
 

 

El secret de l’orfebre 

Elia Barceló 

Ed. Roca. 121 pàg. 

Un prestigiós orfebre viatja des de Nova York al seu poble de naixement. Pretén recuperar una apassio-
nada i fugaç historia d’amor que va viure en la seva primera joventut amb una dona madura. El prota-
gonista recorre amb nostàlgia els carrers i s’està en l’únic hotel que hi ha. Després de passar-hi la pri-
mera nit, descobreix que ha viatjat en el temps fins a una data anterior al seu naixement. 
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Las sombras de Quirke 

Benjamin Black 

Ed. Alfaguara 304 pàg. 

Incapaç de guardar repòs tot i les al·lucinacions, en Quirke torna a la seva feina a Dublín. El truquen 
quan apareix un cos  a l’interior d’un cotxe calcinat: tot apunta a un suïcidi però en Quirke no es treu 
del cap que hi ha alguna cosa que no encaixa. La única testimoni s’ha esfumat i quan més indaga es va 
endinsant en les elits dublineses: societats secretes i política eclesiàstica. 

Enviada especial 
Jean Echenoz 

Ed. Raig Verd. 241 pàg. 

Per las pàgines d’aquesta novel·la hi trobarem un segrest, un general conspirador y el seu sequaç, una 
moderna Mata Hari, una vella gloria del pop perseguida per un passat fosc, un atracador venjatiu, un 
home misteriós amb una taca a la cara en forma de mapa de Nueva Guinea, un assassinat, un dit am-
putat i un complot contra Corea del Nord. 

Puerto escondido 

María Oruña 

Ed. Destino. 430 pàg. 

L’Oliver, un jove londinenc hereta una casona colonial, Villa Marina, al peu de la platja de Suances, a 
Cantabria. Durant les obres de remodelació es descobreix el cadàver emparedat d’un nadó amb un 
objecte completament anacrònic. Després del descobriment comença a haver diferents assassinats a 
diferents ciutats. L’Oliver que iniciarà una carrera contrarellotge per descobrir l’assassí. 

Ho sé tot de tu 

Claire Mackintosh 

Ed. La Campana. 485 pàg. 

Imagina't que un dia veus la teva pròpia foto a la secció de contactes del diari. Quan arribes a casa, la 
teva família hi treu importància -diuen que tots tenim un doble-, però en el fons tu saps que ets la dona 
de la foto i que no podràs respirar tranquil·la fins que no descobreixis per què surts entre els anuncis de 
contactes. Sents que t'observen. Que hi ha algú que ho sap tot de tu. 

Milions d’ampolles buides 

Manuel de Pedrolo 

Ed. Sembra. 253 pàg. 

Barcelona, 1968. El moviment antifranquista multiplica les accions en tots els fronts. El règim es de-
fensa ampliant la repressió. En aquest context convuls, uns quants militants d’una organització revolu-
cionària orquestren un atracament per finançar la compra d’armes, una acció que els portarà a una 
situació límit. 



 

 

Això no és Amèrica 

Jordi Puntí 
Ed. Empúries. 218 pàg. 

Hi ha qui recorda un amor mentre passeja pels carrers de l'Eixample per traçar una lletra amb els seus 
passos. Hi ha l'home del maletí que fa autoestop a la sortida de Vic. Hi ha en Gori, que en un poble de 
la Catalunuya Nord rep cartes d'un germà. I al final, lligant-ho tot, hi ha l'escriptor que se'n va fins a 
Nancy per completar, a plena satisfacció dels lectors, la seva feina de viatjant d'històries...  
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Selfies al cementiri 
Maria Carme Roca 

Ed. Barcanova. 158 pàg. 

El bell i antic cementiri del Malmö, al centre de la ciutat, és el punt de trobada dels vius virtuals. En 
Nils és un d’ells i està encantat de ser-ho. Els morts reciclats tenen molts avantatges i quan els convé 
apliquen el mode fantasma i passen desapercebuts. O no. Perquè la Siri, una noia molt especial, els ha 
descobert. I a en Nils no li ha fet cap gràcia... 

Media vida 

Care Santos 

Ed. Destino. 413 pàg. 

L’estiu del 1950 cinc noies adolescents internes a una escola de monges juguen juntes per darrera 
vegada a «acció o veritat» o, como elles l’anomenen: el joc de les penyores. Les bessones Viñó estan a 
punt de començar una nova vida, plena d’interrogants, lluny d’allí. L’ocasió és especial però ninguna 
espera que aquesta nit acabi marcant els seus camins per sempre. 

Tot queda en família 

Cynthia d’ Aprix Sweeney 

Ed. Ara Llibres.  368 pàg. 

Els germans Plumb esperen amb delit el moment en què podran fer ús de l’herència familiar. Però tots 
els seus plans salten pels aires quan en Leo, el germà gran, estavella el seu flamant Porsche acompa-
nyat d’una cambrera mexicana trenta anys més jove que la seva dona i una bona dosi de droga al cos i 
cal recórrer al Niu per fer front a l’escàndol. Retrets, enveges, mentides, ambicions frustrades...  

Individus com nosaltres 

Ferran Torrent 

Ed. Columna. 362 pàg. 

Comença el 2015 i falta poc perquè el panorama polític valencià canviï com no ho ha fet en dècades... 
però la gent que viu contra corrent ni vol ni pot deixar de fer-ho. El Marc Sendra, periodista, prepara 
una novel·la sobre un atracament històric comès en ple centre de la ciutat. Ho farà amb l’ajuda de 
vells coneguts, com ara el Llargo, el Messié, el pare Rafel i el Mític Regino, entre d’altres. 

La niña del faro 

Jeanette Winterson 

Ed. Lumen. 199 pàg. 

Era una vegada un faroner, el Senyor Pew i una nena orfe, la Silver... 

El senyor Pew li explica històries i quan la Silver creix es converteix en una lectora voraç, fascinada pels 
llibres i pels cossos misteriosos que es va trobant en el seu camí. 


