
NOVETATS SETEMBRE 

Títol: El río que se secaba los jueves. Y otros cuentos imposibles 

Autor/a: Víctor González 

Editorial: Kalandraka, 2018 

Signatura: JN Gon 

Sinopsis: 

[…] Podies sortir de casa amb la intenció d'anar a pescar tan confiat o a donar-te un 

bany, però si no estaves atent al dia que era, zas!, a la mínima te la jugava: arribaves 

allí i estava sec. Era dijous. [...] 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: Els ulls dels homes mentiders 

Autor/a: Jordi Coca 

Editorial: Comanegra, Ajuntament de Barcelona, 2018 

Signatura: N Coc 

Sinopsis: 

A finals del 1965, l’Ernest entra a la vella Universitat de Barcelona ple d’incerteses. 

Pertany a una família burgesa, poruga i connivent amb el franquisme, però ell es mou 

indecís en els laberints de la clandestinitat que acaba de descobrir. Pertorbat per la intensa atracció incestuosa 

que sent per la seva mare i fascinat per un grup de teatre que viu al marge de la legalitat, l’Ernest acumularà 

estímuls culturals de tota mena. El mític Maig del 68 també és un imant poderós i, de sobte, el 1969, fuig de 

Barcelona. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1890205~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1894516~S46*cat


Títol: El asesino tímido 

Autor/a: Clara Usón 

Editorial: Seix Barral, 2018 

Signatura: N Uso 

Sinopsis: 

Novel·la ambientada en l'Espanya de la Transició que explica una història basada en 

el fosc episodi de la mort de Sandra Mozarovski, actriu del cinema del destapi, que 

suposadament es va suïcidar. Filla d'un diplomàtic rus i relacionada amb les més altes 

esferes, el seu cas mai va arribar a esclarir-se i va commocionar a la societat 

espanyola dels anys setanta. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: El último sueño de Lord Scriven 

Autor/a: Eric Senabre 

Editorial: Anaya, 2018 

Signatura: JN Sen 

Sinopsis: 

Banerjee és el detectiu més peculiar que existeix. Se submergeix en somni per 

descobrir els misteris, però el seu mètode té una contraprestació: mai pot excedir els 

vint-i-sis minuts. La visita d'un majordom arrossegarà a Banerjee i al seu ajudant 

Christopher pels carrers de Londres i els mons onírics. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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Títol: La pista d'una morta 

Autor/a: Francesc Puigpelat 

Editorial: Gregal, 2018 

Signatura: N Pui 

Sinopsis: 

VI Premi Gregal de Novel·la 

Una detectiva barcelonesa, Mina Marquès, rep un encàrrec insòlit: ha de «trobar» la 

seva amiga Elisabeth Comas Derwald, morta una setmana abans. Com que el sou són 

dos milions de dòlars, la detectiva l'accepta i descobreix que Elisabeth Comas era una científica que estava 

investigant sobre el mind uploading, una tècnica avantguardista que permetria copiar el contingut d'un cervell 

humà a un altre cervell, és a dir, una versió moderna de la reencarnació. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: La chispeante magia de Penélope 

Autor/a: Valija Zinck 

Editorial: Siruela, DL 2018 

Signatura: JN Zin 

Sinopsis: 

Cornelia Funke Penélope té onze anys i sempre s'ha sentit diferent als altres nens; el 

seu pèl és gris des que era petita i, de vegades, pot sentir les paraules de la seva mare 

abans que ella parli. Un dia, en despertar, descobreix que el seu pèl s'ha tornat vermell brillant i que a més pot 

volar! Penélope està decidida a descobrir per què és capaç de fer coses que ningú pugues i per a això emprèn 

un viatge en el qual la màgia serà la seva millor aliada. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1895310~S46*cat
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Títol: El manuscrito de fuego 

Autor/a: Luis García Jambrina 

Editorial: Espasa, cop. 2018 

Signatura: N Gar 

Sinopsis: 

Béjar, 2 de febrer de 1532. Do Francès de Zúñiga, antic bufó de l'emperador Carlos 

V, és acoltellat en plena nit per diversos desconeguts. L'emperadriu li encarrega les 

perquisicions del cas a Fernando de Rojas, que està prop de complir seixanta anys. A través de la seva recerca, 

anirem coneixent la vida del controvertit i irreverent Do Francès, així com els secrets d'una època tan fascinant 

com a escandalosa. Per resoldre aquest cas, Rojas comptarà amb l'ajuda d'Alonso, un jove estudiant. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: Quim/Quima 

Autor/a: Maria Aurèlia Capmany 

Editorial: Males Herbes, 2018 

Signatura: JN Cap 

Sinopsis: 

Quim/Quima és un personatge fantàstic que arriba a la Barcelona de l’ any 1000 per 

encetar els seus estudis. A partir d’ aleshores viurà diferents períodes de la història 

catalana, tot canviant de condició sexual. Acompanya Jaume I en la conquesta de les Balears com a cavaller, 

és l’ amant d’ un bandoler del segle xv, participa en la defensa de la ciutat el 1714, s’ exilia a Amèrica com 

a colona i exerceix de fotògraf a la Barcelona dels anys trenta. Quim/Quima viurà, fins al segle xx, un cúmul 

d’ aventures que la duen a adoptar una perspectiva trista de la condició humana. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1883371~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1884436~S46*cat


Títol: Algú que no havia de ser 

Autor/a: Manuel de Pedrolo 

Editorial: Alrevés, 2018 

Signatura: N Ped 

Sinopsis: 

Algú que no hi havia de ser és, aparentment, la història d’un robatori en una petita 

sucursal bancària. Aquella porta folrada de la sucursal d’un banc del barri de Sant 

Andreu es convertiria per a l’Ernest narrador i, artífex de tot plegat, i els seus 

còmplices en una solució de facilitat. Però aquesta vegada l’aventura està 

protagonitzada per elements inhabituals que la capgiren seguiments inesperats, persecucions frenètiques i 

enganys, i que arrenca l’home del seu statu quo per fer-lo passar a l’altra banda de la llei amb la finalitat de 

crear un ordre de convivència justa. 

Clica aquí per reservar aqueest llibre. 

 

Títol: Donde fuimos invencibles 

Autor/a: María Oruña 

Editorial: Destino, 2018 

Signatura: N Oru 

Sinopsis: 

L'estiu està acabant i la tinent Valentina Rodó està explicant els dies per començar 

les seves vacances. Però alguna cosa insòlit succeeix al centre mateix del poble 

costaner de Suances: el jardiner de l'antic Palacio de l'Amo ha aparegut mort en la 

gespa d'aquesta enigmàtica propietat. El palau és una de les cases amb més història dels voltants, i després de 

romandre molt temps deshabitada, l'escriptor americà Carlos Green, hereu de la propietat, ha decidit instal·lar-

se temporalment en el lloc on va viure els seus millors estius de joventut. Però la pau que buscava es veurà 

truncada pel terrible succés, i encara que tot apunta a una mort per causes naturals, sembla que algú ha tocat 

el cadàver, i Carlos confessa que en els últims dies ha percebut presències inexplicables a la raó. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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