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Títol: La filla que no existia 

Autor/a: Natalie C. Anderson 

Editorial: Edicions 62, 2018 

Signatura: JN And 

Sinopsi: Els quatre últims anys, la Tina ha sobreviscut amb penes i treballs als carrers com 

a membre d’una colla de lladres. Una idea fixa guia les seves passes: venjar la mort de la 

seva mare costi el que costi. El que no s’espera és la cascada d’esdeveniments que esclata 

i com l’amor per un noi blanc, guapo i ric s’esmuny en la seva vida sense preavís. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Les nostres riqueses. Una llibreria a Alger 

Autor/a: Kaouther Adimi 

Editorial: Edicions del Periscopi, 2018 

Signatura: N Adi 

Sinopsi: L’estiu del 2017 un estudiant rep l’encàrrec de buidar una petita llibreria d’Alger 

que s’ha de convertir en una botiga de bunyols. Es tracta de la casa de lletres que Edmond 

Charlot va obrir l’any 1936 amb una idea revolucionària: instaurar un espai cultural i literari en un país 

convuls i conformista. La presència d’un inquietant guardià de la llibreria destorbarà la tasca del jove i li farà 

descobrir el poder de la literatura com a generador de memòria col·lectiva. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

 

Títol: Una cançó de molt lluny 

Autor/a: A.F.Harrold (Il·lustrat per Levi Pinfold) 

Editorial: Blackie Books, 2019 

Signatura: JN Har 

Sinopsi: En NICK té un secret. Al soterrani de casa seva sona una cançó misteriosa. I val 

més que no ho sàpiga ningú, d’on surt aquesta música.  Cada dia a classe veu la FRANK, 
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una nena que també té un secret. Se sent sola, per. no ho vol dir a ningú.  Una tarda, en Nick descobrirà el 

secret de la Frank. I ella, el d'en Nick. Per. tots els secrets contenen perills: en aquest soterrani hi ha finestres 

que donen a altres mons i éssers que les volen travessar.  I només en Nick i la Frank els poden aturar. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Okupada. Tot acaba pagant la pena quan la vida és intensa 

Autor/a: Care Santos 

Editorial: Fanbooks, 2019 

Signatura: JN San 

Sinopsi: Un grup de nois i noies decideixen okupar un palauet abandonat a Barcelona. 

Cadascú arrossega la seva història i té els seus motius per convertir-se en okupa: per 

necessitat, per idealisme, per ganes de viure una aventura, per rebel·lar-se contra les 

convencions socials... Al llarg de vint-i-sis dies, omplen la casa de vida, la decoren, hi organitzen tallers i fins 

i tot una cafeteria, i aconsegueixen construir una comunitat peculiar però harmònica on cadascú a porta el 

que pot. Fins que arriba l'Inge... 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Un temperament ardent i altres contes 

Autor/a: Natàlia Demidoff 

Editorial: Viena, 2018 

Signatura: N Dem 

Sinopsi: Nou contes tots amb un toc humorístic, en companyia de dracs, vampirs i 

éssers fantàstics de tota mena. 

42è Premi de Narrativa Vila de Martorell 2017. 

Consulta’l al catàleg Aladí!
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Títol: Les prénoms épicènes. Román 

Autor/a: Amelie Nothomb 

Editorial: Albin Michel, 2018 

Signatura: NF Not (Novel·la en francès) 

Sinopsi: << La persona que estima és sempre la més forta >> 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Relats curts d’un llarg viatge 

Autor/a: Josep Maria Espinàs, Javier Cercas, Jordi Évole, etc. (Varis artistes) 

Editorial: El Periódico de Catalunya, 2017 

Signatura: N Rel 

Sinopsi: Explicar històries és important. És crucial per donar a conèixer el que hi ha 

darrere de les terribles xifres de morts, desapareguts, atrapats i retinguts que la crisi del 

Meditarrani llança cada dia als mitjans de comunicació. Donar veu a aquells que no la tenen és un poderós 

instrument per reivindicar els drets dels refugiats i migrants que ho han perdut tot tractant d’arribar a Europa 

que els ignora i els dona l’esquena.  

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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