CARRILLO, MÓNICA. Olvidé decirte quiero. Barcelona: Planeta,
2016. N Car
Tras sufrir un terrible accidente de coche, en la difusa línea que
separa la vida de la muerte, a Malena se le aparecen todas las
palabras que se quedaron sin decir: palabras de amor, de perdón, de
amistad, de reconocimiento…
Por su mente desfilaron todos sus amores, los felices y los fallidos:
aquel que la hizo sufrir, aquellos otros que le sirvieron para olvidar y
su amor actual, a quien tanto debe y de lo cual hasta ahora no se
había dado cuenta; su mejor amiga, a la que olvidó decir «te quiero» antes de que se
fuera; su familia y, sobrevolándolo todo, el personaje de su perrita Mia, una figura
entrañable, divertida y sorprendente que conseguirá encauzar el destino de Malena para
que nunca más olvide decir «Te quiero».

DICKER, JOËL. El llibre dels Baltimore. Barcelona: La Campana,
2016. N Dic
Fins al dia del Drama hi havia dues famílies Goldman: els Goldman de
Baltimore i els Goldman de Montclair. Els Goldman de Montclair, on
neix en Marcus, són una família de classe mitjana normal i corrent,
però els de Baltimore són molt diferents: tot els somriu, són uns
triomfadors, viuen en una casa impressionant en un barri ric de la
ciutat i irradien magnetisme per tots costats. En Marcus passa sempre
el Nadal i l’estiu a casa dels tiets, que per a ell són la viva imatge de la
felicitat. Però un dia aquell món es fa miques per sempre més. Vuit anys després del
Drama, en Marcus Goldman, que ja és un escriptor famós, decideix explicar la història de
la seva família. Mentre desgrana els seus records d’infantesa, en Marcus rememora la
vida i el destí dels Goldman de Baltimore i la fascinació que sentia per ells. Des del
Drama, des que la brillantor dels Baltimore es va apagar, en Marcus no ha deixat de ferse aquesta pregunta: ¿què els va passar, realment, als Goldman de Baltimore?

ESTEL SOLÉ. Si no puc volar. Barcelona: Rosa dels Vents, 2016. N
Sol
L'Ànnia té gairebé quaranta anys, és periodista, però treballa passejant
els gossos d'un grup de veïnes pijes. S'està engreixant a marxes
forçades i continua portant calces amb dibuixets com quan era
adolescent. La seva vida és un desgavell. Després de divorciar-se a
causa dels seus problemes d'infertilitat, s'instal·la a casa del seu avi;
l'únic home amb qui realment pot conviure. En una de les caixes del
trasllat descobreix un secret molt ben guardat: la mentida més gran que el seu exmarit li
ha amagat fins ara. El retrobament amb el seu millor amic Max, que ha tornat de Londres
per passar uns dies, capgira del tot la seva existència.

JAMES, HENRY. Los Papeles de Aspern. Barcelona: Alba, 2016. N
Jam
Un joven crítico y editor fascinado con la obra del difunto poeta
Jeffrey Aspern se entera de que Juliana Bordereau, una de sus musas,
vive aún, anciana y aislada, en un palazzo veneciano.
Convencido de que conserva cartas y material inédito del poeta, se
acerca a ella camuflando sus intenciones y consigue que lo acepte
como inquilino.

PALOMAS, ALEJANDRO. Un Perro. Barcelona: Destino, 2016. N Pal
Sentados en una cafetería una tarde de principios de verano, Fer y su
madre, Amalia, esperan una llamada que no llega. Durante las horas
siguientes, Fer hará lo imposible por ocultar lo que se esconde tras esa
temida llamada que puede hacer añicos la calma que se ha instalado en
la familia desde que, siendo apenas un cachorro, R llegó a su vida. Pero
quizá esa calma sea más precaria de lo que parece. Cuando el teléfono
por fin suena, la noche traerá consigo una inesperada compañía, y con
ella llegarán un torrente de confesiones, verdades que quizá no lo eran
tanto y las cinco letras de un nombre que, tirando del álbum familiar, Fer deberá
atreverse a invocar para que la vida vuelva a mostrarle, a él y a los suyos, su mejor
versión.
Un perro no es solo el retrato del fascinante vínculo entre un hombre y su perro, sino
también un remolino de emociones en el que confluyen una mirada tierna y cruda al
universo familiar y un homenaje al amor en todas sus manifestaciones.

PASQUAL I ESCRIVÀ, GEMMA. Xènia, tens un WhatsApp.
Barcelona: Barcanova, 2014. JN Pas
Estàs pendent tota l'estona del mòbil? Aguantes la respiració fins que
no reps una resposta? Prioritzes un missatge de WhatsApp a qualsevol
altra cosa?
La Xènia ho fa. Mira la pantalla totalment hipnotitzada. L'aparell li
indica que en Carles està en línia. Espera impacient perquè aparegui a
la part superior de la pantalla el gerundi del verb escriure. Li sembla
sentir les campanetes. De tant que ho desitja, les té ficades al cap. No està boja, és amor,
un sentiment nou per a ella, que tan aviat li fa volar mil papallones a l'estómac com la
turmenta. En la seva vida res no és el que sembla, però ella, que sempre es queixa del
final de les pel·lícules, aquesta vegada, que és la protagonista, està ben decidida a triar el
final… O potser ho faràs tu?

ROWELL, RAINBOW. Enlazados. Madrid: Alfaguara, 2016. JN Row
«Hola, soy el tío que lee tus mensajes y, por cierto, me he enamorado
de ti...» Beth y Jennifer trabajan en el departamento de redacción de
un periódico. Son inteligentes, divertidas y muy buenas amigas, y
suelen escribirse correos en los que discuten aspectos de sus vidas
personales, pero lo que no saben es que un compañero de trabajo
también los está leyendo. Lincoln O'Neill es el tipo que lee los correos.
Ese es su trabajo en la empresa. Debería haberlas advertido la primera
vez que transgredieron las normas, pero las dos parecen tan majas...
Le gustan, le gustan mucho, sobre todo Beth. ¿Podrías enamorarte de alguien a quien no
has visto nunca?

NOVEL·LA JUVENIL

BLUE JEANS. Tan senzill com fer-te un petó. Barcelona: Columna,
2016. JN Blu
Segona novel·la d’una nova trilogia signada per Blue Jeans, l’autor de
la sèrie més venuda de literatura juvenil romàntica.
El David, l’Elena, l’Òscar, l’Iria, el Julen, el Manu, l’Ainhoa i el Toni, els
nois del passadís 1B, tornen a la residència Benjamí Franklin després
de les vacances de Nadal. Amb ells, també les noves parelles: el David i
l’Elena, la Marta i el Martín, que segueixen endavant amb la seva
relació. Però no hi són tots, falta la Nicole, que va haver de marxar a València amb la
seva família, després de sofrir una agressió xenòfoba a l’Starbucks on treballava. Els nois
la troben molt a faltar i ella desitja tornar, però la seva família no vol ni sentir parlar del
tema; encara tenen por pel que va passar. Encara que aparentment tot segueix igual, els
nois s’enfrontaran en aquest nou trimestre a les més dispars situacions...
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