
 

 

Hurra 
Ben Brooks 
Ed. Blackie Books. 293 pàg. 

El Daniel i el seu germà Adam viuen en una família desestructurada  però la situació empitjora quan la 
germana pe"ta Ellen decideix suïcidar-se. El Daniel és un jove que no mostra interès per a resi el seu 
germà Adam és força curiós però molt impulsiu. L’autor ens presenta un món en decadència on els 
joves deixen els estudis i es deixen portar per l’alcohol i les drogues.  
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La esposa joven 

Paulo Coelho 

Ed. Anagrama. 199 pàg. 

Després de complir 18 anys, l’Esposa jove torna de l‘Argentina i es presenta a casa de la família per 
poder-se casar amb el Fill però aquest ha marxat de viatge de negocis i ningú sap quan torna. Així co-
mença una llarga espera en què la jove tindrà l’oportunitat de conèixer en profunditat el Pare; la Ma-
re, la Filla i el Tiet que està com en un somni del qual torna per donar savis consells. 

El secret de Vesalius 
Jordi Llobregat 
Ed. Columna. 540 pàg. 

Barcelona, 1888. Al cap de pocs dies d'inaugurar-se la primera Exposició Universal, apareixen els cos-
sos horriblement mu"lats de diverses noies. En Daniel Amat, resident a Oxford, rep la no@cia que el 
seu pare ha mort, fet que l'obliga a tornar a Barcelona. A par"r d'aquest moment, es veurà arrossegat 
a la persecució d'un despietat assassí mentre s'enfronta a les conseqüències del seu propi passat. 

Pasa la noche conmigo 
Megan Maxwell 
Ed. Planeta.  539 pàg. 

El Dennis és un professor del Brasil que de dia dóna classes en un ins"tut d’Alemanya i per la nit ense-
nya un ball @pic del seu país. Quan el curs acaba, rep una oferta de treball d’un reputat col·legi brità-
nic i accepta sense dubtar. A Londres coneixerà la Lola que no mostra interès per ell i fins i tot sembla 
que l’u"litza. Dennis mai s’ha enamorat i no entén perquè cada cop que la veu se li accelera el cor. 

Botes d’aigua sueques 
Henning Mankell 
Ed. Tusquets. 381 pàg. 

Una nit de tardor en Fredrik Welin es desperta quan un incendi arrasa casa seva. Amb seixanta-nou 
anys, aquest solitari metge jubilat surt penosament d'entre les flames, calçat amb unes botes de pluja 
(però totes dues pertanyen al peu esquerre). Ha perdut casa seva i totes les seves per"nences, i s'ha 
de mudar a una caravana. S'escampa el rumor que ell ha provocat el foc i la policia l'interroga. 

Después de � 
Jojo Moyes 
Ed. Columna. 208 pàg. 

La Louisa Clark lluita per dur una vida normal després dels sis mesos que va passar amb  el Will Tray-
nor. Un estrany accident obliga la Lou a tornar a casa amb la seva família i ha de fer un esforç per tor-
nar a la vida. Acaba en el soterrani d’una església amb el grup de recolzament “Segueix Endavant” on 
el Sam Fielding, un pseudometge que negocia amb la vida i la mort, sembla donar-li noves esperances. 
Llavors una figura del passat del Will apareix i  la porta a un futur molt diferent del que havia imaginat. 



 

 

La senyora Stendhal 
Rafel Nadal 
Ed. Columna. 294 pàg. 

Quan l'úl"m dia de la guerra una bala sega la vida de la Rossa en un "roteig a la plaça de Sant Pere de 
Girona, el des@ d'en Lluc queda lligat per sempre al de la senyora Stendhal que li farà de mare adop"-
va. La rebel·lia del jove Dani i la saviesa de l'avi Dídac acompanyaran la mirada innocent del nen fins 
que toparà amb l'ànsia de revenja dels vencedors decidits a passar comptes. 

NOVETATS EN NOVEL·LA 

Abril 2017 - Biblioteca de Piera 

El dia que va morir David Bowie 
Sebas"à Portell 
Ed. Labreu. 220 pàg. 

Un jove va arribar a Barcelona fa vuit anys amb ganes de menjar-se el món. Allí topa amb un entramat 
de passions que viu amb una inconsciència i una temeritat absolutes. Els seus intents d’acceptar-se, 
d’encaixar amb el fill ideal que la mare va somniar i els viaranys per on es perd una vegada i una altra 
l’acaben conduint a una sala d’espera. Allà sabrà si una malal"a venèria circula pel seu cos. 

El bosque infinito 
Annie Proulx 
Ed. Tusquets. 840 pàg. 

A finals del s. XVII, el René Sel  i el Charles Duquet desembarquen a Canadà (llavors Nova França) amb 
un contracte per treballar en duríssimes condicions en les terres d’un dèspota francès. El Charles cau 
malat i després es dedica al comerç de pells i finalment al de la fusta, el René es queda a la plantació i 
sobreviu al seu amo. Els seus successors seguiran lligats als boscos sense límits al llarg de tres segles. 

Mujeres excelentes 
Barbara Pym 
Ed. Gatopardo. 311 pàg. 

La Mildred Lathbury és una dona soltera que viu a Londres i fa diverses ac"vitats per a la parròquia, 
pren el te amb les amigues i sa"sfà les necessitats dels altres. És intel·ligent i observadora però també 
@mida i insegura. A més del vicari Julian Malory i la seva germana Winifred, la Mildred in"marà amb 
els seus veïns. També coneixerà l’Allegra, una viuda que viu a la parròquia i a molts altres personatges. 

L’hotel blanc de la platja 
Alba Sabaté 
Ed. Columna. 197 pàg. 

La Virgínia té 52 anys i viu en un pis alt dels afores de Roma. Fa poc que li han ex"rpat un pit i que s’ha 
separat de l’Alberto. La mort del pare farà que hagi de tornar a Girona després de molt temps. El re-
trobament amb la família li desvetllarà emocions, records i enyorances. La protagonista d’aquesta 
intensa història intentarà redescobrir el seu cos i el seu present, i també l’amor. 

Un rodet de fil blau 
Anne Tyler 
Ed. L’Altra. 426 pàg. 

L'Abby sempre comença a explicar de la mateixa manera la història de com va enamorar-se del seu 
marit, el Red un dia que bufava una brisa suau, el 1959. Tota la família escolta plàcidament com l'Abby 
explica per enèsima vegada la història que han sen"t tantes vegades. Però ara tot és diferent: l'Abby i 
el Red s'estan fent grans i la família ha de prendre moltes decisions entre elles: com i qui se'n farà càr-
rec, què passarà amb la casa on viuen i que el pare del Red va construir amb dedicació obsessiva. 


