
 

NARRATIVA 

 

Amor i no. Alba Dalmau  

Una relació amorosa que es 

trenca, una relació d’amistat que 

comença.  La vida que passa i els 

camins que seguim, són plens de 

viaranys imprevistos. 

 

Retorn a Bridshead. Evelyn Waugh 

En Charles Ryder  és destinat a 

Brisdhead durant la 2a Guerra 

Mundial. Aquest fet el durà a 

recordar la seva juventud i la 

relació amb la família propietària.  

Hamnet . Maggie O’Farrell  

Torna la prosa imparable de 

l’autora britànica que aquest cop 

s’endinsa en la vida de 

Shakespeare i la seva família.Una 

construcció brillant.  

 

El primer emperador i la reina Lluna. Jordi 

Cussà 

L’autor, en un canvi de registre 

important, s’endinsa en la vida 

del primer emperador de la Xina. 

Relat d’una vida apassionant i 

desconeguda per a la majoria de 

nosaltres. 

 

ALTRES 

 

Aliment. Martí Sales  

L’autor ha construit una mena 

d’enciclopèdia literario-gastronòmica 

força interessant. Interessant i 

il·lustrada. Un llibre curiós i brillant. 

 

Escola d’aprenents. Marina Garcès 

Un assaig sobre com i quan 

aprenem. De qui aprenem? Quan 

sabem pensar per nosaltres 

mateixos, sí és que en som 

capaços? Plantegem l’educació de 

la millor manera possible? 

Lliçons d’una pandèmia. Salvador Macip 

L’investigador i divulgador ens 

parla de l’experiència que podem 

extreure de la situació pandèmica 

en la que vivim des de fa més 

d’un any.Com millorar la nostra 

resposta davant una probable 

repetició? 

Els colors de la neu. Carme Junyent i Pere 

Comelles 

Lingüista i traductor s’uneixen en 

aquest assaig sobre les relacions 

entre les llengües, les persones i 

l’ambient, en un estudi més 

antropològic que lingüístic. 

 

NARRATIVA 

 

Llum de febrer. Elizabeth Strout 

L’autora repren el seu emblemàtic 

personatge, la mestra Olive 

Kitteridge, en aquest relat coral. En 

aquesta ocasió l’enfronta a la seva 

vellesa i a la seva relació amb els 

altres. 

Sira. Maria Dueñas 

Una altra autora que repeteix 

protagonista: la Maria Dueñas 

torna al personatge de la 

modista espia que la va donar a 

conèixer. Noves aventures a 

Espanya i Tànger a la 

postguerra. 

Les closques. Laia Viñas 

Una jove veu de la narrativa 

catalana que s’estrena amb 

aquesta saga familiar que li ha 

valgut el Premi Documenta. Una 

història intensa i un punt fosca. 

 

A la recerca de la felicitat. Douglas Kennedy 

Una novel·la de matrimonis infeliços 

i relacions complicades situada a 

Nova York en els anys 50 del segle 

XX. Soldats que tornen de la 

guerra, sortida de la depressió, etc.  


