
 

 

Aventures i desventures de l’insòlit i admirable Joan Orpi 

Max Besora 

Ed. Males Herbes. 474 pàg. 

Joan Orpí (Piera, 1593-Nova Barcelona, 1645) és un dels personatges més desconeguts de la nostra 
història. En aquest llibre torrencial se'ns narra l'odissea que el va portar primer a Barcelona, més tard 
a Sevilla i finalment a Amèrica, on viuria tota mena de situacions rocambolesques.  
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El color de los ángeles 

Eva Díaz Pérez 

Ed. Planeta 348 pàg. 

Un dia de gener del 1682 Bartolomé Esteban Murillo cau des de la bas8da on pinta un quadre. Obligat 
a fer repòs, es refugia en el record de la seva vida a Sevilla des de la seva infantesa fins a ser un reco-
negut pintor d’Immaculades, sants i  miracles. El millor pintor d’àngels es veurà involucrat en un fosc 
assumpte que descobrirà el costat lúbric i secret d’una Sevilla contradictòria. 

L’assassí que es�mava els llibres 

Mar= Domínguez 

Ed. Proa. 315 pàg. 

Crí8ca, tan àcida com diver8da, de les hipocresies de la nostra societat i del món burgès i intel·lectual 
valencià. La reflexió sobre la condició humana en general i sobre el món literari en par8cular es desen-
volupa en un marc d'intriga policial on, com en la millor novel·la negra, la inves8gació fa sor8r a la 
llum les misèries morals dels personatges. 

La llum de la nit 

Graham Moore 

Ed. Rosa dels Vents. 456 pàg. 

La nit de l'11 de maig de 1888, en Paul Gravath caminava pels carrers de ManhaFan encara il·luminats 
per fanals de gas. El jove advocat anava de pressa i amb cara de pomes agres. Thomas Edison, el geni, 
el mag, l'inventor de la bombeta elèctrica, l'esperava en el seu imponent despatx, disposat a barallar-
se dur per tal de defensar la seva patent. 

Sol de maig 

Antonio Manzini 
Ed. Salamandra. 335 pàg. 

Després d'haver alliberat la Chiara Berguet, en Rocco Schiavone està molt afectat per la mort, a casa 
seva mateix, de la companya d'un amic de Roma a conseqüència d'uns trets que li anaven dirigits a ell. 
Però quan la depressió l'amenaça un cop més, en Rocco torna a fer servir el millor recurs que coneix: 
descarregar la seva ira contra tothom, en la forma d'una ironia més lacerant que una navalla.  

Esta canción me recuerda a mí 

Joe Pernice 

Ed. Blackie Books. 247 pàg. 

Un jove músic sense futur es refugia a la casa familiar de la costa de Cape Cod: vol superar el seu fugaç 
matrimoni i les decepcions de la vida adulta. Es dedica a fumar al cobert, beu cervesa i té cura del seu 
nebot de dos anys. Està paralitzat per la por però es mou gràcies a una vella bicicleta de color rosa que 
usava d’infant. Llavors, en el seu pitjor moment, es creuarà amb una dona amb més cicatrius que ell. 



 

 

Mariposas heladas 
Puzyńska, Katarzyna 

Ed. Maeva. 462 pàg. 

Un gelat ma= d’hivern el cos sense vida d’una monja  apareix als afores de Lipowo, una localitat situa-
da al nord de Varsòvia. Aviat determinen que primer va ser assassinada i que després es va simular un 
accident. Uns dies després, apareix el cadàver d’una altra dona, sense cap vincle aparent entre elles. 
La policia ha d’afanyar-se abans que l’assassí torni a actuar.  
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La huella de una carta 

Rosario Raro 

Ed. Planeta. 541 pàg. 

La vida de la Núria canvia quan llegeix a la premsa un anunci que li desperta el seu somni de dedicar-
se a l‘escriptura. Es converteix en l’escriptora anònima de les respostes a les cartes que el consultori 
radiofònic de l’Elena Francis rep. S’encarrega de respondre les cartes que no dóna temps a radiar fins 
que una oient desesperada li parla d’uns nens nascuts amb terribles malformacions. 

La banda dels nanos 

Roberto Saviano 

Ed. Anagrama. 372 pàg. 

Nàpols, avui, és una ciutat bella i terrible: és el regne de la camorra, i els nanos que hi creixen ho fan 
sota el seu influx. Un grup de deu xavals es llança a conquerir la ciutat, els agrada lluir calçat de marca 
i tatuar-se el símbol de la seva banda. Liderats per Nicolas Fiorillo, es volen apropiar d'una part del 
negoci del tràfic de drogues i i aprofiten el buit que han deixat algunes famílies per iniciar l'ascens. 

T’ho donaré tot 

Sílvia Tarragó 

Ed. Columna. 285 pàg. 

Cap d’any de 1901. L’Àngela i l’Aurora, filles bessones d’un dels obrers que treballen a la urbanització 
del Tibidabo, neixen en el mateix moment en què l’impulsor del projecte, el doctor Andreu, brinda per 
l’úl8m dia de l’any. L’èxit de les seves famoses pas8lles per a la tos li ha permès conver8r-se en pro-
motor immobiliari en una Barcelona que no para de créixer. 

La casa de la frontera 

Rafael Vallbona 

Ed. Edicions 62. 329 pàg. 

La Casa de la Frontera és un establiment situat al barri de la duana de Puigcerdà. El 1892 dos cerdans 
la van comprar per instal·lar-hi un hostal que pertany a la família Grau. El dia de la jubilació la Carme 
repassa la vida de la seva família -des dels rebesavis fins els fills- i recorda sense nostàlgies la història 
d'aquesta casa fronterera. són els escenaris en els que aquesta dona defensà els seus somnis. 

Nines 

Muriel Villanueva 

Ed. Males Herbes. 179 pàg. 

Les dotze nines d’aquest llibre, reals o simbòliques, de pell o porcellana, guarden cadascuna el seu 
secret. Observen la vida en silenci, des del seu prestatge, des del seu racó del món. 
Muriel Villanueva ens presenta un recull de contes amb un nexe comú, el d’una in8mitat truncada per 
la presència de l’altra, de la que mira, de la que no expressa, de la que calla qui és en realitat. 


