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Et presentem la nostra proposta de llibres per al pla lector de 1r i 2n d’ESO. Aquí 
trobaràs llibres de literatura juvenil, novel·la fantàstica i històries de temàtica 
social i valors que ajudaran els alumnes a llegir el món en què vivim, en aquesta 
edat crucial en què deixem enrere la infància i comencem a entendre qui som. 
També incloem una selecció de llibres sobre el procés de canvi que experimen-
ta el seu cos i el despertar de noves emocions. Per últim, veuràs les millors 
novel·les grà�ques per treballar a classe incloses al nostre projecte didàctic de 
còmic per a l’aula.

Aquestes propostes són una selecció cuidada de lectures per al curs 2022-2023. 
Si prefereixes ampliar el catàleg o crear-ne un de personalitzat, ho pots fer a  
http://penguinaula.com/es/catalogo amb el �ltre d’idioma, o bé posa’t en con-
tacte amb nosaltres a penguin.aula@penguinrandomhouse.com i t’ajudarem.
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CATÀLEG DE 1r i  2n DE LA ESO4

L I T E R AT U R A  J U V E N I L

La clau secreta de l’univers
LUCY HAWKING

MONTENA
224 pàgs. / 19,95 €

ISBN 9788484414223

El genial Stephen Hawking i la 
seva fillla Lucy ens ensenyen els 
secrets de l’univers.

La família de George és un tant pecu-
liar: són vegetarians i eviten qualsevol 
tipus de tecnologia; per això viuen sen-
se televisió, sense telèfon, sense ràdio i 
sense ordinador!, pel que George s’ha
guanyat la fama de “rar”. Un dia, el seu 
porquet travessa la casa del veí i Geor-
ge ha d?entrar a rescatar-ho. Allí co-
neix a Annie, una nena de la seva edat 
un tant pretensiosa i molt mentidera i 
al seu pare, Eric. La casa on viuen és 
un petit «museu de la ciència» i el que 
més crida l’atenció de George és Cos-
mos, l’ordinador, que es presenta a si 
mateix com «el més potent del món». 
Després de jurar que usarà la ciència 
solament per a bones fins, George, de
la mà de Cosmos, descobreix com es 
van crear les estrelles. Al dia següent, 
el professor de George, Mr. Ripe, ho 
enxampa fent un dibuix de l’ordinador 
d’Eric i Annie en classe i, George es veu 
obligat a contar qui és Cosmos.

En Silas és un nen de dotze anys. Un 
bon dia, molt entrada la nit, hi apa-
reixen tres genets desconeguts de-
cidits a endur-se’n el pare. En Silas 
es queda sol i se sent espantat, però 
quan un poni apareix a la porta de 
casa, entén què ha de fer. Silas s’em-
barca en un viatge perillós pel vast 
paisatge americà que el connectarà
amb el passat i amb el futur i amb els 
misteris insondables del món que l’en-
volta. R. J. Palacio ens explica una his-
tòria preciosa i punyent alhora sobre el 
poder de l’amor i les connexions que 
ens uneixen a través de la distància i 
del temps.

En aquest llibre hi trobaràs històries 
fascinants d’exploradors, lluitadores, 
mags, escaladores, escriptors, pianis-
tes..., de persones que han salvat el 
món o arribat més enllà del que s’ha-
vien proposat. Les seves vides són tan 
inspiradores que ens empenyen a per-
seguir els nostres somnis. Il·lustrat per 
Raquel Cané.

La nova novel·la de l’autora de 
Wonder ens recorda que l’amis-
tat de veritat és la millor com-
panya de viatge..

Dels autors d’Emocionari: di-
gues el que sents, 40 històries 
inspiradores anteriors a la teva.

Poni (edició en català)
R.J. PALACIO
LA CAMPANA

304 pàgs. / 17,95 €

ISBN 9788418226557

Vides que canvien vides
CRISTINA NUÑEZ / RAFAEL ROMERO

NUBE DE TINTA
176 pàgs. / 18,95 €

ISBN 9788416588855



CATÀLEG DE 1r i  2n DE LA ESO

L I T E R AT U R A  J U V E N I L

Christopher Boone té quinze anys i 
pateix una forma lleu d’autisme. És tot 
un expert en matemàtiques, però sap 
molt poques coses sobre els éssers hu-
mans. Li agraden les llistes, els sistemes, 
la veritat... Odia el groc, el marró i que 
el toquin. Mai ha anat sol més enllà de 
la botiga de la cantonada, però quan
descobreix que algú ha matat el gos 
d’una veïna decideix iniciar una inves-
tigació. Lluny de fracassar, la recerca 
d’en Christopher, que emula el seu 
admirat Sherlock Holmes -el model de 
detectiu obsessionat amb el distancia-
ment i l’anàlisi dels fets-, qüestionarà 
ben aviat el sentit comú i el compor-
tament dels adults que l’envolten. En 
pocs anys, El curiós incident del gos 
a mitjanit ha esdevingut tot un clàs-
sic. Mark Haddon es autor, ilustrador y 
guionista.

O sigui que he viscut sol, sense 
ningú amb qui de veritat poder 
parlar, fins que vaig tenir una 
avaria al desert del Sahara, fa 
sis anys. S’havia trencat algu-
na cosa del motor. I com que 
no anava amb cap mecànic 
ni amb cap passatger, em vaig 
preparar per mirar de fer, tot sol, 
una reparació difícil. Per mi era 
una qüestió de vida o mort. Amb 
prou feines tenia aigua per beu-
re per a vuit dies. La primera nit, 
doncs, em vaig adormir a la so-
rra a mil milles de cap terra habi-
tada. Estava molt més aïllat que 
un nàufrag en un rai al mig de 
l’oceà. O sigui que imagineu-vos 
la sorpresa que vaig tenir, a trenc 
d’alba, quan una veueta molt 
especial em va
despertar. Deia: ”Si us plau, di-
buixa’m un be...”

Una novel·la que no s’assembla 
a cap altra. Elogiada amb en-
tusiasme i guanyadora del Pre-
mi Whitbread i del Premi de la 
Commonwealth al Millor Primer 
Llibre.

El petit príncep concentra, 
amb una senzillesa que 
meravella, la reflexió llarga 
i constant de Saint-Exupéry 
sobre l’amistat, l’amor, la 
responsabilitat i el sentit de 
la vida.

El curiós incident del gos a mitjanit
MARK HADDON

LA MAGRANA
344 pàgs. / 12,00 €

ISBN 9788482649672

El Petit Príncep 
(edició oficial)

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

96 pàgs. / 6,95 €

ISBN 9788416310111

Els meus whatsapp amb la mama
ALBAN ORSINI
ROSA DELS VENTS

384 pàgs. / 12,95 €

ISBN 9788415961277

«CijkiopplypM’po» és el primer whatsa-
pp que una mare envia al seu fill amb 
el nou smartphone. Tot just comença a 
iniciar-se en les noves tecnologies i, en-
tusiasmada amb la facilitat d’irrompre
en la vida quotidiana del seu fill, aprèn 
a fer servir el telèfon a costa de la pa-
ciència del noi. Modern, fresc i divertit, 
aquest relat demostra que avui les his-
tòries també s’escriuen per whatsapp.

La primera novel·la narrada a 
través de whatsapp. L’hilarant 
historia d’una mare i el seu fill a 
través dels missatges que inter-
canvien amb el mòbil. 

5



CATÀLEG DE 1r i  2n DE LA ESO6

T E M ÀT I CA  S O C I A L  I  VA L O R S

Adreça desconeguda
KRESSMANN TAYLOR

LA MAGRANA
80 pàgs. / 12,00 €

ISBN 9788482649580

Una història escrita sense complaença ni demagògia que 
descriu la tragèdia íntima i col·lectiva de l’Alemanya nazi.

El meu germà persegueix dinosaures
GIACOMO MAZZARIOL

NUBE DE TINTA
208 pàgs. / 14,95 €

ISBN 9788416588404

El meu germà persegueix dinosaures és una història inti-
mista, tendra i commovedora que subratlla la meravella 
que amaga la diversitat.

El món groc
ALBERT ESPINOSA

DEBUTXACA
176 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788418132483

Els «grocs» son aquelles persones que se situen entre 
l’amor i l’amistat, aquelles persones que donen sentit a la 
nostra vida.

El món groc (edició il·lustrada)
ALBERT ESPINOSA

ROSA DELS VENTS
256 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788418033025

Preciosa edició il·lustrada per Pep Boatella. Si creus en els 
somnis, es faran realitat. Creure i crear són a poques lletres 
de distància.



CATÀLEG DE 1r i  2n DE LA ESO 7

L’odissea d’un jove que va arriscar la seva vida per un futur 
millor. Em dic Ousman Umar. Sé que vaig néixer un dimarts, 
no sé de quin mes ni de quin any, perquè això a la meva 
tribu tant se val. 

Aquesta és l’edició definitiva del cèlebre Diari d’Anne 
Frank. El seu text amplia en una quarta part les edicions 
anteriors i ofereix una visió completa i fidedigna de la terri-
ble odissea viscuda durant la Segona Guerra Mundial per
la família Frank.

Viatge al país dels blancs
OUSMAN UMAR

DEBUTXACA
224 pàgs. / 11,95 €

ISBN 9788418196249

Diari d’Anne Frank (edició escolar)
ANNE FRANK

DEBUTXACA
400 pàgs. / 10,95 €

ISBN 978841813297

Invisible (edició en català)
ELOY MORENO

NUBE DE TINTA
304 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788417605506

L’exitosa novel·la de l’Eloy Moreno, l’autor supervendes 
de El bolígraf de tinta verda. Qui no ha volgut ser invisi-
ble alguna vegada?

Wonder (edició en català)
R.J. PALACIO
LA CAMPANA

424 pàgs. / 14,90 €

ISBN 9788496735712

«Em dic August, per cert. No penso descriure la meva 
cara. Segur que és molt pitjor que tot el que us esteu 
imaginant.» August (Auggie) Pullman ha nascut amb 
una greu deformació a la cara i s’ha hagut de sotme-
tre a tantes operacions que no ha pogut anar mai a 
l’escola; fins ara.



CATÀLEG DE 1r i  2n DE LA ESO8

L I T E R AT U R A  FA N TÀ S T I CA

L’endemà de mudar-se de casa, la 
Coraline explora les catorze portes de 
la seva nova llar. Tretze es poden obrir 
amb normalitat, però la catorzena està 
tancada i tapiada. Quan per fi acon-
segueix obrir-la, la Coraline es troba 
amb un passadís secret que la con-
dueix a una altra casa tan semblant a 
la seva que resulta esgarrifosa. No obs-
tant això, hi ha certes diferències que 
criden la seva atenció: el menjar és 
més saborós, les joguines són tan des-
conegudes com meravelloses i, sobre-
tot, hi ha una altra mare i un altre pare 
que volen que la Coraline es quedi 
amb ells, es converteixi en la seva filla 
i no marxi mai. Aviat la Coraline s’ado-
na que, rere els miralls, hi ha altres nens 
que han caigut en el parany.

Després dels èxits de Percy Jackson y 
los Dioses del Olimpo, Los Héroes del 
Olimpo, Magnus Chase i Las Pruebas 
de Apolo, Rick Riordan torna amb més 
força que mai amb una nova aventu-
ra que enlluernarà a tots els seus fans. 
Ana Dakkar és una estudiant de primer 
any de l’Acadèmia Harding-Pencroft. 
Quan comencen a passar coses es-
tranyes a les profunditats dels oceans, 
les quatre cases de l’Acadèmia, la 
Dofí, la Tauró, la Cefalòpode i l’Orca, 
es veuen immerses en l’aventura més 
èpica de les seves vides. Una història 
increïble i al més pur estil Riordan en 
aquesta nova obra.

Acompanya la Coraline i deixa 
que et transporti a un món de 
fantasia i terror creat pel pre-
miat autor Neil Gaiman.

Un viatge a les profunditats de 
l’oceà de la mà de Rick Rior-
dan. Una aventura com cap 
altra.

Coraline
NEIL GAIMAN

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL
160 pàgs. / 13,00 €

ISBN 9788418637407

L’última ascendent
RICK RIORDAN

MONTENA
416 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788418483394

La mecànica del cor
MATHIAS MALZIEU

DEBUTXACA
176 pàgs. / 13,90 €

ISBN 9788439722533

Un conte de fades que traslla-
da al lector a un món poètic on 
tots som com nens grans, en un
món on el més important és 
l’amor.

Imagina’t la nit més freda de la història: 
La neu cau sobre la ciutat d’Edimburg. 
Dalt d’un turó neix el petit Jack, amb el 
cor malmès, però. Li caldrà substituir-lo 
per un rellotge de fusta, un cor artificial 
del qual dependrà la seva vida. Acom-
panyarem Jack en la seva aventura 
quixotesca a la recerca de l’amor des 
dels freds carrerons escocesos fins a 
una radiant ciutat andalusa. Compte, 
però! Jack haurà de seguir unes nom-
bres per sobreviure: U: NO TOQUIS LES 
AGULLES. Dos: DOMINA LA RÀBIA. Tres: 
NO T’ENAMORIS MAI. La mecànica del 
cor depèn d’això... Desitgem sort a 
Jack, i recordem que, com en aquest 
conte per a nens grans, tots hem patit 
algun cop pel nostre cor volàtil.



CATÀLEG DE 1r i  2n DE LA ESO

L I T E R AT U R A  FA N TÀ S T I CA

Totes les fades del regne
LAURA GALLEGO

MONTENA
480 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788490433720

Els unicorns no pertanyen al 
món dels contes de fades, sinó 
al dels malsons. Des que té me-
mòria, en Skandar només ha 
volgut una cosa: muntar sobre 
un unicorn de l’Illa, el lloc on nei-
xen, viuen i entrenen aquestes 
temibles i poderoses bèsties. Ara 
que ha fet tretze anys, ha arribat 
el moment de fer la prova que 
determinarà si està destinat a 
covar el seu propi ou d’unicorn 
i entrenar per ser el seu genet. 
Però la vigília de l’examen, un 
genet aterrador roba l’unicorn 
més poderós del món, trencant 
el llaç entre l’animal i el seu ge-
net. Prepara’t per conèixer herois 
increïbles, màgia elemental, ba-
talles aèries ferotges, secrets an-
cestrals, curses trepidants i, per 
suposat, unicorns assedegats 
de sang.

En un món on els humans han de llui-
tar contra monstres de tota mena per 
poder sobreviure, una noia embarca 
en un viatge per a poder desxifrar els 
secrets de l’espècie que terroritza el 
seu poble. L’Axlin no és una noia nor-
mal. Des que un monstre la va atacar 
de ben petita, l’Axlin no ha pogut tor-
nar a caminar amb normalitat i, per 
aquest motiu, no pot ni defensar-se ni 
sortir a caçar. Obligada a quedar-se 
sota la precària seguretat del poble, 
l’Axlin es converteix en aprenent de 
l’escrivà, i amb el temps, en l’escrivana 
oficial del poble. Però és una feina més 
aviat avorrida, així que durant el seu 
temps lliure, l’Axlin comença a escriure 
sobre allò que realment l’interessa: els 
monstres.

Primer llibre de la nova i 
esperada sèrie de fantasia 
d’A. F. Steadman. Si gau-
deixes amb Harry Potter, 
Percy Jackson o Eragon,
t’encantarà Skandar.

Arriba a Montena la nova trilo-
gia de la Laura Gallego!

Skandar i el lladre 
de l’unicorn

A.F. STEADMAN
SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

352 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788418797118

El bestiari de l’Axlin
LAURA GALLEGO

MONTENA
512 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788490439326

«Sabates de cristall, pomes enverina-
des, pèsols sota matalassos... Laura 
Gallego és una mestra en tots els sen-
tits.» Javier Ruescas. La Camèlia és una 
fada madrina que s’ha passat tres-
cents anys ajudant amb molta eficà-
cia a joves donzelles i a aspirants a he-
roi a aconseguir els seus propis finals 
feliços. La seva màgia i el seu enginy 
mai li han fallat, però tot es comença a
complicar quan li encarreguen fer-se 
càrrec d’en Simó, un mosso de quadra 
que necessita la seva ajuda desespe-
radament. La Camèlia ha aconseguit 
sortir-se’n airosa de casos molt més 
difícils; però, per alguna estranya raó, 
amb en Simó les coses comencen a 
descontrolar-se...

La nova novel·la de la Laura Ga-
llego: hi havia una vegada una 
historia d’amor i aventures que 
ningú podia deixar de llegir.
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L’ANT IGA GRÈCIA  AMB PERCY  JACKSON

Aprenentatge, creativitat i consells
d'escriptura de l'autor Rick Riordan!
Aquest projecte inclou un dossier d’activitats i vídeos de l’autor de la saga de
Percy Jackson. Està especialment recomanat per a alumnes d’ESO.

LLAMPS, MITES I LLEGENDES

El lladre del llampec
RICK RIORDAN

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL
384 pàgs. / 13,95 €

ISBN 9788416310036

Què passaria si un dia descobrissis 
que, en realitat, ets fill d’un déu grec 
i has de complir una missió secreta? 
Doncs això és el que li passa a Percy 
Jackson.

A punt de començar primer de Se-
cundària, en Percy Jackson no espera 
emocions fortes, sinó més aviat un avo-
rriment soporífer. Però quan a la nova 
escola es presenta una vella amiga, a 
més d’un parell d’animadores diabòli-
ques, els esdeveniments es precipiten

En ple segle XXI, els antics déus grecs 
han creat un món secret al nostre vol-
tant, on la muntanya Olimp es troba 
damunt de l’Empire State i el regne 
d’Hades en el subsòl de Los Angeles.

Els mestissos han dedicat molt de 
temps a preparar-se per a la batalla 
decisiva contra els titans, conscients 
que les seves possibilitats d’obtenir la 
victòria són mínimes.

Davant el crit d’alerta del sàtir Grover, 
en Percy no s’hi pensa dues vegades i 
corre a auxiliar-lo acompanyat de l’An-
nabeth i la Thalia, les dues semidees-
ses amb qui ha format una aliança.

Percy Jackson ens ofereix en aquests 
llibres una visió molt propera dels déus 
i herois de l’Olimp, afegint una mica 
de la seva màgia particular i un munt 
de comentaris sarcàstics al coneixe-
ment de la mitologia.

La batalla del laberint
RICK RIORDAN

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL
384 pàgs. / 16,00 €

ISBN 9788416310067

La maledicció del tità
RICK RIORDAN

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL
320 pàgs. / 13,95 €

ISBN 9788416310074

Percy Jackson i els déus grecs
Percy Jackson i els herois grecs

RICK RIORDAN
SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

416 pàgs. / 17,00 € · 512 pàgs. / 19,00 €

ISBN 9788416310135 / ISBN 9788416310241

El mar dels monstres
RICK RIORDAN

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL
288 pàgs. / 13,95 €

ISBN 9788416310043

L’últim heroi de l’Olimp
RICK RIORDAN

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL
384 pàgs. / 16,00 €

ISBN 9788416310081

CATÀLEG DE 1r i  2n DE LA ESO10
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L’ANT IGA GRÈCIA  AMB PERCY  JACKSON

Aprenentatge, creativitat i consells
d'escriptura de l'autor Rick Riordan!
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Percy Jackson. Està especialment recomanat per a alumnes d’ESO.
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CATÀLEG DE 1r i  2n DE LA ESO12

C Ò M I C  I  N O V E L · L A  G R À F I CA

El best seller de Ildefonso Falco-
nes en una novel·la gràfica per 
a tots.

Si amb Wonder vam aprendre 
que l’amabilitat té poders sem-
pre, amb Ocell blanc veurem 
que en temps de foscor l’ama-
bilitat salva vides.

Ludwig van Beethoven és un 
dels compositors és grans de la
història de la música. Però, què 
hi ha darrere l’artista?

Una catedral construïda pel poble i 
per al poble a la Barcelona medieval 
és l’escenari d’una trepidant història 
d’intriga, violència i passió. Segle XIV. La 
ciutat de Barcelona és en un moment 
de màxima prosperitat, ha crescut cap 
a la Ribera, l’humil barri dels pescadors, 
i els seus habitants decideixen cons-
truir, amb els diners d’uns i l’esforç dels 
altres, el temple marià més gran cone-
gut: Santa Maria de la Mar. Una cons-
trucció que és paral·lela a l’atzarosa 
història d’Arnau, un serf de la terra que 
fuig dels abusos d’un senyor feudal i es 
refugia a Barcelona, on es converteix 
en un ciutadà i, gràcies a això, en un 
home lliure. El jove Arnau treballa com 
a palafrener, bastaix, soldat i canvista.

Els milions de lectors que es van ena-
morar del Wonder de R.J. Palacio re-
cordaran el Julian com el company 
de classe que feia la vida impossible 
a l’Auggie Pullman. Però Ocell blanc 
explica la història que va marcar la in-
fantesa de l’àvia del Julian, la Sara, una 
nena jueva que es va haver d’amagar 
dels nazis a la França ocupada.

Aquest llibre, escrit per Ramon Gener, 
és un a biografia -i un homenatgeper
redescobrir Beethoven en totes les se-
ves facetes. A través d’aquestes me-
ravelloses pàgines il·lustrades per Fer-
nando Vicente, descobrirem el geni i 
la persona que van habitar en Ludwig 
van Beethoven. “Davant la tomba de 
Beethoven, em desborda l’èxtasi i en-
tenc per què estic allà quan sento la 
certesa de que el poder aclaparador 
de la seva obra és avui més actual i 
més necessari que mai”. Ramon Gener

Beethoven. Un músic 
sobre un mar de núvols

RAMON GENER / 
FERNANDO VICENTE

RANDOM COMICS
144 pàgs. / 19,95 €

ISBN 9788417247799

Ocell blanc
R.J. PALACIO
LA CAMPANA

224 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788416863648

L’església del mar
ILDEFONSO FALCONES

RANDOM COMICS
192 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788417247065

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC
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Matar un rossinyol 
(la novel·la gràfica)

HARPER LEE
RANDOM COMICS
288 pàgs. / 24,95 €

ISBN 9788417247218

Un dels grans clàssics de 
capçalera del segle XX 
adaptat a novel·la gràfica.

Un dels grans clàssics de 
capçalera del segle XX adap-
tat a novel·la gràfica.

L’adaptació del clàssic El Petit 
Príncep d’Antoine de Saint-Exu-
péry a novel·la gràfica.

«S’és valent quan, tot i saber que 
la batalla està perduda, ho in-
tentes malgrat tot i lluites fins al 
final, passi el que passi. Poques 
vegades es guanya, però algu-
na vegada es pot vèncer.» Matar 
un rossinyol és una d’aquelles 
històries immortals que se t’en-
ganxen al cor i et sacsegen la 
consciència. És la història de dos 
germans que aprenen a veure el 
món amb uns altres ulls; també 
és la història del pare que tots 
voldríem tenir: l’Atticus Finch. Un 
home d’una valentia insuborna-
ble que defensa fins al final la 
idea que ser diferent no compor-
ta indefectiblement ser culpable. 
Un missatge poderós retratat 
amb tendresa colpidora que ha 
conquistat 40 milions de lectors 
arreu del món i que ha traspas-
sat les barreres de l’edat i del 
temps generació rere generació.

«S’és valent quan, tot i saber que la 
batalla està perduda, ho intentes mal-
grat tot i lluites fins al final, passi el que 
passi. Poques vegades es guanya, però 
alguna vegada es pot vèncer.» Matar 
un rossinyol és una d’aquelles històries 
immortals que se t’enganxen al cor i et 
sacsegen la consciència. És la història 
de dos germans que aprenen a veure 
el món amb uns altres ulls; també és la 
història del pare que tots voldríem tenir: 
l’Atticus Finch. Un home d’una valentia 
insubornable que defensa fins al final 
la idea que ser diferent no comporta 
indefectiblement ser culpable. Un mis-
satge poderós retratat amb tendresa 
colpidora que ha conquistat 40 milions 
de lectors arreu del món i que ha tras-
passat les barreres de l’edat i del temps 
generació rere generació.

O sigui que he viscut sol, sense ningú 
amb qui de veritat poder parlar, fins 
que vaig tenir una avaria al desert 
del Sahara, fa sisanys. S’havia trencat 
alguna cosa del motor. I com que no 
anava amb cap mecànic ni amb cap 
passatger, em vaig preparar per mirar 
de fer, tot sol, una reparació difícil. Per 
mi era una qüestió de vida o mort. Amb 
prou feines tenia aigua per beure per 
a vuit dies. La primera nit, doncs, em 
vaig adormir a la sorra a mil milles de 
cap terra habitada. Estava molt més 
aïllat que un nàufrag en un rai al mig 
de l’oceà. O sigui que imagineu-vos la
sorpresa que vaig tenir, a trenc d’alba, 
quan una veueta molt especial em va 
despertar. Deia: -Si us plau... dibuixa’m 
un be!

El Petit Príncep (còmic)
JOANN SFAR

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL
110 pàgs. / 21,00 €

ISBN 9788498382778

Som les netes de les bruixes que 
no vau poder cremar

AME SOLER (TRESVOLTESREBEL)
BRUGUERA

128 pàgs. / 16,90 €

ISBN 9788402422965

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC
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La regla mola
ANNA SALVIA | CRISTINA TORRÓN 

(MENSTRUITA)
MONTENA

160 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788418483806

Millor si t’ho escric
NOMÉS TU

MONTENA
128 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788418594731

El semen mola
ANNA SALVIA | CRISTINA TORRÓN 

(MENSTRUITA)
MONTENA

160 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788419357724

El teu cos mola
ANNA SALVIA | CRISTINA TORRÓN 

(MENSTRUITA)
MONTENA

160 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788419241672

Passió, bogeria, sentiments, nostàlgia, esperança, humor... Un lli-
bre per dir-li al món tot allò que portes dins.

Un llibre ple de frases, poemes i textos breus que volen expressar tot allò que la 
gran majoria pensem, però mai diem de manera oberta o en veu alta. Qui no 
s'ha enamorat mai? Qui no ha sentit por, o vergonya, o ira, o felicitat? Qui no ha 
volgut apropar-se a aquella persona especial i no ha pogut? Aquest llibre recull 
tots aquests sentiments, i molts més, en paper. Perquè dir tot el que portem a dins 
és més fàcil i millor si ho escrius.

Un llibre de la mà de Menstruita per ex-
plicar-nos el despertar de la sexualitat. 

La col·lecció Menstruita arriba amb un 
nou imprescindible: un llibre per parlar 
del despertar sexual dels nois per tren-
car tabús.

La primera regla canviarà totalment la 
teva vida: començaràs a menstruar, et 
convertiràs en una noia cíclica i tindràs 
la capacitat de tenir fills.

CATÀLEG DE 1r i  2n DE LA ESO14



3r i 4t d’ESO és el moment d’obrir la mirada dels alumnes al món perquè puguin 
somiar en gran i qüestionar-se qui volen ser i què volen estudiar. Aquí trobaràs 
un recull de títols essencials en català per gaudir de la lectura i grans autors de 
tots els gèneres literaris, tant catalans com estrangers, així com una petita selec-
ció de títols clàssics i alguns llibres de poesia amb una mirada sorprenent. 
També veuràs les nostres propostes de còmic i novel·la grà�ca que permetran 
als alumnes relacionar continguts de diferents àrees per tenir una comprensió 
del món més global. A més a més, no et perdis la nostra selecció de no-�cció 
per a tota la secundària i batxillerat que trobaràs al �nal del catàleg.

Aquestes propostes són la nostra recomanació per al curs 2022-2023 a partir 
d’una  selecció de lectures d’un fons increïble i molt divers. Si prefereixes con-
sultar tot el catàleg escolar o crear-ne un de personalitzat, ho pots fer a la web 
http://penguinaula.com/es/catalogo �ltrant l’idioma. O també pots posar-te en 
contacte a penguin.aula@penguinrandomhouse.com i t’ajudem!
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N A R R AT I VA  CATA L A N A

Aquest volum, un viatge apassionant 
a través de la narrativa breu de Mont-
serrat Roig, de la ironia a la reflexió se-
rena i poètica, aplega per primera ve-
gada tots els contes de l’escriptora: els 
“retalls i esbossos impressionistes” de 
Molta roba i poc sabó... i tan neta que 
la volen i amb els que va guanyar el 
Premi Víctor Català, els vuit relats publi-
cats amb el títol El cant de la joventut 
i els contes publicats en premsa en els 
últims anys de la seva vida, triats per 
Roger Sempere.

Els contes complets de Mont-
serrat Roig en una meravellosa 
edició il·lustrada.

Contes (1978-1992)
PERE CALDERS
ROSA DELS VENTS

464 pàgs. / 21,90 €

ISBN 9788417444280

Tots els contes
MONTSERRAT ROIG

ROSA DELS VENTS
304 pàgs. / 20,90 €

ISBN 9788417444822

Contes (1936-1968)
PERE CALDERS
ROSA DELS VENTS

552 pàgs. / 21,90 €

ISBN 9788417444273

Els contes complets de Pere Calders en una edició màgica il·lustra-
da per Ignasi Font.

Edició en dos volums que aplega tots els contes de Pere Calders, i fins i tot alguns 
inèdits o mai recollits en llibres. 

El primer volum Contes (1936-1968) inclou els llibres El primer arlequí (1936), Cròni-
ques de la veritat oculta (1955), Gent de l’alta vall (1957), Aquí descansa Nevares 
(1967), Demà, a les tres de la matinada (1959), els «Contes diversos» inclosos a 
Tots els contes (1968), i diversos textos inèdits.

El segon volum Contes (1978-1992) reuneix els llibres Invasió subtil i altres contes 
(1978), Tot s’aprofita (1983), De teves a meves: 32 contes que acaben més o 
menys bé (1984), Un estrany al jardí (1985) i L’honor a la deriva (1992).
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Una adolescent embarassada que ha 
desaparegut, una marxant d’antigui-
tats estafada, la Barcelona sense frens 
dels anys vuitanta i una detectiva ma-
llorquina única, que, per celebrar èxits 
i relliscades, es compra un pintallavis 
per a la seva col·lecció. Amb el ressò 
de Sherlock Holmes al títol, Estudi en 
lila és la primera novel·la negra prota-
gonitzada per Lònia Guiu, la investiga-
dora pionera creada per Maria-Antò-
nia Oliver.

Quan el van desembarcar a la 
platja amb una xalupa, el va sor-
prendre que l’únic habitant de 
l’illa no sortís a rebre’l. Però aviat 
descobreix que apareixen cada 
nit molts visitants misteriosos i 
amenaçadors. Des d’aquest mo-
ment, la seva vida -que haurà de 
compartir amb el brutal Batís Ca-
ffó i Aneris, la de la pell freda- es 
converteix en una lluita frenètica 
amb ell mateix i amb els altres, 
on es barregen els sentiments 
de rebuig i de desig, de crueltat i 
d’amor, de por i d’esperança.

La primera novel·la protagonit-
zada per Lònia Guiu, la investi-
gadora pionera creada per Ma-
ria-Antònia Oliver.

Mai no som infinitament 
lluny d’aquells qui odiem. 
Per la mateixa raó, doncs, 
podríem creure que mai 
no serem absolutament a 
prop d’aquells qui estimem. 

Estudi en Lila
MARIA ANTÒNIA OLIVER I CABRER

LA MAGRANA
208 pàgs. / 19,90 €

ISBN 9788419013057

La pell freda
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

DEBUTXACA
304 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788418132315

Cames de seda
MARIA MERCÈ ROCA

DEBUTXACA
192 pàgs. / 10,95 €

ISBN 9788417627263

L’Adriana té quaranta anys, un 
exmarit, una filla que ja dorm 
amb nois, unes cames de seda, 
un nou espòs, una amiga molt 
llançada i una posició benes-
tant.

L’Adriana té quaranta anys, un ex-
marit, una filla que ja dorm amb nois, 
unes cames de seda, un nou espòs, 
una amiga molt llançada i una posi-
ció benestant. També té, a pesar seu, 
l’exdona i el fill del seu actual marit, 
una mare intransigent i molt pesada, 
un germà ensopit, una mainadera de 
tota la vida que li fa de consciència i 
molt temps per no fer res. A més, diu 
mentides, li agrada beure i encreuar 
les cames i que els homes la mirin. Però
els fets es desencadenen quan l’Adria-
na rep la noticia de la mort del fill del 
seu marit a l’estranger i, de cop, s’ado-
na de la dificultat de les seves relacions 
familiars i de la impossibilitat que té de 
trobar un lloc propi i, sobretot, algú que 
sigui del tot seu.
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Barcelona, 1939: quatre dies abans de 
l’ocupació franquista, un inspector re-
publicà haurà de resoldre el seu darrer 
cas... El 22 de gener de 1939 el Govern 
abandona Barcelona a la seva sort i la
ciutat queda a la mercè de les tropes 
de Franco. Durant quatre dies s’esdevé 
un caos total sota el pes de la derrota, 
la fam i la por, alhora que els vençuts 
emprenen la fugida cap a l’exili. En 
aquest marc, l’inspector Miquel Mas-
carell, l’últim policia de Barcelona, que 
no pot marxar perquè la seva dona 
està greument malalta, s’enfronta al 
darrer cas de la seva carrera, el de la 
filla d’una prostituta, una adolescent 
violentament assassinada.

En Dani es dedica a buscar nens des-
apareguts. Al mateix instant que la 
seva parella fa les maletes per aban-
donar-lo, rep una trucada de telèfon 
d’un pare que, desesperat, li demana 
ajuda. El cas el conduirà a Capri, illa 
on afloren records de la seva infantesa 
i de dos personatges que el van mar-
car per sempre: el Sr. Martín i en Geor-
ge. Retrobar-se amb el passat portarà 
en Dani a reflexionar sobre la seva 
vida, sobre la història d’amor amb la 
seva parella i sobre les coses que són 
de veritat importants.

Primera entrega de la sèrie de 
novel·la policíaca ambientada 
a la Barcelona de postguerra 
«Inspector Mascarell», de Jordi 
Sierra i Fabra.

Quan creus que coneixes totes 
les respostes, arriba l’Univers i et 
canvia totes les preguntes...

Quatre dies de gener
JORDI SIERRA I FABRA

DEBUTXACA
288 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788417444204

Si tu em dius vine ho deixo tot... 
però digue’m vine
ESPINOSA ALBERT 

DEBUTXACA
208 pàgs. / 8,95 €

ISBN 9788418132520

Tu a Sants i jo a Mollerussa
JORDI SIERRA I FABRA

ROSA DELS VENTS
256 pàgs. / 15,90 €

ISBN 9788417444334

Una novel·la d’amor desfermat, 
pensaments oposats i urnes.

Meritxell y Pau se conocen en una no-
che loca. Por la mañana Meritxell se 
da cuenta horrorizada que él es “unio-
nista” y Pablo descubre, no menos 
asustado, que ella es “indepe”. Dos po-
los opuestos que vivirán al límite del 22 
de septiembre hasta el 1 de octubre 
de 2017. Jordi Sierra i Fabra rememora 
esta semana crucial con una divertida 
pero contundente historia llevada al 
límite por dos personajes superados 
por las circunstancias pero unidos por 
la locura del amor. ¿Será posible la 
paz? La Meritxell i en Pau es coneixen 
una nit de divendres en una discoteca. 
Entre els dos sorgeix l’atracció, la pas-
sió, la bogeria i es rendeixen als seus 
impulsos.

N A R R AT I VA  CATA L A N A
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L’Àngel i en Pol són dos amics d’infan-
tesa que als dotze anys van viure un 
esdeveniment que els va marcar les 
vides. Ara fa uns anys que no es veuen 
-des que en Pol se’n va anar a viure 
a Nova York, després de descobrir un 
secret familiar relacionat amb aquell 
episodi de la infància-, tot i que s’han 
anat comunicant per correu electrò-
nic. Però un dia l’Àngel rep un missat-
ge d’en Pol en què l’informa que ha de 
venir uns dies a Barcelona, i li demana
si es pot estar al seu pis, que ja havien 
compartit de joves. El retrobament po-
sarà de manifest que el dia a dia dels 
dos amics no és tan perfecte com 
s’havien explicat des de la distància. 
Per molt que s’esforcin a dissimular, el 
castell de mentides en què han con-
vertit les seves vides s’esfondrarà i, 
quan hagin caigut.

El retrobament de dos amics de 
la infantesa.

Encara som nosaltres
SANDRA COMAS

LA CAMPANA
240 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788416863686

Primavera, estiu, etcètera
MARTA ROJALS

LA MAGRANA
368 pàgs. / 18,90 €

ISBN 9788419013293

Narrada amb una successió de 
pinzellades breus, és una tragi-
comèdia amb un fort compo-
nent generacional i un retrat 
precís i molt sonor dels usos i 
costums de la vida en un poblet.

Com cada any per Tots Sants, l’Èlia de 
cal Pedró torna al poble per fer la vi-
sita de rigor al cementiri i passar uns 
dies amb son pare i sa tieta. Amb 34 
anys fets, la parella l’acaba de deixar i 
la crisi fa estralls en el despatx d’arqui-
tectura on treballa a Barcelona. Ara es 
disposa a aprofitar el pont per posar 
ordre, si més no, als pensaments. Des-
prés de l’exili universitari i laboral, l’Èlia 
s’adona que amb l’edat se sent cada 
cop més còmoda entre qui va ser la 
seva gent. I quan una està tan ben dis-
posada i atenta, pot ser que comenci 
a veure i a entendre coses que fins ara 
li havien passat desapercebudes.

N A R R AT I VA  CATA L A N A

L’Emma, la Laila, la Raquel, la Flor, 
la Lorena, la Berta i la Gina son 
l’equip femení del Club Patí Mi-
nerva. El dia a dia al club no és 
fàcil i l’adolescència menys, i les 
noies es debaten amb els seus di-
lemes íntims, els problemes amb 
els estudis, les lluites amb els seus 
pares, amb els nois del primer 
equip, i amb un món d’adults 
que no sempre les comprèn. La 
primera temporada d’aquesta 
exitosa sèrie de TV3 ens ha expli-
cat la història d’aquestes noies 
durant un curs escolar, i la se-
gona temporada parlarà del se-
güent. Però en aquests novel·la hi 
trobarem les vivències de les de 
l’hoquei durant l’estiu, tot el que 
no veiem a les pantalles explicat 
per cada una de les protagonis-
tes de la sèrie.

La novel·la de la sèrie d’èxit 
de TV3 que ens explica el 
que no veurem a les panta-
lles, l’estiu entre la primera i 
la segona temporada.

Les de l’hoquei: L’estiu que 
ens va fer créixer

ONA ANGLADA/ LAURA AZE-
MAR/ NATÀLIA BOADAS

ROSA DELS VENTS
184 pàgs. / 16,90 €

ISBN 9788417909475
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N A R R AT I VA  U N I V E R S A L

Un avi sense prejudicis que no està disposat a renunciar 
als plaers de la vida. Un viatge delirant per la història del 
segle XX que fa petar de riure.

L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra
JONAS JONASSON

DEBUTXACA
416 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788418132810

Una faula molt bella sobre el sentit de la vida. Aquesta és 
la història de la Mary, una nena nascuda en una ciutat 
plena de cançons i d’estels en el cel.

La petita serp
A. L. KENNEDY
ROSA DELS VENTS

144 pàgs. / 16,90 €

ISBN 9788417627096

La lladre de llibres
MARKUS ZUSAK

DEBUTXACA
568 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788418132353

«Desconcertant, intrigant, triomfant i tràgica. És una novel·la 
magistral que talla la respiració. No em cansaré de reco-
manar-la.» The Guardian

El primer llibre de la sèrie «Cançó de gel i foc» inicia l’epo-
peia més gran de l’edat moderna. Reis i reines, cavallers i 
renegats, mentiders, senyors i homes honestos. 

Joc de trons
GEORGE R.R. MARTIN

DEBUTXACA
824 pàgs. / 13,95 €

ISBN 9788418196508

Potencien la imaginació 
i el pensament creatiu

Contacta amb nosaltres
per a saber-ne més!

LLEGIM UN ÀUDIO?
Els audiollibres tenen molt a dir a l'aula!

Treballen l'escolta activa
de l'alumnat

 

Fomenten la connexió 
de l'ara i aquí

Permeten acostar 
textos complexos

Són un magnífic suport
d'atenció a la diversitat
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El Hòbbit
J.R.R. TOLKIEN

DEBUTXACA
344 pàgs. / 10,95 €

ISBN 9788418196584

La senyora Dalloway
VIRGINIA WOOLF

LA MAGRANA
224 pàgs. / 20,90 €

ISBN 9788419013118

Acompanya en Bilbo Saquet 
en una aventura plena de mà-
gia, criatures fantàstiques i un 
anell misteriós...

Situada l’any 2941 de la Tercera Edat 
del Sol, la història del hòbbit Bilbo ar-
renca amb la recerca d’un tresor. Fins 
ara la vida del protagonista ha es-
tat molt tranquil·la i rutinària, però tot 
canviarà quan emprengui camí cap 
a terres estranyes. Amb la companyia 
del mag Gandalf i altres personatges 
que trobaran al llarg del recorregut, les 
aventures d’en Bilbo ens transporten al 
món imaginari que creà l’autor de la 
trilogia «El senyor dels anells». El hòbbit 
s’ha convertit en un clàssic contempo-
rani des de la seva primera edició l’any 
1937.

Una de les obres més emble-
màtiques del modernisme an-
glès. Virginia Woolf construeix a 
La senyora Dalloway una novel-
la impecable, plena de virtuo-
sisme, de sensibilitat i d’intel·li-
gència.

La senyora Clarissa Dalloway, esposa 
d’un diputat conservador britànic i 
mare d’una adolescent, està embar-
cada en l’organització d’una festa 
que ha de celebrar a la tarda. Durant 
els preparatius, va amunt i avall de 
Londres, es troba amb amics i cone-
guts, i es replanteja fets del seu pas-
sat. Aquell mateix dia, un veterà de la 
Primera Guerra Mundial intenta gesti-
onar com pot els horrors al·lucinatoris 
que el turmenten i la marginació soci-
al en què ha caigut. Partint d’aques-
tes dues trames antagòniques, Virginia 
Woolf construeix una de les novel·les 
més emblemàtiques del modernisme 
anglès.

La innocència del Pare Brown
G.K. CHESTERTON

LA MAGRANA
240 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788419013354

Edició a càrrec del Centre 
d’Estudis i Documentació G. K. 
Chesterton.

L’any 1911, G. K. Chesterton va publicar 
aquesta primera col·lecció de dotze 
contes breus amb el pare Brown, un 
sacerdot convertit en detectiu que 
combina el raonament filosòfic i espi-
ritual amb l’observació científica per 
resoldre crims. En fer-ho, Chesterton va 
establir les bases de futures figures de 
detectius de la literatura, com Hercule 
Poirot, Miss Marple, Ellery Queen i Nero 
Wolfe.

C L À S S I C S  D ’ AV U I  I  D E  D E M À
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Tots els contes de Nadal
CHARLES DICKENS

LA MAGRANA
480 pàgs. / 24,90 €

ISBN 9788419013477

Un llibre que recupera els cinc 
contes ambientats al Nadal de 
Charles Dickens amb il·lustra-
cions de Bernat Cormand.

Novel·la picaresca, dialogada, 
discursiva i d’una gran hilaritat, 
on dues figures contraposades, 
Jacques i el seu amo, fan un re-
pàs intel·ligent i sofista del món 
i de l’home al llarg d’un seguit 
d’aventures.

Denis Diderot (1713-1784) és potser 
més conegut com a filòsof capdavan-
ter de la Il·lustració francesa, com a 
conciliador dels conceptes de lliber-
tat individual i d’exigència social, que 
com a novel·lista. Jacques el fatalista 
(1773), la novel·la que ara publiquem 
—en traducció esplèndida de Joan 
Tarrida—, és un dels textos narratius 
més divertits de la literatura universal.
Aquesta novel·la picaresca, dialoga-
da, discursiva, d’aventures, escabrosa, 
i d’una rotunda hilaritat, presenta dues 
figures contraposades —Jacques i el 
seu amo— que, en un seguit d’aven-
tures dins d’altres aventures, fan de la 
narració un repàs implacable, intel·li-
gentíssim i sofista del món i dels homes.

L’aparició de les històries nadalenques 
de Charles Dickens era tot un esdeve-
niment anual a la Gran Bretanya de 
mitjan segle XIX. Amb el temps, però, la 
força de la Cançó de Nadal, de 1843,
va anar eclipsant l’èxit de les altres his-
tòries fora de Gran Bretanya, dotades 
d’un interès equivalent. Aquesta edi-
ció, amb traducció de Xavier Pàmies 
i ilolustracions de Bernat Cormand, 
reuneix els cinc contes nadalencs de 
l’autor, uns contes que ens transpor-
ten a l’època victoriana on les gràcies 
i desgràcies dels ciutadans es veuen 
reflectides en uns personatges emmar-
cats en pinzellades autobiogràfiques 
de l’autor.

Un home arriba a la porta de 
l’hostal Cotxes i Cavalls un dia de
tempesta, fora de temporada. 
Qui és aquest viatger? Per què 
du una gruixuda capa de benes 
que li amaguen la cara? Per què 
va disfressat d’aquesta manera? 
Què el manté reclòs a la seva ha-
bitació? Encuriosits i excitats, els 
vilatans es posen a buscar res-
postes a aquestes preguntes. El 
que descobreixen no és només 
un home atrapat pel terror de 
la seva pròpia creació, sinó un 
reflex esgarrifós dels misteris irre-
solubles de les seves pròpies àni-
mes.

L’home invisible d’H.G. 
Wells és una de les novel-
les de ciència ficció més 
famoses de tots els temps.

L’home invisible
H.G. WELLS
LA MAGRANA

192 pàgs. / 10,00 €

ISBN 9788478717835

Jacques el Fatalista
DENIS DIDEROT

LA MAGRANA
344 pàgs. / 19,90 €

ISBN 9788419013415
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Un projecte ABP per treballar el còmic a
partir de la curiositat, la recerca i la
creativitat!
Aquest projecte està adaptat per a estudiants d'ESO.

PLAF, GLUPS, BANG!

Vols conèixer els llibres que inclou? Escriu-nos a penguin.aula@penguinrandomhouse.com i t'informem!

C Ò M I C  I  N O V E L · L A  G R À F I CA

Simiocràcia
ALEIX SALÓ

DEBOLS!LLO
144 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788499897066

Persèpolis
MARJANE SATRAPI

RESERVOIR BOOKS
352 pàgs. / 22,90 €

ISBN 9788417910150

Tot Mafalda
QUINO
LUMEN

608 pàgs. / 44,90 €

ISBN 9788426446008

Brodats
MARJANE SATRAPI

RESERVOIR BOOKS
144 pàgs. / 16,90 €

ISBN 9788418052019

Les causes de la crisi. Els antecedents 
de la crisi. Els efectes de la crisi. La co-
rrupció irracional. La involució social.

Persèpolis ens explica la revolució islà-
mica iraniana des de la perspectiva 
d’una nena que contempla amb es-
tupor el canvi profund que experimen-
ten el seu país i la seva familia, mentre 
ella ha d’aprendre a portar el vel.

Tot Mafalda: l’edició monumental y de-
finitiva de totes les vinyetes de Mafalda 
«Mafalda es una heroïna dels nostres 
temps.» Umberto Eco.

Al voltant d’una taula parada amb el 
samovar, el te i les pastes, un grup de 
dones es disposa a passar la tarda. El 
ritme de la conversa aviat les du a par-
lar dels amors, del sexe i dels capricis
dels homes.

L’àrab del futur
RIAD SATTOUF

SALAMANDRA GRAPHIC
160 pàgs. / 19,00 €

ISBN 9788416310050

Una novel·la gràfica que ens descob-
reix, a través d’un testimoni personal, 
realitats i experiències allunyades a 
la homogeneïtzada «cultura global», 
però llur coneixement és fonamental 
per comprendre el món en tota la seva 
complexitat.



Un projecte ABP per treballar el còmic a
partir de la curiositat, la recerca i la
creativitat!
Aquest projecte està adaptat per a estudiants d'ESO.

PLAF, GLUPS, BANG!

Vols conèixer els llibres que inclou? Escriu-nos a penguin.aula@penguinrandomhouse.com i t'informem!

C Ò M I C  I  N O V E L · L A  G R À F I CA
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Sembla que al Batxillerat tot gira al voltant de les proves d’accés a la universitat. 
Però més enllà de les lectures obligatòries, pots apro�tar l’oportunitat per desco-
brir-los altres autors de Literatura catalana i Literatura universal. També trobaràs 
una petita selecció de Filoso�a i el nostre fons de Clàssics de Grècia i Roma. Per 
acabar, no et perdis el nostre catàleg de no-�cció per a secundària que 
trobaràs a la pàgina 35.

Aquestes propostes són la nostra selecció per al curs 2022-2023 d’un extens 
catàleg amb centenars de títols. Si vols consultar més opcions de lectura o crear 
un catàleg a mida, ho pots fer a http://penguinaula.com/es/catalogo o con-
tacte amb nosaltres a penguin.aula@penguinrandomhouse.com i t’ajudarem.
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Salsa
ADRIÀ SALES

ROSA DELS VENTS
168 pàgs. / 13,20 €

ISBN 9788417909550

Els dies que m’habiten
GEMMA HUMET
ROSA DELS VENTS

136 pàgs. / 16,90 €

ISBN 9788418033254

La Dolo s’aventura a narrar-nos 
una història feta d’imatges a 
llapis, poesia i petits episodis 
que formen una vida.

Salsa estrena Contraveu, la 
col·lecció de poesia i textos 
breus de Rosa dels Vents.

Fauna o amor estrena Con-
traveu, la col·lecció de poesia 
i textos breus de Rosa dels 
Vents.

La pianista i compositora 
Clara Peya s’estrena com a 
autora a la col·lecció «Con-
traveu».

El cantant i compositor Marc 
Parrot, ens endinsa en el seu 
mon particular gràcies als 
seus poemes. Il·lustrat per Ohi-
ane Inchaustegui

Tercer títol de Contraveu, la 
col·lecció de poesia i textos 
breus de Rosa dels Vents amb 
cantautors, compositors i joves 
promeses amb fort impacte 
en les xarxes.

La cantant Gemma Humet re-
cull en un llibre poemes i tex-
tos curts que giren entorn de 
l’amor, el desamor, l’empode-
rament femení i la maternitat.

Mentre perds el món de 
vista

DOLO BELTRÁN
ROSA DELS VENTS

200 pàgs. / 13,90 €

ISBN 9788417909970

El delta de les paraules
CESK FREIXAS
ROSA DELS VENTS
96 pàgs. / 13,90 €

ISBN 9788417909543

Fauna o amor
SUU

ROSA DELS VENTS
104 pàgs. / 13,90 €

ISBN 9788417909574

Liti-o
CLARA PEYA

ROSA DELS VENTS
112 pàgs. / 13,90 €

ISBN 9788417909482

Cançons impossibles
MARC PARROT
ROSA DELS VENTS
80 pàgs. / 13,20 €

ISBN 9788417909437
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L I T E R AT U R A  CATA L A N A

 Reunits en un volum tots els contes de 
l’autora mallorquina, un festival pels 
sentits i la llengua que es celebra en 
cada un d’aquests 25 relats, alguns 
d’inèdits, escrits entre 1963 i 2004.

Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes.

Quasi un miracle
ANTÒNIA VICENS

LA MAGRANA
256 pàgs. / 20,90 €

ISBN 9788419013941

Amor contra Roma
VÍCTOR AMELA

DEBUTXACA
336 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788418132209

Aquesta novel·la revela com 
la poesia eròtica d’Ovidi va fer 
trontollar la Roma d’August -de
la mort del qual s’han complert 
dos mil anys- i desvela l’enigma 
de l’exili del poeta més influent 
de la història.

«Urgídar, un jove iber de Lesera, pobla-
ció al sud del riu Ebre, arriba a Roma 
l’any 12 a.C. per formar-se com a ora-
dor i poeta. Acompanya Ovidi en la 
creació del seu Ars amatoria, que revo-
luciona les relacions de parella i des-
afia les lleis morals d’August. Una peri-
pècia iniciàtica entre poetes i espies, 
orgies i verins, festes i atemptats, termes, 
circs, bordells, mercats, jardins i palaus, 
navegacions i exilis, rituals màgics... i 
una perillosa conspiració per succeir 
l’emperador de Roma. L’ambició d’Au-
gust, els verins de Lívia, les orgies de 
Júlia, la paciència de Tiberi i els jocs 
d’Ovidi -inculpat com a doctor adulteri 
i- ordeixen un parany històric del qual 
va brotar la parella occidental.»

La Mercè és una jove adolescent 
que viu en una casa al camp, acom-
panyada de la seva família i els seus 
amics. La seva vida està envoltada 
de felicitat i d’innocència fins que un 
dia un jornaler de la masia la viola al 
galliner. I com es pot continuar vivint 
després d’una violació? «Per més que 
caminis, que marxis, que t’allunyis, la 
història de la qual fuges t’acompanya
enganxada en forma d’agulla al pit», 
explica la protagonista. Trasbalsada 
i humiliada, la Mercè decideix fugir 
a França, on s’instal·larà amb uns fa-
miliars per ajudar-los en les feines de 
casa. Les ganes de sortir-se’n tota sola 
i el plaer per la costura faran que uns 
anys més tard es traslladi a viure a Pa-
rís, on acabarà muntant el seu propi 
taller de confecció i coneixerà el Jules, 
l’amor de la seva vida.

Una novel·la intimista, que de-
mostra l’afany de superació 
d’una dona que lluita per ser 
feliç i per superar uns fets que 
l’han marcat per a tota la vida.

Canviar de pell
AINA GATNAU

LA MAGRANA
184 pàgs. / 18,90 €

ISBN 9788412425321
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Espinàs en tria uns moments, i des-
crivint-los amb tanta brevetat com 
intensitat, aconsegueix que el fil de 
les idees, les imatges i els sentiments 
-i també de l’estil narratiu- quedi ten-
sat al màxim. Si Miró deia que per ser 
universal s’ha de ser local, Espinàs de-
mostra que per arribar a l’essència de 
la vida només li cal aturar un moment 
quotidià i donar-li una dimensió que 
reflecteix la condició humana. Espinàs 
observa cada moment com si dispo-
sés d’un teleobjectiu d’alta precisió 
que, alhora, és un microscopi. Aquest 
llibre és un autoretrat, sens dubte, però 
també una col·lecció d’apunts pene-
trants sobre allò que ens envolta, i que 
Espinàs converteix en pura i moderna 
matèria literària.

Temps afegit, el que comença a 
partir d’una certa edat. 

Temps afegit
JOSEP MARIA ESPINÀS

LA CAMPANA
120 pàgs. / 12,90 €

ISBN 9788416863365

El teu nom és Olga
JOSEP MARIA ESPINÀS

LA CAMPANA
152 pàgs. / 16,90 €

ISBN 9788416457335

Cartes de l’escriptor a la seva 
filla amb síndrome de Down. Un 
text excepcional sobre la con-
dició humana i el respecte a la
diferència.

Aquest llibre neix d’una experiència vi-
tal. I si s’ha convertit en un clàssic -36 
edicions- és perquè el seu autor, Josep 
M. Espinàs, hi aporta unes reflexions so-
bre la condició humana que no tenen
caducitat, al contrari: avui són més ne-
cessàries i més estimulants que mai. 
És cert que el tema d’aquest llibre 
no és gens corrent: Josep M. Espinàs 
explica com és la seva filla Olga, que 
té la síndrome de Down, i ho fa amb 
aquella sensibilitat profunda, gens sen-
timental, que és capaç d’harmonitzar 
l’afecte amb la lucidesa i la serenitat. 
I amb el llenguatge tan net i comuni-
catiu d’aquest escriptor. Però si el llibre 
ha tingut i continua tenint tant d’èxit 
és perquè el seu interès no es limita al 
de les famílies que viuen una situació 
semblant.

29

Combat de nit és un gran reportat-
ge fet novel·la, un tros de vida nor-
mal explicada amb un extraordina-
ri enginy literari. La novel·la alterna 
dos tempos, la vida a la carretera 
i la crònica judicial d’un accident. 
Miguel Delibes la va considerar una 
novel·la reportatge comparable 
a les de Hemingway. És, potser, la 
novel·la més celebrada d’Espinàs i 
una de les més innovadores en la 
narrativa catalana dels anys cin-
quanta i seixanta.

Combat de nit és la huma-
níssima i dramàtica epopeia 
d’un camioner.

Combat de nit
JOSEP MARIA ESPINÀS

LA CAMPANA
240 pàgs. / 15,90 €

ISBN 9788416863334
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Rooney, l’autora de Gent normal, «El 
fenomen literari de la dècada» The 
Guardian.

Frances és una jove de vint-i-un anys, 
amb una mirada enigmàtica i imper-
torbable. Treballa en una agència 
literària a Dublín i aspira a ser escrip-
tora. Ella i Bobbi, la seva millor amiga i
exnúvia, es reuneixen en bars per fer 
performances de la poesia que Fran-
ces escriu. Una nit coneixen Melissa, 
una reconeguda periodista que vol 
escriure un article sobre l?obra de 
Frances. A partir d’aquí, les dues jo-
ves es veuen arrossegades al món 
del matrimoni de Nick i Melissa, dos 
nois de trenta anys que els conviden 
a menjars sofisticats, festes privades i 
vacances al camp francès. Tot i que 
Frances no se sent atreta per aquest 
estil de vida, Bobbi sembla fascinada 
per Melissa.

Converses entre amics
SALLY ROONEY

LA MAGRANA
352 pàgs. / 19,90 €

ISBN 9788419013699

Suite francesa és una novel·la que 
retrata una època fonamental del 
segle XX: la invasió alemanya de Pa-
rís, la fugida dels habitants, l’esfon-
drament de l’ordre social imperant.

El descobriment d’un manuscrit per-
dut d’Irène Némirovsky va representar 
una autèntica commoció en el món li-
terari francès i també en l’europeu. Sui-
te francesa descriu, gairebé en directe 
i amb una extraordinària prosa, l’èxo-
de que van haver de suportar molts 
francesos el mes de juny del 1940. Un 
èxode que va suposar un tràgic desor-
dre en tota mena de famílies, des de 
les més benestants fins a les més humi-
ls. Irène Némirovsky no estalvia res del 
que va suposar aquell tros d’història: 
ni els innombrables petits actes de co-
vardia de la gent, ni les lleus espurnes 
de solidaritat d’una població desfeta. 
A poc a poc, l’enemic pren possessió 
d’un país inert i amarat de por.

Suite francesa
IRÈNE NÉMIROVSKY

LA MAGRANA
464 pàgs. / 22,90 €

ISBN 9788412425383

L I T E R AT U R A  U N I V E R S A L

Mai se sap el que passa a la casa 
del costat Dues parelles, dues ca-
ses i un muntanya russa de menti-
des, traïció i secrets entre marits i 
mullers.

Llibre de l’any per WH Smith a la Gran 
Bretanya. A la llista dels més venuts du-
rant setmanes a The New York Times. 
Número 1 dels més venuts al Canadà. 
A la llista dels més venuts al The Sun-
day Times. Un dels millors llibres del 
2016 per The Globe. Finalista dels pre-
mis Goodreads 2016. 

La veïna et va dir que s’estimava més 
que no portessis la teva filla de sis me-
sos al sopar. No és res personal, senzi-
llament no suporta els seus plors. El teu 
marit hi va estar d’acord. Al capdavall, 
viviu a la casa del costat. Podíeu en-
dur-vos el monitor infantil per sentir si 
plorava i fer torns cada mitja hora. La 
teva filla dormia quan vas anar a casa 
per darrera vegada.

La parella del costat
SHARI LAPENA
Rosa dels Vents

352 pàgs. / 19,90 €

ISBN 9788416430789
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Història del nou cognom. 
L’amiga genial 2
ELENA FERRANTE

DEBUTXACA
720 pàgs. / 10,95 €

ISBN 9788418132438

L’amiga genial
L’amiga genial 1
ELENA FERRANTE

DEBUTXACA
512 pàgs. / 10,95 €

ISBN 9788418132421

Una fuig, l’altra es queda. 
L’amiga genial 3
ELENA FERRANTE

DEBUTXACA
544 pàgs. / 10,95 €

ISBN 9788418132445

La nena perduda. 
L’amiga genial 4
ELENA FERRANTE

DEBUTXACA
624 pàgs. / 10,95 €

ISBN 9788418132452

La nena perduda és el quart i últim 
volum de «L’amiga genial», la saga ita-
liana de més èxit dels últims anys, que 
ha valgut a l’autora el reconeixement 
com una de les escriptores més impor-
tants de tot el món.

L’Elena i la Lila, les dues amigues que 
els lectors van començar a conèixer 
amb L’amiga genial i Història del nou 
cognom, ja són dones. 

Retrobem de seguida la Lila i l’Elena,
i aquesta gran història d’amistat com-
plicada i meticulosament retratada: la 
seva relació d’amor i odi i l’entramat 
indestriable de dependència i alhora 
voluntat d’autoafirmació

«La primera obra italiana en dècades que es mereix el Nobel.» 
The Guardian

L'amiga genial segueix les dues protagonistes -la Lila i la Lenùdurant la infantesa 
i l'adolescència en un barri miserable de Nàpols, entre una multitud de personat-
ges que les acompanya.

L'autora sap aprofundir com ningú en la complexa naturalesa de l'amistat entre 
dues nenes, dues noies, dues dones, seguint pas a pas el seu creixement indivi-
dual, la manera com s'influeixen l'una a l'altra i els sentiments bons i dolents que 
alimenten durant anys una relació intensa i autèntica. I ho fa amb una veu tan
sincera i potent que tindreu la sensació que no heu llegit mai res que s'hi as-
sembli.
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Antígona
SÒFOCLES

LA MAGRANA
112 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788419013767

Èdip Rei
SÒFOCLES

LA MAGRANA
112 pàgs. / 14,00 €

ISBN 9788482645537

Història
HERÒDOT
LA MAGRANA

376 pàgs. / 18,90 €

ISBN 9788419013132

Ilíada
HOMER

LA MAGRANA
672 pàgs. / 18,90 €

ISBN 9788419013255

L’Odissea
HOMER

LA MAGRANA
400 pàgs. / 18,90 €

ISBN 9788419013217

L’art d’estimar
OVIDI

LA MAGRANA
160 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788419013156

Metamorfosis
OVIDI

LA MAGRANA
576 pàgs. / 18,90 €

ISBN 9788419013170

Cants
SAFO

LA MAGRANA
112 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788419013231

C L À S S I C S  D E  G R È C I A  I  R O M A
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Els núvols
ARISTÒFANES

LA MAGRANA
128 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788419013781

Lisístrata
ARISTÒFANES

LA MAGRANA
128 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788419013828

Política
ARISTÒTIL
LA MAGRANA

496 pàgs. / 18,90 €

ISBN 9788419013842

Medea
EURÍPIDES

LA MAGRANA
112 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788419013903

Psique i Cupido
APULEU

LA MAGRANA
112 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788419013804

Els germans
TERENCI

LA MAGRANA
160 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788419013880

El soldat fanfarró
PLAUTE

LA MAGRANA
144 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788419013866



Aquí trobaràs una petita selecció de llibres de no-�cció per a tota la Secundària, 
tant ESO com Batxillerat. Veuràs un apartat de Llengua i literatura molt interessant, 
un altre de Ciències socials de temàtica diversa i un últim apartat de Ciència i 
tecnologia.

Aquestes propostes són una petita selecció de l’increïble fons de clàssics de tots 
els nostres segells. Trobaràs altres títols a http://penguinaula.com/es/catalogo i 
també et pots posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic 
penguin.aula@penguinrandomhouse.com perquè t’ajudem personalment.

 

Filosofia
ATENA 2022-2023

VARIS AUTORS
LA MAGRANA

480 pàgs. / 14,90 €

ISBN 9788419013491

Plató i un ornitorinc entren 
en un bar

THOMAS CATHCART / DANIEL KLEIN
DEBUTXACA

248 pàgs. / 11,95 €

ISBN 9788418196300

Atena posa a l’abast de l’estudiant d’His-
tòria de la Filosofia de segon de batxillerat 
un recull dels textos dels filòsofs que formen 
part del programa del curs 2022-2023.

Una aproximació a la filosofia a través
d’acudits.

El curs de filosofia de batxillerat s’ha concebut com 
una història del pensament que inclou un recull ampli 
i complex de teories, interpretacions del món, reflexions 
sobre el coneixement, sobre la història, sobre el llen-
guatge, sobre la societat, sobre els motius de les ac-
cions humanes.

Thomas Cathcart i Daniel Klein ens fan veure què sig-
nifica la lògica, l’existencialisme, la relativitat, l’ètica, 
etc., a través d’aquest llibre ple de vida i d’historietes 
divertides. “Hi ha una colla d’acudits que ocupen el 
mateix terreny d’idees que les disciplines filosòfiques”, 
expliquen els autors. Per exemple: “Si has de pujar en 
un avió i vols sentir-te segur, porta una bomba.

F I L O S O F I A
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El secret de les millors històries

Les estructures elementals 
de la narrativa

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
LA CAMPANA

224 pàgs. / 19,90 €

ISBN 9788418226045

Jardins secrets
PONÇ PUIGDEVALL

LA MAGRANA
432 pàgs. / 20,90 €

ISBN 9788412425345

Un elogi a la literatura catalana.

Jardins secrets és sobretot un elogi de 
la lectura, amb la voluntat d’estimu-
lar i orientar la sensibilitat dels lectors. 
Puigdevall exerceix la crítica entesa 
com una clau mestra que pot obrir la 
porta dels llibres: els autors que val la 
pena llegir, els que disposen de prou 
audàcia i originalitat i que són dignes 
de recordar, tant els que han tingut la 
sort d’instal·lar uns títols en la memòria 
dels lectors com els que no han expe-
rimentat tanta fortuna. I recorda que 
cada lector, de fet, és un crític que re-
flexiona sobre els llibres que li importen 
per la mateixa raó que els guerrers ca-
níbals devoren els més valerosos dels 
seus enemics morts: per apropiar-se’n 
la força. Ho va dir Armand Obiols en 
confessar el secret de la seva avidesa 
insaciable de lectures: «Llegeixo per 
crear-me. Sense les meves lectures jo 
seria un ésser molt distint de qui soc».

Aquest llibre no explica com s’escriu 
una història; aquest llibre explica com 
s’escriuen totes les grans històries que 
s’han escrit i que s#escriuran mai, i per 
què han captivat milions i milions de 
lectors. Amb enginy i ironia, l’autor de 
Victus i La pell freda desvetlla els se-
crets de l’escriptura i contagia la seva
passió en un viatge apassionant de 
Moby Dick a Joc de trons. Un cop llegit 
aquest llibre, gaudireu el doble de les 
lectures, les pel·lícules i les sèries.

«Cada llibre, en cada persona, té una 
història més enllà d’aquella que ex-
plica.» En aquest llibre il·lustrat, Llucia 
Ramis ens convida a fer un tomb pels 
moments i els espais de la seva vida 
que han esdevingut memorables grà-
cies a la lectura: enfiada al vell garro-
ver de la casadels avis, amb la com-
panyia de Michael Ende i La història 
interminable, per exemple, o en des-
cobrir els carrers de Barcelona amb 
la protagonista de Nada, de Carmen 
Laforet. Lluny de cànons i biografies 
literàries, aquest és un recorregut per 
l’obra de diversos autors per gaudir 
de la literatura i reflexionar sobre quins 
llibres ens han canviat la vida.

Llucia Ramis en un format inè-
dit a la seva obra: els 50 llibres 
que li han canviat la vida en 
format de llibre il·lustrat.

50 llibres que m’han canviat 
la vida

LLUCIA RAMIS
BRUGUERA

128 pàgs. / 21,90 €

ISBN 9788402423863

L L E N G U A  I  L I T E R AT U R A
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Una obra que recoge las dudas más 
frecuentes del catalán, resueltas por el 
Optimot. Una obra que recull els dub-
tes més freqüents del català, resolts 
per l’Optimot.

En ple auge dels jocs lingüístics en 
català: un quadern ple de nous reptes 
mab la llengua! Recull de nous jocs 
lingüístics: llengua, imatge i cultura, je-
roglífics, barbarismes, mots encreuats, 
endevinalles, cultura popular, joc de 
llengua i lògica per posar a prova els 
més astuts en la llengua catalana.

El català és més que una llengua: 
cada paraula té un trosset de la nos-
tra història i cada refrany ens fa més 
grans. 

Un llibre que recull les dues-centes 
paraules del català que estan en pe-
rill d’extinció A cal dentista, hi aneu 
quan teniu una “dent corcada” o una 
“càries”? Per assistir a una celebració, 
“us arregleu”, hi aneu “mudats” o ben 
“empolainats”?

I, tu, poses, massa, comes? Enyores els
accents diacrítics? O ets d#aquells 
que t’importa tot un ‘cominu’? Aprèn 
a parlar, escriure i estimar en català 
amb La Incorrecta. 

Carme Junyent és especialista en l’es-
tudi de llengües amenaçades arreu 
del món. Coneix profundament els 
tics, les autotrampes i, en definitiva, els
símptomes d’un camí sense retorn.

101 dubtes del català
OPTIMOT

ROSA DELS VENTS
224 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788418033124

La punta de la llengua
LA PUNTA DE LA LLENGUA

ROSA DELS VENTS
80 pàgs. / 15,90 €

ISBN 9788418062698

Parla bé, collons!
LA INCORRECTA

MONTENA
208 pàgs. / 18,95 €

ISBN 9788418318023

El futur del català depèn de tu
CARME JUNYENT / BEL ZABALLA

LA CAMPANA
144 pàgs. / 14,90 €

ISBN 9788416863754

Catalanament
LA INCORRECTA

MONTENA
160 pàgs. / 18,95 €

ISBN 9788418798504

Salvem els mots
JORDI BADIA I PUJOL

ROSA DELS VENTS
248 pàgs. / 18,90 €

ISBN 9788418033971
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C I È N C I E S  S O C I A L S

Arrel del naixement del seu segon fill, la 
periodista Ariadna Oltra es replanteja 
el paper, els drets i les obligacions de 
les dones en la societat actual.

Víctor Amela ha recopilat el valuós 
testimoni de vint-i-cinc supervivents i 
ha reconstruït amb una investigació 
minuciosa la memòria d’aquests nois 
que van viure uniformats.

Míriam Hatibi relata, en primera perso-
na, el descobriment de «ser diferent» i 
la construcció d’una identitat plural. 

Totes les protagonistes d’aquest relat 
són dones que van decidir afrontar 
l’embat dels sollevats mitjançant la 
lluita armada.

Als 6 mesos un virus em va causar una 
paràlisi cerebral. Els metges van dir als 
meus pares que em quedaria com un 
vegetal.

Un relat vibrant, tens i minuciós que 
comença com una novel·la policíaca 
i s’acaba com una novel·la de terror.

Ens van robar la joventut
VICTOR AMELA
ROSA DELS VENTS

464 pàgs. / 19,90 €

ISBN 9788417627997

Soc feminista i no ho sabia
ARIADNA OLTRA

ROSA DELS VENTS
160 pàgs. / 13,95 €

ISBN 9788417444372

Anatomia d’un instant
JAVIER CERCAS
ROSA DELS VENTS

464 pàgs. / 21,90 €

ISBN 9788401387432

El límit te’l poses tu
ALEX ROCA CAMPILLO

ROSA DELS VENTS
104 pàgs. / 16,90 €

ISBN 9788417627218

Les combatents
GONZALO BERGER / TÀNIA BALLÓ

ROSA DELS VENTS
256 pàgs. / 18,90 €

ISBN 9788418033070

Mira’m als ulls
MIRIAM HATIBI
ROSA DELS VENTS

144 pàgs. / 15,90 €

ISBN 9788416930470
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C I È N C I A  I  T E C N O L O G I A

Quant pesen els núvols?
DAVID CALLE

ROSA DELS VENTS
320 pàgs. / 18,90 €

ISBN 9788416930395

La invasió dels robots i altres 
relats d’Economia en colors

XAVIER SALA I MARTÍN
DEBUTXACA

312 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788417444655

El cervell de l’adolescent
DAVID BUENO
ROSA DELS VENTS

272 pàgs. / 19,90 €

ISBN 9788418062506

Descobreix l’univers del professor estrella de YouTube que 
ha ajudat milers d’alumnes a perseguir els seus somnis.

Després de l’èxit d’Economia en colors, aquest títol con-
firma una vegada més la capacitat del seu autor per de-
mostrar que l’economia enganxa i està present en nom-
brosos aspectes. 

Com és i com madura el cervell dels adolescents? David 
Bueno t’ofereix les eines per entendre-ho.

Cartes a un jove investigador
MANEL ESTELLER

LA MAGRANA
192 pàgs. / 17,90 €

ISBN 9788419013606

Manel Esteller, tot un referent internacional en la lluita con-
tra el càncer, explica en aquest llibre què cal saber per ser 
un bon investigador.
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