ indie rock americà passant per l’after-punk.

• Benvinguts al llarg viatge
Txarango
Una banda que no para d’anar d’un escenari a un altre...Ritmes jamaicans amb un toc llatí, melodia pop i
lletres consistents.

• Oh, my love
Quimi Portet
Quisso Records, 2012
Cançons elaborades per l’autor mateix, molt treballades, que són una mostra més de la gran creativitat de
Portet.

• Roger Mas i la cobla Sant Jordi
S’han unit dues sonoritats per crear un disc inoblidable.

• Fins que la mort ens separi
Mazoni
És el sisè treball d’estudi d’aquest grup que ens porta una música més tranquil·la, per escoltar a casa i, si
pot ser, a la nit.
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