
«HOMES D’HONOR»
Autor: XAVIER BOSCH
Editorial: PROA
Pàgines: 320 / Preu: 19 €

Se sabrà mai tot, del Dani
Santana? L’exdirector del
diari Crònica condueix ara
un programa d’investigació i
d’entrevistes a la televisió.

Fugint d’uns problemes, se’n troba uns altres.
Tuzza Talese, una siciliana temperamental que
ha destapat els secrets de la Cosa Nostra, acudeix
al seu programa i li capgira la vida. Un testimoni
de l’incendi del Liceu s’adreça al periodista amb
una revelació incòmoda.

«JO CONFESSO»
Autor: JAUME CABRÉ
Editorial: PROA
Pàgines: 2008 / Preu: 26,90 €

Història de l’Adrià, fill su-
perdotat i sense amor d’una
família de la burgesia barce-
lonina. El seu pare és un an-
tiquari misteriós amb qui

l’Adrià tindrà una relació conflictiva. La mare és
una dona freda que no entén el fill. L’Adrià s’ha
d’obrir camí en la vida al marge, i fins i tot en
contra, de la seva família. Els objectes antics amb
què el seu pare trafica exerceixen en ell una gran
fascinació.

«HORES ANGLESES»
Autor: FERRAN SOLDEVILA
Editorial: ADESIARA
Pàgines: 312 / Preu: 18 €

Publicat per primera vegada
el 1938, Hores angleses narra
les impressions de Ferran
Soldevila durant la seva esta-
da a la Gran Bretanya com a

«lecturer in spanish» a la Universitat de Liverpool.
Aquest llibre va esdevenir un símbol del grau de
maduresa assolida per la cultura catalana del pri-
mer terç del segle passat i es va convertir en tot
un referent per a diferents generacions d’intel-
lectuals.

«FRONTS OBERTS»
Autor: PAU VIDAL
Editorial: EMPÚRIES
Pàgines: 192 / Preu: 16 €

Refet de les peripècies d’Ai-
gua bruta, retrobem en Mi-
quel Camiller al barri de
Gràcia. Filòleg obsessiu i im-
madur incorregible, ha can-

viat l’estrès de l’Acadèmia d’Estudis Catalans per
la placidesa de l’Escola de Policia de Catalunya.
Però el cadàver d’un doctorand de psicologia tro-
bat al País Valencià l’obligarà a convertir-se en
una mena de Sancho Panza de l’inspector Do-
mingo.

«ELS XIPRERS
TENTACULARS»
Autora: SUSANNA RAFART
Editorial: EDICIONS VITEL·LA
Pàgines: 104 / Preu: 15 €

El paisatgisme en l’obra nar-
rativa de Maria Àngels An-
glada prové d’una tradició
literària pròpia que, com

Verdaguer, se sap incardinar en els catàlegs retò-
rics de la tradició clàssica més codificada. Els xi-
prers tentaculars. Una aproximació a l’obra i el pai-
satge de Maria Àngels Anglada ens endinsa en
l’univers poètic de l’autora en un gran viatge
odisseic de la recerca per la vida.

«BARCELONA CAU»
Autor: VALENTÍ PUIG
Editorial: PROA
Pàgines: 224 / Preu: 17 €

L’hivern del 39, durant els
últims dies de la Catalunya
republicana, els grans ideals
i les institucions han deixat
pas a l’instint de supervivèn-

cia i a l’individualisme més ferotge. Als carrers de
Barcelona es lluita per la vida. En aquest clima
dominat per la fam i la por, un doble agent
–membre dels serveis d’informació de la Repúbli-
ca i quintacolumnista alhora– queda fascinat per
una dona.

«PENETRACIONS»
Autors: DIVERSOS
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 128 / Preu: 11,80 €

«Panteixant, excitat, en Ro-
bert es baixa els pantalons i
l’eslip, i li treu el tanga ne-
gre que porta.» Aquest és el
recull de contes guanyadors

i finalistes de les tres últimes edicions del Con-
curs de Contes Eròtics de Vilanova i la Geltrú
(2009-2011). Un relat on les paraules tracten de
penetrar per l’espai narratiu i cerquen créixer i
explorar nous horitzons i significats. Una pluja
de paraules que crea nous mons.

«LA
COL·LABORADORA»
Autora: EMPAR MOLINER
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 320
Preu: 18,50 €

La Magdalena Rovira, una
negra literària, rep l’encàrrec
de documentar un cas dels

que avui en diem de memòria històrica: el cas
d’una dona que va ser assassinada en unes vi-
nyes del Penedès en plena Guerra Civil. En
aquest procés de recollida d’informació, la seva
vida es creua amb persones també implicades
d’una manera o altra en el projecte editorial.
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El guanyador del premi Sant
Jordi 2011, Sebastià
Alzamora, ens porta una
història ambientada a l’inici
de la Guerra Civil a
Barcelona, un «thriller»
d’atmosfera gòtica, en un
ambient marcat també per
la religió, que revela el pitjor
de la condició humana. Les
novetats d’aquest Sant Jordi
també inclouen el primer
«e-single» de la literatura
catalana, un text inèdit de
Toni Sala que es pot
descarregar gratuïtament
del portal www.nuvol.com
fins al dia 23.

quest matí, aprofitant que passa-
va per Verges, m’he aturat al ce-

mentiri a veure el nínxol dels avis. No sóc
gens d’aquestes visites, però em sobrava
mitja hora i he aparcat i he entrat al ce-
mentiri per primer cop des de l’enterra-
ment, fa almenys una dotzena d’anys.
Tornant cap al cotxe, em commovia pen-
sar en les històries d’amor que tanquen els
nínxols, en les quantitats grans o petites
de passió i felicitat que una persona pot
acumular durant la vida.» Així comença El
cotxe, el primer e-single de la literatura cata-
lana. Aquest llibre electrònic és de lliure
descàrrega a www.nuvol.com (un nou
portal col·laboratiu en català dedicat a la
cultura) entre el 19 i el 23 d’abril.

«A
Inèdit

«EL COTXE»
Autor: TONI SALA
Editorial: BIBLIOTECA
DEL NÚVOL
Pàgines: 39



«EL TALENT»
Autor: JORDI NOPCA
Editorial: LABREU EDICIONS
Pàgines: 388 / Preu: 18 €

Júlia Nonell i Marco Casano-
va tenen 25 anys i el cap ple
d’entusiasme. Per engegar el
seu projecte, Edicions del
Cocodril, no dubten a robar

un prototip capaç de detectar el preuat i fugisser
talent literari. Amb la gallina dels ous d’or a les
mans, la jove parella d’emprenedors agafen el
primer vol barat cap a Lisboa per tal de reclutar
autors inèdits carregats de futur i construir un
catàleg que faci tombar d’esquena.

«UN TROS DE CEL»
Autora: ISABEL-CLARA SIMÓ
Editorial: BROMERA
Pàgines: 144
Preu: 18 €

Són les dotze de la nit. Se-
gons el seu DNI falsificat,
Wing ja és major d’edat.
Quan era una nena, va arri-

bar amb vaixell amb altres menors que també
havien estat venudes com a esclaves i abocades a
la prostitució. A València, les exòtiques són mo-
da. Però el seu proxeneta sempre li ha promès
que en fer 18 anys serà lliure. I ara ha arribat el
moment.

«EL MERCADER»
Autora: COIA VALLS
Editorial: EDITORIAL B
Pàgines: 470 / Preu: 19,95 €

Al segle XIV, Barcelona és
una ciutat plena d’oportuni-
tats, el centre comercial de
la Corona d’Aragó, capaç
d’il·lusionar els qui hi arri-

bin. Jaume Miravall, un home hàbil i carismàtic,
arriba a la ciutat procedent de Reus per conver-
tir-se en mercader i travessar els mars a la recerca
de nous mercats, aventures i coneixements. Una
novel·la que parla de les immenses dosis d’esforç
necessàries que complir els nostres somnis.

«RODER»
Autor: JOAN ELIES ANDRÉS
Editorial: VIENA
Pàgines: 152 / Preu: 14,50 €

Roder, fruit d’un acurat pro-
cés de documentació històri-
ca, conta la fascinant histò-
ria de Josep Martorell Llorca,
Pinet, un dels últims bando-

lers de les muntanyes valencianes. Pinet fou un
home abocat a una vida tràgica en una època de
grans convulsions polítiques, en què el caciquis-
me oprimia un poble que es moria de gana.
XXXI Premi de Narrativa Curta 25 d’Abril Vila
de Benissa 2011.

«QUIRAT I MIG»
Autora: M. DOLORS MILLAT
Editorial: EDICIONS DE 1984
Pàgines: 350
Preu: 18 €

L’Alícia, una dona madura
que treballa de controladora
aèria, casada amb un metge
i amb dos fills, comença a

desaparèixer de manera intermitent. No dóna
explicacions a ningú ni deixa cap rastre d’on va,
s’immergeix en una realitat alhora íntima i des-
coneguda.

«ORQUÍDIES BLANQUES
A CENTRAL PARK»
Autor: JORDI ALBERTÍ
Editorial: GREGAL
Pàgines: 292 / Preu: 20 €

Enric Marco, president de
l’Amical de Mauthausen, no
havia estat en cap camp de
concentració nazi. La barce-

lonina Alicia Esteve Head no era, com deia, una
supervivent dels atemptats a les Torres Bessones.
Aquest llibre no és una crònica, sinó una invita-
ció a descobrir les paradoxes de la conducta hu-
mana, situant els personatges reals en el marc
d’una compacta trama de ficció.

«EL PORT DEL NOU
MÓN»
Autor: X.R. TRIGO
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 376 / Preu: 21,50 €

Durant la segona meitat del
segle XV, Barcelona era una
ciutat en ebullició i un dels
centres comercials més des-

tacats de la Mediterrània. Però davant les dificul-
tats dels vaixells per fondejar a la platja, calia
emprendre unes obres monumentals i construir
un port segur: el port de la Santa Creu. En aquest
context real, conflueixen les aventures dels pro-
tagonistes d’aquesta novel·la.

«L’ILLA DELS 5 FARS»
Autor: FERRAN
RAMON-CORTÉS
Editorial: PÒRTIC
Pàgines: 120 / Preu: 9,90 €

Després d’una conferència
en què no va ser capaç de
connectar amb la gent, Fer-
ran va a Menorca, en ple hi-

vern, i els 5 fars de l’illa li donen una resposta.
Cadascun dels fars li revela una de les cinc claus
de la comunicació. Una petita faula –reeditada
amb nous continguts– útil per a tothom, perquè
tots necessitem fer arribar un missatge a algú, als
nostres clients, als companys, als fills...
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rim de sang, premi Sant Jordi 2011,
transcorre a Barcelona l’estiu del 1936.

Als inicis de la Guerra Civil, en plena perse-
cució i matança de religiosos per part de nu-
clis anarcosindicalistes, un sacerdot marista
i un nen de set o vuit anys apareixen assassi-
nats. El comissari Gregori Muñoz obre una
investigació per descobrir l’assassí, de qui
només sabem que és algú que afirma ser un
vampir. Mentrestant, una comunitat de
monges caputxines viu un estrany segrest
dins el seu convent, en companyia del bisbe
de Barcelona, que ha estat suposadament
executat. La recerca policial farà coincidir el
comissari amb les negociacions que mante-
nen l’orde marista i la CNT-FAI per alliberar
172 religiosos a canvi d’una suma de diners.

C
Barcelona, 1936

«CRIM DE SANG»
Autor: SEBASTIÀ
ALZAMORA
Editorial: PROA
Pàgines: 280 / Preu:
20 €

a dona veloç ha guanyat el premi Ramon
Llull 2012 i és una mirada del gran «mal»

contemporani: la tirania de la immediatesa.
La Nes és una psiquiatra de quaranta-vuit
anys que viu sota la pressió d’una percepció
del temps anormalment accelerada. Filla
d’un cirurgià d’una ciutat provinciana, per-
tany a una família dividida en dues catego-
ries: els ràpids i els lents. «Sóc ràpida. No ho
puc evitar. La meva germana ho és. La meva
àvia, tot un referent familiar, ho era. El meu
pare ho era, tot i que ara no ho és tant. Vinc
d’una família on el que no anava prou ràpid
era tard o d’hora exterminat (més d’hora que
tard, com comprendreu, perquè a casa el que
es podia fer avui no es deixava per demà). I, si
no era exterminat, s’autoexterminava.»

L
Immediatesa

«LA DONA VELOÇ»
Autora: IMMA MONSÓ
Editorial: PLANETA
Pàgines: 384
Preu: 20 €
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«GERMANS, GAIREBÉ
BESSONS»
Autora: M. MERCÈ
CUARTIELLA
Editorial: BRAU
Pàgines: 184
Preu: 16 €

En Joan i l’Ester són ger-
mans. La seva relació és in-

tensa, sovint excloent, a voltes destructiva, i això
condiciona les seves vides i la seva visió del
món. Això desespera la Raquel, la dona d’en
Joan, que detesta no formar part d’aquest món
privat que comparteixen, farcit de secrets i de
fantasmes del passat.

«QUAN ÉREM FELIÇOS»
Autor: RAFEL NADAL
Editorial: DESTINO
Pàgines: 416/ Preu: 20 €

A Quan érem feliços, guardo-
nat amb el 44è premi Josep
Pla, Nadal rememora la Gi-
rona dels anys de postguerra
en la qual va créixer amb els

seus onze germans. Una història plena d’emo-
cions, d’humor i de tensions. Un recorregut de
vegades íntim i de vegades panoràmic, ple
d’imatges poderoses dels carrers del Barri Vell de
Girona, l’estiueig a la Fosca, els setembres al mas
d’Aiguaviva i els anys d’internat al Collell.

«LES BANDERES DE
L’1 D’ABRIL»
Autor: ANTONI VIVES
Editorial: LA MAGRANA
Pàgines: 528
Preu: 25 €

El dia que acaba la Guerra
Civil, l’entrada dels nacio-
nals a Chinchón reuneix

tres personatges que entrecreuaran els seus des-
tins al llarg dels quinze anys següents. Una his-
tòria on els personatges protagonitzen una cade-
na d’errors tacada de sang. La divisió d’Espanya
tractada sense maniqueismes i amb molts mati-
sos.

«OBRE ELS ULLS I DESPERTA»
Autor: ALBERT SALVADÓ
Editorial: METEORA
Pàgines: 384 / Preu: 19,50 €

«PRIMAVERA, ESTIU, ETCÈTERA»
Autora: MARTA ROJALS
Editorial: LA MAGRANA
Pàgines: 368 / Preu: 20 €

«L’HORA ZEN»
Autora: TERESA SOLANA
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 288 / Preu: 18,50 €

«CARRETERA SECUNDÀRIA»
Autor: JOAN CARRERAS
Editorial: PROA
Pàgines: 208 / Preu: 18 €

«LA MORT DEL CORREDOR DE
FONS»
Autor: JORDI DE MANUEL
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 272 / Preu: 19,50 €

«EL GOS SUÏCIDA»
Autor: JORDI TIÑENA
Editorial: AROLA
Pàgines: 245 / Preu: 15 €

«LA VIDA PER RAIL»
Autor: RAMON ERRA
Editorial: PROA
Pàgines: 176
Preu: 17,90 €

La vida, dalt d’un tren, es
veu d’una altra manera. Puja
un desconegut i us explica el
seu drama. Arribeu a una es-

tació i us hi trobeu un personatge. El rail, la vi-
da, us té encarrilats, no podeu canviar l’itinerari,
però podeu baixar abans. La ciutat que deixeu
enrere us entristeix, ho espereu tot de la ciutat
d’arribada. Aquest recull de contes va guanyar el
premi Mercè Rodoreda 2011.

I a més...



«L’ESTIU DE LA PLUJA»
Autor: ROBERT SALADRIGAS
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 224 / Preu: 19,50 €

La Mariona Saravia, filla,
germana i néta d’arquitectes
de prestigi, viu i treballa a
Nova York com a directora
d’audiovisuals. La mort re-

cent de l’àvia, a qui ella sempre ha admirat, i el
diagnòstic d’un càncer al seu pare la forcen a tor-
nar a Barcelona. Les circumstàncies familiars, pe-
rò, i les seves pròpies, han canviat molt. Aviat
s’adona que ha mantingut un tracte massa dis-
tant i superficial amb els seus.

«OLIVES PICANTS»
Autora: ANNA MONREAL
Editorial: PROA
Pàgines: 224
Preu: 19 €

La Maria Encarnació té sei-
xanta-cinc anys, regenta una
parada d’olives i bacallà al
mercat i espera que un ho-

me la faci sentir com quan en tenia vint-i-cinc.
La Rut, de vint-i-nou, n’espera un altre que li faci
perdre la virginitat. I l’home que espera la Muriel
mentre fuma compulsivament posseeix allò que
ha de salvar la vida del seu fill i que cap màqui-
na no pot fabricar.

«ELS COLORS DELS
DIES»
Autor: ALBERT MESTRES
Editorial: ANGLE
Pàgines: 146 / Preu: 17 €

Aquell dia va ser llarg, in-
oblidable i tràgic per a l’Al-
bert i l’Elisenda. Avorrits ja
de Barcelona, a primers

d’agost arriben a Cadaqués, on els seus pares han
llogat un apartament per passar-hi dos mesos de
vacances. Els dies van escolant-se lentament. Pe-
rò tot canvia quan es queden sols a l’apartament,
a càrrec de la minyona, i un temporal violentís-
sim de pluja i vent els deixa aïllats de tothom.

«EL DOL DEL QUETZAL»
Autor: PIUS ALIBEK
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 176
Preu: 17 €

Els camins de Sargon i Citla-
li es creuen a l’estat mexicà
de Chiapas. Sargon és un
iraquià fugit de la guerra que

s’enyora de casa, mentre que la jove mexicana
Citlali viatja a la recerca de respostes. Tots dos se
senten units per un fort lligam misteriós. A pesar
de les incerteses, ella li mostra el seu secret més
preuat, una ploma de quetzal rebuda de la seva
mare.

«LA METGESSA DE
BARCELONA»
Autor: DAVID MARTÍ
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 272 / Preu: 19,50 €

Nadal de 1562. La metgessa
Lluna Aymerich i la seva fi-
lla Eulàlia esperen il·lusiona-
des la imminent tornada del

pare. En un racó brut i fosc, però, el noble Hug
de Montcada és assassinat per uns mercenaris
que volen arrabassar-li un compendi de coneixe-
ments màgics i naturals escrit pels homes i les
dones més savis de la humanitat. Una nova no-
vel·la de l’autor de Les bruixes d’Arnes.

«D’ESQUENA AL SOL»
Autor: JORDI BORDAS I COCA
Editorial: METEORA
Pàgines: 324 / Preu: 19 €

Un ancià malalt, Francesc
Maristany, mor en un hospital
de Barcelona en estranyes
circumstàncies. Els fills de
Maristany, Albert i Dora,

distanciats ideològicament, coincideixen en la
lectura notarial del testament del seu pare i queden
atònits davant una condició que els posa el difunt
per heretar. El compliment d’aquesta clàusula tan
sorprenent crearà una tensió familiar que
descobrirà un seguit de vivències del passat.

«KABUL I BERLÍN A
L’ÚLTIM SEGON»
Autor: JOAN MAS I VIVES
Editorial: PROA
Pàgines: 368 / Preu: 20 €

Tres amics mallorquins que
van compartir infantesa al
mateix barri han seguit tra-
jectòries personals i profes-

sionals molt diferents: el periodisme, l’esport i la
carrera militar. Molts anys més tard reprenen la
relació i el relat ens porta a seguir l’evolució de
les relacions humanes amb una viva radiografia
de la conflictivitat al món durant el canvi de se-
gle.

«LA SENYORA
D’AVINYÓ»
Autora: FRANCESCA ALIERNA
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 256 / Preu: 18,30 €

El quadre d’una societat ru-
ral que comença a tenir op-
ció a la cultura i el coneixe-
ment, deixant enrere la fos-

cor de la ignorància i les supersticions que l’ha-
vien marcat, passant per la dictadura de Primo
de Rivera, la República i la Guerra Civil. En
aquest context, un notari destinat a una pobla-
ció de les Terres de l’Ebre veu com la seua vida
canvia de tal manera que ja no pot controlar-la.
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n recull de trenta-set relats breus sobre
l’amor i la seva parella, el desamor. Tots

ells tenen la mateixa extensió, i compartei-
xen l’alegria de qui ha trobat l’amor i la triste-
sa difusa de qui no sap quant durarà, així
com l’estímul de qui es troba amb l’inespe-
rat. Mossegar la poma és una crònica senti-
mental, però també un exercici sobre les pos-
sibilitats del conte i de la parella. Precís, sub-
til i concís, l’autor ens torna a mostrar la seva
mestria literària. Francesc Serés (Saidí 1972)
és autor de diverses obres, entre ells Els ven-
tres de la terra, L’arbre sense tronc i Una llengua
de plom, aplegats dins de la trilogia De fems i
de marbres, que va ser guardonada amb el Pre-
mi Nacional de Literatura 2007.

U
Amor i desamor

«MOSSEGAR LA
POMA»
Autor: FRANCESC
SERÉS
Editorial: QUADERNS
CREMA
Pàgines: 152
Preu: 15 €

aia, la filla de disset anys d’un important
empresari tarragoní, desapareix davant

la desesperació de la seva mare i la inexplica-
ble fredor del pare. El sotsinspector Emili Es-
pinosa veu que l’assumpte és delicat, ja que
els seus superiors insisteixen més en la dis-
creció que en la resolució d’un cas que s’in-
tueix dramàtic. D’altra banda, una perillosa
banda de narcotraficants és detectada per la
caporal Pilar Surroca, que, a més de reivindi-
car-se com a dona, malda per aconseguir un
lloc que s’adigui amb la seva formació i amb
la seva habilitat com a policia. Núvols negres
s’acosten, però, a la comissaria dels Mossos i,
alhora, a la vida personal d’Emili Espinosa.
Tercera entrega amb el sotsinspector com a
protagonista.

L
Un cas torbador

«DUR DE PAIR»
Autor: SALVADOR
BALCELLS
Editorial: METEORA
Pàgines: 322 / Preu: 18 €
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«NIT ENDINS»
Autor: VIDAL VIDAL
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 264
Preu: 18 €

Vidal Vidal, col·laborador de
Presència, escriu una origi-
nal novel·la de carretera
amb banda sonora i trans-

fons històric medieval, on a través d’un tour de
force literari, tenyit de nostàlgia i emotivitat,
amb tocs d’ironia i erotisme, va encaixant diver-
ses temàtiques com el desengany existencial,
l’enyorança de l’amor, la felicitat impossible, els
ideals frustrats, l’anhel de tendresa...

«LA INUNDACIÓ»
Autora: OLGA XIRINACS
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 184 / Preu: 13,90 €

L’escriptora Maria Romana
Orsini decideix fer una llar-
ga estada a la casa d’un po-
ble de muntanya. En el mo-
ment actual, la seva visió so-

bre la vida i la literatura és crítica, àcida i lúcida.
Glòria i desenganys, amors i desamors profunds,
el temps present de l’obra ens la fa molt propera:
el lector comparteix el sentiment de Maria Ro-
mana, que participa en part de la realitat vital de
l’autora.

«PARAULES D’AMOR»
Autors: DAVID ESCAMILLA /
DAVID MARTÍ
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 272 / Preu: 19,50 €

La història d’una jove pare-
lla d’enamorats que fan de
la cançó de Serrat la banda
sonora de la seva pròpia vi-

da, en un ritual amorós. Enmig d’una ciutat que
batega al ritme trepidant de les il·lusions i els
somnis compartits d’un bon grapat de personat-
ges carismàtics, aquesta jove parella viurà el des-
encís i la por, els dubtes i la foscor de les acaba-
lles del franquisme.

«EL CAÇADOR
D’OMBRES»
Autor: JOAN BARRIL
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 304
Preu: 21 €

En Lluís Soley és el propieta-
ri d’una empresa familiar. Té
vora cinquanta anys i darre-

rament la vida no li ha estat gaire satisfactòria.
Els seus pares han mort i el seu matrimoni ha co-
mençat a fer aigües. Té clar que ha de començar
una nova vida, però no té esma per afrontar-ho.
De sobte, una oferta de compra milionària resol
el seu dilema.

«ELS ELEFANTS
INTERIORS»
Autor: XAVIER VIDAL
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 144 / Preu: 15 €

Quina part de la nostra vida
controlem de veritat? Quina
part és pur atzar, sort o pro-
babilitat? Tot i que vivim en

l’era més tecnològica i mil·limètrica de la histò-
ria, la vida no deixa de ser una suma de casuali-
tats. Aquest és un recull d’històries on els perso-
natges intenten canviar el destí, gestionen com
poden les circumstàncies més imprevistes i es re-
bel·len per deslliurar-se de les lloses quotidianes.

«EN CAURE LA TARDA»
Autor: JORDI COCA
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 224
Preu: 22,50 €

Plou, plou de manera cons-
tant. Miquel Gironès té sei-
xanta-quatre anys i fa molt
temps que viu sol. És gras, i

el divendres al vespre sempre torna cansat a casa.
D’ençà que se li va morir la dona, el carrer on
viu ha canviat profundament i ell ja no entén el
món que l’envolta. Una novel·la que interpel·la
sobre la identitat i els fonaments de l’home ac-
tual.

«LA NOIA D’AIRE BLAU»
Autor: JORDI ROIG
Editorial: STONBERG
EDITORIAL
Pàgines: 260
Preu: 19 €

El Pere és un home que aca-
ba de travessar la barrera
dels quaranta. La seva vida

transcorre entre una feina avorrida, una existèn-
cia buida i una capseta verda plena de records
que guarda a les golfes de casa dels seus pares, on
encara viu. Un matí, però, es lleva decidit a es-
criure una novel·la amb la sana intenció que la
seva vida faci un tomb radical.

uan el món tranquil de la Valèria –una
farmacèutica casada i amb dos fills–

s’ensorra, no té més remei que superar la seva
crisi amb l’ajuda de les persones que té més a
mà: el seu pare, un avi de vuitanta anys amb
poca memòria, i la dona que el cuida, una im-
migrant sense papers; la seva amiga íntima;
un veterinari solitari; una dona maltractada
pel seu marit... Però qui ajuda a qui? Qui és el
salvador i qui són els salvats? Tots descobri-
ran que sempre hi ha segones oportunitats i
que, com diu la dita, d’un gran mal en surt un
gran bé, si un està al cas, és clar. Ambientada
a les comarques gironines, aquesta és una
novel·la sobre la recerca de les segones opor-
tunitats, amb uns personatges, sobretot els
femenins, molt ben detallats.

Q
Segones oportunitats

«BONES
INTENCIONS»
Autora: MARIA MERCÈ
ROCA
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 224
Preu: 19 €




