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Títol: La vigília 

Autor/a: Marc Artigau i Queralt 

Editorial: Columna, 2019 

Signatura: N Art 

Sinopsi: Premi Josep Pla 2019. En Raimon escriu contes per a la ràdio i viu amb el seu 

germà Blai, que va quedar trastocat per un accident en un bosc quan era petit i ara 

porta una vida senzilla treballant en un taller ocupacional. Un dia en Rai rep un encàrrec estrany, una dona 

gran que sempre escol - ta els seus relats, la Cèlia, vol contractar-lo perquè li escrigui la seva biografia: 

«Mai no hauria imaginat que els teus contes explicarien tan bé la meva vida». La seva relació creixerà a 

cavall del relat i el record. Ella li encarregarà reescriure tot allò que va viure i ell intentarà esbrinar què 

s’amaga darrere una oferta gens innocent. La vigília és una novel·la abassegadora que uneix el millor i el 

pitjor de l’ésser humà. És una història sobre el poder infinit de l’amor, el valor dels nostres records i la vida 

que hem decidit dur a terme per sobreviure al nostre passat. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: El intercambio. No dejes las llaves de tu casa a cualquiera 

Autor/a: REbecca Fleet 

Editorial: Penguin Random House, 2019 

Signatura: N Fle 

Sinopsi: Un intercanvi de cases és el detonant de la crisi d'un matrimoni en aquest 

hipnòtic thriller. Quan Caroline i Francis reben una oferta per a intercanviar la seva casa 

no ho dubten. S'estan esforçant a recompondre el seu matrimoni i una setmana tot sol pot ser just el que 

necessiten. En obrir la porta es troben amb un lloc una mica sinistre i gairebé buit. Resulta difícil imaginar 

qui podria viure allí. No obstant això, gradualment, Caroline comença a descobrir alguns rastres de vida..., 

de la seva pròpia vida. Les flors del bany o l'elecció dels CD de música podrien semblar innocents als ulls 

del seu marit però per a ella són just el contrari: són pistes. És com si la persona amb la qual han 

intercanviat habitatge fos algú a qui ella coneix, algú a qui vol oblidar. Però aquesta persona ara està a la 

seva casa... 

Consulta’l al catàleg Aladí!
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Títol: El millor d’anar és tornar 

Autor/a: Albert Espinosa 

Editorial: Rosa del Vents, 2019 

Signatura: N Esp 

Sinopsi: Hi ha un dia a la vida que deus decidir si desitges tenir la raó o la 

tranquil·litat.Albert Espinosa torna amb una bella història sobre els records, el perdó i 

l'amor que transcorre el 23 d'abril, el dia del llibre i les roses, entre la ciutat de Barcelona i les illes d'Ischia i 

Menorca. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: El último baile 

Autor/a: Mary higgins Clark 

Editorial: Plaza & Janés, 2019 

Signatura: N Cla 

Sinopsi: Una festa. Un assassinat. Sense testimonis. El cadàver de Kerry Dowling, de 

divuit anys, apareix al fons de la piscina. Cap dels convidats a la festa que va fer, 

aprofitant l'absència dels seus pares, ha vist absolutament res. No obstant això, l'absència de testimonis no 

significa que faltin sospitosos, i la policia no triga a centrar-se en el nuvi de la Kerry, amb el qual va discutir 

a la meitat de la celebració; o en el seu veí, que es va enfadar per no estar convidat (i tots saben el difícil 

que és per a Jamie relacionar-se amb els altres i contenir les emocions). Es tracta d'una comunitat a la qual 

tothom es coneix i coneixia a Kerry molt bé: el seu ex, els seus amics, els seus professors, els seus veïns... i 

fins i tot el seu assassí. Mentre la policia continua investigant, aparentment donant voltes en cercles, la 

família i els amics de la víctima esperen que es faci justícia. Tots excepte la germana gran de la Kerry, que 

decideix prendre cartes en l'assumpte i ajudar els investigadors. Però el que la intrèpida Aline no sap és 

que resoldre l'assassinat de la seva germana posarà la seva pròpia vida en perill... 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Els colors de l’incendi 

Autor/a: Pierre Lemaitre 

Editorial: Bromera, 2019 

Signatura: N Lem 

Sinopsi: Febrer de 1927. Tot París assisteix al funeral de Marcel Péricourt. La seva filla 

Madeleine ha de prendre possessió de l’imperi financer del qual és hereva, però el destí 

li reserva altres plans. El petit Paul, el seu fill, amb un gest inesperat i tràgic, situarà Madeleine en el camí 

de la ruïna i l’enfonsament. En una Europa falsament confiada, on es veuen sorgir els colors de l’incendi 

que la recorrerà durant els anys 30, Madeleine respondrà amb coratge i venjativament davant dels motius i 

els homes responsables de la seva caiguda. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Toda la verdad de mis mentiras 

Autor/a: Elísabet Benavent (@BetaCoqueta) 

Editorial: Suma de Letras, 2019 

Signatura: N Ben 

Sinopsi: Pot mantenir-se una amistat malgrat les mentides? Un comiat de soltera en 

autocaravana. Un grup d'amics... ...i molts secrets. Elísabet Benavent, @Betacoqueta, 

amb 1.000.000 d'exemplars venuts torna amb una novel·la original, una proposta diferent que aborda les 

contradiccions d'un grup d'amics que es veu obligat a mentir per a deixar de sentir. Un road trip divertit, 

surrealista, on tot pot succeir. Una aventura en carretera que parla de la veritat que s'amaga darrere de 

totes les mentides. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: El fill de l’italià 

Autor/a: Rafel Nadal 

Editorial: Columna, 2019 

Signatura: N Nad 

Sinopsi: PREMI RAMON LLULL. Quan la recerca de la identitat esdevé un viatge 

apassionant.En Mateu creix en una família trencada que no se sent seva. Des de petit 

lluita per deixar enrere els crits, les baralles i la misèria de la Mina, la casa més pobra de Caldes de 

Malavella, la que tothom evita. Aviat descobreix que els seus orígens s’amaguen darrere d’un secret del 

qual ningú parla però que coneix tothom: el poble està marcat per l’odissea d’un miler de joves mariners 

italians que s’hi van refugiar en plena Segona Guerra Mundial. Són els supervivents de l’enfonsament del 

cuirassat Roma, bombardejat pels alemanys el 9 de setembre de 1943 en venjança per l’armistici entre 

Itàlia i els aliats. Seixanta anys després, en Mateu decideix buscar el seu pare i comença a fer-se preguntes: 

qui era aquell noi que xiulava cançons napolitanes i duia a rentar la roba a la seva mare? Quins eren els 

somnis de la Joana, que plantava clavells de poeta per escapar d’un marit bosquetà que no parava mai a 

casa? El fill de l’italià és un viatge a la recerca de la pròpia identitat i la història extraordinària d’un amor 

prohibit en plena postguerra. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: El sueño de la crisálida 

Autor/a: Vanessa Montfort 

Editorial: Plaza & Janés, 2019 

Signatura: N Mon 

Sinopsi: «Tots els éssers humans tenim almenys una oportunitat de realitzar un gran 

canvi vital, nostra crisálida, i renéixer convertits en una mica més autèntic, més fort i 

més lliure.» Patricia és una periodista a la qual una greu crisi d'ansietat l'obliga a replantejar-se la seva 

vertiginosa vida professional, que ha afectat la relació amb la seva família, amics i parella. En aquest 

moment coneix en un avió a Greta, una misteriosa dona amb un passat ocult. Gràcies a l'apassionant relat 

de Greta, que va haver de rebel·lar-se contra una societat que la rebutjava, Patricia descobrirà que en 

aquest món insegur l'única cosa que pot salvar-te és creure en tu mateixa. Amb una història apassionant i 

esperançadora que combina emoció, intriga i actualitat, El somni de la crisálida és la crònica de la dona 

d'avui dia, dels reptes als quals s'enfronta com a professional, filla, mare, amant i amiga. Un retrat veraç i 

necessari sobre la societat del segle XXI, que, a causa de la pressa, el consumisme, les addiccions digitals i 

l'autoexigència, ens ha convertit en esclaus de l'urgent per a fer-nos oblidar l'important. Perquè tots som 

crisálidas amb possibilitat de convertir-nos en papallones i aconseguir els nostres somnis. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1915679~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1916545~S46*cat


Títol: Jo hauria pogut salvar Lorca 

Autor/a: Víctor Amela 

Editorial: Columna, 2018 

Signatura: N Ame 

Sinopsi: Un gran secret familiar. Una veritat oculta. Un destí.La novel·la reconstrueix la 

vida de Manuel Bonilla, l'avi de Víctor Amela, llaurador i pastor de l'Alpujarra convertit 

en passador clandestí de persones d'un costat a l'altre del front de guerra de Granada. La revolta militar el 

va arrossegar al fons d'un dels successos més tràgics i universals de la guerra del nostre país: l'assassinat 

del poeta Federico García Lorca. Un horror que li pesarà per sempre en una vida que s'empelta amb la 

d'altres personatges, cèlebres alguns  -Luis Rosales, Ramón Ruiz Alonso, Gerald Brenan, Agustín Penón, 

Emilia Llanos- i anònims d'altres, com Josep Amela, soldat republicà català que serà presoner seu: el temps 

i l'atzar els convertiran en membres d'una mateixa família. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: La sospecha de Sofía 

Autor/a: Paloma Sánchez-Garnica 

Editorial: Planeta, 2019 

Signatura: N San 

Sinopsi: ANY 1968. En una Europa dividida per un mur insalvable, dos homes i una dona 

busquen desesperadament la seva destino.la anodina vida de Sofia i Daniel canvia 

radicalment quan ell rep una carta anònima en la qual se li diu que Sagrari, a la qual venera, no és la seva 

veritable mare i que si vol conèixer la veritat del seu origen ha d'anar a París aquesta mateixa nit. Intrigat, 

pregunta al seu pare per aquesta qüestió i ell li recomana que el deixi passar, que no remogui el passat. No 

obstant això, hi ha preguntes que necessiten una resposta i aquesta cerca desencadenarà una successió de 

terribles esdeveniments i trobades inesperades d'infortunat desenllaç que trastocarà la seva vida i la de la 

seva dona, Sofia, per sempre. Madrid, París i el seu maig del 68, el mur de Berlín, la Stasi i el KGB, els 

serveis de contraespionatge a l'Espanya tardofranquista i tres personatges a la recerca de la seva identitat 

són les claus d'aquesta fantàstica novel·la amb l'inconfusible segell de Paloma Sánchez-Garnica. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: L’espasa i la llavor 

Autor/a: Jordi Nogués 

Editorial: Rosa dels Vents, 2019 

Signatura: N Nog 

Sinopsi: L'any 1150 dotze monjos de l'abadia de Fontfreda creuen els Pirineus cap a la 

Catalunya Nova. Amb ells viatgen el pare Esteve, un jove amb un cor i una ment 

inquietes, i en Gilabert, un cavaller desenganyat de la cruel guerra on han perdut la vida els seus 

companys.La missió que tenen és fundar un monestir al lloc conegut com a Hortus Populetum, però 

l'arribada dels religiosos del Cister provocarà un conflicte sagnant amb en Ramon i en Ponç de Cervera, ja 

que veuen perillar el seu poder absolut a la regió.Durant l'edificació pedra a pedra dels murs de Poblet, les 

històries entrecreuades d'en Gilabert, l'Esteve i la Gaia «la jove i ambiciosa filla del senyor de l'Espluga», 

embolicats en conspiracions i assassinats, submergeixen el lector en una època convulsa i fascinant. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: SAKURA 

Autor/a: Matilde Asensi 

Editorial: La Esfera de los Libros, 2019 

Signatura: N Ase 

Sinopsi: Una novel·la que ens trasllada de París al Japó de la mà del pintor Vincent Van 

Gogh. Una aventura en la qual la cerca del retrat del doctor Gachet marcarà un abans i 

un després en la vida dels seus protagonistes. Matilde Asensi ens sorprèn de nou resolent un dels enigmes 

més sorprenents del segle XX. En 1990 el retrat del doctor Gachet de Van Gogh va ser subhastat en 

Christie’ s per la xifra rècord de vuitanta-dos milions i mig de dòlars. Ho va comprar el milionari japonès 

Ryoei Saito. Enfadat amb el govern del seu país pels impostos que li reclamaven pel quadre, Sayto va 

anunciar en una roda de premsa mundial que el llenç de Van Gogh desapareixeria amb ell. Des de la seva 

mort, en 1996, res s'ha tornat a saber de l'obra en el món de l'art. Un misteri que ha fet córrer rius de tinta 

i ha donat motiu a tota mena d'especulacions. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Homes elegants 

Autor/a: Milena Busquets 

Editorial: Ara Llibres, 2019 

Signatura: N Bus 

Sinopsi: De vegades, en fullejar distret d’un diari, trobes escrits que esquiven la 

immediatesa i que t’enlairen i et fan badar, rumiar i somriure. I aquesta sensació que 

transmeten actua com a píndoles energètiques per millorar el dia a dia. Homes elegants és una recopilació 

dels millors articles que Milena Busquets ha publicat a la premsa després de l'èxit internacional de la seva 

novel·la També això passarà. Peces curtes que limiten amb el dietarisme, l’anecdotari i la crònica literària i 

social. Seleccionats amb cura i reunits ara sota un mateix títol, aquests textos evidencien el talent i les 

línies mestres de l’univers creatiu de l’autora. De fet, tal com confessa al pròleg, estan escrits "amb el 

mateix impuls, la mateixa passió i la mateixa lògica" amb què escriu les novel·les. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Lucía en la noche 

Autor/a: Juan Manuel de Prada 

Editorial: Espasa, 2019 

Signatura: N Pra 

Sinopsi: Un thriller literari inequívocament contemporani, però amb tot el sabor dels 

clàssics.Algú va dir que els àngels sovint no saben si es mouen entre els vius o els morts. 

I quan es mouen entre els vius a vegades oculten el seu rostre, fugen de les nostres carícies, s'escapoleixen 

i desapareixen, deixant-nos amb la sensació de que, potser, mai van estar al nostre costat.Alejandro 

Ballesteros és un escriptor la decadència del qual i falta d'inspiració li han portat a renegar tant de si 

mateix com del món que li envolta. Quan, una nit de fum i alcohol, coneix a Lucía, sent que la vida torna a 

valer la pena, amb tots els seus instants de misteri, de llum i de foscor, de passió i de desenganys.Però, qui 

és Lucía? Qui és aquesta noia desmanegada i una mica esquerpa que sembla saber-ho tot sobre ell? Com 

aconsegueix anticipar els seus desitjos i apaivagar els seus temors més ocults? I per què es resisteix a 

confiar plenament en ell? Quins episodis tèrbols amaga en el seu passat?La desaparició de Lucía marcarà 

l'inici d'una cerca febril i esquitxada de revelacions inesperades per un món aguaitat d'ombres, en el qual 

Alejandro haurà de treure el millor de si mateix per a trobar respostes... que tal vegada hauria preferit no 

conèixer. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Serem Atlàntida 

Autor/a: Joan Benesiu 

Editorial: Edicions del Periscopi, 2019 

Signatura: N Ben 

Sinopsi: Som simples observadors d’un simulacre creat per guiar-nos durant la nostra 

existència? Aquesta és la pregunta que es planteja el narrador quan coneix Mirko 

Bevilacqua, un home extravagant i procliu a trobar-se de manera intermitent amb Clara, una jove que té 

cura d’una vella dama croata. La coneixença d’aquesta tríada submergeix el lector en una recerca sobre 

l’autenticitat que el portarà a trepitjar els territoris de l’antiga Europa, on els espais de memòria resisteixen 

per no convertir-se en escenaris de la societat de l’espectacle. Benesiu dibuixa la relació entre identitat i 

territori, posant el focus en el desarrelament històric i moral. Amb la nostàlgia com a aliada revisita la idea 

de frontera per demostrar els perills de transformar-nos en testimonis externs de la història. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Érase una vez la taberna Swan 

Autor/a: Diane Setterfield 

Editorial: Lumen, 2019 

Signatura: N Set 

Sinopsi: En una fosca i boirosa nit, en el petit poble anglès de Radcot, a la vora del 

Tàmesi, els vilatans es reuneixen en la taverna Swan per a compartir un glop i històries 

plenes de saviesa popular. Amb sis-cents anys d'antiguitat, la posada és famosa per reunir els millors 

narradors de contes populars, però aquesta nit la tertúlia nocturna es veu interrompuda per l'arribada d'un 

home misteriós xopat en sang que carrega als seus braços a una nena inconscient. Abans que l'home pugui 

emetre cap explicació, cau esfondrat.Mentrestant, riu amunt, dues famílies busquen desesperadament a 

les seves filles, Alice Armstrong, a la qual ningú ha vist des de fa vint-i-quatre hores després del suïcidi de la 

seva mare, i Amelia Vaughan desapareguda dos anys enrere sense deixar rastre. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Fugir era el més bell que teníem 

Autor/a: Marta Marín-Dòmine 

Editorial: Club Editor, 2019 

Signatura: N Mar 

Sinopsi: La filla amb regularitat fa les maletes i marxa, cap a un nou lloc on potser 

arribarà a sentir-se a casa. Però no: un instint l'empeny a refusar l’existència sedentària. 

Sembla que fugi. ¿De què?. Aquesta qüestió es converteix en el seu fil d'Ariadna. A dins del laberint hi ha 

un pare a qui adora i el passat. Aquesta obra és un homenatge a un viatge de Barcelona a Toronto i a 

aquest pare. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: El amante silencioso 

Autor/a: Clara Sánchez 

Editorial: Planeta, 2019 

Signatura: N San 

Sinopsi: UNA TREPIDANT HISTÒRIA DE PASSIONS I INTRIGA EN EL COR D'ÀFRICA. Un 

escenari evocador. Una commovedora intriga. Una novel·la que atrapa i emociona. 

Isabel, una dona que treballa en l'Associació de Víctimes Dependents, rep una proposta peculiar que va 

més enllà de les seves competències: ha d'anar a una regió de Kenya, Mombasa, per a localitzar i rescatar a 

un jove anomenat Ezequiel que ha estat abduït per l'Ordre Humanitària, una secta que amaga una cosa 

tèrbola. Isabel accepta la missió disposada a redimir la culpa que li atosiga des que el seu germà, víctima 

d'una altra secta, es va suïcidar sense que ella pogués ajudar-lo. Una vegada en Mombasa, malgrat sentir-

se embargada per l'exotisme que l'envolta, Isabel aconsegueix infiltrar-se en l'ordre com un membre més, 

però el líder de la secta, un home anomenat Maína, d'aparent caràcter afable i cordial, sospita d'ella. 

Sembla que aconsegueix llegir el seu pensament i Isabel cada vegada se sent més angoixada. El dia que 

Ezequiel desapareix, Isabel decideix demanar ajuda desesperada. Aconsegueix trobar el mòbil que Maína li 

havia requisat i contactar amb Said, un misteriós home que sempre apareix en el moment més adequat, 

amb la seva moto atrotinada i una xancleta de cada color. Said li havia fet la promesa de cuidar-la i acaba 

convertint-se en un gran aliat per a Isabel, ja que junts aconsegueixen descobrir què s'amaga darrere de les 

intencions de Maína i de la secta que dirigeix. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: La mesura dels nostres diez 

Autor/a: Charlotte Delbo 

Editorial: Club Editor, 2019 

Signatura: N Del 

Sinopsi: Aquest llibre està format per les veus de dones deportades a camps de 

concentració per haver participat en la resistència al nazisme. La que les fa parlar és 

Charlotte Delbo, una de les escriptores més punyents del segle XX europeu. D'aquesta polifonia de dones 

n'emergeix una reflexió rica, directa, trasbalsadora, clarivident, que interpel·la i et modifica. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Lo que se callan los muertos 

Autor/a: Ana Lena Rivera 

Editorial: Maeva, 2019 

Signatura: N Riv 

Sinopsi: Gracia Sant Sebastià ha renunciat a una reeixida carrera laboral a Nova York i 

ha regesado al costat de us marit, Jorge, al seu Oviedo natal per a exercir 

d'investigadora de fraus a la Seguretat social. El cas que l'ocupa està relacionat amb el cobrament de la 

pensió d'un militar que sobrepassa els cent dotze anys, xifra sens dubte sospitosa. Mentre la seva vida 

personal avança per sengles imprevistes, Gràcia es trobarà amb ramificacions del cas que la portaran a 

investigar el suïcidi d'una veïna de la seva mare. Però Gràcia no està sola, per a descobrir la veritat compta 

amb la inestimable ajuda de les dones que formen part de la seva vida, la seva mare, la seva germana, el 

seu millor amiga i sor Florència, una monja molt estimada per la família Sant Sebastià. 

Premi Torrent Ballester 2017. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: La hija de la española 

Autor/a: Karina Sainz Borgo 

Editorial: Lumen, 2019 

Signatura: N Sai 

Sinopsi: Adelaida Falcón, una mestra de Caracas, mor després d'una llarga malaltia. La 

seva filla Adelaida, de trenta-vuit anys, no té a ningú i viu en una ciutat on la violència 

marca el ritme diari de l'existència. Poc temps després de l'enterrament, troba la seva casa presa per un 

grup de dones a les ordres de la Mariscala. Truca a la porta de la seva veïna sense trobar resposta: Aurora 

Peralta, a qui tots diuen «la filla de l'espanyola», ha mort. Damunt de la taula del saló, una carta li 

comunica que li han concedit el passaport espanyol. Adelaida només ha de desfer-se del cadàver que jeu 

en el sòl i usurpar la identitat de la seva veïna per a fugir de l'infern. La filla de l'espanyola és el retrat d'una 

dona que escapa de tots els estereotips enfrontada a una situació extrema. 

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: Todo lo que sucedió con Miranda Huff 

Autor/a: Javier Castillo 

Editorial: Suma de Letras, 2019 

Signatura: N Cas 

Sinopsi: Després de l'èxit irresistible del dia que es va perdre el seny i El dia que es va 

perdre l'amor, amb més de 300.000 exemplars venuts, Javier Castillo, mestre del 

suspens, desplega el seu virtuosisme narratiu per a aprofundir en els misteris del quotidià, allí on romanen 

ocults les pors més primàries. Una experiència de lectura palpitant i enèrgica que talla la respiració. Un cap 

de setmana en una cabanya en el bosc. Un matrimoni en crisi. Una misteriosa desaparició. Què ha succeït 

amb Miranda Huff? Una parella en crisi decideix passar un cap de setmana de retir en una cabanya en el 

bosc en Hidden Springs, però quan Ryan Huff arriba per a trobar-se amb Miranda la porta està oberta, hi 

ha dues copes de vi sobre la taula, ningú a l'interior i el bany es troba ple de sang. Tot el que va succeir 

amb Miranda Huff és un thriller psicològic de ritme vertiginós on sembla impossible trobar a Miranda amb 

vida. El que Ryan desconeix és que la desaparició de la seva dona connecta la seva història amb la del seu 

mentor, el gran James Black, i amb el descobriment del cadàver d'una dona desapareguda trenta anys 

enrere en la mateixa. 

Consulta’l al catàleg Aladí!
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