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Títol: “Aquesta senzilla paraula” 

Autors/es:  Crowley, Cath 

Editorial: Fanbooks, setembre del 2019 

Signatura:  JN Cro 

Sinopsi:  Aquesta és la història de la llibreria Howling Books, on els 

lectors escriuen cartes a estranys, a amants, a poetes, i les amaguen 

entre les pàgines dels llibres. I és la història d’en Henry Jones i la 

Rachel Sweetie, que van ser bons amics fins que ella se'n va anar a 

viure a prop del mar. Ara la noia ha tornat, treballa a la llibreria, està 

de dol pel seu germà Cal i busca el futur en els llibres que la gent estima i en les paraules 

que deixen enrere. 

 

 

 

Títol: “El Ball de l'esclau” 

Autors/es:  García i Cornellà, Dolors 

Editorial: Bromera, setembre 2019 

Signatura: JN Gar 

Sinopsi:  El jove esclau Heli Siri contempla la ciutat de Tàrraco, una 

de les més importants de l’imperi. Hi arriba amb la companyia de 

teatre a la qual pertany. De camí a la ciutat, conversa amb la Fúlvia, 

una teixidora de lli, àvia de la Valèria, la noia que li canviarà la vida. A 

Tàrraco, l’Heli buscarà fer realitat el seu somni: ser un actor 

reconegut en la ciutat vibrant de final del segle I dC. Però la recerca 

no serà gens fàcil per a un esclau com ell, i haurà d’enfrontar-se a les enveges, les 

amenaces i els càstigs que trobarà pel camí. 
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Títol: “El Río baja sucio” 

Autors/es:  Trueba, David 

Editorial: Ediciones Siruela, octubre de 2019 

Signatura: JN Tru 

Sinopsi:  Dos amics, un riu contaminat i unes vacances que els hi 

canviaran les seves vides.  

“Hi ha un període en la vida en el que s’acaba de crear el caràcter i es 

construeixen els ideals que ens acompanyaran per sempre” David 

Trueba 

 

 

 

 

 

 

 


