
NOVETATS OCTUBRE 

Títol: Viaje en el tiempo con un hámster 

Autor/a: Ross Welford 

Editorial: Edelvives, cop. 2018 

Signatura: JN Wel 

Sinopsis: 

El Chaudhury rep una carta el dia que compleix 12 anys. El seu pare, que va morir 

fa més de tres anys, li demana que trobi una màquina del temps que ell va construir, 

viatge a 1984 i alteri la història per evitar la seva mort. Al descobreix la màquina, 

que és un simple gibrell de zinc connectat a un ordinador. Aconsegueix viatjar al passat, però descobreix que 

la seva missió és més difícil del que podia semblar i acaba causant la mort del seu pare quan encara és un nen. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Hem arribat tard a classe 

Autor/a: Ariadna Herrero 

Editorial: Voliana, 2018 

Signatura: JN Her 

Sinopsis: 

Novel·la de ciència-ficció en què els protagonistes estudien ESO en un institut de 

Catalunya i viatgen al passat a l'època de Joanot Martorell, Ausiàs March, Bernat 

Metge i Ramon Muntaner. Inclou Guia Didàctica per a l'alumnat d'ESO. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: Si no sabes la letra tararea 

Autor/a: Bianca Marais 

Editorial: Maeva, 2017 

Signatura: N Mar 

Sinopsis: 

La vida sota el règim de l'apartheid ha creat un futur còmode per Robin Conrad, una 

nena blanca de nou anys que viu amb els seus pares a Johannesburg. Al mateix país, 

però a mons de distància, Beauty Mbali, una dona d'ètnia xhosaque viu en un llogaret 

rural d'una reserva bantúdel Transkei, lluita per treure endavant als seus fills després 

de la mort del seu espòs. Ambdues vides s'han construït sobre la divisió entre races, i no estaven destinades a 

creuar-se… Fins que esclata la revolta de Soweto i una protesta d'estudiants negres pren la metxa del conflicte 

racial, alterant els fonaments sobre els quals s'erigeix una societat segregada. Aquest fet sacseja els seus mons, 

provocant la mort dels pares de Robin i la desaparició de la filla de Beauty. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: El que resta del dia 

Autor/a: Kazuo Ishiguro 

Editorial: Edicions 62, 2017 

Signatura: N Ish 

Sinopsis: 

Stevens, el majordom, ferm i fidel, ha dedicat la seva vida a servir el seu patró, Lord 

Darlington. D'aquesta servitud i de l'ordre del servei n'ha fet la seva dignitat, ha 

renunciat a qualsevol tipus de vida pròpia, fins i tot a l'amor, i , mancat d'ideologia o 

opinió personal, ha secundat les vel·leïtats pro-nazis de l'aristòcrata. Quan, lluny de la casa, fa balanç de la 

seva vida el resultat és desolador. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: Cuentos 

Autor/a: Antonio Tabucchi 

Editorial: Anagrama, cop. 2018 

Signatura: N Tab 

Sinopsis: 

El mestratge literari d'Antonio Tabucchi no es plasma solament en les seves 

novel·les, sinó que també impregna la seva producció cuentística. Reunim en aquest 

volum els cinc llibres de relats de l'escriptor italià (encara que portuguès d'adopció), 

que permeten valorar el seu virtuós domini de la forma breu, així com la varietat de 

les seves temàtiques i els seus escenaris. 

El lector es toparà aquí amb una Toscana secreta i embruixada, amb els carrers de Lisboa, Istanbul, Varsòvia 

i Bucarest, amb un tren que fa el recorregut entre Bombai i Madrás, amb un Berlín pel qual passeja un ex 

agent secret que va espiar a Bertolt Brecht i amb les històries de balenes i baleners de les Açores 

que configuren la Dama de Porto Pim. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Hi ha algú a casa teva 

Autor/a: Stephanie Perkins 

Editorial: La Galera, 2018 

Signatura: JN Per 

Sinopsis: 

La Makani Young pensava que havia deixat enrere el seu passat obscur quan va 

marxar de Hawaii per anar-se'n a viure amb la seva àvia a Nebraska. Porta un any a 

la seva nova llar i té nous amics, està mig adaptada i fins i tot comença a sentir alguna cosa per l'elusiu i 

misteriós Ollie Larsson. Però el seu passat no ha deixat de perseguir-la. La calma s'acaba quan en el seu institut 

comencen a succeir-se assassinats terribles, cada vegada més grotescs. Ningú en pot desxifrar el patró, ningú 

sap qui serà el següent. I la Makani tem que els seus secrets la puguin convertir en víctima... o en sospitosa. 

A mesura que el terror va augmentant també ho fan els seus sentiments cap a l'Ollie. La Makani s'haurà 

d'enfrontar no només al sàdic assassí, sinó també a tot el que guarda en el seu interior. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: El cabo del mundo 

Autor/a: Xavier Quiroga 

Editorial: Ediciones B, 2018 

Signatura: N Qui 

Sinopsis: 

Què faries si no et quedés gens de vida? Aquesta és la pregunta que es disposa a 

respondre el professor Carlos Pereiro, protagonista d'aquesta història, quan la 

seva médido li diu que li falten pocs mesos per morir. Pereiro comença així una cerca 

centrada en dos temes de l'ahir: la dona a la qual sempre va estimar i el fosc passat del seu pare, que ho portarà 

fins als ominososassassinats de les Brigades del Clarejar, en la Ribeira Sacra, durant els anys més durs de la 

repressió franquista. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: La porta dels tres panys 

Autor/a: Sònia Fernàndez-Vidal 

Editorial: Estrella Polar, 2018 

Signatura: JN Fer 

Sinopsis: 

Després de rebre un misteriós missatge, en Niko recorre un nou camí per anar a 

l’institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d’un enigma 

li permet entrar en el que resultarà ser un estrany lloc on neixen universos, hi ha un gat que apareix i desapareix, 

i és possible teleportar-se. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: Segunda persona del singular 

Autor/a: Sayed Kashua 

Editorial: Galaxia Gutenberg, 2015 

Signatura: N Kas 

Sinopsis: 

Un dels millors advocats criminalistes de Jerusalem, d'origen àrab, té la vida que 

sempre ha ambicionat. Per conrear la seva imatge de sofisticat àrab israelià, acostuma 

a visitar les llibreries. En una ocasió decideix comprar un exemplar de segona mà de 

la sonata a Kreutzerde Tolstói, un llibre que la seva dona li ha recomanat sovint. 

Quan obre el volum, troba una carta amb la lletra inconfusible de la seva dona: 'T'he estat esperant, però no 

vas venir. Espero que tot estigui bé. Vull donar-te les gràcies a la nit d'ahir. Va ser meravellós. Em cridaràs 

matí?'. 

Consulta'l al catàleg Aladí.

 

Títol: L'amor és massa complicat 

Autor/a: Andrés Guerrero 

Editorial: Jollibre, 2018 

Signatura: LF Gue 

Sinopsis: 

Quan l’amor arriba, ens trenca en dos. Ens fa perdre la son. Però, a canvi, ens dona 

tota l’alegria del món, esperança i una força infinita. Així de fàcil. Així de complicat. De vegades, massa 

complicat. Per això, aquest llibre i aquestes històries d’amor. Breus històries d’amor. 

Consulta'l al catàleg Aladí.

 

Títol: Los últimos días de Rabbit Hayes 

Autor/a: Anna McPartlin 

Editorial: Roca, 2017 

Signatura: N Mac 

Sinopsis: 

Rabbit Hayes estima la seva vida, normal i corrent com és, i també estima a la gent 

extraordinària que fa que aquesta vida sigui encara millor. Mestressa al seu 

ingovernable i vital família: a la seva filla Juliet i a Johnny Faye, tots dos amb un cor 

d'or. Però el món sembla tenir altres plans per Rabbit, i ella ho acceptarà sense més; perquè Rabbit també té 

plans per al món, i solament tindrà uns quants dies, els últims de la seva vida, per fer que aquests es compleixin. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: La veïna 

Autor/a: Isabel-Clara Simó 

Editorial: Educaula, 2018 

Signatura: N Sim 

Sinopsis: 

Leonard, un pacífic administratiu d’una oficina bancària, un bon dia es troba dos 

policies a la porta de casa per interrogar-lo sobre el misteriós suïcidi del propietari 

d’un magatzem del veïnat. 

El cadàver en qüestió deixa un controvertit testament: una atractiva vídua enjogassada, una suma de diners 

més que considerable i un embolic tempestuós capaç de convertir un insípid funcionari que només vol pau i 

tranquil·litat en un apassionat heroi de trifulgues policíaques. 

Consulat'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: El rinoceronte y el poeta 

Autor/a: Miguel Barrero 

Editorial: Alianza, cop. 2017 

Signatura: N Bar 

Sinopsis: 

«El 20 de maig de 1515 va desembarcar en el port de Lisboa un rinoceront que 

provenia de l'un altre confín del món. Cinc-cents anys després, el professor Eduardo 

Espinosa es va preguntar si la història d'aquell animal podria entreteixir-se d'alguna 

manera amb la del poeta a l'estudi del qual havia dedicat la major part de la seva vida.» Una enigmàtica carta 

obre el camí cap a un dels grans enigmes de la literatura universal. Qui va ser realment Fernando Pessoa, 

aquell escriptor genial que es va multiplicar en diverses desenes d'heterònims mentre mantenia una existència 

rutinària pels carrers de Lisboa? Potser calgui buscar la resposta en un complex entramat on les glòries 

marítimes del vell imperi portuguès es fonen amb la llegenda de Dom Sebastião, el Rei Durmiente, per 

destil·lar una rara alquímia en la qual les identitats es forgen al compàs de l'alè inexacte dels somnis. 

«Miguel Barrero ha escrit una novel·la en la qual la filologia es torna, en l'expressió de Borges, una branca de 

la literatura fantàstica. El viatge a Lisboa d'un professor especialista en Fernando Pessoa es converteix en un 

laberint d'invocacions històriques i en un thriller de conspiradors i fantasmes, sense que arribi a saber-se qui 

són els uns i qui els altres. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: La felicitat d'un pollastre a l'ast 

Autor/a: Marta F. Soldado 

Editorial: L'Altra Editorial, 2018 

Signatura: N Sol 

Sinopsis: 

La Fina ha aconseguit, per fi, el somni de la seva vida: obrir una perruqueria de barri, 

que seria perfecta si no fos per les rajoles, massa blanques. Passa les hores alegrement 

pentinant les clientes i xafardejant, i a casa la vida avança plàcidament al costat del Paco, el seu home, i els 

seus dos fills, l'Edgar i el Santiago. Però la perruqueria, i la mirada del noi jove i musculat del calendari que 

té penjat a la paret, són només una porta que se li obre a un món inexplorat i terriblement atractiu: el món de 

la Fina i l'oportunitat d'uns dies de solitud fora del seu rol de mare i dona casada que tothora cuina, pentina, 

escolta i s'ocupa dels que l'envolten. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Negorith 

Autor/a: Iván Ledesma 

Editorial: La Galera, 2018 

Signatura: JN Led 

Sinopsis: 

La Gris té una vida normal i corrent fins que... la segresta un dimoni. D'un dia a l'altre 

la seva vida canvia per sempre. Descobreix que té uns estranys poders i entra en un 

món secret de guerres antigues, éssers invisibles i portes a altres universos. Per sort, coneix un col·leccionista 

de fantasmes i un noi que caça dimonis que l'ajudaran a navegar per aquestes perilloses aigües i fer front al 

més terrible dels monstres que vol fer servir les seves habilitats perquè el caos regni per sempre. 

Endinsa't en les pàgines de Negorith i res tornarà a ser al mateix. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: La dona que no sabia plorar 

Autor/a: Gaspar Hernàndez 

Editorial: Columna, 2018 

Signatura: N Her 

Sinopsis: 

La sexòloga Daniela Costa-Pau viu el sexe de manera desacomplexada en un època 

en que encara és un tabú. De portes enfora és una dona amb autoestima, però alhora 

és freda i desdenyosa. La seva aparent seguretat amaga un misteri: mai no ha pogut 

plorar. El narrador (un jove periodista de comarques, tímid i altament sensible, que esdevindrà el seu amant) 

descobrirà que rere el secret de la Daniela hi ha una història absolutament fascinant. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: El malefici de la reina d'Hongria 

Autor/a: Maria Aurèlia Capmany 

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: JN Cap 

Sinopsis: 

A les acaballes del segle XVIII Barcelona es refà de les seves misèries i la mar 

Mediterrània l’espai on es lluita per la supremacia del món. Aquest és l’escenari en 

el que es mouen els germans Macià, Janet i Martí. En Macià, el petit, anirà a la recerca dels seus germans. Al 

llarg del viatge, i abans d’arribar a port, abans de descobrir la reina d’Hongria i abans d’enamorar-se bojament, 

en Macià viurà l’aventura en estat pur. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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