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AMIEL, Jon. La duda de Darwin. Madrid :  
Karma, 2013   DVD DUD 
 
Charles darwin torna d’un llarg viatge al  
voltant del món amb la clau per explicar 
l’orígen de les espècies. Però quan es  
disposa a publicar la seva revolucionària  
teoria sobre la vida, es troba amb una  
societat que no està preparada per el canvi i 
amb la desaprovació de la seva pròpia  
esposa. 

QUEREJETA, Gracia. 15 años y un dia. 
[Barcelona] : Cameo, 2013     
DVD(ESP)QUE 

 
Jon és expulsat de l’escola per conflictiu i la 
seva mare l’envia a viure amb el seu avi, un 
home que prové de la disciplina militar i 
amb qui serà difícil de conviure. L’adaptació 
a aquestes noves circumstàncies provocarà 
que els dos protagonistes hagin d’abordar 
les seves pors. 
 
 

 

TAN, Amy. La vall de la Meravella.  
Barcelona : Edicions 62, 2014   
N(TAN)VAL 

 
Ambientada al Xangai de principis del  
segle XX, ens relata la història de la  
Violet, una nena mig nord-americana i 
mig xinesa,  filla de la madam  
nord-americana de la casa de cortesanes 
més valorada de la ciutat. Criada entre 
dues cultures i un món d’enganys, luxes i 
violència, aquesta nena que aviat  
esdevindrà tota una dona lluita per trobar 
el seu lloc en el món de la seva mare. Un 
món que aviat serà el seu. 

JONASSON, Jonas. L’analfabeta que va  
salvar un país. Barcelona : La Campana, 
2014    N(JON)ANA 
 

Les probabilitats estadístiques que una 
analfabeta nascuda als anys seixanta a 
Soweto arribi a l’edat adulta i acabi un dia 
tancada en un camió de patates en  
companyia del rei de Suècia i del seu  
primer ministre són d’una entre  
quaranta-cinc bilions set-centes  
seixanta-sis milions, dues-centes dotze 
mil vuit-centes deu. Això segons els 
càlculs de l’analfabeta en qüestió. 
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• ALLENDE, Isabel. El joc de Ripper. Barcelona : Rosa dels Vents, 
2014   N(ALL)JOC 

 

• AMIS, Martin. Lionel Asbo : estat d’Anglaterra. Barcelona : Em-
púries/Anagrama, 2014   N(AMI)LIO 

 

• BATALLÉ PRATS, Iolanda. Faré tot el que tu vulguis. Barcelona : 
Columna, 2013   N(BAT)FAR 

 

• BOSCH, Xavier. Eufòria. Barcelona : Proa, 2014   N(BOS)EUF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fronteres. Tarragona : Arola, 2014   T FRO 
 

• GABANCHO, Patrícia. Les dones del 1714. Barcelona : Columna, 
2014    946.71”1714” GAB 

•  

• GÓMEZ-JURADO, Juan. El paciente. Barcelona : Planeta, 2014   
NC(GOM)PAC 

 

• HERNÀNDEZ, Gaspar. La terapeuta. Barcelona : Columna, 2014   
N(HER)TER 

 

• LÓPEZ MASSÓ, Antoni. L’home dels ulls grisos. Barcelona : Proa, 
2014   N(LOP)HOM 

 

• MAYANS, Sílvia. Cap llàgrima sobre la tomba. Lleida : Pagès, 
2014   N(MAY)CAP 

 

• NOTHOMB, Amélie. Barbablava. Barcelona : Anagrama, 2014    
     N(NOT)BAR 

CALPENA, Enric. Memòria de sang. Barcelona : 
Ediciones B, 2014    N(CAL)MEM 
 

Barcelona,1851. Aquesta és la història 
Del jove Joan Gort qui, amb només catorze 
anys, viatja amb el seu pare de Reus a la  
ciutat de Barcelona, però el que havia de  
convertir-se en un momento feliç, es  
transformarà en tragèdia quan un inesperat 
succés té lloc durant la nit de Sant Joan de 
1851. 

 

• PAGÈS, Vicenç. Dies de frontera. Barcelona : Proa, 2014    
     N(PAG)DIE 
 

• PUÉRTOLAS, Romain. L’increïble viatge del faquir que va quedar 
atrapat en un armari d’Ikea. Barcelona : Rosa dels Vents, 2014   
N(PUE)INC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• SAVIANO, Roberto. ZeroZeroZero. Barcelona : Empúries/
Anagrama, 2014     343.5 SAV 

 

• VILLARÓ, Albert. Els ambaixadors. Barcelona : Destino, 2014    
     N(VIL)AMB 
 

 

 

 

 

 

 

• ROSANA. 8 lunas. [Madrid] : Warner Music Spain, 2013    
     CD 2 ROS 
 

• ALMODOVAR, Pedro. Los amantes pasajeros. Barcelona : Cameo, 
2013   DVD(ESP)ALM 

 

• LEE, Ang. Comer, beber, amar. Barcelona : Creative, [201?]   
DVD COM 

 

• REINER, Rob. El verano de sus vidas. Barcelona : Savor,  
     DL 2013   DVD VER 

 

ROJALS, Marta. L’altra. Barcelona : RBA La Ma-
grana , 2014    N(ROJ)ALT 
 

Marta Rojals se centra en l’Anna, un personatge 
que s’acosta als 40. Ambientada a la Barcelona 
d’ara, la novel�la mostra un present en què 
l’esperança s’engruna i el passat es converteix 
en equipatge perillós. És en aquest context que 
la protagonista comença una relació adúltera 
amb un noi que té gairebé 20 anys menys que 
ella. 


