
 

 

El soroll del temps 

Julian Barnes 

Ed. Angle. 203 pàg. 

És de ma�nada i un home fuma al replà de casa, davant de l’ascensor. A la maleta porta una muda, 
pasta de dents i tres paquets de tabac. Es tracta de Dmitri Xostakóvitx, que espera, inquiet, la visita de 
la NKVD, la temuda policia secreta, i té encara l’esperança que se l’enduguin només a ell i no a tota la 
família. Sap que l’exili o Sibèria no serien les pitjors opcions.   
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La sép�ma función del lenguaje 
Laurent Binet 
Ed. Seix Barral. 440 pàg. 

El 25 de març de 1980, Roland Barthes mor atropellat. Els serveis secrets francesos sospiten que ha 
estat assassinat i l’inspector de policia  s’encarrega de la inves�gació. Amb el jove Simon Herzog, l’ins-
pector inicia una recerca que els portarà a interrogar a figures com Foucalt, Lacan o Lévy… i a desco-
brir que el cas té una estranya dimensió mundial. 

El setè àngel 
David Cirici 
Ed. Proa. 302 pàg. 

L’Ernest navega amb el seu veler entre les illes de Patmos i d’Icària en companyia del seu fill de set 
anys Marc, de la seva parella Sophie i del pe�t Max. Quan comença a pondre’s el sol, el veler topa 
amb les restes d’un naufragi i en Marc cau a l’aigua. El fill és rescatat la nit mateixa de l’accident per 
una llanxa carregada de famílies de Síria i l’Afganistan que miren d’arribar a les costes de Samos. 

Dos chicos besándose 
David Levithan 
Ed. Nocturna.  236 pàg. 

En Craig i en Harry tenen disset anys, un passat comú i un objec�u actual: batre el rècord del petó més 
llarg de la història. I de passada, demostrar que dos nois que es donen un petó és una cosa completa-
ment normal. 

L’estret camí cap al nord profund 
Richard Flanagan 
Ed. Raig Verd. 482 pàg. 

Japó, en el moment de la construcció del ferrocarril Tailàndia-Birmània durant la Segona Guerra Mun-
dial. Enmig de la desesperació d’un campament de presoners de guerra, el cirurgià Dorrigo Evans es 
tortura per l’aventura que va tenir amb la dona del seu oncle dos anys abans. Intentant salvar els ho-
mes al seu càrrec de la fam, el còlera i les pallisses, rep una carta que canviarà la seva vida per sempre. 

Temps boig 
Antonio Manzini 
Ed. Salamandra. 269 pàg. 

Després de passar-se nou mesos destrossant les seves “Clarks” perquè es nega a posar-se unes botes 
de muntanya adequades al clima de la regió, Schiavone acull amb escep�cisme l’arribada d’una teòri-
ca primavera a la vall d’Aosta. La desaparició, poc després, de la filla d’una rica família de constructors 
de la zona li desperta l’ins�nt d’inves�gador i les indagacions per trobar la noia li obren les portes d’un 
món subterrani que el deixa estupefacte.  



 

 

Todos iremos al paraíso 
José Ángel Mañas 
Ed. Stella Maris. 199 pàg. 

La Paz Torres és cap de premsa d’una productora de Madrid, ho té tot i és feliç però  el dia que co-
mença les vacances un accident de trànsit trivial ho canviarà tot. Una primera mala decisió condicio-
narà, a par�r d’aquest moment, la seva vida que �ndrà un caire sinistre i criminal. Ella es conver�rà en 
alguna cosa que mai hauria pensat: una assassina.  
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La casa y la isla 
Ronaldo Menéndez 
Ed. Alianza 369 pàg. 

L’Anabela i la Rebeca comparteixen un passat adolescent d’amors i traïcions. Anys després les seves 
vides tornen a creuar-se amb un jove metge revolucionari cubà que ha decidit no tornar a exercir i no 
sor�r de casa. Aquesta espècie d’ ”exili interior” es converteix en el nucli d’una història trepidant on 
l’autor és un personatge més. 

La nit de les criatures 
Toni Morrison 
Ed. Ara Llibres. 200 pàg. 

La Lula Ann va ser una nena poc es�mada. El seu color de pell, negre com la nit, fou viscut com una 
creu a la família, de to més tènue, quasi blanc. Avui, als vint-i tres anys, la Lula Ann es fa dir Bride i 
llueix amb orgull la seva contundent negror i el seu rotund èxit laboral. Aquest orgull, però, no podrà 
refrenar el floriment dels traumes infan�ls i de noves nafres emocionals. 

Morir en primavera 
Ralf Rothmann 
Ed. Libros del Asteroide. 232 pàg. 

En Walter i en Friedrich, dos amics de disset anys que treballen en una vaqueria, creuen que mai els 
cridaran a files i fan plans per al futur. Malgrat tot, acabaran essent reclutats per les tropes nazis i viu-
ran el caos provocat per la desbandada de l’exèrcit alemany. 

El pes fals 
Joseph Roth 
Ed. Avenç.  143 pàg. 

Després de dotze anys de fidel servei militar, l’Anselm Eibenschütz inicia una nova vida al districte de 
Zlotogrod com a inspector de pesos i mesures.  Enmig d’un ambient fred, fosc i corrupte, l’home in-
tenta imposar el bon ordre i treballa honradament per la llei i l’Estat. Tanmateix, el seu esperit acaba 
sucumbint a un amor foll i la seva existència es converteix en una espiral d’infelicitat i solitud. 

La fada negra 
Xavier Theros 
Ed. Des�no. 442 pàg. 

Barcelona, 1843. Una nit d'es�u, un nen apareix degollat en un fumador d'opi. En Llàtzer Llampades, 
un capità de vaixell expulsat de la marina mercant es converteix en policia empès per les circumstànci-
es. El país viu la minoria d'edat de la reina Isabel II. Governa l'odiat general Espartero. A la ciutat, bru-
ta i claustrofòbica, asfixiada per les muralles, està a punt d'esclatar la revolució.  


