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LECTURA

Màgia, secrets, un
amor i una traïció
Una història de la lleidatana Laia Soler

NOVEL·LA ROMÀNTICA. La jove periodista lleidatana Laia
Soler, bloguera especialitzada en literatura juvenil, acaba
de publicar la seva tercera novel·la, Nosotros después de
las doce (Puck/Ed. Urano), una
història escatxigada de màgia que
arrossega el lector per les turbu-
lentes aigües de la memòria, el
dolor i l’amor per tal de reflexi-
onar sobre tot allò que ens uneix,
ens separa i ens fa créixer com
a persones. La protagonista de
la novel·la, Aurora, viu a Valira, un
poblet a les muntanyes en el qual,
segons la llegenda, la màgia i la
sang de les fades encara corre per
les venes dels seus habitants. La
vetlla de Sant Joan, la nit més mà-
gica de l’any, la millor amiga de l’Au-
rora, Erin, torna a Valira després
d’un parell d’anys d’absència. I amb
ella també torna el Teo, el seu germà bessó, la presència
del qual l’Aurora prefereix evitar. Però ella aviat descobreix
que el Teo que té davant ja no s’assembla al noiet que
recordava. I quan els més poderosos sentiments suren
entre els dos, cau sobre l’Aurora una ombra de dubtes l’ori-
gen dels quals no es poden explicar. Una història farcida
de secrets, trobades inesperades, un amor i una traïció.

‘Nosotros
después de
las doce’ és
la tercera
novel·la ja de
la periodista i
bloguera Laia
Soler

PISTESLLIBRES

7 DONES
Lydie Salvayre (Pagès Editors)

NO FICCIÓ. Traducció al català d’aquesta
obra publicada el 2013 per l’autora fran-
cesa guanyadora d’un premi Goncourt, filla
de pare andalús i mare catalana. Salvayre
reviu l’experiència que van significar per
a ella les obres de set escriptores que han
estat decisives en la seva vida: des d’Emily
Bronte fins a Virginia Woolf, passant per
Djuna Barnes, Sylvia Plath, Colette, Marina
Tsvetàieva i Ingeborg Bachmann. Set dones
per a qui la vida fou una lluita per escriure.

MEMÒRIES D’UN PAPILLON CATALÀ
Gabriel Molins i Puigdollers, edició de
Josep Piquer (Llibres de l’Índex)

BIOGRAFIA. La vida durant el primer terç
del segle XX de Gabriel Molins i Puigdo-
llers no té res a envejar a la del protago-
nista de la famosa pel·lícula Papillon. Insub-
mís a l’exèrcit espanyol, acaba a les presons
franceses acusat d’espiar per a Alema-
nya durant la I Guerra Mundial. Condemnat
a treballs forçats a la Guaiana francesa, fuig
a través de la selva i arriba anys després
a Nova Orleans. Una aventura de cine.

RUTES AMB NENS. PIRINEU CATALÀ I AN-
DORRA
Noel Arraiz i Águeda Monfort (Xplora)

GUIA. Una cuidada selecció de 26 rutes
per descobrir alguns dels paratges més sor-
prenents i accessibles d’Andorra i el Piri-
neu i Prepirineu català en companyia dels
més petits de la casa. Excursions senzi-
lles per a tota la família amb les quals des-
cobrir els extraordinaris tresors paisatgís-
tics i culturals d’aquestes terres, amb plànols
i descripcions, més de 300 imatges a color
i dotze fitxes amb jocs de natura.

LA FILLA DEL NORD
M. Dolors Millat (Proa)

NOVEL·LA. La Berthe deixa Nova York i
la llibreria on treballava i busca el seu lloc
al Canadà de la infantesa, primer a Mont-
real i després a la reserva índia d’Uashat,
on es retroba amb Maikaniss, el seu amic
d’infantesa, ara convertit en un activista dels
drets dels indígenes. El periple geogràfic
de la Berthe serà també una recerca per-
sonal amb moltes trampes i grans satisfac-
cions. En definitiva, una història de coratge,
amors i desamors.
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