
 

 

Menteix-me, et creuré 

Anne-Laure Bondoux 

Ed. Columna. 291 pàg. 

El Pierre-Marie, un escriptor d’èxit en plena crisi crea"va rep un paquet que li ha enviat una lectora. I 

quina lectora! L'Adeline Parmelan es podria conver"r en el seu pitjor malson, però en lloc d’això tots 

dos comencen una correspondència de mails intensa i acaben sent indispensables l'un per l'altre... 
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El llibre dels miralls 

E.O. Chirovici 

Ed. Edicions 62.  316 pàg. 

Princeton, 1987. El reconegut professor de psicologia Joseph Wieder és assassinat brutalment. NY vint

-i-cinc anys més tard, l'agent literari Peter Katz rep un manuscrit. O es tracta d'una confessió?         

Suspens psicològic que l’autor usa per a demostrar la capacitat de la ment a l’hora de manipular els 

records.  

Els millors relats 

Roald Dalh 

Ed. Sembra. 237 pàg. 

Un inventor que fabrica una gran màquina capaç d’escriure millor que qualsevol novel·lista. Un mari-

ner que es juga el dit de la mà per un Cadillac. Un an"quari avar que es disfressa de capellà per esta-

far les seves víc"mes. Una parella amb aires de grandesa que contracta un majordom per impressio-

nar als seus convidats… Un conjunt de relats. 

El parc 

Sergei Dovlatov 

Ed. La Breu. 129 pàg. 

Borís Alikhànov fa temps que no té feina, s’acaba de separar i decideix passar l’es"u fent de guia al 

Parc Puixkin. Viu a un allotjament atro"nat que paga en espècies: aiguardent i cigarrets. Un dia rebrà 

una visita que destarotarà el seu equilibri i es veurà abocat a replantejar-se el futur. 

Diario de un escritor 

Fiódor M. Dostoievski 

Ed. Alba. 630 pàg. 

A través d’una barreja de gèneres–autobiografia, ficció, assaig, cròniques judicials, necrològiques, es-

tampes de costums, tractats sobre el caràcter nacional- hi trobem dos temes obsessius i profunda-

ment dostoievskians: els maltractaments als nens a les famílies i les causes dels suïcidis. 

Són coses que passen 

Pauline Dreyfus 

Ed. Anagrama. 163 pàg. 

París, 1945. A l'església de Saint-Pierre-de-Chaillot se celebra el funeral de la princesa Natalie de Lusig-

nan, duquessa de Sorrente, que ha mort massa jove. El sacerdot la retrata com una muller, mare i 

cris"ana exemplars. Als rancis salons de l'aristocràcia, Natalie hi va estar com un peix a l'aigua. Però 

també era una dona mundana i esnob que va ajudar Buñuel i Cocteau. 



 

 

El silencio de la Ciudad blanca 

Eva G. Sáenz de Urturi 

Ed. Planeta. 473 pàg. 

Tasio Or"z de Zárate, l’arqueòleg condemnat pels estranys assassinats que van atemorir Vitoria fa 

dues  dècades, està a punt de sor"r de la presó quan els crims tornen a l’emblemà"ca Catedral Vieja: 

una parella de vint anys apareix despullada i morta per picades d’abella. 
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Tots els noms del desig 

Marta Romagosa 

Ed. Rosa dels Vents. 186 pàg. 

Sílvia, Montse, Elena, Mònica, Eva... Aquests personatges, a banda de ser dones, tenen més coses en 

comú: senten, viuen, somnien, pateixen, es diverteixen, pensen, actuen... siguin com siguin, tenen 

desitjos. Unes volen que els facin un petó, altres no caure en el seu propi oblit, però totes, sense ex-

cepció, i totes, "nguin l’edat que "nguin el que de veritat volen és viure.  

Domingo 

Irene Némirovsky 

Ed. Salamandra. 345 pàg. 

En el relat Domingo, una filla desafia a la seva mare en una família on impera la hipocresia, en una 

altre es descriu el despertar de la imaginació novel·lesca d’una adolescent de quinze anys i en el dar-

rer les relacions entre germans abans de la mort de la mare. Tres exemples en els que endevinem al-

gunes claus de la vida de l’autora.  

La noia que va sor!r d’un quadre de Bo$celli 

Josep M. Quintana 

Ed. Pagès. 324 pàg. 

Paola Torelli, la noia que semblava haver sor"t d’un quadre de BoUcelli, pensa furiosa que l’únic que 

pot fer en aquell estat límit en què es troba és assassinar l’amant de la seva mare. Per això té la pistola 

i prem el gallet, però no se’n sor"rà. Tanmateix, el magistrat Franciso Bocanegra intentarà no sols 

condemnar sinó també comprendre la frustrada assassina. 

Mujer policia busca problemas 

Amy Stewart 

Ed. Siruela. 255 pàg. 

El 1915, ningú esperava que una dona perseguís als fugi"us de la llei pels carrers de Nova York, però la 

Constance Kopp va ser nombrada ajudant pel sheriff Heath conver"nt-la en una de las primeres ofici-

als de policia del país. Un home qües"onarà la seva capacitat per estar a l’alçada i ella augmenta els 

seus esforços per demostrar el que val. 

Viure amb una estrella 

Jirí Weil 

Ed. Siruela. 263 pàg. 

Una estrella de sis puntes cosida a la jaqueta, just a sobre el cor, converteix en Josef Roubicek en un 

estrany a la seva pròpia ciutat, la Praga ocupada pels nazis. Obligat a treballar al cemen"ri i a quedar-

se tancat a casa després del toc de queda, el protagonista d'aquesta història malviu esperant que li 

arribi la carta que anuncia que s'ha d'incorporar als transports cap a l'est.  


