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Benvolguts, Benvolgudes, 
 
 
El temps vola i Sant Jordi ja és aquí una altra vegada...Com cada any, doncs, us 
fem arribar aquest dossier, que és una proposta –útil com qualsevol altra que 
pugueu consultar aquests dies- que us pot ajudar a l’hora de triar un bon llibre.  
 
Pensem que va bé tenir una guia orientativa per poder comprar amb criteri. Com 
sempre, trobareu les propostes classificades en obres de ficció, no-ficció i infantil i 
juvenil. 
 
Com sempre, i sobretot si fa bon temps, abans de comprar passegeu per les 
parades, atureu-vos-hi i remeneu, perquè sempre trobareu alguna cosa a la qual 
no us podreu resistir. I, sobretot, feu de la lectura una de les vostres aficions 
perquè a casa vostra cada dia sigui Sant Jordi. 
 
Que tingueu una bona diada! 
 
 
Susagna Sabaté i Ester Santaló 
Tècniques de normalització lingüística 
Oficina de Català de Calonge i Servei de Català d’Olot-La Garrotxa 
 
 
Abril de 2017 
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FICCIÓ                           Sant Jordi 2017 

 
 

 Camí d’anada i tornada 
 
Emma Vilarasau i Montse Barderi 
Editorial Columna 
160 pàgines 
 
Connecticut, 27 de desembre de 1940. L’Annemarie escriu una carta en què demana ajuda a l’Ella arran 
de la mort del seu pare. L’Ella viu a l’Índia des de fa algun temps i respon immediatament als precs de la 
seva amiga, amb qui va fer un viatge de milers de quilòmetres, de Suïssa a Kabul, uns mesos abans amb 
un Ford de divuit cavalls. Unides per un vincle inexplicable, intens i profund, descobrirem en les seves 
cartes dues maneres de veure el món i d’entendre la guerra. És una novel·la inspirada en fets reals. 
 

 El forat 
 
Jordi Amor 
L’Altra Editorial 
160 pàgines 
 
El forat, de Jordi Amor, és una novel·la que narra la desolació i les vicissituds d’un jove barceloní de la 
perifèria de la ciutat -la buidor, la falta de comunicació i la tristesa vital- i destil·la mala llet i desesperança, 
sense rabejar-s’hi. 
 

 El que et diré quan et torni a veure 
 
Albert Espinosa 
Rosa dels Vents 
264 pàgines 
 
A El que et diré quan et torni a veure, Albert Espinosa construeix un relat en el qual un pare i un fill 
emprenen junts una recerca que els durà a enfrontar-se amb el passat. 
És una novel·la que enganxa, plena de valentia i d'acció, i que, gràcies a l'original estil de l'autor, 
emocionarà i sorprendrà els lectors mitjançant els girs inesperats d'una trama única. 
 

 El veler magenta 
 
Jaume Puig 
Editorial Empúries 
144 pàgines 

 
L’Abel és un filatèlic solitari que observa el món des d’una distància escèptica. Vidu i amb una filla 
instal·lada a Nova York, l’home no ambiciona res que es pugui comprar amb diners. Però el dia del seu 
seixantè aniversari, la vida li fa un tomb: l’atzar li posa al davant el segell més rar i valuós del món: el 
veler magenta. Es tracta d’una peça mítica, del 1856, impresa a la Guaiana britànica, de la qual només es 
coneix un exemplar i que al llarg dels anys ha anat canviant de mans, sovint de manera rocambolesca i 
anònima. La història del segell atraparà el lector tant com a l’Abel. 
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FICCIÓ                           Sant Jordi 2017 

 

 Els estranys 
 
Raül Garrigasait 
Edicions de 1984 
192 pàgines 
 
L’any 1837, en plena guerra carlina, en un moment en què xoquen amb violència el passat i el futur, un 
jove prussià travessa els Pirineus per lluitar a favor de l’Ordre, però un malentès el deixa encallat en una 
ciutat ruïnosa i desconcertant. Amb el pas dels dies, la seva estupefacció no fa més que créixer, fins que 
se li converteix en una companyia persistent, en l’única manera que li queda de mirar-se el món.  
Els estranys és una novel·la que es mou entre l’humor i la tragèdia, plena de música, de personatges 
excèntrics i d’escenes d’una plasticitat extraordinària.  
 

 Els vells amics 
 
Sílvia Soler i Guasch 
Columna 
352 pàgines 
 
Cinc estudiants de Belles Arts viatgen a París per visitar la gran exposició que es va fer sobre Gauguin al 
Grand Palais a finals dels anys vuitanta. Aquell viatge, de només quatre dies, els durarà tota la vida. En 
Marc, la Lídia, en Mateu, l’Ada i en Santi teixiran, a partir d’aleshores, una amistat que sembla 
indestructible i que els mantindrà ancorats als vells temps, als anys dels grans anhels. Els protagonistes, 
però, entendran aviat que tan difícil és mantenir-se fidel a la vocació artística com renunciar-hi.  
 

 Farishta 
 
Marc Pastor 
Editorial 62 
466 pàgines 
 
Acaba de fer els divuit anys i la Farishta, desinhibida i valenta, ja ha trobat la feina de la seva vida. Som al 
1993, i la companyia russa Iefremov-Strugatski l’ha contractada per atendre les famílies riques que viuen 
en un complex d’illes privat a la Polinèsia francesa, on se’ls ha garantit que podran educar els fills sense 
cap risc. En aquell aparent paradís coneixerà ben aviat l’amor. Però també, a poc a poc, es veurà 
atrapada en un seguit d’esdeveniments inquietants que posaran en dubte la veritable naturalesa de la 
seva feina i el fosc negoci dels poderosos que l’han contractada.  

 

 La dona del Cadillac 
 
Joan Carreras 
Edicions Proa 
328 pàgines 

L’home que arriba un dimecres a la tarda al poble de Mompuig té una missió que sembla ben senzilla: 
parlar amb l’Helena Bau, que hi té un centre de meditació, i comprar-li un Cadillac que custodia en un 
garatge. Però les coses no són mai el que semblen. Alguns veïns no veuen amb bons ulls la presència 
del foraster. Tots oculten les seves raons i tots ignoren l’abast real del misteri.  
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FICCIÓ                           Sant Jordi 2017 

 

 La fada negra 
 
Xavier Theros 
Col·lecció “L’Ancora” 
448 pàgines 

Barcelona, 1843. Una nit d’estiu, un nen apareix degollat en un fumador d’opi. En Llàtzer Llampades, un 
capità de vaixell expulsat de la marina mercant, a qui un tràgic naufragi ha marcat per sempre, es 
converteix en policia empès per les circumstàncies. El país viu la minoria d’edat de la reina Isabel II. 
Governa el seu regent, l’odiat general Espartero. A la ciutat, bruta i claustrofòbica, plena de barricades i 
fantasmes i asfixiada per les muralles, està a punt d’esclatar la revolució. Per reprimir-la, l’exèrcit es 
prepara per a un llarg i brutal bombardeig que durarà tres mesos. Sota les bombes, enmig del setge 
militar i només consolat per la seva ardent amant, el capità Llampades haurà d’esbrinar qui és el misteriós 
assassí de les criatures. 

 Nosaltres dos 
 
Xavier Bosch 
Columna 
560 pàgines 
 
El Kim i la Laura es coneixen a la universitat. Vénen de mons molt diferents. Ell, seductor i despreocupat, 
és fill d’un hoteler del passeig de Gràcia de Barcelona. Ella, de Banyoles, és senzilla, idealista i sap que la 
vida es basa en els detalls. Junts riuen, es diverteixen i, units pel vincle de l’amistat, superen els esculls 
del destí. Malgrat els seus camins divergents, saben que sempre hi són per ajudar-se.  
 

 Quan arriba la penombra 
 
Jaume Cabré 
Proa 
288 pàgines 

Un nen poruc que es rebel·la contra la tirania d'un mestre, un assassí que es confessa davant la pròxima 
víctima, un lladre xuclat pel quadre que acaba de robar, un escriptor que amenaça l'editor de suïcidar-se, 
un ancià que passeja pels escenaris on va fer la guerra... Són històries colpidores, que es trenen o es 
visiten les unes a les altres, sempre amb dinamisme, energia, tocs d’humor i incursions en la fantasia. 

 Un home cau 
 
Jordi Basté i Marc Artigau 
Editorial Rosa dels Vents 
288 pàgines 

Una nit de primavera, mentre el detectiu privat Albert Martínez sopa a tocar de la Barceloneta amb un 
antic amic de la universitat, és testimoni d'una escena inquietant: comença a fosquejar quan veu que dos 
homes s'apropen a l'espigó, a la zona més perillosa, mentre parlen i gesticulen com si discutissin. Al cap 
d'una estona només en torna un. 
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NO FICCIÓ                         Sant Jordi 2017 

 

 De què fuges, qui et persegueix? 
 
Empar Moliner 
Editorial Columna 
176 pàgines 
 
Des de la seva pròpia experiència de corredora, Empar Moliner ens explica per què corre, què és el que 
l’atrau més d’aquesta activitat i totes les coses bones que ha trobat gràcies a aquest esport. Aquest és un 
manual imprescindible per als corredors però, sobretot, per als qui encara no ho han provat mai, això de 
córrer: en aquest llibre descobriran què s’estan perdent... 
 

 Johann Cruyff 
 

Traducció de Gustau Raluy 
Columna 
336 pàgines 
 
Aquest llibre es presenta com una autobiografia. Només hi consta el nom del traductor, i cal suposar, per 
tant, que el va escriure en neerlandès el mateix Johann Cruyff. En aquest llibre no parla d’ell mateix, sinó 
del futbol: repassa els jugadors que va tenir al costat, els tècnics i directius amb qui va treballar, etc.,  no 
pas per explicar-ne anècdotes irrellevants o fer safareig, sinó per aprofundir en tot allò que ha afectat el 
món del futbol. Sinceritat radical en una autobiografia sorprenent.  
 

 La Guia de vins de Catalunya 2017 
 

Jordi Alcover i Sílvia Naranjo 
Cossetània edicions 
496 pàgines 
 
En aquesta Guia, hi trobareu l’actualitat del vi català. Cada vi està fotografiat, classificat i puntuat. És una 
eina indispensable perquè ens fa entendre com està canviant el món del vi a Catalunya. Fa deu anys, 
ningú no pensava que existís el concepte “vi nacional català”, i ara ja és una realitat innegable, que 
aquesta Guia ens confirma. 
 
 

 Tot és al teu cap 
Suzanne O’Sullivan 

 

Traducció d’Anna Turró Armengol 
Angle Editorial 
336 pàgines 
 
La neuròloga Suzanne O’Sullivan recol·lecta, en aquest llibre, casos commovedors, xocants o inquietants 
de malalties psicosomàtiques, en les quals un trauma psicològic és al darrere d’una altra malaltia real. Un 
llibre que ens endinsa en el món fascinant de la ment. 
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NO FICCIÓ                         Sant Jordi 2017 

 

 Pagesos a ciutat 
 
Ester Casanovas 
Ed. Viena 
208 pàgines 
 
Després molts d’anys d’experiència cultivant al terrat de casa seva, Ester Casanovas ens guia pas a pas 
per aprendre a plantar i cuidar les nostres pròpies verdures i hortalisses ecològiques. Seguint els seus 
consells, aprendrem a triar el tipus de substrat adequat per omplir testos, jardineres, taules de cultiu o 
envasos reciclats. No tenir un hort ja no és cap excusa per menjar verdures sanes i conreades per 
nosaltres mateixos. 

 

 Vides aturades 
 
Bel Olid 
Ara Llibres 
145 pàgines 
 
La crisi dels refugiats ens ha fet descobrir una Europa fosca, molt poc exemplar. L’escriptora Bel Olid ha 
viscut el drama del Mediterrani i ens explica en primera persona una de les crisis humanitàries més 
importants dels darrers temps. 
 

 L’amor et farà immortal 
 

Ramon Gener 
Ara Llibres 
296 pàgines 
 
Després perdre el seu pare, Ramon Gener va començar a reflexionar sobre la  mort, i ens confessa que el 
seu pare va morir dues vegades: la primera, quan va començar a oblidar i a allunyar-se del món a causa 
de la malaltia; la segona, amb la seva mort física.  Aquest és, doncs, un llibre ple d’amor, però també ple 
de reflexions sobre la tristesa, la soledat i, al final de tot, l’esperança. 
 
 

 La gran teranyina 
 

Roger Vinton 
Ed. del Periscopi 
400 pàgines 
 
Riger Vinton posa al descobert els orígens i els moviments d’alguns dels lobbys empresarials i  familiars 
amb més poder del nostre país. La gran teranyina revela l’estructura opaca des d’on determinats agents 
exerceixen el poder, a través del qual controlen fets i situacions que afecten la nostra societat. 
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NO FICCIÓ                         Sant Jordi 2017 

 

 El tsunami 
Joan B. Culla 
Grup 62 
304 pàgines 
 

El panorama del sistema català de partits polítics ha canviat tant en poc temps, que és com si li hagués 

passat un tsunami per sobre. De les cinc formacions o sis partits que sostenien el sistema politicoelectoral 

dels últims anys del segle XX, en subsisteixen només tres, però amb pesos i rols profundament alterats. 

Joan B. Culla, màxim especialista en la història dels partits polítics catalans, ha escrit aquest assaig sòlid 

sobre el perquè d’una transformació que, d’entrada, sembla incomprensible. 

 

 Temps de segona mà. La fi de l’home roig 
 

Svetlana Aleksiévitx 
Traducció de Marta Rebón 
Raig Verd Editorial 
544 pàgines 
 

És una obra que ens parla dels últims vint anys de la història de Rússia, i de com el règim soviètic ha 
afectat les persones que creien fermament que aquest règim era l’única forma ètica de vida. Svetlana 
Aleksiévitx  explica com va ser el comunisme de Rússia mitjançant entrevistes on es recullen vides del 
socialisme, persones que ens  transmeten les seves pors i les seves esperances. 
  

 El retorn dels Bassat 
 

Vicenç Villatoro 
Ed. de la Magrana 
592 pàgines 
 

Lluís Bassat, un dels publicistes més prestigiosos del món, prové d’una família errant, amb molts viatges 
acumulats a través de la història. Els Bassat van ser sefardites, i van marxar d’Espanya al segle XIV. 
Aleshores van recórrer tot Europa fins a tornar a Espanya. Vicenç Villatoro indaga en el periple 
extraordinari d’aquesta família i, a través d’aquestes persones, ressegueix l’esplendor i la tragèdia dels 
jueus al vell continent. Al capdavall, el que fa Villatoro és apropar-nos a la mateixa història d’Europa. 
 

 Curs de feminisme per microones 
 

Natza Farré 
Ara Llibres 
176 pàgines 
 

Sense embuts, però amb humor. És això com aquesta autora s’encara amb el tema del feminisme. L’obra 

és un curs de feminisme exprés, amb raons i arguments, amb dades i exemples i, sovint, amb un punt de 

sarcasme. Una obra que denuncia el masclisme encobert que hi ha en tots els àmbits de la nostra 

societat i que demana d’enfrontar-nos-hi d’una manera radical: fent una revolució, la revolució feminista 

del segle XXI, que ho canviarà tot perquè canviarà les dones. 
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INFANTIL I JUVENIL                       Sant Jordi 2017 

 

 La ciutat desolada 

 
Ransom Riggs 
Editorial L’Altra 
432 pàgines 
 
Després de l’extraordinària aventura que va començar amb La llar de Miss Peregrine per a nens 
peculiars, trobem en Jacob Portman i els seus inusuals amics llançats a la recerca frenètica d’una cura 
per a la seva estimada mestra, Miss Peregrine. Quan arriben a Londres es troben una ciutat arrasada per 
la guerra i devastada per les bombes; els persegueixen els seus enemics i els perills s’amaguen rere 
cada cantonada.  
 

 Les marques de la mort 
 

Veronica Roth 
Fanbooks 
512 pàgines 
 
Cyra és la germana d’un brutal tirà que governa el poble de Shotet. Tot i que no aprova els mètodes del 
seu germà, acaba donant suport al seu poder. Akos prové de la pacífica nació de Thuvhe i és capturat 
juntament amb el seu germà pels soldats de Shotet. Akos ha de salvar el seu germà i encara que 
l’enemistat entre ell i Cyra sembli insuperable, tots dos hauran de decidir si es destrueixen l’un a l’altre o 
si s’ajuden per poder sobreviure i canviar l’equilibri de poder de la galàxia. 
 

 Viure amb la Hilda (i els seus inconvenients) 
 

Bel Olid i Mercè Canals 
Estrella Polar 
34 pàgines 
 
Viure amb algú pot ser divertit, però la Hilda troba inconvenients a tots els seus candidats. I si 
l’inconvenient de debò fos viure amb ella? «Viure amb un cocodril pot semblar emocionant, però té els 
seus inconvenients. I si li agafa un atac de gana i em menja?». Una divertida història sobre la convivència 
i les seves dificultats. 
 

 Harry Potter i el llegat maleït 
 

J. K. Rowling 
Editorial Empúries 
480 pàgines 
 
Ser Harry Potter no ha sigut mai senzill, i continua sense ser-ho ara que és un empleat carregat de feina a 
la Conselleria d’Afers Màgics, marit i pare de tres fills en edat escolar. 
 
Mentre el Harry ha de conviure amb un passat que es resisteix a quedar enrere, el seu fill petit, l’Albus, 
intenta alliberar-se del pes d’un llegat familiar que no ha volgut mai. Però de cop el passat i el present es 
conjuguen de manera sinistra, i pare i fill descobreixen una veritat desagradable: a vegades el mal sorgeix 
als llocs més inesperats. 
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INFANTIL I JUVENIL                       Sant Jordi 2017 

 

 Gol 40. L’últim gol 
 

Luigi Garlando 
La Galera 
168 pàgines 
 
Només queden dos partits per acabar la temporada. Arribaran les Cebetes a la gran final? Els nervis i la 
tensió és constant entre els companys, i per si això no fos prou, apareixerà la bella Andy, disposada a 
posar les coses difícils als seus adversaris... i fer que en Tirant perdi el cap. 
 

 Un gran dia de res 
 

Beatrice Alemagna 
Editorial Combel 
48 pàgines 
 
Un nen arriba amb la seva mare a la mateixa casa de vacances d’un lloc solitari i aparentment sense 
atractius on van cada any. Què hi pot fer allà, tot sol, avorrit, mentre la mare treballa? Però aquella tarda, 
després de perdre la màquina de matar marcians, s’endinsa al bosc, on descobrirà un món meravellós. 
 

 Les aventures del capità Calçotets 
 

Dav Pilkey 
Cruïlla 
128 pàgines 
 
En Jordi i l'Oriol s'ho passen bomba fent bromes i còmics protagonitzats pel capità Calçotets. Però al 
senyor Grabulós, el director de l'escola, no li agraden ni les bromes ni els còmics. Per això, ha preparat un 
pla per enxampar els dos nois. 
 

 L’aventura dels Vallbona a l’Imperi romà 
 

Roberto Santiago 
Cruïlla 
248 pàgines 
 
Els Vallbona viatgen a l'Imperi romà i són venuts com a esclaus al mercat de Numítor. Per primer cop, les 
circumstàncies separaran la família, i el Tià, convertit en gladiador, haurà de combatre amb les feres del 
circ August. 
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INFANTIL I JUVENIL                       Sant Jordi 2017 

 

 La veritable història d’en Jordi i la princesa 
 

Kenneth Russo i Oriol Ponsatí-Murlà 
Edicions de La Ela Geminada 
44 pàgines 
 
La història de Sant Jordi que tradicionalment s’ha transmès a casa nostra és força diferent de la versió 
més coneguda al Regne Unit, basada en un fragment del poema The Faerie Queene (La reina Fada) del 
poeta anglès Edmund Spenser (1552-1599).  
 

 Els meus primers clàssics. La bella i la bèstia 
 

Diversos autors 
Editorial Brúixola 
10 pàgines 
 
Una adaptació molt divertida, amb llengüetes i peces mòbils, perquè els més menuts gaudeixin per 
primera vegada de La bella i la bèstia. 
 

 Final de Supercopa... a Ratalona! 
 

Geronimo Stilton 
Estrella Polar 
 
Per mil formatges de bola, em tremolen els bigotis de l’emoció! És el dia de la Final de la Supercopa a 
Ratalona i els meus equips estimats es juguen el títol de campió. Però alguna cosa estranya passa al 
camp...I és la meva missió resoldre el misteri! 
 

 Imagina 
 

Anna Todd 
Columna Edicions 
 
Imagina estar corrent per la ciutat esquivant paparazzis amb la Jennifer Lawrence... 
Imagina que en Justin Bieber organitza una gimcana romàntica que explica la història del 
vostre amor per celebrar el vostre aniversari... 
Deixa volar la teva imaginació com han fet els autors d’aquesta antologia de relats on apareixen 
les estrelles que més t’agraden: Zayn Malik, Cameron Dallas, Kanye West, Selena 
Gomez, Tom Hardy, Jamie Dornan, Benedict Cumberbatch i moltes altres! 
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 Tan senzill com estar amb tu 
 

Blue Jeans 
Columna Edicions 
560 pàgines 
 
Els nois del passadís 1B acaben de tornar de les vacances de Setmana Santa per afrontar el final del seu 
primer any universitari. No hi són tots els que van començar: en Manu fa més de dos mesos que no 
apareix per la residència Benjamin Franklin. El malagueny ha dit a l’Iria que tornaria, però no ha complert 
la seva paraula. Aquests últims mesos de curs prometen ser molt agitats.  
 

 Diari d’una penjada 11. Enemigues totals 
 

Rachel Renée Russell 
Estrella Polar 
256 pàgines 
 
La Nikki està de pega. De totes les escoles que li podrien haver tocat la setmana d’intercanvi d’estudiants, 
ha hagut d’anar a parar a la nova escola de la seva enemiga, la Mackenzie!  
Sort en té del seu diari, on pot desfogar-se i anar explicant les seves... desventures! Sobreviurà una 
setmana, lluny de tot, i amb la Mackenzie? 
 

 A la recerca dels tresors perduts: el jardí d’alabastre 
 

Tea Stilton 
Estrella Polar 
384 pàgines 
 
Hem viscut una aventura d’allò més especial… Tot va començar amb el diari d’una intrèpida exploradora i 
una llegenda antiga que parla de set tresors misteriosos…A partir d’això, hem viatjat arreu del món a la 
recerca del primer tresor, el mític jardí d’alabastre. 
 

 Tots som Wonder 
 

R. J. Palacio 
Traducció d’Imma Falcó 
La Campana Editorial 
32 pàgines 
 
L'Auggie sap que no és un nen normal i corrent. Fa tot de coses normals i corrents. Ell se sent normal. El 
que passa és que el seu aspecte no ho és. Tots som diferents, i tots som una meravella. El que passa és 
que no ho sabem veure. Amb l'estimat heroi de Wonder, aquesta original aventura arribarà al cor de 
qualsevol nen que desitgi que els altres el valorin pel que és. 
  


