CAPDEVILA ROURE, LLORENÇ. Pacte de silenci. Lleida: Pagès,
2016. N Cap
El Robert Duran fuig d'un passat que el turmenta. El setembre
de l'any 1935 arriba a Vilanova del Tossal, un poblet a prop de
Lleida, per ocupar una plaça de mestre. Quan posa els peus al
poble es troba amb els carrers deserts, fins que ensopega amb
un estrany seguici fúnebre, al qual només assisteix la vídua. De
seguida s'adona que tothom s'ha quedat tancat a casa i que
ningú no vol parlar del difunt ni de les circumstàncies que envolten aquella
misteriosa mort. Aviat, però, descobrirà que aquest pacte de silenci és l'única
cosa que uneix els vilanovins. Enmig d'una comunitat que reflecteix les rivalitats
dels mesos que van precedir l'esclat de la guerra civil, el Robert s'enfrontarà a
tres reptes: impulsar una renovació pedagògica republicana a l'escola, superar
les raons íntimes que li han fet deixar Barcelona i, sobretot, treure l'entrellat
d'un misteri que, com més hi aprofundeix, més va creixent.
XIVè Premi Ferran Canyameres de novel·la (2015)

COMPANY, FLAVIA. Haru. Barcelona: Catedral, 2016. N Com
"Mai no tiris contra ningú; mai no tiris per seduir ningú; mai no
tiris per ser més que ningú; mai no tiris per demostrar-te res a
tu mateixa; el tir amb arc és un estat que es pot compartir."
Aquestes són les paraules que acompanyen la Haru des de la
seva entrada al dojo, on aprendrà l'art del tir amb arc, fins al
camí vital que li farà qüestionar-ho tot, arriscar-ho tot i perdreho tot. Per rebre-ho tot.

DAY, Sylvia. Sempre amb tu. Barcelona: Columna, 2016. N
Day
«Gideon Cross. Enamorar-me d’ell és el més senzill que he fet a
la vida. Va succeir a l’instant. Absolutament i irremeiablement.
Casar-me amb ell va ser un somni fet realitat. Continuar casada
amb ell és la meva lluita diària. L’amor transforma i el nostre és
un refugi davant la més violenta de les tempestes. Dues ànimes
ferides enllaçades en una de sola. Hem despullat els nostres
secrets més foscos davant l’altre. En Gideon és el mirall que reflecteix els meus
defectes... i tota la bellesa que jo no podia veure. M’ho ha donat tot. Junts ens
podríem enfrontar a aquells que s’esforcen amb tant acarnissament a separarnos. Però la nostra batalla més gran potser està en les mateixes promeses que
ens van donar la força. Comprometre’s amb l’amor va ser només el principi.
Lluitar per l’amor ens alliberarà... o ens separarà».

DOMÍNGUEZ, JAIR. Perímetre. Barcelona: Catedral, 2016. N
Dom
L'Enginyer camina pel desert. Té una única determinació: trobar
La Toussaint i matar-lo. Perquè La Toussaint va matar la seva
família. Ha de travessar el desert i superar tot el que s'interposa
entre ell i l'assassí: uns bandits que l'ataquen, uns soldats que
no saben que la guerra s'ha acabat, la missió de desactivar el
Perímetre, una nena que el cuida i vol que es quedi amb ella,
uns jugadors d'escacs que no el deixen avançar...

VALLS, COIA. Etheria. Barcelona: Edicions B, 2016. N Val
De Calavario a Roma, l’extraordinària odissea d’una intrèpida
viatgera del segle IV. El darrer terç del segle IV és un període de
canvis profunds. Els valors s’inverteixen i els perseguits es
converteixen en perseguidors. El Senat romà està dividit i la
permanència de l’estàtua de la Victòria és el símbol de
l’enfrontament entre pagans i cristians. En aquest escenari de fi
d’una civilització, l’Etheria, una dona noble de la Gallaecia
emparentada amb l’emperador Teodosi, emprèn un viatge a Terra Santa
perseguint el seu somni. Durant el seu pas per Lucus Augusta, Caesaraugusta,
Tarraco, Barcino, Gerunda, Roma i altres ciutats, escriurà un diari per
transmetre aquesta experiència a les seves deixebles.

NOVEL·LA JUVENIL
PALACIO, R.J. L'Auggie i jo: tres històries Wonder.
Barcelona: La Campana, 2016. JN Pal
El capítol del Julian, Plutó i Charlotte, junts en un sol
llibre. Wonder explica la història de l’Auggie Pullman, un noi
normal i corrent amb una cara que no ho és tant i que quan va
a escola per primer cop transforma amb la seva presència la
vida de tots els que l’envolten i la seva manera de veure el
món. L’Auggie i jo és una nova mirada a la història de Wonder:
tres nous capítols narrats per tres personatges diferents –l’assetjador, el Julian;
l’amic de tota la vida, el Christopher, i una companya de classe, la Charlotte–
que ens expliquen com els ha afectat el fet d’haver conegut l’Auggie.
Si us va agradar Wonder, no us perdeu aquestes tres històries sorprenents i
commovedores, que us faran veure que les coses no sempre són com sembla
que són i que tothom té una història per explicar.

PALACIO, R.J. La lección de August. Barcelona: Nube de
tinta, 2012. JN Pal
Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina
siempre mirando al suelo, la cabeza gacha y el flequillo tratando
en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto de
miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro.
August sale poco, su vida transcurre entre las acogedoras
paredes de su casa, entre la compañía de su familia, su perra
Daisy y las increíbles historias de La guerra de las Galaxias. Este año todo va a
cambiar, porque este año va a ir, por primera vez, a la escuela. Allí aprenderá la
lección más importante de su vida, la que no se enseña en las aulas ni en los
libros de texto: crecer en la adversidad, aceptarse tal y como es, sonreír a los
días grises y saber que, al final, siempre encontrará una mano amiga.

THORNE, JACK. Harry Potter i el llegat maleït: part u i dos.
Barcelona: Empúries, 2016. T 841 Tho
Basada en una nova història original de J.K. Rowling, John
Tiffany i Jack Thorne, una nova obra de teatre de Jack Thorne,
Harry Potter i el llegat maleït és la vuitena història en la sèrie de
Harry Potter i la primera història oficial de Harry Potter que s'ha
portat al teatre. L' estrena mundial de l'obra tindrà lloc al West
End de Londres el 30 de juliol de 2016. 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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