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Que tot sigui com no ha estat mai. 

Joachim Meyerhoff 
Ed 62 !

Els protagonistes d'aquesta novel.la són els membres d'una família particular. 
El pare és el director d'un Sanatori Psiquiàtric i gaudeix del privilegi de viure en una 
casa enmig dels pabellons. En aquest lloc aparentment estrany, els fills del matrimoni 
creixeran i es faran grans.Amb el solc dels anys, la unitat familiar trontollarà i la 
memòria serà un bon aliat per pal.liar la pèrdua d'un passat que no tornarà.  Una 
història bojament entretinguda i seriosa a la vegada. !!!!

El lector del tren de les 6.27h 
Jean-Paul Didierlaurent 

Editorial Columna !
Una novel.la sobre la gent normal que amaga una vida extraordinària. 
En Guylain de 36 anys treballa de supervisor de la màquina que tritura els llibres que 
ningú vol llegir.Al final de la jornada es queda amb les poques pàgines que han 
sobreviscut de la carnisseria i cada matí es dedica a llegir-les en veu alta al tren de les 
6.27h.Un llibre que mostra el poder transformador de la lectura en el destí de les 
persones. !!!!

Des d'on tornar a estimar 
Joan Margarit 

Ed Proa !
En aquest nou poemari Joan Margarit cerca els llocs que desvelen el fet d'estimar. 
La música, la infantesa, la ciutat, el pas del temps ,els llibres,...són una porta per 
entrar en la pròpia vida viscuda del poeta. I des d'aquesta veu Joan Margarit vol 
connectar amb el lector,sense erudicions deixant que penetrin les paraules en el nostre 
cor. !!



Raó i emoció 
Ferran Salmurri 

Ed RBA !!
Amb el subtitol de Recursos per aprendre i ensenyar a pensar, el llibre ens vol ajudar  
a gestionar millor les nostres emocions. 
L'autor, psicòleg clínic, ens ofereix recursos per autocontrolar la conducta, per viure i 
conviure més lliures i feliços, aprenent a millorar l'assertivitat, l'estrès o la constància 
en l'esforç. 
De lectura amena, cada capítol acaba amb un resum de les idees clau que l'autor vol 
transmetre al lector. !!!!

Cremeu Barcelona! 
Guillem Martí 

Columna editorial !
Novel.la basada en fets reals, que retrata els dies previs a l'entrada de les tropes rebels 
a la ciutat de Barcelona al gener del 1939. Mentre la població afrontava el 
racionament i la manca d'aliments amb desesperació, un comitè comunista planifica 
arrasar la ciutat, destruir les vies de comunicació i els serveis, amb l'objectiu  de 
deixar a l'enemic una ciutat en ruïnes, sinònim de terra cremada. 
Aquesta és també la història d'un heroi inesperat que va salvar Barcelona, episodi 
desconegut per al gran públic. !!!!

Charlotte 
David Foenkinos 

Ed 62 !!
Retrat d'una dona excepcional, evocació d'un destí tràgic, Charlotte és també el 
resultat d'una recerca: la d'un escriptor captivat per una artista. 
Charlotte és una pintora alemanya d'origen jueu que es veu obligada a abandonar 
Berlín per refugiar-se al sud de França a la casa dels seus avis.Una experiència de 
lectura única per la forma d'estar escrita,  amb frases molt curtes, carregades de sentit 
i d'emoció. Una novel.la d'una finor i sinceritat admirables. !!!



El camí dels perfums 
Cristina Caboni 

Ed  62 !
L'Elena només aconsegueix deixar enrere la seva inseguretat i els seus temors quan 
crea noves fregàncies i perfums. Gràcies al seu do sap quin camí ha de seguir. Un 
camí que la porta a París, a una de les perfumeries més reconegudes de la ciutat. En 
poc temps, les seves creacions destaquen perquè és l'única que sap expressar els 
desitjos més profunds de les persones a través dels perfums. 
Un llibre lleu i després intens. !!!!!

L'última confidència de l'escriptor Hugo Mendoza 
Joaquín Camps 

Columna editorial !
L'atractiu professor de literatura Víctor Vega decideix acceptar la insòlita proposta 
que li fa la vídua de l'escriptor Hugo Mendoza: investigar si, encara que la seva mort 
va ser rigorosament certificada, el seu marit segueix viu,... i esbrinar qui envia, cada 3 
de desembre, un nou manuscrit de l'escriptor mort. Una novel.la addictiva que no pots 
deixar de llegir. !!!!

La música dels camaleons. 
Jordi Cervera 

Editorial Bromera !!
Quan encara és massa recent l'assassinat de la mare, Artur Barceló, un franctirador 
d'elit, assisteix perplex a un suïcidi i un segrest molt pròxims a ell. A més, no sols és 
testimoni de l'aterridora davallada a l'infern que sembla que s'ha acarnissat amb la 
seva família, sinó que acaba esdevenint el principal sospitós. Una obscura trama 
criminal on les peces no encaixen. !


