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Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado

Maya Angelou

Ed. Libros del Asteroide.  348 pàg.

Maya Angelou ens parla de la seva dura infantesa i de tot allò que va passar per

conver�r-se en una dona independent. Criada per la seva àvia en un pe�t poble

d’Arkansas  Angelou  va  aprendre  molt  d’aquesta  dona  excepcional  i  d’una

comunitat extraordinàriament cohesionada; unes lliçons de vida que l’ajudarien en

les dramà�ques circumstàncies en què es troba després a San Lluís i Califòrnia.

Un amor que destruye ciudades

Elieen  Chang

Ed. Libros del Asteroide. 113 pàg.

Els Bai, una família tradicional de Shanghai, busquen pretendent per a una de les

seves filles solteres. Quan la senyora Xu els presen� a Fan Liuyuan, un ric hereu,

aquest  s’enamora d’una de les germanes:  la jove i  bella separada Liusu. Davant

l’animadversió  dels  seus  germans,  Liusu  decideix  instal·lar-se  a  Hong  Kong  i

allunyar-se del jou familiar.

La viuda

Fiona Barton

Ed. Planeta.  515 pàg.

El marit de la Jean Taylor fou acusat i absolt d’un crim terrible fa anys. Quan ell mor

inesperadament,  la  Jean,  la  dona perfecta  que sempre  havia  cregut  en la  seva

innocència, es converteix en l’única persona que el coneix de veritat. Però, quines

implicacions té acceptar aquest veritat? Fins on està disposada a arribar per a què

la seva vida segueixi tenint sen�t? Ara que pot ser ella mateixa pot decidir callar,

men�r o actuar.

Mare i filla

Jenn Díaz

Ed. Ara Llibres.  187 pàg.

Aquesta  és  una novel·la  coral  sobre les  coses  que són la vida.  Sobre els  lligams

familiars, les cambres pròpies, les cases amb jardí i les cases en penombra. Sobre

els mons  masculins  habitats  per  dones  i  les  frases  fetes que  els  expliquen  i  els

perpetuen. Sobre les mares, les filles, les germanes i les paraules i els silencis que

les apropen o les separen.

Una fuig, l'altra es queda

Elena Ferrante

Ed. La Campana.  538 pàg.

L'Elena i la Lila ja són dones. S'han fet grans molt de pressa: la Lila es va casar als

setze anys, té un fill pe�t, va deixar el marit i les comoditats i ara treballa en una

fàbrica en unes condicions molt dures; l'Elena se'n va anar del barri, va estudiar a

Pisa i ha publicat una novel·la que té molt d'èxit i que li ha obert les portes d'un

món benestant i culte. 

60 dies a Cuba

Roger de Gràcia

Ed. Ara Llibres.  198 pàg.

El Roger i l’Amanda han trobat una solució per a la seva crisi de parella: viatjar a

Cuba i donar-se plena llibertat per gaudir l’illa per separat i retrobar-se al cap de 60

dies. A Cuba, al Roger l’esperen litres de rom, quadres pop del Che, però també hi

trobarà esglésies en ruïnes que són un infern del reggaeton, cicatrius que recorren

cossos sencers, una certa nostàlgia i molts dubtes. 



Indómito

Vladimir Hernández
Ed. Roca.   218 pàg.
La Habana, 2014. En Mario Durán sabia que per alliberar-se de la presó hauria de
pagar un preu alt. Allò que ignorava és que s’hauria d’enfrontar a una par�cular
versió de l’infern. En Mario Durán és fill de la Cuba més recent i  negra, la Cuba en
què els “ millennials” ja no esperen res de l’estat però ho volen tot.

Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes

Llucia  Ramis
Ed. Columna.  223 pàg.
Un viatge al poble d'es�ueig i un munt de records encadenats són l'excusa per fer
una crònica  familiar.  Mitjançant  un encadenat  de  relats  breus  de  gran  densitat
evocadora es retrata la crònica d'una família. Un seguit d'anècdotes i records que
ens traslladen a temes tan universals com l'amor i el desamor, la nostàlgia, el retrat
generacional, les relacions familiars, l'educació i les arrels.

Todo esto te daré 

Dolores Redondo 
Ed. Planeta.  1151 pàg.
En l’escenari de la Ribeira Sacra, l’Álvaro té un accident i mor. Quan el Manuel, el
seu marit, arriba a Galícia per reconèixer el cadàver, descobreix que la inves�gació
sobre  el  cas  s’ha  tancat  ràpidament.  La  impunitat  que  un  guàrdia  civil  jubilat
esgrimeix contra la família de l’Álvaro i la sospita de que aquesta no és la primera
mort del seu entorn que s’ha emmascarat com a accidental porten a el Manuel a la
reconstrucció de la vida secreta de qui creia que coneixia bé.

Si no puc volar

Estel  Solé
Ed. Rosa  dels  Vents.  200 pàg.
L'Ànnia  té  gairebé  40  anys  i  treballa  passejant  els  gossos  d'un  grup  de  veïnes
adinerades. La seva vida és un desgavell. Després de divorciar-se a causa dels seus
problemes d'infer�litat, s'instal·la a casa del seu avi; l'únic home amb qui realment
pot  conviure.  En  una  de  les  caixes  del  trasllat  descobreix  un  secret  molt  ben
guardat: la men�da més gran que el seu exmarit li ha amagat fins ara. 

So)a o el origen de todas las historias

Rafik Schami
Ed. Salamandra.  475 pàg.

El Schami dibuixa un retrat de la convivència de jueus, cris�ans i musulmans pels
carrers de Damasc quan era jove, recreant escenes, olors i gustos d’una ciutat viva i
radiant. Instal·lat a Roma, casat amb una farmacòloga italiana i pare d’un nen, el
Salman,  l’àlter  ego  del  Schami,  torna  al  seu  país  empès  per  l’enyor.  Però  la
retrobada amb la família i els amics emmascara una amenaçadora realitat.

El laberinto de los espíritus

Carlos Ruiz Zafón
Ed. Planeta.  925 pàg.
Barcelona, finals dels anys 50, per al Daniel Sempere el misteri de la mort de la seva
mare, la  Isabella ha obert un abisme a la seva ànima. Quan el Daniel creu que està
a punt de resoldre l’enigma, una conjura molt més profunda i fosca desplega la seva
xarxa des de les entranyes del Règim. 


