
 

 

Más allà del invierno 

Isabel Allende 

Ed. Plaza & Janés. 349 pàg. 

Una dona xilena, una jove de Guatemala i un madur nord-americà sobreviuen a un terrible temporal 

de neu que cau a ple hivern a Nueva York i acaben aprenent que més enllà de l’hivern hi ha lloc per a 

l’amor inesperat i per a l’es,u invencible que sempre ofereix la vida quan menys s’espera. 
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Regreso a Berlín 

Carleton, Verna B. 

Ed. Errata naturae. 405 pàg. 

Després d’un llarg viatge pel Carib, el londinenc Eric Devon, la seva dona Nora i una lúcida periodista 

estatunidenca decideixen viatjar al Berlín que es recupera dels desastres de la úl,ma guerra i dels 

perversos efectes del nazisme. Vacil·lant i atrapat pels fantasmes d’altra temps, l’Eric, per fi, s’enfron-

tarà al seu passat ocult durant dècades. 

Según venga el juego 

Joan Didion 

Ed. Literatura Random House. 190 pàg. 

Als seus 30 anys, la Maria Wyeth es troba emocionalment a la deriva i aliena a tot allò que l’envolta. 

La seva carrera d’actriu s’ha limitat a papers en pel·lícules de tercera i sempre ha viscut a l’ombra del 

seu marit, un reconegut director de Hollywood que mai li ha permès prendre les seves pròpies decisi-

ons respecte a la seva filla de quatre anys, reclosa en un centre mèdic ni respecte el seu nou embaràs. 

Els estranys 

Raúl Garrigasait 

Ed. 1984.  185 pàg. 

L'any 1837, en plena guerra carlina, en un moment en què xoquen amb violència el passat i el futur, 

un jove prussià travessa el Pirineus per lluitar a favor de l'Ordre, però un malentès el deixa encallat en 

una ciutat ruïnosa i desconcertant. 

En la boca del lobo 

Adam Foulds 

Ed. Galaxia Gutenberg. 275 pàg. 

La novel·la transcorre a Sicília durant la Segona Guerra Mundial i relata l’intent de reconstrucció d’un 

país a través de la mirada de varis personatges: Will Walker, oficial anglès de Seguretat sobre el Ter-

reny; Ray Marfione, soldat d’infanteria italoamericà, trauma,tzat psicològicament; i Ciro Albanese, un 

mafiós que ha fruit d’un llarg i frucNfer exili a Nova York durant els anys del feixisme italià. 

Ni aquesta tarda, ni cap altra 

Andreu Grau 

Ed. Angle. 236 pàg. 

L’Albert Marco du una vida reduïda a la mínima expressió: treballar per un banc en una feina poc gra-

,ficant, intentar trobar parella per internet, sor,r a córrer pel barri, visitar els pares, pagar la hipote-

ca, suportar les retencions habituals... Però aviat una ocupa li complica la seva existència, el seu ger-

mà vindrà a viure amb ell, una an,ga novia tornarà a mirar-se'l, els pares el sorprendran amb ac,vi-

tats insòlites... 



 

 

Amors imperfectes 

Hiromi Kawakami 

Ed. Quaderns Crema. 138 pàg. 

Una dona enamorada de la seva amiga ín,ma, a qui tem confessar els seus sen,ments; un adolescent 

encaterinat amb la seva veïna, més gran que ell; dones que transiten pel camí cap a la vellesa, l’apai-

vagament de l’amor i la soledat, dividides entre l’esperança i la desil·lusió, són alguns dels personatges 

que habiten els relats que Hiromi Kawakami ens ofereix.  
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Recursos inhumanos 

Pierre Lemaître 

Ed. Alfaguara.  389 pàg. 

L’Alain Delambre, abans flamant director de recursos humans, ha perdut tota esperança de trobar 

feina i cada cop es sent més marginat. Quan una empresa de reclutament considera la seva candidatu-

ra, està disposat a tot  per aconseguir la feina des de dir men,des a la seva dona fins demanar diners a 

la seva filla per poder par,cipar a la prova final del procés de selecció: un simulacre de segrest.  

La set 

Jo Nesbo 

Ed. Proa. 668 pàg. 

El Harry segueix fent de professor a l’escola de policia, i tot d’una s’assabenta que el Valen,n torna a 

passejar-se lliurement pels carrers d’Oslo. Per acabar-ho d’adobar, el Truls Bernsten, el seu enemic del 

cos, comença a treballar a Homicidis, sota les ordres de la Katrine BraU. L’assassí contacta amb les 

seves víc,mes a través de Tinder i, tot d’una, el Harry s’adonarà que potser no és el Valen,n l’assassí. 

Vorejant els límits 

Jordi Or,z 

Ed. Proa.  164 pàg. 

Conjunt de narracions que exploren els desafiaments tècnics, socials i è,cs a què s’enfronten els indi-

vidus d’una societat que avança de manera imparable i de vegades inadver,da. El lector haurà de de-

cidir si els nombrosos interrogants que plantegen els relats del llibre tenen resposta. Fins on pot arri-

bar el control dels individus? Quines conseqüències ,ndrà el disseny genè,c dels fills? ... 

El bar de l’AVE 

ValenN Puig 

Ed. Proa.  307 pàg. 

Any 2015, temps de canvis socials i polí,cs. Arran d’un casament que posa en contacte una família 

que ha perdut el patrimoni en un plet familiar i un clan mallorquí enriquit amb el contraban, aquest 

llibre presenta assessors financers, periodistes sense escrúpols, inspectores d’Hisenda, monges, cui-

ners innovadors i polí,cs an,sistema a cavall de Barcelona, Madrid i Mallorca.  

Corazón de vinagre 

Anne Tyler 

Ed. Lumen.  212 pàg. 

La Kate és una dona jove de molt caràcter, que té una feina que no li agrada i està farta d’ocupar-se 

sola de la casa. El seu pare, un inves,gador, li demana que es casi amb el seu ajudant, el Pyotr, un 

immigrant brillant que necessita els papers. El Pyotr és a punt de fer un descobriment i el pare de la 

Kate no es vol arriscar a perdre la seva col·laboració. Acceptarà la Kate el tracte? Si és així, sota quines 

condicions? 


