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Novetats novel·la desembre 2018 

Títol: Yo, Julia 

Autor/a: Santiago Posteguillo 

Editorial: Planeta, 2018 

Premi Planeta 2018 

Signatura: N Pos 

Sinopsi: 192 d.C. Diversos homes lluiten per un imperi, però Julia, filla de 

reis, mare de Césars i esposa d'emperador, pensa una mica més gran: una 

dinastia. Roma està sota el control de Cómodo, un emperador boig. El Senat 

es conjura per acabar amb el tirà i els governadors militars més poderosos podrien donar un cop 

d'estat. Albino és Britània, Sever en el Danubio o Nigro a Síria. Còmode reté a la seva esposa per 

evitar la seva rebel·lió i Julia, la dona de Sever, es converteix així en ostatge. De sobte, Roma crema. 

 

Títol: Un mar violeta oscuro 

Autor/a: Ayanta Barilli 

Editorial: Planeta, 2018 

Finalista Premio Planeta 2018 

Signatura: N Bar 

Sinopsi: Una maledicció recorre les vides d'Elvira, Ángela i Caterina: triar 

a homes que no la van saber estimar. Elvira es va casar amb Evaristo, un 

dimoni que va sembrar la por i la bogeria. La seva filla Ángela va renunciar 

a si mateixa per un marit absent, sempre en els braços d'unes altres, incapaç d'ocupar-se ni d'ella ni 

de les seves filles. I la indòmita Caterina, tercera de la saga, va acabar enamorada d'un altre ser 

diabòlic, sense tenir consciència del perill que corria. Només Ayanta, última descendent, s'enfrontarà 

a la seva herència transitant el camí dels records i de la veritat. 

Un mar violeta fosc és la història d'una rebel·lió davant l'amenaça d'aquesta destinació que sembla 

ineludible, el de moltes dones sotmeses a les condicions del temps que els va tocar viure, el de tantes 

protagonistes anònimes que van lluitar per ser felices, per ser lliures. 
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Títol: El pirata de Cala Morisca 

Autor/a: David Martí 

Editorial: Columna, 2018 

Signatura: CL N Mar 

Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica 2018 

Sinopsi: Les aventures d'un jove pescador de Sitges  enamorat del mar. Any 

1779. A l’Amat Vidal, un jove pescador de Sitges enamorat del mar, li 

canvia la vida el descobriment d’un gran secret familiar i l’entrega a traïció de la seva estimada Vinyet 

a Lord Templeton, un noble anglès, per saldar un gran deute familiar. Empès per la fortuna i el destí, 

acabarà enrolat en un vaixell pirata, on viurà aventures extraordinàries més enllà de l’oceà Atlàntic i 

descobrirà l’autèntic valor de l’amistat, el coratge, la fortuna i l’amor verdader que el va marcar per 

sempre en un bell indret de la seva infància: cala Morisca. 

 

 

Títol: Tú no matarás 

Autor/a: Julia Navarro 

Editorial: Plaza & Janés, 2018 

Signatura: N Nav 

Sinopsi: Narració de l'amistat entre Fernando, jove editor fill d'un 

republicà represaliat, Catalina i Eulogio, que decideixen fugir d'una 

Espanya assotada per la Guerra Civil escapant de les seves pròpies 

circumstàncies. Durant el seu exili recorreran escenaris com l'Alexandria de 

la Segona Guerra Mundial, el París ocupat, Lisboa, Praga, Boston o 

Santiago de Xile. 
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Títol: El olor de las casas de los demás 

Autor/a: Bonnie-Sue Hitchcock 

Editorial: Maeva, cop. 2017 

Signatura: JN Hit 

Sinopsi: Alaska, 1970: la vida en aquest lloc no s'assembla a la vida en cap 

altre lloc. Ruth vol que la seva afligida mare s'acordi d'ella. Daura desitjaria 

ser invisible a els ulls de el seu pare maltractador. Alyce s'ha quedat a casa 

per complaure als seus pares. Hank s'ha escapat de la seva amb els seus 

germans. 

Aquest extraordinari debut és commovedor i profundament sincer. Aquestes històries entrellaçades 

d'amor, tragèdia, sort i salvació en el límit de l'última frontera americana, són la carta de presentació 

d'un nou talent. 

 

Títol: Tina Frankens 

Autor/a: Bel Olid 

Editorial: Fanbooks, 2018 

Signatura: JN Oli 

Sinopsi: La Tina es desperta confosa, amb el cos adolorit i ple de cicatrius. 

No recorda res del seu passat, però la seva tieta, que té cura d’ella, li explica 

que ha tingut un accident greu.A mesura que passa el temps, la noia se sent 

més forta, i fins i tot comença a sortir de casa... sobretot a les nits. Però els 

dubtes sobre el seu cos ple de cicatrius i la necessitat de recordar el passat no la deixen descansar. 
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Títol: Lejos del corazón 

Autor/a: Lorenzo Silva 

Editorial: Destino, 2018 

Signatura: N Sil 

Sinopsi: Un jove de vint-i-cinc anys, amb antecedents per delictes 

informàtics, desapareix a la zona del Camp de Gibraltar. Hi ha testimonis 

que asseguren haver vist com un grup d'homes ho abordaven en ple carrer i 

ho ficaven per força en un cotxe. Poc després de la seva desaparició, es 

reclama per ell un engruixat rescat en efectiu, que els seus abonen 

sense rexistar. Des de llavors, no es torna a saber d'ell, la qual cosa fa pensar 

que han acabat amb la seva vida. 

Tres dies després de la desaparició, el sotstinent Bevilacqua i la sergent Chamorro reben l'encàrrec 

de tractar d'esclarir l'ocorregut. Viatgen per a això a l'Estret, on es troben amb un microcosmos en el 

qual les lleis són relatives, el diner negre corre a dolls i el seu blanqueig és una necessitat quotidiana. 

Un lloc lluny del cor de tot on res és de ningú i tot pot prendre's, on ningú mira i ningú veu, i on, en 

fi, qualsevol cosa és possible. 

 

Títol: Voluntat 

Autor/a: Jaroen Olyslaegers 

Editorial: Ara Llibres, 2018 

Signatura: N Oly 

Sinopsi: Una mirada ambiciosa i punyent sobre la responsabilitat individual 

davant la injustícia, lloada per la crítica i els lectors. La revelació literària 

de l’any a Bèlgica. Un clàssic contemporani. Durant la Segona Guerra 

Mundial, Anvers viu sota la bota de l’exèrcit alemany i és assetjada per la 

violència i la desconfiança. El jove Wilfried Wils sobreviu en un fràgil 

equilibri: té ànima de poeta, però treballa de policia per evitar la deportació i els treballs forçats. La 

seva ambigüitat moral l’endinsa en el terreny obscur i pantanós que separa la víctima del botxí. Entre 

entregar-se a l’antisemitisme del seu mentor artístic i arriscar-se a salvar la vida dels jueus com fa el 

seu company de guàrdia Lode, Wilfried adopta l’aparença de l’home ordinari que observa, escolta i 

obeeix. Davant dels dilemes morals, Wilfred construeix un mur de cinisme i còlera, però també de 

lucidesa. Un mur que serà la paret mestra de la seva existència i que només començarà a esfondrar-

se quan, ja vell, la vergonya i la culpa que mai no havia sentit truquin a la seva porta. Voluntat és una 
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brillant reflexió sobre la maldat que habita en la neutralitat i que ens interpel·la d’una manera directa 

a nosaltres i el nostre temps. 

 
 

Títol: Quiéreme siempre 

Autor/a: Nuria Gago 

Editorial: Planeta, 2018 

Signatura: N Gag 

Premi Azorín 2018 

Sinopsi: A Dl., que porta dos anys a París, li han trencat el cor per tercera 

vegada i decideix tornar a Barcelona per aclarir les seves idees. 

La seva mare li busca un treball de cuidadora sense consultar-li i quan la recull en l'aeroport, la porta 

directament a casa de Marina: vuitanta-sis anys, vídua i pendent sempre de la seva germana María, 

malalta d'alzheimer. El que comença sent una convivència forçosa es converteix per les dues en un 

petit oasi en el qual recuperaran l'alegria i el control de les seves vides. 

Estima’msempre parla sobre la importància d'ajudar-nos els uns als altres, sobre la solitud dels nostres 

majors, sobre com la música pot obrir portes que ja ningú troba i, sobretot, de com l'humor, l'amor i 

la valentia de mirar cap a dintre poden salvar-nos. 

 

Títol: Un enemic del poble 

Autor/a: Henrik Ibsen 

Editorial: Castellnou, 2018 

Signatura: LF Ibs 

Sinopsi: El personatge central és el doctor Tomas Stockman. Aquest 

metge impulsa la creació d'un balneari en el poble, perquè les seves 

aigües són molt beneficioses per a la salut. El balneari atrau molta gent, 

i aquesta gasta molts diners. Tot va bé fins que el doctor descobreix que les aigües estan infectades i 

que el balneari ha deixat de ser saludable. A partir d'aquell moment, el doctor es convertirà en 

un enemic del poble. 
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Títol: La catedral y el niño 

Autor/a: Eduardo Blanco Amor 

Editorial: Libros del Asteroide, 2018 

Signatura: N Bla 

Sinopsi: Luis Torralba és un nen de vuit anys que viu en una ciutat gallega 

al començament del segle XX. Els seus pares estan separats i pertanyen a 

mons completament diferents: la seva mare als ambients burgesos i clericals 

de la ciutat, amb els seus dies previsibles i tranquils; per contra, el seu pare 

és un petit aristòcrata lliurepensador, una mica calavera, que viu en un 

atrotinat palauet als afores, on no falten les tertúlies amb les seves amistats bohèmies. La infància de 

Luis es desenvolupa entre aquests dos ambients tan contrastats i tan rics en personatges i situacions 

que aniran convertint-li en algú capaç d'imaginar el seu propi futur, molt diferent al que tots tenen 

pensat per a ell. 

 

Títol: El far 

Autor/a: Maria Carme Roca 

Editorial: Columna, 2018 

Signatura: N Roc 

Premi Prudenci Bertrana 2018 

Sinopsi: Durant una celebració familiar, la Diana constata que la seva mare, 

la Cinta, no és la persona que sembla. Quin és el secret que amaga? La Diana 

creu que ha arribat el moment de treure’n l’entrellat i plantar-li cara. Però 

per a això s’haurà de remuntar als orígens familiars a l’illa de Buda i el seu emblemàtic far de metall, 

el més alt del món quan es va construir l’any 1864. 
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Títol: Mujercitas 

Autor/a: Louisa May Alcott 

Editorial: Alfaguara, 2018 

Signatura: JN Alc 

Sinopsi: Aquesta és la història de Jo March, una jove gens convencional, 

amb vocació d'escriptora, que lluita per prendre les regnes de la seva 

destinació i poder exercir la professió que més li agrada, malgrat ser dona. 

En aquest viatge iniciàtic de Jo i les seves germanes cap a la maduresa, 

aquestes s'enfrontaran als seus primers amors, la mort, les pressions del 

matrimoni i els prejudicis de la burgesia americana més conservadora del segle XIX. 

 

Títol: Tot el bé i tot el mal 

Autor/a: Care Santos 

Editorial: Columna, 2018 

Signatura: N San 

Sinopsi: La Reina té un marit, un exmarit, un amant, un fill adolescent, un 

bon sou, una bona feina i una vida que li agrada. Aparentment ho té tot, i 

ella també s’ho pensa. Però de sobte un esdeveniment terrible li canvia tota 

l’existència i li demostra fins a quin punt és vulnerable. Comença d’aquesta 

manera un camí a la recerca de la veritat que la portarà a formular-se 

preguntes incòmodes. 
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Títol: El amor molesto 

Autor/a: Elena Ferrante 

Editorial: Lumen, 2018 

Signatura: N Fer 

Sinopsi: Un matí una dona gran apareix ofegada en el mar, vestida solament 

amb un sostenidor d'encaix. Serà Delia, la seva filla, qui haurà de reconstruir 

la vella història que s'amaga després del succeït. En una frenètica cerca que 

es debat entre la realitat i les tortuoses vies de la memòria, Delia recorre de 

nou Nàpols, la seva ciutat natal, revivint un passat que es va proposar 

oblidar, però torna i fa mal. 

 

Títol: La terra maleïda 

Autor/a: Juan Francisco Ferrándiz 

Editorial: Rosa dels Vents, 2018 

Signatura: N Fer 

Sinopsi: Any 861. Quan l'ambiciós sacerdot Frodoí és nomenat bisbe de 

Barcelona, el seu esperit s'enfonsa en la desolació. Situada en els límits de 

la Marca Hispànica, la ciutat ha patit molts atacs dels sarraïns i ara és un 

lloc devastat i inhòspit, una terra governada des del tron franc i allunyada 

del favor de Déu, pràcticament condemnada a desaparèixer. Però Frodoí no 

és un home que reculi fàcilment i, acompanyat d'una nombrosa comitiva de colons francs, s'instal·la 

a Barcelona, decidit a treure la ciutat de la misèria. El seu afany heroic l'enfrontarà a les intrigues 

d'una noblesa corrupta i a la superstició d'un poble sense fe. 
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Títol: El chico nuevo 

Autor/a: Tracy Chevalier 

Editorial: Lumen, 2018 

Signatura: N Che 

Sinopsi: Corren els anys setanta a Washington D. C. quan Osei Kokote, un 

noi d'onze anys, es presenta per primera vegada en el seu nou col·legi. Fill 

d'un diplomàtic de Ghana, ha viscut sempre de ciutat en ciutat, deixant 

enrere amics i llars. Però quan coneix als quals van a ser els seus companys, 

es troba amb nens que han heretat, sense tenir consciència d'això, un cruel 

recel cap a la gent de color, una desconfiança irracional contagiada per les seves famílies i el seu 

entorn. 

 

 

Títol: Individus com nosaltres 

Autor/a: Ferran Torrent 

Editorial: Columna, 2017 

Signatura: N Tor 

Sinopsi: Comença el 2015 i falta poc perquè el panorama polític valencià 

canviï com no ho ha fet en dècades... però la gent que viu contra corrent ni 

vol ni pot deixar de fer-ho. Marc Sendra, periodista convertit en autònom 

després d’abandonar el seu diari, prepara una novel·la sobre un atracament històric comès en ple 

centre de la ciutat. Ho farà amb l’ajuda de vells coneguts, com ara el Llargo, el Messié, el pare Rafel 

i el Mític Regino, a més del detectiu retirat Toni Butxana, els germans Torres i l’excomissari Tordera. 
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Títol: Y de Yesterday 

Autor/a: Sue Grafton 

Editorial: Tusquets, 2018 

Signatura: N Gra 

Sinopsi: Al 1979, una festa d'estudiants d'un prestigiós institut de Santa 

Teresa, regada amb molt alcohol, va acabar tràgicament amb l'assassinat 

d'una jove; després del judici, dos adolescents van entrar a la presó, però un 

tercer, el capitost del grup, va fugir. Deu anys després, al 1989, quan surt de 

presó Fritz McCabe, un dels condemnats, comencen a aflorar altres 

assumptes tèrbols relacionats amb el passat d'aquests adolescents. L'adinerada família de Fritz 

contracta llavors a Kinsey Millhone perquè els ajudi a descobrir qui fa xantatge al seu fill. Però la 

detectiu, a més, ha de bregar amb un assumpte pendent: un assassí buscat per la policia ha tornat per 

aguaitar-la. I està molt a prop 

 

Títol: La heredera (Vol. 4) La Corona (Vol. 5) 

Col·lecció: La Selección 

Autor/a: Kiera Cass 

Editorial: Roca, 2016 

Signatura: JN Cas 

Sinopsi: Kiera Cass, autora mega best seller 

internacional ha captivat a lectores del món 

sencer. En aquest quart lliurament de la sèrie, 

seguirem a la família real de Illéa en una nova selecció. Descobreix el que succeeix després del que 

semblava el final feliç de la història. 

Una nova generació de personatges i d'històries d'amor captivadores ens esperen en aquest quart 

lliurament la sèrie La selecció. 
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Títol: La hija del relojero 

Autor/a: Kate Morton 

Editorial: Suma de Letras, 2018 

Signatura: N Mor 

Sinopsi: A l'estiu de 1862, un grup de joves artistes, guiats per l'apassionat 

i brillant Edward Radcliffe, viatja a Birchwood Manor, una casa de camp 

en Berkshire. Tenen un pla: viure els següents mesos reclosos i deixar-se 

portar per la seva inspiració i creativitat. No obstant això, quan l'estiu toca a 

la seva fi, una dona ha mort d'un tret i una altra ha desaparegut, s'ha extraviat 

una joia de valor incalculable i la vida d'Edward Radcliffe s'ha enfonsat. 

 

 

Títol: Les tristes recances 

Autor/a: Miriam Toews 

Editorial: Les Hores, 2017 

Signatura: N Toe 

Sinopsi: L'Elf i la Yoli són dues germanes intel·ligents i ben avingudes. 

L'Elfrieda és una pianista de renom mundial, encantadora, rica i feliçment 

casada: vol morir. La Yolandi està divorciada, li costa arribar a fi de mes 

amb el sou que guanya i se'n va al llit amb els homes equivocats mentre mira 

de trobar el veritable amor: vol desesperadament mantenir la seva germana gran amb vida. Però 

l'últim intent de suïcidi de l'Elf és un xoc: és a tres setmanes de l'inici de la seva esperada gira 

internacional. 
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Títol: El oro del mar 

Autor/a: Daniel Wolf 

Editorial: Grijalbo, 2018 

Signatura: N Wol 

Sinopsi: Després d'un tràgic revés familiar i econòmic, els germans Balian i 

Blanche Fleury, descendents d'una antiga i pròspera família de 

Varennes Saint-Jacques, decideixen embarcar-se en una arriscada expedició 

comercial a la remota illa de Gotland. El seu objectiu primordial és 

mantenir costi el que costi el negoci dels seus avantpassats, però la seva 

joventut també els empeny a la cerca constant d'aventures i a la persecució de l'amor. Ingenus i 

apassionats, tots dos desconeixen que enfront d'ells s'alcen els poderosos Rapesulver, un clan de 

comerciants sense escrúpols que farà el possible per conservar la seva indiscutida hegemonia en les 

fredes aigües del Bàltic. 

 

 

Títol: Los baños del pozo azul 

Autor/a: Jesús Sánchez Adalid 

Editorial: Harper Collins Ibérica, cop. 2018 

Signatura: N San 

Sinopsi: Subh Um Walad, la senyora, favorita del califa Alhaquén i mare 

del califa Hixem, va anar segurament el personatge més singular i 

apassionant de l'esplendorós període del Califat de Còrdova. Originària dels 

regnes cristians del nord, bella, intel·ligent i conreada, va haver de viure la realitat de palau, sotmesa 

al règim propi de l'harem, al costat de les concubines i els eunucs. Però es va rebel·lar contra aquesta 

destinació i es va convertir en algú determinant dins del complex ambient familiar de la 

reialesa omeya que residia en aquells dies a Medina Azahara. 
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Títol: L'espia que tornava del fred 

Autor/a: John Le Carré 

Editorial: Edicions 62, 2013 

Signatura: N Le C 

Sinopsi: L’any 1963, en la privadesa més absoluta, John le Carré va 

escriure L’espia que tornava del fred, novel·la que amb el temps es 

convertiria en un clàssic de la literatura d’espionatge. Cinquanta anys 

després, en un pròleg inèdit revelador, John le Carré fa balanç d’aquells 

inicis i de l’esclat que va suposar la novel·la. «Vaig escriure L’espia que 

tornava del fred quan tenia trenta anys, en un estat d’intensa tensió i aïllament, i en la més absoluta 

intimitat. Aleshores era un funcionari d’intel·ligència amb la tapadora de diplomàtic a l’ambaixada 

britànica a Bonn. Era un secret per als meus companys de feina, i la major part del temps per a mi 

mateix. Havia escrit un parell de novel·les, necessàriament amb pseudònim, i l’organització per a qui 

treballava m’havia donat el vistiplau per publicar-les. Després de pensar-s’ho molt, també van donar 

el vistiplau a L’espia que tornava del fred. Encara avui no sé què hauria fet si no me l’haguessin 

donat...» JOHN LE CARRÉ 

 

Títol: La muerte del comendador (Una idea hecha realidad Vol. 1) 

Autor/a: Haruki Murakami 

Editorial: Tusquets, 2018 

Signatura: N Mur 

Sinopsi: En plena crisi de parella, un retratista de cert prestigi abandona 

Tòquio en direcció al nord de Japó per instal·lar-se en una petita casa 

aïllada, en la qual descobreix en una golfa el que sembla ser un quadre, 

embolicat i amb una etiqueta en la qual es llegeix: «La mort del 

comendador». Quan es decideixi a desembolicar-ho s'obrirà davant ell un estrany món on l'òpera Don 

Giovanni de Mozart, l'encàrrec d'un retrat, una tímida adolescent i, per descomptat, un comendador, 

sembraran d'incògnites la seva vida, fins fa poc anodina i rutinària. 
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Títol: El día que el cielo se caiga 

Autor/a: Megan Maxwell 

Editorial: Esencia/Planeta, 2016 

Signatura: N Max 

Sinopsi: Alba i Nacho es coneixen des que eren nens. La connexió entre ells 

és molt especial i augmenta amb el pas dels anys, fins que ella es casa i, 

obligada pel seu marit, es distancia d'ell. Nacho es marxa a Londres. Allí 

trobarà a l'amor de la seva vida, a qui després perdrà a causa d'una 

desconeguda malaltia. Alba, que no sap el malament que ho està passant el 

seu amic, acudeix a ell després del seu fracàs matrimonial. El seu retrobament crea una unió 

intrencable, però al cap de poc temps ella descobreix que Nacho també està malalt. 

 

 

Títol: A merced de un dios salvaje 

Autor/a: Andrés Pascual 

Editorial: Espasa, 2018 

Signatura: N Pas 

Sinopsi: Entre els ceps, una figura humana. Els braços caiguts, el cap cobert 

per la caputxa d'una dessuadora. Va voler arrencar a córrer, però la por atroç 

va córrer més que ell i es va introduir en la seva ment, repleta d'imatges de 

l'avi ensangonat, i va ser incapaç de moure's. Els peuets descalços, els 

pantalons del pijama que amb prou feines es mantenia en el seu lloc de tan 

flac que estava i aquell tremolor que castanyejava les seves dents mentre la figura s'acostava. 
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Títol: El chico que nunca llamó 

Autor/a: Rosie Walsh 

Editorial: Plaza & Janés, 2018 

Signatura: N Wal 

Sinopsi: Sarah coneix a Eddie, s'enamora perdudament passen junts sis dies 

meravellosos. Ella està convençuda que aquesta vegada és de debò, mai ha 

estat tan segura d'alguna cosa. Així que quan ell diu que ha de marxar uns 

dies i promet trucar-la des de l'aeroport, Sarah no dubta que ho farà. 

Però Eddie no la truca. Els amics li aconsellen que l'oblidi com ell l'ha 

oblidat a ella i que segueixi avançant. No obstant això, està convençuda que ha hagut de passar-li 

alguna cosa que expliqui la seva desaparició. I quan decideix buscar-lo, obre sense saber-ho una porta 

tancada des de fa molt temps. 

 

 

Títol: Yo soy ERIC ZIMMERMAN 

Autor/a: Megan Maxwell 

Editorial: Esencia/Planeta, 2017 

Signatura: N Max 

Sinopsi: T'atreveixes a viure les fantasies femenines de la mà 

d'Eric Zimmerman? No et perdis aquest spin-*off de Demana'm el que 

vulguis, la saga eròtica més morbosa. 

Després d'unes noces i un viatge de nuvis de somni, la meva vida amb Judith 

comença a normalitzar-se. Durant el dia, mentre treball en la meva empresa, la meva meravellosa 

esposa segueix en les seves tretze de portar-me la contrària en tot el que pot i més. 

Malgrat el molt que ens estimem, som especialistes a enfadar-nos i a reconciliar-nos sempre…Però 

un dia arriba a les meves oïdes un maliciós comentari contra ella que em farà perdre la confiança en 

la meva petita. Dies embolicats. Nits sense dormir. Discussions. Problemes, molts problemes. 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura

                         

Títol: Sabotaje  

Autor/a: Arturo Pérez-Reverte 

Editorial: Alfaguara, 2018 

Signatura: N Per 

Sinopsi: Maig de 1937. La Guerra Civil segueix el seu sagnant curs a 

Espanya, però també lluny dels camps de batalla es combat entre les ombres. 

Una doble missió porta a Lorenzo Va falcar fins a París amb l'objectiu 

d'intentar, de qualsevol forma possible, que el Guernica que està pintant 

Pablo Picasso no arribi mai a l'Exposició Universal on la República... 

 

 

Títol: La memoria de la lavanda 

Autor/a: Reyes Monforte 

Editorial: Plaza & Janés, 2018 

Signatura: N Mon 

Sinopsi: Després de la mort de Jonás, el seu marit, Lenaacudeix al poble 

natal d'est, Tármino, conegut com la "Provença espanyola", per escampar 

les seves cendres pels camps d'espígol. Però la trobada amb la família i els 

amics de Jonásdestaparà una sèrie de conflictes i secrets que 

desestabilitzaran perillosament el duel de Lena 

 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura

                         

Títol: L'ofici 

Autor/a: Sergei Dovlatov 

Editorial: LaBreu, 2018 

Signatura: N Dov 

Sinopsi: Narra el llarg cami de l'obra inèdita a la publicació. Consta de dues 

parts: El llibre invisible i El diari invisible. Des de ben jove Dovlatov sabia 

que hauria de triar entre l'entusiasme soviètic i el silenci. 

 

 

 


