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FINS A 5 ANYS 
 
Alemagna, Beatrice 
Un gran dia de res  
Combel, 2016 
 
Asensio, Albert 
El banc blau 
Babulinka Books, 2016  
 
 
Cebrián, Montserrat 
Corre, corre, cucafera!  
Associació d’Amics de la Colla Jove; Insitu Comunicació, 
DL 2016 
 
Cotton, Katie; Walton, Stephen 
Comptant lleons: retrats d’animals en llibertat 
Flamboyant, 2016 
 
Davies, Benji 
La balena a l’hivern 
Andana, 2016 
 
Murphy, Jill 
Cinc minuts de tranquil�litat 
Kalandraka, 2016 
 
Mitjons, Joan 
Animalari de carrer 
Piscina, 2016 
 
Vivim del Cuentu (col�lectiu) 
Hansel, Gretel i la fada xocolatera 
Baula, 2016 

D’un Nadal a l’altre ...  

    ...amb lectures per a petits i no tan petits,  
       per a joves i no tan joves ... 

       llibres per a tots                     Bones festes! 

Llibres Infantils 
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A PARTIR DE 6 ANYS 
 
González Vilar, Catalina 
La família de la vajilla impar 
Edelvives, 2016 
V Premio internacional álbum ilustrado 2016 
 
 
 
Jeffers, Oliver 
La nena dels llibres 
Andana, 2016 
 
 
 
Galliez, Roxanne Marie; Ratanavanh, Seng Soun  
Espera’t Miyuki 
Joventut, 2016 
 
 
 
 
Miranda, Itziar; Miranda, Jorge; Thilopía 
Frida 
Edelvives, 2015 
 
 
 
 
Papatheodoulou, Antonis; Samartzi, Iris 
L’última carta 
Kalandraka, 2016 
 
 
 
Schaapman, Karina 
La casa dels ratolins 
Blackie Books, 2016 
 
 
Novesky, Amy; Arsenault, Isabelle 
La cançó de tela 
Impedimenta, 2016 

Llibres Infantils 
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Llibres infantils                                                                               
 

Escribà Tholoniat, Christian 
La cuina de Peter Pan 
Columna, 2016   
 
Kimmel, Eric A. 
El gran llibre dels mites grecs 
Estrella Polar, 2016  
 
Von der Gathen, Katharina; Kuhl, Anke 
Explica-m’ho: 101 preguntes sobre un tema apassionant 
Takatuka, 2016   
 
Broom, Jenny 
Animalium 
Impedimenta, 2014  
 
Williams, Rachel 
Atles d’aventures 
Flamboyant, 2015   
 
Cadwell, Stella 
Los fantastibulosos mundos de Roald Dahl 
Uranito, 2016 
 
 
Carbó, Joaquim 
La casa sota la sorra i altres aventures d’en Pere Vidal 
Estrella Polar, 2016 
 
García Cornellà, Dolors 
Diumenge al matí, al peu del salze 
Barcanova, 2016 
 
Manso, Anna 
Allò de l’avi 
Cruïlla, 2016 
Premi Gran Angular 2016 
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Llibres per a joves                   
      
Nicol, James 
L’aprenent de bruixa 
La Galera, 2016 
Primera part de la sèrie Arianwyn 
 
 
Riggs, Ramson 
El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 
Crossbooks, 2016 
 
Riordan, Rick 
L’Oracle perdut 
La Galera, 2016 
Primera part de la sèrie Les proves d’Apol�lo 
 
 
Rowling, J. K.; Kay, Jim 
Harry Potter i la cambra secreta 
Empúries, 2016  
    
Samson, Gideon 
Els meus trucs per sobreviure a la classe de natació 
Takatuka, 2016 
 
White, E. B. 
La teranyina de la Carlota 
Viena, 2016 
 
Carranza, Maite 
La pel�lícula de la vida 
Cruïlla, 2016 
 
Le Thanh, Taï-Marc  
El yeti 
Edelvives, 2016 
 
 
 
 
 
 

Llibres infantils                                                                               
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Margotin, Philippe 
Bob Dylan, todas sus canciones: la historia detrás de sus 492 
temas  
Blume, 2015 
 
Dylan ha estat considerat un dels músics més influents du-
rant els darrers cinquanta anys. El llibre recull la història de 
cadascun dels seus àlbums. 
 
Cohen, Leonard 
Libro del anhelo 
Lumen, 2015 
 
Un poemari en el qual Leonard Cohen va treballar durant 
més de vint anys. Hi va abocar el seu saber, dubtes, pors i 
consideracions entorn de l'amor i de la mort.  
 
Hewitt, Paolo 
Bowie: vida y discografía; introducción de Robert Elms 
Blume, 2016 
 
Un llibre que és un homenatge a tota la carrera musical de 
Bowie: des del 1967, data de la sortida del seu primer àlbum, 
fins al seu retorn el 2013. 
 
Gener, Ramon 
L'Amor et farà immortal: música, memòria i vida  
Ara Llibres, 2016 
 
És el llibre en el què Ramon Gener ha estat treballant 
aquests últims mesos. Un volum on hi ha molta música, mol-
tes històries relacionades amb la mort i també algunes curio-
sitats... 
 
 

 
 

Músics i trobadors 

Consulta la disponibilitat dels documents a: 
http://argus.biblioteques.gencat.cat 
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Literatura 
 
100 anys de … Roald Dahl 
Algú com tu 
Sembra Llibres, 2016 
 
El volum conté alguns dels relats que van formar part 
de la popular sèrie ‘Alfred Hitchcock presenta’ i que 
van triomfar també a l’adaptació televisiva d’Històries 
imprevistes.   
 
IV Centenari William Shakespeare 
Shakespeare, traduccions a peu d’obra 
Núvol, 2016  
 
Núvol desembarca per primera vegada a les llibreries 
amb un volum de 10 obres de Shakespeare traduïdes 
per Joan Sellent.   
 
Premis literaris  
 
Oliver, M. Antònia. Premi d’honor de les lletres catala-
nes 2016 
Colors de mar 
Proa, 2007 
 
M. Antònia Oliver ha publicat novel�les, contes, teatre, 
guions i reportatges. Algunes de les seves obres han 
estat traduïdes a l'anglès, francès, italià, espanyol, ale-
many, portuguès... També ha traduït al català autors 
de la literatura universal.   
 
Fernández Cubas, Cristina. Premi Nacional de literatura  
La habitación de Nona 
Tusquets, 2016 
Un magnífic recull de contes que no es reserven el mis-
teri per al final. 
 
Palomas, Alejandro. Premi Nacional de literatura Juve-
nil 
Un fill 
La Galera, 2015 
Alejandro Palomas escriu per a joves i adults i per això 
se’l considera un representant del crossover. Tracta 
temes actuals amb una gran originalitat.  
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 Literatura 
 
Casagran, Roc 
L’amor fora de mapa 
Sembra Llibres, 2016 
 
Amb la sensibilitat i l’habilitat que el caracteritza, Roc 
Casagran, una de les veus amb més projecció de les 
nostres lletres, ens ofereix en aquesta esplèndida no-
vel�la un univers ple de bellesa i angoixa, d’atracció i 
prohibició, d’autenticitat i desconcert. Una de les mi-
llors novel�les d’aquest 2016.  
 
Solé, Estel 
Si no puc volar  
Rosa dels Vents, 2016 
 
Si no puc volar és una novel�la sincera i divertida que 
retrata les misèries d’una dona neuròtica, insatisfeta i 
descarada que lluita per encaixar en la Barcelona ac-
tual. Està escrita per una autora amb personalitat i ca-
ràcter que despunta en el món cultural català. 
 
 
Chast, Roz 
¿Podemos hablar de algo más agradable? 
Reservoir Gráfica, 2015 
 
El debut de Chast a la novel�la gràfica: una memòria 
sobre els pares grans. Un treball amb profunditat emoti-
va.  
 
Petterson, Per 
Sortir a robar cavalls 
Club editor, 2016 
 
Narrada en primera persona per un home de setanta 
anys, Sortir a robar cavalls rememora un estiu 
d’infantesa en què dos nens, sense saber-ho, reprodu-
eixen en els seus jocs secrets els conflictes dels adults 
en un poble a Noruega. 
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Testimonis 
 
Leiris, Antoine 
No aconseguireu el meu odi 
Edicions 62, 2016 
 
Una petita meravella: el testimoni punyent, ple de digni-
tat, d’un pare que va perdre la seva dona, Hélène Mu-
yal-Leiris, a la sala Bataclan de París. Mentre el món in-
tentava buscar les paraules que poguessin expressar 
l’horror, ell va publicar a les xarxes socials una carta 
adreçada als terroristes titulada No tindreu el meu odi.  
 
 
Xirinacs, Olga 
La Crisi dels vuitanta  
Meteora, 2016 
 
Olga Xirinacs ens ofereix un seguit d’inspiradíssims textos 
breus on ens parla de cinema, música, literatura, dels 
seus referents culturals i vitals al llarg dels anys, i, sobre-
tot, de què significa fer-se gran i de com cal dignificar 
el concepte de vellesa en la nostra societat actual. 
 
 
Capa, Robert 
Ligeramente desenfocado  
La Fábrica, 2015 
 
Un llibre que aplega textos i fotografies de Robert Capa 
sobre la Segona Guerra Mundial. 
 
 
Aleksiévitx, Svetlana 
Últims testimonis: un solo de veus infantils 
Raig Verd, 2016 
 
La Segona Guerra Mundial va deixar al seu pas per ter-
ritori soviètic milions de víctimes infantils. 
Últims testimonis és el conjunt de veus d’aquells que van 
sobreviure.  
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 Nous feminismes 
 
Cabré, M. Ángeles 
WonderWomen: 35 retratos de mujeres fascinantes 
SD Ediciones, 2016 
 
Un llibre que ens recorda que l’aportació femenina ha 
estat i segueix sent fonamental en la construcció de la 
nostra modernitat cultural. 
 
 
Torres, Aina 
Montserrat Roig, la memòria viva 
Sembra Llibres, 2016 
 
Un llegat explicat per personalitats que van compartir 
la vida amb Montserrat Roig o que se’n senten deixe-
bles.  
 
 
Ruiz, Gemma 
Argelagues 
Proa, 2016 
 
La novel�la que explica la vida de tres dones que llui-
ten al llarg del segle XX per obrir-se camí en el món la-
boral de les fàbriques tèxtils. 
 
 
 
Bonet, Paula 
La Sed  
Lunwerg, 2016 
 
La Novel�la gràfica de l’artista i il�lustradora amb més 
de 500.000 seguidors a les xarxes socials reivindica la 
solitud i critica la por i el masclisme.  
Amb booktrailer: https://youtu.be/Q9MzMcjj3Zk. 
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Altres temàtiques 
 
Armengol, Núria; Puig, Clàudia de (il.) 
La Catalunya industrial 
Comanegra, 2016 
 
Aquest llibre vol explicar la industrialització a Cata-
lunya durant el segle XIX. Cal saber i recordar que 
tenim un ric patrimoni industrial i que és una part 
indispensable de la nostra història recent.  
 
Mainat, Josep Maria 
Ciència optimista 
Rosa dels Vents, 2016 
 
Un llibre entretingut amb un contingut científic molt 
rigorós i, a la vegada, explicat d’una manera molt 
senzilla. 
 
Van Hensbergen, Gijs 
La Sagrada Familia: el paradís terrenal de Gaudí   
Plaza&Janés, 2016 
 
Una reconstrucció audaç de la biografia d'un edifi-
ci icònic, de ben segur el més representatiu de Bar-
celona, i de l'home que li va donar vida. Antoni 
Gaudí és un dels arquitectes més influents del segle 
passat. 
 
 
Buqueras Bach, Josep Maria (coord.) 
Inventari modernista de Tarragona 
Ajuntament de Tarragona, 2016 
 
Tarragona conserva una sèrie de béns patrimonials 
-públics i privats- molt dignes de veure i d'estudiar. 
Gaudí, Jujol, Domènech i Montaner, Salas, Pujol de 
Barberà, Monguió, etc., són alguns dels noms que 
han intervingut a la ciutat. 
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Stiglitz, Joseph E.  
El euro. Cómo la moneda común amenaza el futuro de  
Europa  
Taurus, 2016 
 
El premi Nobel d’economia argumenta de manera clara 
com la crisi ha evidenciat les deficiències de l’euro. La pre-
gunta és clara: es pot salvar l’euro? 
 
Erasmus, Desiderius 
Eduqueu els infants ben aviat en les lletres 
Adesiara, 2015 
 
Erasme ens ofereix en aquest llibre un manual d’educació 
amb tots els ets i uts: consells als pares i als mestres, i condem-
na de les males pràctiques en l’àmbit de l’ensenyament. 
 
Marina, José Antonio 
Tratado de filosofía zoom 
Ariel, 2016  
 
El reconegut autor viatja de les qüestions aparentment me-
nors a d’altres més profundes per tractar de comprendre  
com funciona la intel�ligència, els seus límits i possibilitats.  
 
Bauman, Zygmunt 
Extraños llamando a la puerta 
Paidós, 2016 
 
En aquest llibre Bauman analitza els orígens, la perifèria i 
l’impacte de les actuals onades migratòries.  


