
 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Novetats de febrer 

Títol: “La Balada de los unicornios” 

Autor/a: Costas, Ledicia 

Editorial: Anaya, 2018 

Signatura: JN Cos 

Sinopsi: L'Escola d'Artefactes i Oficis acull als joves més brillants. Són 

capaços de crear cases motoritzades, barrets voladors i altres proeses. 

Àgata McLeod és una de les millors alumnes, però hi ha moltes coses que 

desconeix de la institució... i del seu passat. La inventora haurà de viatjar a 

l'origen del món en una travessia repleta d'aventures i perills. Fantasia i 

ciència es barregen en una lluita sense quarter que enfronta a corbs i unicorns. 

 

Títol: “La segona vida del Marc” 

Autor/a: Nel·lo, David 

Editorial: Cruïlla, 2018 

Signatura: JN Nel 

Sinopsi: L’Abel és un jove que fa de cangur del Marc. Al principi tot va bé i 

els dos connecten de seguida. Però al cap de poc temps, el nen comença 

a parlar d’una suposada vida anterior i de la seva família «d’abans», quan 

vivia en un poble de la costa. L’Abel, estranyat, ho explica a l’Aurora, la 

mare del Marc, però ella no hi dona importància i ho atribueix al fet que el 

seu fill té molta imaginació. L’Abel no queda tranquil, perquè el Marc li descriu detalladament la 

casa i el poble on vivia, els seus altres pares i avis, en diu els noms i assegura que ell es deia 

d’una altra manera... Però quan li parla d’uns fets tràgics que assegura que va viure, l’Abel 

s’obsessiona amb la història. El que no s’imagina és que aquella criatura a qui en principi havia de 

cuidar per guanyar una mica de diners el deixarà trasbalsat per sempre més. 

 

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Títol: “Todo es mentira” 

Autor/a: Lockhart, E. 

Editorial: Alfaguara, 2018 

Signatura: JN Loc 

Sinopsi: Aquesta és la història d'una noia la ment diabòlica de la qual li ha 

permès arribar pel cap alt alt. Però, quantes vegades es pot renéixer de les 

cendres? 

Imogen és una fugitiva òrfena, hereva d'una fortuna, a més d'una cuinera i 

una tramposa. 

Jule és una lluitadora, una persona camaleónicai una atleta. 

Una amistat intensa. Una desaparició. Un assassinat, o potser dos. 

Una història de desamor, o potser tres. 

Sang i xocolata. 

Superherois, espies i vilans. 

Una noia que es nega a donar-li a la gent el que vol d'ella. 

Una noia que es nega a ser qui va ser. 

 

Títol: “La Historia de Maia” 

Autor/a: Riley, Lucinda 

Editorial: Plaza & Janés, 2016 

Signatura: N Ril 

Sinopsi: Maia D'Apliese i les seves germanes tornen a la impressionant 

mansió familiar on van créixer en descobrir que el seu adorat pare, que les 

va adoptar en diferents llocs quan no eren més que bebès, acaba de morir. 

Cadascuna rep un sobre que conté una prometedora pista sobre el seu 

origen. A Maia, la major de les germanes i la nostra protagonista, la seva li porta a una casa en 

ruïnes a Rio de Janeiro. Allí començarà a recompondre les peces de la seva història. 

 

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Títol: “Combat de nit” 

Autor/a: Espinàs, Josep M. 

Editorial: La Campana, 2018 

Signatura: N Esp 

Sinopsi: “Combat de nit” és la humaníssima i dramàtica epopeia d’un 

camioner. És un gran reportatge fet novel·la, un tros de vida normal 

explicada amb un extraordinari enginy literari. La novel·la alterna dos 

tempos, la vida a la carretera i la crònica judicial d’un accident. 

Miguel Delibes la va considerar una novel·la reportatge comparable a les de Hemingway. És, 

potser, la novel·la més celebrada d’Espinàs i una de les més innovadores en la narrativa catalana 

dels anys cinquanta i seixanta. 

 

Títol: “Tots els contes: volum II” 

Autor/a: Català, Víctor, 1869-1966 

Editorial: Club Editor, 2018 

Signatura: N Cat 

Sinopsi: Aquest segon volum aplega els contes dels anys 1920-1930. Els 

escenaris són els carrers de Barcelona durant la Setmana Tràgica o la 

finestra d'un voyeur en un poble qualsevol. La diversitat de personatges hi 

és extrema i la infància protagonista, amb figures que no s'esborren mai 

més de la memòria com la Lolita gitana de "L'esfinx" o el marrec incendiari de "Conversió". 

 

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Títol: “Violeta i el llop” 

Autor/a: Richart, Mònica 

Editorial: Richart, Mònica 

Signatura: N Ric 

Sinopsi:  Violeta té por sovint. quan trona, quan hi ha molta gent en un 

lloc, quan troba moltes majúscules juntes (no li agraden gens, les 

majúscules, però tampoc les olors fortes, ni els texans, ni les mentides, ni 

que la gent es pose al mig quan fa fotografies). I té por també quan algú 

passa l’aspiradora, quan se li acosta un gos o una abella, quan l’han de punxar... i, així i tot, 

violeta és valenta, perquè viu en un món ple de trons, de gent, de majúscules, abelles, 

aspiradores, gossos i injeccions. i de llops. i de gent que, sense esperar-la, la descobreix. i 

l’estima. 

 

Títol: “Els Camins de la llum” 

Autors/es: Valls, Coia 

Editorial: Rosa dels Vents, 2018 

Signatura: N Val 

Sinopsi: Aquesta és la historia d'una revolució, protagonitzada per un nen, 

portada a terme des de l'anonimat, sense més armes que un punxó. El petit 

d'una família de basters, els Braille, té un accident que li farà perdre la vista 

de manera gradual. La tenacitat dels qui l'envolten, i la seva pròpia, 

aconsegueixen teixir un camí d'aventura i descobertes que anirà molt més enllà del que ens 

atreviríem a somiar. La vida d'en Louis Braille, un recorregut que ens parla de llums i d'ombres, de 

llibertat i d'opressió, de salut i de malaltia, de com l'enginy pot superar la manca de recursos, i que 

transcorre en paral·lel a la convulsa França de la primera meitat del segle XIX, en un temps de 

revoltes i esperances. Coupvray, Paris, Limoges i Vichy són els escenaris que acullen la lluita d'un 

home de procedència humil que va descobrir la clau amb què els cecs trencarien les seves cadenes, 

mentre maldava per trobar l'essència de la felicitat. La commovedora història del creador del sistema 

Braille, una impressionant novel·la de superació que recorda "Las cenizas de Ángela". Una gran 

saga familiar que ens trasllada a "Oliver Twist" de Dickens. 

 

 

 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Títol: "Las Mañanas del café Rostand: motivos de París" 

Autors/es: Kadaré, Ismaïl 

Editorial: Alianza, cop. 2018 

Signatura: N Kad 

Sinopsi: En " Las Mañanas del café Rostand " Ismaíl Kadaréevoca el cafè 

en el qual tantes hores va passar des de la seva primera trobada amb París 

al principi dels anys setanta, gràcies a que el règim comunista, que imposava 

la seva dictadura en la seva Albània natal, va tenir a bé el permetre-li sortir del país uns dies per a 

traslladar-se a la capital francesa a petició del seu editor. 

Kadaré ens compta les primeres sensacions que va sentir en veure's a París i la relació especial 

que des de llavors va mantenir amb aquesta ciutat que anys després li va acollir permanentment 

quan va poder deixar el seu país. Durant anys, cada matí, encara avui dia, ha passat les hores 

escrivint sobre una de les taules del cafè Rostand, enfront dels jardins de Luxemburg. Per les 

pàgines de " Els matins del cafè Rostand " passen els records de les seves vivències a Tirana i 

Moscou, els seus amics de joventut en una Albània opressiva i grisa, les seves primeres lectures 

de " Macbeth " , la seva passió per les tragèdies gregues, la llibertat que viu intensament en els 

seus passejos per París, els escriptors als quals va tenir ocasió de conèixer, les " coses inexactes, 

per no anomenar-les " irresponsables " " que se li " ocorrien normalment a Espanya... " .  

 

 

Títol: “Cuando fuimos los peripatéticos: la novela de Merlí” 

Autors/es: Lozano, Héctor 

Editorial: Planeta, 2018 

Signatura: N Loz 

Sinopsi: Bruno Bergeron va tenir una adolescència difícil que encara es va 

complicar més quan va veure entrar al seu pare en classe amb la cartera 

de professor i cridant: «Em dic Merlí i vull que us empalmeu amb la 

filosofia!». Al cap dels anys, recorda els cursos de batxillerat que va gaudir 

amb els seus companys de classe, «els peripatètics» perquè la seva germana Mina senti a prop la 

figura del pare que mai va arribar a conèixer. En la novel·la descobrireu aspectes nous de la vida 

de Pol, Tània, Joan, Marc, Berta, Gerard i del mateix Bruno. Els primers amors, les festes 

desenfrenades, el sexe, els estudis, la por al futur, les relacions familiars, les amistats… són els 

temes centrals de les aventures inoblidables de Quan vam ser els peripatètics, narrades per 

Bruno Bergeron. 

 


