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La Terra s'ho porta ; No han donat la llum, encara  

Núria Cadenes 

Ed. Comanegra.  174 pàg. 

La Quimeta és la mare del Francesc, la Neus i el Daniel Bas!da. L‘home se 

li ha mort a la presó sent innocent, i la Quimeta empeny el carro fent es-

traperlo a la gola més fosca de la Barcelona de postguerra. Les dones aga-

fen el protagonisme, Barcelona és un campi qui pugui de trinxes i còmpli-

ces amb el règim. I la vida, a vegades, guanya. 

La promesa   

Damon Galgut  

Ed. Ediciones del Asteroide.  210 pàg. 

Els Swart són una família sud-africana blanca propietaris d'una gran-

ja. La família es va retrobant al llarg dels anys. La generació més jove, 

l'Anton i l'Amor, detesten tot el que representa la seva família. Des-

prés d'anys de servei, a la Salomé se li va prometre una casa pròpia, 

una terra pròpia... però aquesta promesa con!nua sense complir-se. 

L'Ascens de Daniel Bas!da ; La Caiguda de Daniel Bas!da  

Joaquim Carbó 

Ed. Comanegra.  275 pàg. 

Jordi Falgueres és un detec!u d’estar per casa que rep encàrrecs puntuals 

d’informar sobre altres persones. Un dia li demanen un informe sobre un 

tal Daniel Bas!da, i qui li encarrega —el pare de l’amant del Daniel— no 

sap que tots dos es coneixen des de la infància. Aquest llibre desenvolupa 

les dues possibilitats en dues novel·les.  

Matrix 

Lauren Groff 

Ed. L’Altra Editorial.  252 pàg. 

Maria de França, indomable i rebel, és expulsada de la cort d'Elionor 

d'Aquitània i enviada a Anglaterra per fer-se càrrec d'una abadia 

empobrida, devastada per la gana i assetjada per les malal!es. Ella 

troba l'equilibri i la força per encarar-se a un món d’homes hos!l. 

Kuala Lampur 

Carles Casajuana 

Ed. Proa.  284 pàg. 

El director d’una de les empreses espanyoles que treballen en la 

construcció de les gegan!nes Torres Petronas de Kuala Lumpur ha 

estat assassinat. La policia local ho considera un simple embolic de 

faldilles i deté un altre ciutadà espanyol. Però Jordi Sureda, secretari 

de l’ambaixada a Malàisia, no ho veu tan clar i decideix inves!gar. 

Llibre de preludis 

Jaume Cabré 

Ed. Proa.  189 pàg. 

Els quatre relats "Lubovski o la desraó", "Nocturn", "Sang de violí" i "Tota 

l'aigua del cel", estan relligats per la presència de la música com a poder 

transformador. Personatges i escenaris familiars als lectors de Jaume Ca-

bré, com el compositor mestre Bruguera, l’Adela Turmeda, la ciutat de 

Feixes o el convent de la Ràpita, presents en algunes de les seves novel·les.  
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La ciutat dels vius 

Nicola Lagioia 

Ed. Llibres del segle  493 pàg. 

El març del 2016, en un apartament dels afores de Roma, dos joves de 

casa bona es lliuren a dos dies de festa desenfrenada de drogues i alcohol. 

Ofereixen diners a canvi de sexe a un noi de vint-i-tres anys, Luca Varani, 

al qual torturen cruelment fins a la mort. Ho fan sense cap mo!u aparent. 

No hi ha respostes per a tant d'horror.  

Contes inacabats de Númenor i la Terra Mitjana 

J.R.R. Tolkien 

Ed. Proa.  592 pàg. 

Recull de relats sobre la història de la Terra Mitjana des dels Dies de 

l’An!gor fins al final de la Guerra de l’Anell, passant per la Segona 

Edat i l’alçament d’en Sauron. El llibre es concentra en el territori de 

la Terra Mitjana i inclou altres elements. 

Lady Puffin 

Gemma Sardà 

Ed. Comanegra.  154 pàg. 

Lady Puffin ha mort i no li tocava. Els amics li deien Puffin per la seva 

dèria pels frarets, aquells ocells amb cara pallassa. La Rita és l’amiga 

tarambana que viu als Estats Units; la Sol és l’amiga assenyada, i 

haurà d’explicar-li a la Rita com ha anat tot. Les tres semblen pols 

oposats, però l’esperit de Lady Puffin lliga qualsevol amanida. 

Totes les narracions del Delta 

Sebas!à Juan Arbó 

Ed. Proa.  364 pàg.   

Aplega per primer cop íntegrament la narra!va breu que Sebas!à Juan 

Arbó va dedicar al món singular i desaparegut que el va veure néixer. Nar-

racions publicades dècades enrere en llibres, altres gairebé desconegudes 

que van aparèixer a la premsa i també peces inèdites de gran valor literari i 

tes!monial.  

“Un llibre és un regal magnífic, 

perquè moltes persones llegeixen per no haver de pensar”  

André Maurois  


