
NOVETATS NOVEMBRE 2018 

Títol: Los señores del tiempo 

Autor/a: Eva G.ª Sáenz de Urturi 

Editorial: Planeta, 2018 

Signatura: N Gar 

Sinopsi: 

Vitòria, 2019. Els senyors del temps, una novel·la ambientada en l'edat mitjana, es 

publica sota un misteriós pseudònim: Diego Veilaz. Vitòria, 1192. Diago vela 

retorna a la seva vila després de dos anys en una perillosa missió encomanada pel rei 

Sancho VI i troba al seu germà Nagorno casat amb la qual era la seva promesa, la 

intrigant Onneca de Maestu. Unai López d'Ayala, Kraken, s'enfronta a unes desconcertants morts que són 

idèntiques als assassinats descrits en la novel·la Els senyors del temps. Les recerques portaran a Kraken fins 

al senyor de la torre de Nograro, una casa-torre fortificada habitada des de fa mil anys pel primogènit home. 

Però el revers de tanta noblesa és la tendència dels senyors de la torre a patir el trastorn d'identitat múltiple, 

un detall que arrossegarà a Estíbaliz a viure una arriscada història d'amor. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

Títol: El cas dels homes tatuats 

Autor/a: Elvira Andrés i Manel Joan i Avinyó 

Editorial: Bromera, 2018 

Signatura: N And 

Sinopsi: 

Quan James Thomson, soci majoritari dels magatzems Smart, apareix mort amb una 

sèrie de números i lletres tatuats al pit i a l’esquena, la policia de Nova York queda totalment desconcertada. 

Tanmateix, Stella, la jove inspectora d’homicidis encarregada de la investigació, relacionarà el cas amb dos 

assassinats comesos un parell d’anys enrere i batejats per la premsa com «El cas dels homes tatuats» 

Premi Isabel de Villena de narrativa en valencià (XXXV Premis Ciutat de València) 

Consulta'l al catàlega Aladí. 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1902357~S46*cat
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Títol: Hippie. Aprender a conocerse es decubrir el mundo 

Autor/a: Paulo Cohelo 

Editorial: Planeta, 2018 

Signatura: N Coe 

Sinopsi: 

En el seu llibre més autobiogràfic, Paulo Coelho narra la trobada entre dos joves: 

Paulo, que somia amb ser escriptor i arriba a Amsterdam a la recerca de llibertat i 

d'un sentit per a la seva vida, i Karla, una noia de vint anys de Rotterdam decidida a 

canviar la seva forma de veure el món. Junts recorren “la ruta Hippie” que realitzava el llegendari Magic Bus, 

un viatge per Europa i Àsia rumb a Kàtmandu. Durant aquesta experiència única i transformadora viuran una 

gran història d'amor. Amb ells aniran passatgers de diferents nacionalitats que al llarg del recorregut es 

plantejaran les seves prioritats i valors vitals. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: La impaciència del cor 

Autor/a: Stefan Zweig 

Editorial: Quaderns Crema, 2010 

Signatura: N Zwe 

Sinopsi: 

En els primers albors de la Gran Guerra, el tinent Anton Hofmiller rep una invitació 

per anar al castell del magnat hongarès Lajos von Kekesfalva. Durant la seva estada, 

la filla de l’amfitrió, que pateix paràlisi crònica, s’enamora del jove oficial. 

Hofmiller, que només sent compassió per la jove Edith, decideix ocultar els seus veritables sentiments i li fa 

tenir esperances en una ràpida recuperació. Arriba fins i tot a prometre-s’hi, però no reconeix el seu nuviatge 

en públic. Com un criminal en la foscor, Hofmiller es refugiarà en la guerra, i en tornarà com un autèntic heroi. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1901088~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1606338~S46*cat


Títol: Los inmortales 

Autor/a: Chloe Benjamin 

Editorial: Planeta, 2018 

Signatura: N Ben 

Sinopsi: 

Al 1969, en un barri de Nova York, es rumoreja l'arribada d'una endevina que 

assegura conèixer el dia de la mort de les persones. Els germans Gold, malgrat la 

seva curta edat, decideixen anar i escoltar el que els ofereix el futur. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Tornaràs a Alaska 

Autor/a: kristin Hannah 

Editorial: Ara Llibres, 2018 

Signatura: N Han 

Sinopsi: 

L'Ernt Allbrignt torna de la guerra del Vietnam transformat en un home colèric, 

desconegut. Quan, un cop més, el despatxen de lafeina, pren una decisió impulsvia: 

marxar amb la família cap al nord, a Alaska, l'última frontera. Al començament, 

Alaska sembla la resposta a les seves pregàries. Allà descobreixen una comunitat independent i generosa 

formada per homes lluitadors i dones encara més fortes. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1901435~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1887622~S46*cat


Títol: El fil invisible 

Autor/a: Gemma Lienas 

Editorial: Edicions 62, 2018 

Signatura: N Lie 

Sinopsi: 

La recerca d’un misteriós secret familiar que té els seus orígens en la segona guerra 

mundial. La reconstrucció del veritable paper d’una científica del segle XX. Els 

dubtes corsequen la Júlia: S’estima prou el seu marit? Està disposada a ser mare? 

Aconseguirà tenir a temps el guió que està escrivint sobre el veritable paper de la científica Rosalind Franklin 

en el descobriment de la doble hèlix de l’ADN?Per fugir de tantes incerteses, accepta la invitació de la seva 

família francesa i se’n va a passar el mes d’agost a l’illa de Batz, a la costa bretona. Allí, en el vell casalot 

familiar, a la vora del mar, l’esperen una besàvia imponent, un oncle-avi estranyament melancòlic i un oncle 

molt atractiu. Aviat, gràcies a la capacitat d’observació de la Júlia, que capta un detall enigmàtic en unes 

fotografies antigues, el que havien de ser unes vacances familiars es converteixen en uns dies d’investigació 

sobre els seus orígens i la seva identitat. 

LA HISTÒRIA D’UNA DONA QUE TROBA EN EL PASSAT LES RESPOSTES AL SEU FUTUR. 

Premi BBVA Sant Joan 2018 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Traición 

Autor/a: Walter Mosley 

Editorial: RBA, 2018 

Signatura: N Mos 

Sinopsi: 

Tretze anys enrere Joe King Oliver era un honest agent de policia de Nova York amb 

una única feblesa: les dones. Inconscient que tenia poderosos enemics en el Cos, va 

ser víctima d'un parany que ho va conduir a la presó de Rikers Island durant una 

temporada. Víctima de vexacions —però també forçat a utilitzar la violència— i abandonat per la seva esposa 

mentre complia condemna, en recuperar la llibertat la seva visió del món va passar a ser cínica i desencantada. 

Avui exerceix de detectiu privat amb l'ajuda de la seva filla adolescent, l'única que ho treu de la seva perenne 

solitud, i, vist que seguir les regles i ser honest no li van anar de molta utilitat en el passat, no dubta a recórrer 

a mètodes poc ortodoxos si ho creu convenient. 

XII Premi RBA de Novel·la Policiaca, 2018 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1900702~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1901442~S46*cat


Títol: CRUI. Els portadors de la torxa 

Autor/a: Joan Buades 

Editorial: Més Llibres, 2018 

Signatura: N Bua 

Sinopsi: 

La vida d'un vell alemany refugiat a Mallorca que es fa passar per un milionari belga 

des dels anys de la dictadura franquista. I amb la seva pròpia veu, abrandada i gens 

penedida, descobrirem com un metge amb una notable formació intel·lectual ha 

mantingut viva la flama del nacionalsocialisme a través de les esquerdes de les grans finances internacionals 

i de la depredació del turisme. 

Premi Joan Crexells 2017 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: La peregrina 

Autor/a: Isabel San Sebastián 

Editorial: Plaza Janés, 2018 

Signatura: N San 

Sinopsi: 

En la seva petita cort guerrera, Alfonso II el Castro, rei d'Astúries i aliat de 

Carlemany, rep una extraordinària notícia: en un bosc proper a Iria Flavia, allà on 

acaba el món, han aparegut les restes de l'apòstol Santiago. El rei decideix anar a 

aclarir el misteri, en el seu sèquit marxen nobles embullats en intrigues, fers soldats, monjos custodios, ... i al 

costat d'ells Alana que espera trobar al seu fill desaparegut. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1888102~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1901524~S46*cat


Títol: Les relacions virtuoses 

Autor/a: Marc Romera 

Editorial: RBA, 2014 

Signatura: N Rom 

Sinopsi: 

Acostumada a dominar totes les situacions, Mar Tell veu com la seva teranyina de 

poder es desfà en un tres i no res. Fins fa poc era l’amant del seu cap, l’Albiol, però 

una noia nova, Cecília, que acaba d’entrar al despatx per recomanació familiar i és 

més jove que ella, li pren el protagonisme i l’home. Per a Mar aquesta és una situació intolerable que exigeix 

una venjança cruel i refinada contra el seu examant. Ha de corrompre sexualment la ingènua Cecília, convertir-

la en una llibertina que humiliï l’Albiol. Per a això, li cal un seductor sense escrúpols, capaç d’emprar la seva 

sensualitat com a arma infal•lible d’engany i manipulació. I Mar Tell troba l’home ideal a la xarxa: es diu 

Bellmunt. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: El rey recibe 

Autor/a: Eduardo Mendoza 

Editorial: Planeta, 2018 

Signatura: N Men 

Sinopsi: 

Barcelona, 1968. Rufo Batalla rep el seu primer encàrrec com escriptor en un diari: 

cobrir les noces d'un príncep en l'exili amb una bella senyoreta de l'alta societat. 

Coincidències i malentesos li porten a travar amistat amb el príncep, que li encomana, 

entre altres coses, escriure la crònica de la seva peculiar història. El opressiu ambient 

i de la grisa Espanya franquista aviat es quedarà petit per a Rufo, que viatjarà a Nova York amb pocs diners, 

grans esperances i el difós objectiu de fer alguna cosa emocionant amb la seva vida. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: Els homes 

Autor/a: Angelika Schrobsdorff 

Editorial: La Campana, 2018 

Signatura: N Sch 

Sinopsi: 

Si a "Tu no ets una mare com les altres" relatava la vida de la seva mare, a "Els 

homes" novel·la la seva història, una vida lligada al sexe masculí com les abelles a 

la mel. Ens parla de l'obsessió per la seducció, però en el fons és el drama d'una dona 

que és alhora víctima i botxí en l'Alemanya de postguerra. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Una vida en palabras. Conversaciones con I. B. Siegumfeldt 

Autor/a: Paul Auster 

Editorial: Seix Barral, 2018 

Signatura: 841B.3 (Aus) Aus 

Matèria: Altres Literatures 

Sinopsi: 

Una vida en paraules és un diàleg entre Paul Auster i la professora danesa I. 

B. Siegumfeldt sobre l'ofici, l'art i la vida de l'escriptor. Profundament documentat, i 

fent un pas més enllà de la biografia, aquestes pàgines estan plagades de sorpreses i revelacions que mai han 

estat compartides per l'escriptor, així com ensenyaments que sovint salten del camp de la literatura per parlar-

nos de la vida mateixa. Les converses entre tots dos van començar en 2011 i s'han desenvolupat al llarg de 

cinc anys, cobrint totes les obres narratives de l'autor, així com els temes i obsessions que les travessen. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1901310~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1894674~S46*cat


Títol: Com s'assembla la vida als somnis 

Autor/a: Pau Faner 

Editorial: Gregal, 2017 

Signatura: N Fan 

Sinopsi: 

Què empeny Drus, infant dels anys de postguerra a Ciutadella, a reinventar la realitat, 

estimar Duna i Dafne, identificar-se amb Nil i pujar dalt la moto Guzzi amb Laura i 

la seva careta? N’hi ha prou amb el fet que el món sigui tan aliè i la vidatan injusta? 

No serà que tot estava capgirat, els valors trastocats i només els somnis mostraven una cara amable en aquells 

anys grisos de la postguerra, quan anàvem a missa cada dia i al cinema els diumenges? 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Caballos lentos 

Autor/a: Mick Herron 

Editorial: Salamandra, 2018 

Signatura: N Her 

Sinopsi: 

El regne de l'irreverent i sarcàstic Jackson Lambestà a Londres i es diu Casa del 

Pantà, un abocador al que van a parar els membres dels serveis secrets que han comès 

un error, ja sigui oblidar un document en un tren, despistar-se en una ronda de 

vigilància o tornar-se poc fiables a causa de l'alcohol. Els seus col·legues els denominen «cavalls lents», són 

els parents pobres de l'espionatge britànic i tots comparteixen les ganes de sortir d'allà a qualsevol preu i tornar 

a l'acció. D'aquest extravagant grup de proscrits, el més desenganyat és River Cartwright, que es passa el dia 

transcrivint converses interceptades de telèfons mòbils. No obstant això, quan es produeix el segrest d'un jove 

i els autors amenacen amb decapitar-l'ho en directe per internet, River veu en aquest acte una oportunitat per 

redimir-se. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1878969~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1901312~S46*cat


Títol: Sara i els silencis 

Autor/a: Maria Escalas 

Editorial: Ara Llibres, 2018 

Signatura: N Esc 

Sinopsi: 

A Sara i els silencis, la música ho inunda tot. És la sensualitat de la dona que s’ alça 

i resisteix. És la passió que batega sota les cuirasses. És la melodia sanadora. És la 

fraternitat a la sala d’ espera d’ un hospital. I és l’ atzar dels llaços familiars. 

Maria Escalas ha escrit una novel·la d’ una emoció esclatant i perdurable. Una oda 

a aquells que, després de tant silenci, s’ alcen per prendre la paraula. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Una educación 

Autor/a: Tara Westover 

Editorial: Lumen, 2018 

Signatura: N Wes 

Sinopsi: 

Nascuda a les muntanyes de Idaho, Tara Westover ha crescut en harmonia amb una 

naturalesa grandiosa i doblegada a les lleis que estableix el seu pare, 

un mormónfonamentalista convençut que el final del món és imminent. Ni Tara ni 

els seus germans van a escola o acudeixen al metge quan emmalalteixen. Tots treballen amb el pare, i la seva 

mare és remeiera i única comare de la zona. 

Tara té un talent: el cant, i una obsessió: saber. Posa per primera vegada els peus en un aula als disset anys: 

no sap que hi ha hagut dues guerres mundials, però tampoc la data exacta del seu naixement (no té documents). 

Aviat descobreix que l'educació és l'única via per fugir de la seva llar. Malgrat començar de zero, reuneix les 

forces necessàries per preparar l'examen d'ingrés a la universitat, creuar l'oceà i graduar-se a Cambridge, 

encara que para això hagi de trencar els llaços amb la seva família... 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: La terra prohibida (Vol. 2) 

Autor/a: Manuel de Pedrolo 

Editorial: Comanegra, 2017 

Signatura: N Ped 

Sinopsi: 

En aquest segon volum de La terra prohibida, el corrector editorial i professor de 

francès Albert Cros, demòcrata i pacifista que va haver de fugir a França un cop 

caiguda la República, ha de lluitar contra la pulsió amorosa que sent cap a una alumna 

adolescent que li segueix el joc. I Jordi Orsil, un dels escriptors amb més èxit del país, de ploma compromesa 

i perillosa, està escrivint, sense haver-lo viscut mai, una novel·la sobre l’exili, i es presenta davant de tothom 

com un pallasso histriònic amb qui no es pot parlar seriosament ni cinc minuts. De fons, un misteri: qui és 

Zero, el cap d’aquest nou moviment independentista que el règim pretén ofegar sense escrúpols? «A mi, 

Pedrolo, em va ajudar a sobreviure».Núria Cadenes «Una obra mestra. Estil Faulkner i contingut amb suc: 

èxit segur. No se la perdin!».David Castillo «Una de les tetralogies més agosarades de la literatura catalana 

contemporània i la que explica més bé l’independentisme resistent dels anys cinquanta». Sebastià 

BennasarManuel de Pedrolo (l’Aranyó, la Segarra, 1918–Barcelona, 1990) és l’autor més significatiu i popular 

de la resistència catalanista durant els anys més foscos del segle XX. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Sobre la terra impura 

Autor/a: Melcior Comes 

Editorial: Proa, 2018 

Signatura: N Com 

Sinopsi: 

Història dels Verdera, una família poderosa de Mallorca, antics falangistes, que es 

van fer rics fent sabates. Ambientada en el present, el protagonista és un escriptor 

mallorquí que viu a Barcelona i que era amic d’infantesa del fill petit de la família, 

en Leo. Un dia li encomanen escriure la biografia de la mare del Leo (que acaba de morir), una actriu de teatre 

espatarrant i polèmica que va deixar tot un seguit de dietaris sobre la seva vida. De mica en mica, el 

protagonista descobrirà que els dietaris de la famosa actriu amaguen un secret molt fosc que podria desmuntar 

l’imperi dels Verdera, cosa que ells no estan disposats a permetre de cap de les maneres. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1871957~S46*cat
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Títol: L'art de portar gavardina 

Autor/a: Sergi Pàmies 

Editorial: Quaderns Crema, 2018 

Signatura: N Pam 

Sinopsi: 

Imaginats o viscuts, els tretze contes d'aquest recull revelen una capacitat 

d'observació que confirma Sergi Pàmies com a artesà d'un estil cada vegada més 

depurat, en què les emocions i els detalls són protagonistes. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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