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Lletres de festa. Joves o adults, lectors o no lectors, amants de la fotografia, la literatura, els 
esports, la pintura, la música, la gastronomia o el còmic, sempre hi haurà un llibre perfecte per a 
cadascú. Heus ací una selecció d’idees per no fallar en l’elecció o per regalar-se un capritx.   

A LA
LLIBRERIA

Un Nadal de llibres
La Lectura segueix sent un regaL infaL·LibLe maLgrat La crisi 

als petits lectors, probablement 
el públic més exigent de tots, no 
se’ls pot enganyar. el que els agra-
da, els agrada i el seu veredicte és 
infal·lible a l’hora  de convertir en 
best-sellers sèries com les de gero-
nimo stilton, Kika superbruixa, bat 
Pat, greg i nat i els seus diaris... en 
lloc de fixar-nos en aquests llibres, 
que ja es venen solets, aquí hem 
volgut descobrir una petita selecció 
que destaca per la seva originalitat, 
qualitat i diversitat. Passeu i llegiu... 
i divertiu-vos.

infantiLs i JuveniLs

Per als 
més petits 
de la casa

HARMONICUS
Autor: sergi raya 
Editorial: sebla
Preu: 19,95 €

Perfecte per iniciar 
els menuts en el 
món de la música: 
un llibre didàctic i a 
la vegada entretin-
gut amb melodies, 
que inclou una har-
mònica i un cD amb 
cançons populars 
catalanes.

AOKI / AOKI
Autor: annelore 
Parot Editorial: 
baula / edelvives 
Preu: 15,65 €

Les kokeshis japo-
neses, amb la cara 
rodona i els tradicio-
nals quimonos, han 
arribat per quedar-
se. en aquest llibret 
amb solapes aoki va 
a tòquio a veure la 
seva amiga Yoko.

CONTES DEL 
LLOP / CUENTOS 
DEL LOBO
Autor: Diversos 
Editorial: La galera
Preu: 14,90 €

La caputxeta ver-
mella, els tres por-
quets, el llop i les 
set cabretes... fins 
a  quatre  contes 
clàssics il·lustrats 
en què el llop és el 
protagonista. 

LLUNA PLENA 
LUNA LLENA
Autor: antoine 
guilloppé Editorial: 
macmillan
Preu: 19,90 €

els animals del bosc 
treuen el cap per les 
originals pàgines 
encunyades amb 
làser i  en blanc i 
negre d’aquest es-
pectacular i tendre 
àlbum.

JO MATARÉ
MONSTRES PER 
TU / YO MATARÉ 
MONSTRUOS POR TI
Autor: santi 
balmes i Lyona 
Editorial: Principal 
de los Libros  
Preu: 13,50 €

el cantant de Love 
of Lesbian allunya 
els terrors nocturns 
amb el seu debut en 
el conte infantil. 

L’HERBARI DE 
LES FADES / EL 
HERBARIO DE LAS 
HADAS
Autor: benjamin 
Lacombe Editorial: 
baula / edelvives
Preu: 28,50 €

un botànic rus bus-
ca l’elixir de la im-
mortalitat i troba 
un bosc ple de mites 
i llegendes. un llibre 
fascinant. 

L’ILLA DE LES 160 
DIFERÈNCIES  LA 
ISLA DE LAS 160 
DIFERENCIAS
Autor: meritxell 
martí i xavier 
salomó Editorial: 
cruïlla 
Preu: 15,50 €

La Paula i  el  Pau 
viuen una aventura 
en una illa plena de 
solapes i diferències 
per descobrir.

LA COCINA  
DE DIBUJOS
Autor: Hervé tullet 
Editorial: Phaidon
Preu: 9,95 €

Poseu-vos el davan-
tal i agafeu els llapis 
de colors per con-
vertir-vos en petits 
xefs cuinant mel-
melada màgica o 
pastissets a la cera. 
un llibre per pintar i 
dibuixar.   
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L’ATLES VERD  
MARAGDA  
EL ATLAS VERDE 
ESMERALDA
Autor: John 
Stephens Editorial: 
Estrella Polar / 
Montena
Preu: 17, 95 €

Tres nens desco-
bre ixen  un  món 
subterrani al vell 
casalot on acaben 
d’arribar.

LA PORTA DELS 
TRES PANYS 
LA PUERTA DE LOS 
TRES CERROJOS
Autor: Sònia 
Fernández-Vidal 
Editorial: Narrativa 
Singular  
Preu: 14,90 €

L’autora, doctora 
en física quàntica, 
ordeix una faula de 
divulgació científica 
per a tothom. 

LA PIRÀMIDE 
VERMELLA  
LA PIRÁMIDE ROJA
Autor: Rick Riordan  
Editorial: Kimera / 
Montena 
Preu: 15,95 €

L’autor d’El ladrón 
del rayo construeix 
una intriga en què 
uns bessons són 
perseguits per la ira 
mil·lenària dels déus 
egipcis.

LA INSPIRACIÓ 
ADORMIDA 
LA INSPIRACIÓN  
DORMIDA 
Autora: Silvia G. 
Guirado Editorial: 
Play Preu: 24,95 €

La nena protagonis-
ta està molt trista i 
no té ànim per dedi-
car-se a la seva pas-
sió, que és la pintu-
ra. Un gat negre la 
rescatarà. 

DIVERGENT
DIVERGENTE
Autora: Veronica 
Roth Editorial:  
Estrella Polar / 
Molino
Preu: 18,95 / 19 €

La jove debutant 
Veronica Roth co-
mença  aquí  una 
sèrie distòpica mar-
cada pel suspens, les 
grans decisions i els 
enamoraments. 

CAVALL DE 
GUERRA / CABALLO 
DE BATALLA
Autor: Michael 
Morpurgo 
Editorial: Estrella 
Polar / Noguer 
Preu: 12,95 €

La primera guerra 
mundial a través de 
la mirada càndida 
d’un cavall de gran-
ja. La història ha 
captivat Spielberg.

LUKA I EL FOC DE LA 
VIDA / LUKA Y EL 
FUEGO DE LA VIDA
Autor: Salman 
Rushdie Editorial: 
Bromera /
Mondadori  
Preu: 13,95 / 18 €

Després de dedi-
car-li fa anys al seu 
fill gran Haroun i el 
mar de les històries, 
Salman Rushdie li ha 
escrit recentment al 
petit aquesta altra 
fantasia carrega-
da de llegendes i 
éssers fantàstics 
que s’erigeix com 
la continuació de la 
primera.

PARAULES 
EMMETZINADES 
PALABRAS 
ENVENENADAS 
Autor: Maite 
Carranza Editorial: 
Edebé  Preu: 17 €

Publicada l’any pas-
sat, el Premio Na-
cional de Literatura 
Infantil y Juvenil 
ha tornat a posar 
en òrbita aquesta 
novel·la que tracta 
el delicat tema dels 
abusos sexuals als 
joves. Una noia de 
15 anys desapareix i 
tres persones que la 
coneixien la comen-
cen a buscar.
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DE
BOTIGUES

Més enllà dels més venuts, amb El 
prisionero del cielo de Carlos Ruiz 
Zafón o el més literari Jo confesso 
de Jaume Cabré al capdavant, en 
aquesta selecció essencial de lite-
ratura hem volgut primar el con-
cepte de llibre de regal. Bé perquè 
un il·lustrador presti un llustre es-
pecial a l’obra o perquè s’hi inclogui 
algun detall especial que enriqueixi 
l’edició de cara al Nadal. Sense obli-
dar aquelles rareses com Cien mil 
millones de poemas, un senzill pro-
digi d’interactivitat.

LITERATURA ENRIQUIDA

Llibres per a 
adults amb 
valor afegit

CARTAS DE ÁFRICA
Autors: Arthur 
Rimbaud / Hugo 
Pratt  Editorial: 
Gallo nero 
Preu: 24 €

En els seus foscos 
anys a l’Àfrica Rim-
baud va mantenir  
correspondència es-
table amb la  família, 
que aquí es recull 
il·lustrada per Hugo 
Pratt. Una joieta. 

MANSFIELD PARK 
Autor: Jane Austen  
Editorial: Alba
Preu: 34 €

A q u e s t a  e d i c i ó 
enquadernada en 
tela d’una de les 
obres cabdals de 
l’autora no pot faltar 
en la biblioteca d’u-
na lectora afectada 
d ’ a u s t e n m a n i a . 
També disponible 
Juicio y sentimiento. 

EL PERRO DE LOS 
BASKERVILLE
Autor:  Arthur 
Conan Doyle 
Editorial: Nórdica 
Preu: 25 €

Un dels més cèle-
b r e s  c a s o s  d e 
l ’ i ncombust ib le 
Sherlock Holmes 
(modernitzat ara 
pel cine i la tele) 
il·lustrat per Javier 
Olivares.

FÁBULAS
Autors:  Jean de 
la Fontaine / Marc 
Chagall  Editorial:  
El zorro rojo 
Preu: 29,90 €

Chagall va realitzar 
el 1930 quaranta-
tres guaixos per 
il·lustrar La Fontai-
ne.  El vital sentit del 
color del rus posat 
al servei del classi-
cisme.

POETA EN 
NUEVA YORK
Autor:  Federico 
García Lorca 
Editorial: Lunwerg 
Preu: 19,50 €

La Leica i la Nikon 
del fotògraf Robés 
en rigorós blanc i 
negre al servei del 
famós poemari de 
García Lorca en el 
75è aniversari de la 
seva mort.

1Q84 
Autor: Haruki 
Murakami 
Editorial:Tusquets
Preu: 48 €

Els dos volums de la 
novel·la de Muraka-
mi vénen amb un 
mocador per exerci-
tar el tsutsumi, l’art 
japonès d’embolicar 
regals. L’edició ca-
talana ve sense ex-
tres. 

PA NEGRE + DVD
Autor: Emili 
Teixidor Editorial: 
Columna
Preu: 29,95 €

L’èxit de l’adaptació 
cinematogràfica ha 
impulsat la novel·la 
original de Teixi-
d o r .   E n  a q u e s t 
pack nadalenc amb 
llaç daurat inclòs 
s’adjunten els dos 
formats.

EL HUESO DEL 
ALBARICOQUE 
Autors: Jean Giono 
/ F. Amat 
Editorial: Duomo
Preu: 10 €

Quatre bonics  relats 
de l’inclassificable 
escriptor francès 
a m b  d i v e r t i d e s 
il·lustracions de Fre-
deric Amat. Inèdit 
tant a França com a 
Espanya. 

CIEN MIL MILLONES 
DE POEMAS
Autor: DD. 
AA: Editorial: 
Demipage 
Preu: 25 €

Diversos autors es-
panyols, entre ells 
Vicente Molina Foix 
i Santiago Auserón, 
reten homenatge a 
Raymond Queneau  
en un artefacte de 
construir poemes. 

LOS  
ENAMORAMIENTOS 
Autor: Javier 
Marías  Editorial: 
Alfaguara 
Preu: 19,50 €

La celebrada no-
vel·la  de Marías ve 
acompanyada del 
bonus track d’El 
coronel Chabert, un 
relat de Balzac  que 
funciona com a clau 
de l’obra.
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¡HÁBLAME  
DE AMOR!
Autor: Aline i 
Robert Crumb 
Editorial: La Cúpula
Preu: 35 €

El mestre del còmic 
underground  i  la 
seva dona despullen 
la intimitat i com-
parteixen vinyetes 
en un recopilatori 
inèdit aquí sobre la 
seva vida junts.

HABIBI / HABIBI
Autor: Craig 
Thompson 
Editorial: Astiberri
Preu: 39 €

Monumental 
retorn de l’autor 
de Blankets: una 
màgica i dura 
història d’amor 
entre un nen i una 
jove esclaus que 
pren  Les mil i una 
nits com a referent.

SUDD
Autor: Tyto Alba i  
Gabi Martínez 
Editorial: Glénat 
Preu: 16,95 €

Tyto Alba conver-
te ix  en  nove l · l a 
gràfica la novel·la 
de Gabi Martínez, 
un inquietant viat-
ge pel Nil Blanc su-
danès en un vaixell 
que pretén ser un 
estendard de pau.

ARTBOOK.  
LAS AVENTURAS 
DE TINTÍN
Autor: Chris 
Guise Editorial: 
Zephyrum
Preu: 34 €

Luxós making off 
de la pel·lícula de 
Spielberg. A més, 
Joventut edita con-
tes sobre el film i la 
historieta original 
d’Hergé.

PLAZA ELÍPTICA
Autor: Santiago 
Valenzuela 
Editorial: Edicions 
de Ponent
Preu: 20 €

Les aventures del 
Capitán Rosta en-
tre el món real i un 
univers fantàstic: 
una ambiciosa sèrie 
reconeguda amb el 
Premio Nacional de 
Cómic. 

DRÁCULA
Autor: Forges i 
Azpiri Editorial: 
Ediciones B
Preu: 16,95 €

Només l’inconfu-
sible humor de For-
ges i l’estil realista 
d’Azpiri podien re-
inventar un clàssic 
de terror creant un 
hilarant Dràcula que 
desafia les pors de la 
crisi.   

ENCARA MÉS IDEES Llibres originals

CANÇONS DE 
BRESSOL
Autor: Carme Riera 
(ed.) Editorial: 
Edicions 62 
Preu: 25 €

L’escriptora Carme 
Riera dedica a la me-
mòria de la seva àvia 
aquesta col·lecció de 
cançons de bressol 
en català, populars 
o literàries, acompa-
nyades d’un CD.

SOMIATRUITES 
SOÑADORES
Autors: Albert Pla i 
Liniers 
Editorial:Takatuka. 
Preu: 13,50 €

Una dura compe-
tència, mà a mà: qui 
és més oníric, Albert 
Pla en la seva lletra 
per a la cançó Somia-
truites o el dibuixant 
Liniers en les seves 
il·lustracions.

3D MÀGIC GAUDÍ 
3D MAGIC GAUDÍ
Autors: Gabi 
Beneyto / Daniel 
Giralt-Miracle 
Editorials: 
Angle / Electa 
Preu: 49,90 €

Amb ulleres per a 
3D, les formes dels 
edificis de Gaudí 
semblen vives en les 
fotografies de Gabi 
Beneyto.

EL 25 DE GENER
Autors: Manel 
Editorial: Llibres 
d’ombrosa 
Preu: 14 €

Manel llança com a 
regal de Nadal una 
cançó que ha estat 
convertida ara en 
llibre-CD il·lustrat. 
Uns cansats Reis 
Mags, oferts en ver-
sió de western cre-
puscular. 

BIENVENIDO 
A LA RUTA 66
Autor: DD. AA. 
Editorial: Grijalbo
Preu: 34,90 €

Fotografies, postals, 
pòsters i records de 
la ruta 66, la ‘carre-
tera mare’ segons 
John Steinbeck, el 
‘carrer major’ dels 
EUA per a altres.  
Avui, només un re-
cord.  
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COLLONS, POSA’T 
A DORMIR / ¡DUÉR-
METE YA, JODER!
Autors: Adam 
Mansbach / Ricardo 
Cortés Editorial: 
Reservoir Books
Preu: 9,90 €

Un llibre no per a 
nens. Una broma 
per inquietar futurs 
pares i perquè es 
desfoguin els no-
vells.

CÒMIC La historieta es fa adulta

¡NO PASSARAN! / 
NO PASARÁN!
Autor: Vittorio 
Giardino Editorial: 
Norma Preu: 25 €

Ara en edició integral 
i amb material addi-
cional, les aventures 
de l’excombatent de 
les Brigades Interna-
cionals Max Fridman 
durant la guerra civil 
espanyola. 
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DE
LLIBRERIES

Hi ha sectors creatius en crisi, o 
que almenys no estan en els seus 
millors moments, o com a màxim 
en ple replantejament, que tro-
ben un refugi o una segona vida 
en nous formats. El fotoperiodis-
me, en les exposicions o en llibres 
que mostren els detalls del procés 
com no s’havia fet abans. La mú-
sica, en les actuacions en directe 
i en les biografies o volums per a 
col·leccionistes d’anècdotes i re-
cords. La cuina d’alta volada, en  re-
ceptaris com el de Ferran Adrià que 
apliquen l’audàcia  creativa a la cui-
na quotidiana. Les festes de Nadal 
són un bon moment per a aquests 
llibres tallats a la mida d’una afició 
o d’una passió. També la del futbol. 
I sobretot, el Barça. Malgrat que en 
aquest cas, de crisi, cap.

ARTS

Veure, jugar, 
menjar,
escoltar...

LA BARCELONA 
D’AHIR/BRANGULÍ
Autor: Guillem 
Huertas / AA.VV. 
Editorials:  Ed. 62 / 
Telefónica
Preus: 39, 90/45 € 

Redescobriment en 
dos temps del notari 
de Barcelona durant 
40 anys. La ciutat a 
través de les seves 
fotos i el  catàleg de 
l’exposició.

ES MI TIPO
Autor: Simon 
Garfield Editorial: 
Taurus Preu: 21 €

Tots podem llegir 
un text, però saber 
a quina mena de 
lletra no és només 
cosa d’especialistes: 
Simon Garfield des-
cobreix les històries 
curioses i les guerres 
estètiques que hi ha 
rere la tipografia.

MAGNUM. HOJAS 
DE CONTACTOS
Autor: Kristen 
Lubben Editorial: 
Blume Preu: 95 €

Exercici de nudisme 
integral del mate-
rial en brut dels fo-
tògrafs de l’agència 
Magnum: les fulles 
de contacte mos-
tren com es van 
aconseguir, es van 
seleccionar i es van 
editar grans imat-
ges.Unes casuals, 
altres molt treba-
l lades.  Inclou 69 
autors, de Cartier-
Bresson a les noves 
generacions.

LA MALETA 
MEXICANA
Autor: Cynthia 
Young (ed.) 
Editorial: La 
Fábrica Preu: 85 €

Un exercici paral·lel 
a l’anterior: els mi-
lers de negatius de 
la famosa ‘maleta 
mex icana ’  de  la 
guerra civil espa- 
nyola exposats i ex-
plicats.

LA RAMBLA. 
1907-1908
Autor: Frederic 
Ballell / Marta 
Delclós Editorial: 
Viena Edicions
Preu: 28,90 €

Ballell va dedicar 
dos anys a fotogra-
fiar la vida a la Ram-
bla. Marta Delclós fa 
que les fotografies 
expliquin les seves 
petites històries.  

BRUCE 
SPRINGSTEEN 
EN ESPAÑA
Autors: Jordi 
Bianciotto i Mar 
Cortés Editorial: 
Quarentena
Preu: 35 €

Bruce ve al juliol. Els 
seguidors poden 
preparar-se amb 
temps amb aquesta 
història d’una rela-
ció corresposta.

ILUSTRÍSIMO 
SR. COHEN
Autors: VV. AA 
Editorial: 451
Preu: 25 €

V i n t - i - q u a t r e 
cançons de Leo-
nard Cohen. De ca-
dascuna, la lletra, 
la  h istòr ia  i  una 
il·lustració a càrrec 
d’un dibuixant de 
primera fila. Luxe a 
un preu raonable.
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LA COMIDA 
DE LA FAMILIA
Autor: Ferran Adrià  
Editorial: RBA 
Preu: 30 €

Ara que ha tancat 
El Bulli, Adrià pot 
explicar els seus se-
crets. En aquest lli-
bre revela els menús 
barats i saludables 
de portes endins, el 
que menjaven els 
cuiners.

LA ENCICLOPEDIA 
DE LOS SABORES
Autor: Niki Segnit  
Editorial: Debate 
Preu: 26,90 € 

No és un receptari 
a l’ús, sinó un me-
tòdic i imaginatiu 
catàleg de les pos-
sibilitats combina-
tòries d’aliments 
a tot el món. Tota 
u n a  i n v i t a c i ó  a 
l’experiment. 

GRAN DICCIONARIO 
DEL VINO
Autor: Mauricio 
Wiesenthal 
Editorial: Edhasa
Preu: 39,90 €

A més d’exquisit 
escriptor, Mauricio 
Wiesenthal és un 
profund coneixedor 
del tema vinícola.  
Més de 6.000 entra-
des per a una edició 
posada al dia.

EN LAS 
PROFUNDIDADES 
Autor: Jake Tilson 
Editorial: Salsa 
Books Preu: 30 €

Cuiner  i  or ig inal 
artista gràfic, els 
l l ibres  de T i lson 
són especials. Aquí 
entrecreua la seva 
pass ió  v ia tgera 
amb les receptes de 
peix que troba al seu 
camí. 

DICCIONARIO DE 
COCINA
Autor: Alejandro 
Dumas Editorial: 
Gadir Preu: 19 €

Per primera vegada 
a Espanya, el talent 
gast ronòmic  de 
Dumas; receptes, 
anècdotes i història 
culinària de mans  
de l’autor d’Els tres 
mosqueters, tot un 
gurmet.

COCINA DE  
RECURSOS
Autor: Ignacio 
Doménech 
Editorial: Trea
Preu: 25 €

Recuperació d’un 
clàssic publicat el 
1941 i escrit durant 
la guerra civil per un 
cuiner català que 
va treballar a les 
ordres d’Escoffier a 
Londres.
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CUINA I GASTRONOMIA Per menjar millor 

LA COCINA DE 
LOS VALIENTES
Autor: Pau 
Arenós
Editorial: 
Ediciones B
Preu: 35 €

El periodista gas-
t r o n ò m i c  d ’ E L 
PERIÓDICO DE CA-
TALUNYA teoritza 
sobre l’última revo-
lució culinària que 
ell ha batejat com a 
tecnoemocional.

ESPORTS El fenomen Barça i altres atletes

L’esport arrasa a les llibreries, però és 
el Barça, igual com també ho fa dins del 
terrenys de joc, el que dóna un bany als 
seus contrincants.  Quan no perdíem 
mai(Alfaguara) és una selecció de re-
lats i una declaració d’amor a l’equip 
blaugrana a través del busseig en la me-
mòria personal de 15 autors, escriptors i 
periodistes. Messi (Rosa dels Vents / De-
bate), de Leonardo Faccio, és un intens 
acostament a la vida íntima i a l’entorn 
del futbolista argentí a través 
d’una crònica literària. Barça.  
En el cor de la llegenda (Angle), 
del periodista d’EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA Marcos López i el 
fotògraf Miguel Ruiz, en edició 
trilingüe (català, castellà i an-
glès), és un ambiciós volum que 
recull una selecció d’imatges 
inèdites del vestidor blaugrana 

i l’eufòria de la celebració de 
les últimes victòries del club en 
l’etapa Guardiola.  El camí dels 
campions (Columna / Salsa), 
de Martí Perarnau, i Educats 
per guanyar (Ara Llibres / Now 
Books), de Sique Rodriguez, 
mostren els orígens del planter 
blaugrana a La Masia, amb el 

relat de la formació de futbolistes 
com Xavi, Piqué i Cesc. I com que tot 
no pot ser Barça, Sentiment blanc-
i-blau (Ara Llibres / Now Books) 
ofereix el contrapunt periquito 
amb un reportatge fotogràfic dels 
moments més emocionants de 
la història de l’equip mentre que 
Rafa. La meva història (Columna/ 
Urano) segueix la trajectòria de 

Rafa Nadal en unes memòries recollides 
per John Carlin.
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