
 

 

Fuimos canciones 

Elísabet Benavent 

Ed. Suma de Letras. 536 pàg. 

La Macarena és assistent d’una influencer de moda, té dues amigues: l’Adriana i la Jimena. La Macare-
na guarda un secret que lletreja d’amagat. Aquest secret té tres lletres: L-E-O. Ella no sap que el Leo és 
a Madrid. La Macarena tem, la Macarena somia, la Macarena estima, La Macarena vola... I en aquest 
joc del destí intenta acceptar que allò que vam ser no pot ser allò que serem... ¿o potser sí? 
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El amor que te mereces 

Daria Bignardi 
Ed. Duomo. 321 pàg. 

L’Antonia és una escriptora que viu a Bolonya amb un comissari de policia de qui està embarassada. 
Quan descobreix un secret ocult durant molt de temps a la seva família li sorgeixen moltes preguntes i 
decideix viatjar a Ferrara per trobar respostes. Com és que l’amor és una força tant creativa com des-
tructiva? Què estem disposats a jugar-nos? L’amor es mereix? 

La substància del mal 
Luca D’Andrea 

Ed. Rosa dels Vents. 467 pàg. 

L'any 1985, durant una terrible tempesta, tres joves són brutalment assassinats en un enorme con-
gost tirolès. Al cap de trenta anys un documentalista nord-americà s'obsessiona amb aquest cas sense 
resoldre. Cap persona vol remoure el passat, com si aquell esdeveniment tan sagnant arrossegués una 
maledicció, i tothom sembla amagar secrets inconfessables. 

La tierra maldita 

Juan Francisco Ferrándiz 

Ed. Grijalbo. 664 pàg. 

L’any 861, l’ambiciós sacerdot Frodoí és nomenat bisbe de Barcelona. La ciutat ha sofert nombrosos 
atacs dels sarraïns i ara és un lloc devastat i inhòspit. Però Frodoí decideix treure la ciutat de la misèria 
i això el farà enfrontar-se a les intrigues d’una noblesa corrupta i a la superstició d’un poble sense fe. 

Las hijas del capitán 
María Dueñas 

Ed. Planeta. 620 pàg. 

Nueva York, 1936. La petita casa de menjars “El Capitán” obre al carrer Catorze. La mort accidental del 
seu amo, l’ Emilio Arenas, obliga a les seves joves filles a portar el negoci mentre als tribunals es resol el 
cobrament d’una indemnització. Abatudes i amb l’urgent necessitat de sobreviure, la Victoria, la Mona i 
la Luz Arenas s’obriran pas entre gratacels, compatriotes, adversitats i amors. 

La dona de la finestra 

A. J. Finn 

Ed. Penguin Random House. 537 pàg. 

L'Anna Fox viu sola, reclusa a la seva casa de Nova York, sense atrevir-se a sortir-ne. Passa els dies fent 
xats amb desconeguts i mirant pel·lícules antigues... i espiant els veïns. Llavors arriben al barri una 
parella i el seu fill adolescent. Semblen la família perfecta. Fins que una nit, l'Anna veu des de la fines-
tra alguna cosa que no hauria d'haver vist.  



 

 

La força d’un destí 

Martí Gironell 
Ed. Columna. 317 pàg. 

Amb vint-i-un anys, el Ceferino Carrión fuig de l’Espanya franquista buscant aires nous. Després d’in-
tentar-ho diverses vegades aconsegueix embarcar a bord d’un vaixell al port de Le Havre, a França, en 
direcció als Estats Units, per fer realitat el seu somni. A Nova York canviarà d’identitat i es convertirà 
en ciutadà nord-americà amb el nom de Jean Leon.  
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Nosaltres en la nit 

Kent Haruf 
Ed. Angle. 151 pàg. 

La proposta que l'Addie Moore fa al seu veí el Louis Waters sacsejarà profundament les seves vides i 
les seves expectatives. Tots dos fa anys que són vidus i saben què és la soledat. De la distància i l'estra-
nyesa dels primers moments, avancen cap a la intimitat i la complicitat, cap a un coneixement profund 
de l'altre.  

Mujeres que compran flores 

Vanessa Montfort 

Ed. Plaza & Janés. 437 pàg. 

L’Olivia s’ocupa d’una floristeria al centre de Madrid anomenada “El Jardín del Ángel”. Allí coincidei-
xen un grup de dones per comprar flors, encara que cap les compra per a ella mateixa. Cadascuna 
representa una categoria de dona actual i, amb l’ajut de l’Olivia, totes elles s’enfrontaran a canvis radi-
cals en les seves vides. 

La família Asparó 

Dolors Monserdà 

Ed. Cossetània.  253 pàg. 

La família Asparó narra la història de quatre generacions pertanyents a dues famílies que s’enllacen 
amb el casament de la Rosita Asparó i el Pablito Balcells al voltant d’una figura clau, la Filomena Roca, 
la vídua Asparó. Contrasta la influència educativa, de signe divers, de la Rosita, a càrrec de la seva tia 
Isabel, i la de la Cèlia Balcells, a càrrec de la seva àvia. 

La novel·la de Sant Jordi 
Màrius Serra 

Ed. Ara llibres. 360 pàg. 

Amb una trama plena d’enigmes, situada en la flamant República Catalana, planteja la mort d’una 
sèrie d’escriptors el dia de Sant Jordi. Els autors més reconeguts van caient com mosques i l’escàndol 
amenaça d’ensorrar els pilars sobre els quals s’alça la indústria editorial: l’ego, la vanitat, la venjança, 
l’ambició...  

Recordarán tu nombre 

Lorenzo Silva 

Ed. Destino.  494 pàg. 

L’autor narra en primera persona com va descobrir un succés clau de la història espanyola marcat per 
l’antagonisme entre dos homes. La sublevació militar a Barcelona el 19 de juliol del 1936, el desafia-
ment del general Goded a la legalitat republicana i la decisió del general Aranguren, màxim responsa-
ble de la Guardia Civil, que va optar per defensar la democràcia. 


