
NOVETATS SETEMBRE 

Títol: Dalva 

Autor/a: Jim Harrison 

Editorial: Errata Naturae, 2018 

Signatura: N Har 

Sinopsis: 

Història d'una dona que per reprendre el control sobre la seva pròpia vida es muda al 
vell ranxo familiar. Té 45 anys i ha tingut una vida repleta d'amants i aventures. Però 
ara comença un viatge que la portarà de tornada al si de la seva família, al record d'aquell noi 

meitat sioux del que es va enamorar en la seva joventut, d'aquell fill mestís que li va ser 

arrabassat en néixer, i del seu besavi, pioner en les Grans Planes, els diaris de les quals 

relaten l'anihilació dels indis. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: El millonario 

Autor/a: Tommy Jaud 

Editorial: Ediciones B, 2012 

Signatura: N Jau 

Sinopsis: 

Simon Peters, un xuleta de trenta anys que viu en Colònia, rondina, s'enerva, 
s'estressa. Fa dos anys que està a l'atur, encara que tots els matins es presenta al seu 
"despatx", un locutori regentat pel seu amic sirià Shahin. Allà inicia la seva peculiar jornada 

laboral, queconsisteix a escriure cartes de reclamació a diverses empreses, segons ell per 

millorar el món, encara que depas rep productes gratis. El que Simon no sap és que el seu 

talent per a la queixa farà d'ell un milionari. 

Consulta’l al catàleg Aladí!. 



Títol: El president ha desaparegut 

Autor/a: Bill Clinton i James Patterson 

Editorial: Columna, 2018 

Signatura: N Cli 

Sinopsis: 

La Casa Blanca és la seu del President dels Estats Units, la persona més vigilada del món. 

Llavors, com pot ser que un president dels EUA desaparegui sense deixar rastre? 
I per què decideix fer-ho? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: El proyecto de mi vida 

Autor/a: Megan Maxwell 

Editorial: Esencia/Planeta, 2018 

Signatura: N Max 

Sinopsis: 

Branon Sivon, amo d'un prestigiós bufet d'advocats de Nova York adora a la seva filla, 

Sharon, a qui ha preparat des de petita perquè es faci càrrec del negoci familiar quan ell 

falti. Però Branon mor inesperadament i Sharon, lluny de sentir-se capaç de prendre les 

regnes delbufet, ha d'afrontar un altre dur revés en trobar una antiga foto seva al costat 

d'una nena amb la qual guarda un gran semblat. Totes les seves sospites queden resoltes 

quan descobreix que ella és adoptada i que l'altra nena és la seva germana. Hanníbal, el 

seu promès, tractarà de convèncer-la que la notícia no surti a la llum per por de que 

perjudiqui les seves aspiracions polítiques. No obstant això, la tenacitat de Sharon 

l'empenyerà a retrobar-se amb la seva germana bessona i amb les seves uns altres dos 

germans. En el camí coneixerà a un home que li farà creure en l'última paraula que el seu 

pare li va murmurar a cau d'orella abans de morir. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 



Títol: El último de los nuestros 

Autor/a: Adélaïde de Clermont-Tonnerre 

Editorial: Roca, 2018 

Signatura: N Cle 

Sinopsis: 

Werner Zilch és un jove i atrevit empresari en el Nova York de principis dels anys setanta 

que busca el reconeixement i l'èxit. Werner va ser adoptat quan era un bebè per una família 

de classe mitjana de Nova Jersey. No sap gens de la seva procedència ni de la seva família 

biològica, però tampoc sembla estar particularment interessat en el tema. Però quan coneix a 

Rebecca, la filla d'una família acomodada i influent de Nova York, s'enamora d'ella 

bojament. El que no sap és que corre el risc de perdre-la tret que descobreixi la veritat sobre 

el seu propi passat. A poc a poc, Werneranirà desentranyant la veritat sobre l'aterridora i 

complexa història dels seus orígens. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: Fariña 

Autor/a: Nacho Carretero 

Editorial: Libros del K.O., 2015 

Signatura: 343.5 Car 

Sinopsis: 

Coca, farlopa, perico, compra, Fariña. Mai Galícia va comercialitzar un producte amb tant 

èxit. Encara que ara sembli un malson llunyà, en els anys 90 el 80 per cent de la cocaïna 

desembarcava a Europa per les costes gallegues. A través de testimoniatges directes de 

capos, pilots de planeadoras, penedits, jutges, policies, periodistes i mares de toxicòmans, 

Nacho Carretero retrata amb minuciositat aquest paisatge criminal. Fariña inclou, a més, un 

repàs inèdit pels clans que segueixen operant avui dia. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
. 



Títol: Fuimos canciones 

Autor/a: Elísabet Benavent 

Editorial: Suma de Letras, 2018 

Signatura: N Ben 

Sinopsis: 

Macarena és assistent d'una influencer de moda. Macarena gaudeix la vida a xarrups i 

intenta ser feliç. Macarena té dues amigues: Adriana i Jimena. Macarena guarda un secret 

que lletreja d'amagat. Aquest secret té tres lletres: L-I-O. Macarena no sap que Leo està a 
Madrid. Macarena tem, Macarena somia, Macarena mestressa, Macarenavola... I en aquest 

joc de la destinació intenta acceptar que el que vam anar no pot ser el que serem... o potser 

sí? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: La felicitat d'un pollastre a l'ast 

Autor/a: Marta F. Soldado 

Editorial: L'Altra Editorial, 2018 

Signatura: N Sol 

Sinopsis: 

La Fina ha aconseguit, per fi, el somni de la sevavida: obrir una perruqueria de barri, que 

seria perfecta sino fos per els rajoles, massa blanques. Passa els hores alegrement pentinant 

els clients i xafardejant,i a casa,la vida avança plàcidament al costat del Paco,el seu home,i els 

seus dues fills,l'Edgar i el Santiago. Però la perruqueria,i la mirada del noi jove i musculat del 

calendari que te penjat a la paret, són només una porta que se li obre a un món inexplorat i 

terriblement atractiu: el món de la Fina i l'oportunitat d'uns dies de solitud fora del seu rol de 

mare i dóna casada que tothora cuina, pentina, escolta i s'ocupa dels que l'envolten. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 



Títol: La novia gitana 

Autor/a: Carmen Mola 

Editorial: Alfaguara, 2018 

Signatura: N Mol 

Sinopsis: 

Susana Macaya, de pare gitano però educada com paya, desapareix després de la seva festa 

de comiat de soltera. El cadàver és trobat l'endemà passat en la Cinquena de Vista Alegre 

del madrileny barri de Carabanchel. Podria tractar-se d'un assassinat més, si no fora pel fet 

que la víctima ha estat torturada seguint un ritual insòlit i atroç, i que la seva germana Lara 

va sofrir idèntica sort set anys enrere, també en vespres de les seves noces. L'assassí de Lara 

compleixcondemna des de llavors, per la qual cosa solament caben dues possibilitats: o algú 

ha imitat els seus mètodes per matar a la germana petita, o hi ha un innocent empresonat... 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: L'hora novena 

Autor/a: Alice McDermott 

Editorial: Minúscula, 2018 

Signatura: N Mac 

Sinopsis: 

Brooklyn, principis del segle XX. Una tarda del mes de febrer, el Jim, un jove immigrant 

irlandès, obre l’aixeta del gas al seu pis. Quan l’Annie, la seva dona, torna a casa, hi ha una 
explosió. Després de l’incendi, una monja s’ocupa de tot: de l’enterrament del Jim, però 

sobretot de l’Annie, que està embarassada. Treballant a la bugaderia del convent, l’Annie 

veu créixer la seva filla Sally i deixa 
enrere la recança. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
. 



Títol: Muerte contrarreloj 

Autor/a: Jorge Zepeda Patterson 

Editorial: Destino, 2018 

Signatura: N Zep 

Sinopsis: 

Marc Moreau és el segundón d'un equip de ciclisme que competeix en el Tour de França, i el 

responsable que Steve Panata, membre del seu equip, sigui un dels ciclistes de major èxit del 

moment. Panata és un estel mundial i un dels favorits per guanyar la propera edició del Tour 

de França. Solament hi ha un problema: algú està tractant d'eliminar als aspirants més 

prometedors per fer-se amb el mallot groc. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
. 

Títol: Seremos recuerdos 

Autor/a: Elísabet Benavent 

Editorial: Suma de Letras, 2018 

Signatura: N Ben 

Sinopsis: 

Macarena ha aconseguit posar la seva vida i el seu treball en ordre. Macarena creu que 

Candela és l'ajudant que necessita. Macarena comença de nou. Leo segueix present...com a 

amic. I mentre Macarena vola... Jimena s'obsessiona amb el passat de Samuel... Adriana no 
pot seguir lluitant contra ella missa... Perquè les cançons que vam ser es converteixen en 

passat. Perquè els records que serem són el futur. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 



Títol: Susqueda 

Autor/a: Miquel Fañanàs 

Editoirial: Columna, 2018 

Signatura: N Fañ 

Sinopsis: 

Què passaria si un dia, aigües amunt del riu Ter, la presa de Susqueda comencés a 
esquerdar-se? Fins a on arribaria el nivell de l'aigua si els milions de metres cúbics 
del pantà, el més gran de les conques internes, esberlessin el formigó? Amb el perill 

imminent d'un esfondrament, hi hauria temps per evacuar la gent de les poblacions 

afectades? L'Oriol Rovira, un periodista mig retirat i en crisi, consignarà en un blog tot 

aquest desgavell i contraposarà la veritat del perill imminent a la tranquil·litat que intenta 

oferir la versió oficial sobre el que està passant. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: Vuelo a Canadà 

Autor/a: Ishmael Reed 

Editorial: La Fuga, 2018 

Signatura: N Ree 

Sinopsis: Guerra civil nord-americana. Raven Quickskill s'ha donat a la fugida. Ha 
escapat al costat de 40s i Stray Leechfield de la plantació de l'amo Swillie. Diuen que han 

contret la drapetomanía, una malaltia mental que genera un irrefrenable desig de llibertat 

entre els esclaus. Ara l'amo Swillie els vol de tornada i para això ha reclutat als millors 

rastrejadors de Nebraska. L'objectiu de Raven és arribar a Canadà, on finalment l'amo no 

podrà aconseguir-ho. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 



 

Títol: Y de Yesterday 

Autor/a: Sue Grafton 

Editorial: Tusquets, 2018 

Signatura: N Gra 

Sinopsis: 

Al 1979, en 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, en 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. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
. 
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