
 

 

Nosaltres dos 

Xavier Bosch 

Ed. Columna. 556 pàg. 

El Kim i la Laura es coneixen a la universitat. Ell, seductor i despreocupat, és fill d’un hoteler del pas-

seig de Gràcia de Barcelona. Ella, de Banyoles, és senzilla i idealista. Junts riuen, es diverteixen i, units 

pel vincle de l’amistat, superen els esculls del des'. Malgrat els seus camins divergents, saben que 

sempre hi són per ajudar-se. Tant se val la distància o que triguin molt temps a retrobar-se.              
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Don DeLillo 

Cero K 

Ed. Seix Barral. 318 pàg. 

El pare del Jeffrey Lockhart, el Ross, és l’inversor principal d’un centre on es lluita contra la mort con-

gelant els cossos fins que la tecnologia pugui despertar-los. El Jeffrey viatja fins allí per consolar el seu 

pare quan ell s’acomiada de la seva dona malalta amb l’esperança de retrobar-la en un futur. Però 

quan el Ross, en perfecte estat de salut, decideix acompanyar-la en l’experiment, el Jeffrey es rebel·la. 

Dues línies terriblement paral·leles 

Francesc Grau 

Ed. Club Editor. 251 pàg. 

Entre el 27 d’abril del 1938 i l’1 de gener del 1939, un soldat adolescent escriu al seu dietari el que li 

passa al front. Des@nat a una unitat de xoc, par@cipa en els combats més cruents de la Guerra Civil. 

Nits de conversa, escapades a la ciutat deserta, matances barrejades amb jocs d’infants: tot això desfi-

la davant d’uns ulls que no havien arribat a veure gaire més que les parets del col·legi.   

Ella en la otra orilla 

Mitsuyo Kakuta 

Ed. Galaxia Gutenberg.  219 pàg. 

La Sayoko, una mestressa de casa de trenta-cinc anys comença a treballar per a l’Aoi, una dona univer-

sitària de la seva mateixa edat i esperit lliure que manté una agència de viatges i un negoci de servei 

de neteja. Tímida i incapaç de connectar amb altres mares, la Sayoko es sent atreta per l’es@l de vida 

independent de l’Aoi. Les dos s’avenen i inicien una interessant amistat. 

El gigante enterrado 

Kazuo Ishiguro 

Ed. Anagrama. 364 pàg. 

Anglaterra a l’Edat Mitjana. Artur i Merlí són ja llegendes del passat. Encara existeixen els ogres i brità-

nics i saxons conviuen en unes terres ermes, distribuïts en pe@ts pobles. En un d’ells viu una parella 

gran –l’Axl i la Beatrice– que decideixen anar a la recerca del seu fill que no recorden perquè va mar-

xar. Com la resta dels habitants han perdut part de la memòria degut al que anomenen «la boira». 

Rosa de cendra 

Pilar Rahola 

Ed. Columna. 395 pàg. 

L’Albert Corner i Espiga fa temps que va deixar enrere la guerra de Cuba. L’àvia Mariona li havia dema-

nat que tornés viu i va complir la promesa. Va aconseguir acumular una fortuna, relacionar-se amb 

l’alta burgesia catalana i formar una família al@va i benestant. Són moments efervescents i les guspi-

res comencen a saltar. La Lliga Regionalista guanya les eleccions del 1901 sota el lideratge de Cambó i 

Prat de la Riba. Els monàrquics i els lerrouxistes s’organitzen i l’estat ac@va la reacció.  



 

 

Dile a Marie que la quiero 

Jacinto Rey 

Ed. Suma de Letras. 365 pàg. 

Durant la Segona Guerra Mundial la vida dels personatges s’entrellaça entorn la Marie, filla de l’Erik 

Friedberg, actor jueu i la seva dona filla de l’aristocràcia alemanya, Mathilde. Ambdós han de fugir 

d’Alemanya i intentar anar a terres angleses, la Mathilde, llavors embarassada té la filla a França i 

quan més tard són descoberts han de fugir de nou amb la mala sort que llavors es separen. 
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La filla de Lilith 

Glòria Sabaté 

Edicions B. 275 pàg. 

Barcelona, 1377. El bordell de Viladalls es desperta amb la troballa del cos sense vida d’un dels seus 

clients. Joan Marçol serà l’encarregat d’inves@gar el succés. Comptarà amb l’ajut del jove Hasday Ben-

venist, jueu i alquimista, de l’excèntric canonge Pelegrí, i de na Maria la Remeiera. Tots junts iniciaran 

una recerca que els portarà pels indrets més foscos i misteriosos de la ciutat. 

2084: el fin del mundo 

Boualem Sansal 

Ed. Seix Barral. 270 pàg. 

2084. El món que coneixem no existeix.  

A l’Abistan, un immens imperi, s’imposa un règim totalitari on regnen la submissió a un déu únic i 

l’amnèsia col·lec@va. Allí, l’A@, el personatge central, sent que neix en ell el dimoni del dubte i decideix 

emprendre un viatge que qües@ona la societat on viu. 

Els vells amics 

Sílvia Soler 

Ed. Columna. 347 pàg. 

Cinc estudiants de Belles Arts viatgen a París per visitar la gran exposició que es va fer sobre Gauguin 

al Grand Palais a finals dels vuitanta. Aquell viatge, de quatre dies, els durarà tota la vida. En Marc, la 

Lídia, en Mateu, l'Ada i en San@ teixiran, a par@r d'aleshores, una amistat que sembla indestruc@ble i 

que els man@ndrà ancorats als vells temps, als anys dels grans anhels.  

Basat en una història real 

Delphine de Vigan 

Edicions 62.  349 pàg. 

L'èxit del llibre anterior de l’autora l'ha immers en un estat de dubtes i d'inseguretat que li impedeix 

escriure una sola línia més. Una tarda, la novel·lista es troba amb una dona inquietant que treballa de 

negre, escrivint biografies de personatges cèlebres. Mentre que Delphine rep cartes anònimes amena-

çadores, es desenvolupa una relació obsessiva entre les dues dones.  

Tan poca vida 

Hanya Yanagihara 

Ed. Lumen.  1002 pàg. 

Una història que recorre més de tres dècades d’amistat en la vida de quatre homes que creixen junts a 

ManhaSan. Han de sobreviure al fracàs i a l’èxit i, al llarg dels anys, aprenen a sobreposar-se a les cri-

sis econòmiques, socials i emocionals. Comparteixen una idea molt peculiar de la in@mitat, una mane-

ra d’estar junts amb poques paraules i molts gestos.  Quatre homes la relació dels quals l’autora usa 

per realitzar una minuciosa indagació dels límits de la naturalesa humana.  


