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Novetats novel·la gener 2019 

 

Títol: El Dia que Barcelona va morir 

Autor/a: Calpena, Enric 

Editorial:Rosa dels Vents, 2018 

Signatura: N Cal 

Sinopsi: El visir Almansur avança amb quaranta mil homes, decidit a 

saquejar la ciutat de Barcelona, la capital del comtat més poderós del sud 

dels Pirineus. L'experimentat comte Borrell, el jove vescomte Udalard, la 

seva esposa Riquilda, la sàvia vescomtessa vídua Geriberga, l'intel·ligent 

ardiaca Arnulf i el criat Gondemarus, entre molts altres, es disposen a 

defensar la ciutat. Però potser la desgràcia que s'apropa a les muralles és només una prova que 

l'Anticrist està a punt de desencadenar tota la seva fúria sobre els habitants de Barcelona, com ja ho 

ha fet a Roma i en altres regnes de la cristiandat. 

 

Títol: La Cabanya 

Autor/a: Preston, Natasha 

Editorial: Fanbooks, 2018 

Signatura: JN Pre 

Sinopsi: Un cap de setmana de festa en una cabanya remota és just el que 

la Mackenzie necessita per relaxar-se amb els seus amics. Però una boja nit 

de diversió acaba tràgicament amb dos assassinats. 
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Títol: Lo color més blau 

Autor/a: Capmany, Maria Aurèlia 

Editorial: Cossetània, DL 2018 

Signatura: N Cap 

Sinopsi: Lo color més blau és una novel·la epistolar, composta per les cartes 

que, durant dècades, s'escriuen dues dones, amigues en l'adolescència, 

separades per la guerra civil: una es queda a Barcelona i l'altra s'exilia. A 

través d'elles assistim a l'evolució de la societat catalana i a les vicissituds 

de l'exili durant el període franquista. El pròleg d'aquesta edició ha estat 

redactat per Montserrat Palau, professora de literatura catalana de la Universitat Rovira i Virgili, 

especialitzada en estudis de gènere i en l'obra de Maria Aurèlia Capmany. 

 

Títol: El Barquito chiquitito 

Autor/a: Tabucchi, Antonio 

Editorial: Anagrama, 2018 

Signatura: N Tab 

Sinopsi: Tabucchi retrata l'evolució d'Itàlia al llarg del convuls s. XX a 

través de Sesto i la seva família, des de la generació dels avis. Es descriu 

una Itàlia rural i de petites ciutats de províncies, un poble que viu d'una 

pedrera, l'arribada de l'electricitat i els primers cotxes, dues guerres, dues 

germanes bessones estimades per un insuls burgès que tindrà amb una 

d'elles un fill il·legítim, el germanastre legítim d'aquest... Un d'aquests germans es farà feixista, i 

l'altre, mestre d'escola, acabarà presoner dels nazis; en la postguerra el feixista es passarà a la 

Democràcia Cristiana, i així arribarem als convulsos seixanta, amb una noia que rep el nom de Rosa 

en honor de Rosa Luxemburg i la destinació del qual serà per ventura tan tràgic com el de la líder 

espartaquista. 
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Títol: Todos los veranos del mundo 

Autor/a: Gutiérrez Artero, Mónica 

Editorial: Roca, 2018 

Signatura: N Gut 

Sinopsi: Helena, decidida a casar-se a Serralles, el poble de tots els seus 

estius d'infància, torna a la casa dels seus pares per a preparar les noces i 

retrobar-se amb els seus germans i nebots. Un lloc sense sorpreses, fins que 

Helena ensopega amb Marc, un bon amic al qual havia perdut de vista 

durant molts anys, i la vida al poble deixa de ser tranquil·la. 

 

 

Títol: La desaparición de Josef Mengele 

Autor/a: Guez, Olivier 

Editorial: Tusquets, 2018 

Signatura: N Gue 

Sinopsi: Des de 1949, any en què va arribar clandestinament a l'Argentina, 

i fins a la seva mort en 1979, Josef Mengele, un dels responsables més 

atroços de l'Holocaust, es va amagar, o va viure «discretament», a 

l'Argentina, Paraguai i el Brasil. Sostingut econòmica i moralment per la 

seva família des d'Alemanya o per oportuns «protectors» filonazis, i 

protegit per Perón i Stroessner(entre altres), el metge que a Auschwitz va cometre atrocitats sens fi 

mai va ser detingut ni jutjat, a pesar que ho buscaven el Mosad i Simon Wisenthal. Superb, vanitós i 

convençut fins al final d'haver-se sacrificat per Alemanya i la humanitat, l'anomenat Ángel de la Mort 

va tractar de portar una vida corrent (casar-se, tenir fills, treballar), i fins i tot va tornar en dues 

ocasions a Europa, fins que es va convertir en un claustrofòbic presoner de les seves pròpies 

esperances. 
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Títol: Magret i els anarquistes 

Autor/a: Puigpelat, Francesc 

Editorial: Alrevés, 2018 

Signatura:N Pui 

Sinopsi: Barcelona, finals de 1936, hivern. El comissari de la policia 

judicial del Quai des Orfèvres Jules Magret (que no Maigret, encara que 

s’hi acosta molt), fumador empedreït de pipa i amb el seu peculiar bombí, 

arriba a Barcelona amb un objectiu ben clar: capturar l’anarquista Llibert 

Tarrés, un estafador especialista en falsificació de signatures i documents 

acusat d’homicidi. Sota aquest pretext, les intencions del policia són encara 

més enrevessades: enxampar el Genovès, l’autèntica obsessió de Magret, un dels criminals més 

buscats, indescriptibles i fugissers d’Europa, una mena de fantasma capaç de travessar les 

 

Títol: Anna, soror... 

Autor/a: Yourcenar, Marguerite 

Editorial: Gregal, 2018 

Signatura: N You 

Sinopsi: Al Nàpols de finals del s. XVI Ana i Miguel, els fills del 

governador Don Álvaro, descobreixen a poc a poc la passió que senten l'un 

per l'altre. Criats junts al voltant de la figura materna, la senyora Valentina, 

i de la lectura dels clàssics, com Plató i Sèneca, només durant el llarg festeig 

fúnebre de la seva mare prenen consciència del que ja havien intuït durant 

temps. 

Així, per més que intenten lluitar contra això, refugiant-se ella en la religió i ell en les seves correries 

nocturnes, la fatalitat acaba per imposar-se. 

Després de la mort de Miguel, Ana viurà ja per sempre marcada pel record d'aquest amor únic, que 

l'acompanyarà durant tota la seva vida, des del matrimoni concertat pel seu pare fins al retir final en 

un convent, i que serà la seva única il·lusió tant per a viure com per a morir. 
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Títol: Un Batec alhora 

Autors/es: Creech, Sharon 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: JN Cre 

Sinopsi: L'Annie té dotze anys. Li agrada córrer descalça amb el seu amic 

Max, passar l'estona amb el seu avi i dibuixar. Però les coses comencen a 

canviar: en Max sempre està empipat, el seu avi perd la memòria i la seva 

mare espera un nen. Mentre fa els deures que li ha posat la professora d'art -dibuixar la mateixa poma 

cada dia durant cent dies-, l'Annie descobreix que és capaç d'adaptar-se als canvis. 

 

Títol: La Disparition de Stephanie Mailer 

Autors/es: Dicker, Joël 

Editorial: Éditions de Fallois, 2018 

Signatura: NF Dic 

Sinopsi: 30 de juliol del 1994. Orphea, una petita ciutat costanera dels 

Hamptons, a l'estat de Nova York, està molt trasbalsada per un succés 

esgarrifós: l'alcalde i tota la seva família han mort assassinats a casa seva, 

juntament amb una noia que passava per allà fent jòguing i havia sigut 

testimoni del crim. Investigaran el cas dos joves policies, el Jesse Rosenberg 

i el Derek Scott. Ambiciosos i tenaços, aconseguiran desemmascarar l'assassí gràcies a tot un seguit 

de proves incontestables. Però vint anys més tard, a principis d'estiu del 2014, el Jesse rep la visita 

d'una periodista, la Stephanie Mailer, que li assegura que es va equivocar de culpable. Poc després, 

la jove desapareix en circumstàncies misterioses. 

 

 

 


