
Cabré,  Jordi.  Digues un  desig.   Barcelona  : 
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Un escriptor  famós descobreix que el  llibre més 
venut  del  dia  de  Sant  Jordi  és  la  seva 
autobiografia. Però ell no l'ha escrit, tot  i que el 
seu nom apareix a la coberta. Qui l'ha suplantat? 
Per què? I què hi diu? Quins secrets revelarà?
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Solsona,  Ramon.  Disset pianos .   Barcelona  : 
Proa, 2019       N(SOL)DIS

"No  malvenguis  els  pianos"  són  les  últimes 
paraules d'en Péter, un  restaurador de pianos 
d'origen  romanès  que  s'ha    mort 
sobtadament. A pesar de  tractarse d'un món 
que  li  és  del  tot  desconegut,  la Mei  decideix 
tirar  l'encàrrec  endavant  tota  sola.  Però  el 
determini  va  per  una  banda  i  la  realitat,  per 
una  altra.  No  comptava  que  la  botiga  de 
pianos  seria  l'escenari  de  tantes  situacions 
imprevistes  i  d'una  desfilada  de  personatges 
de tota mena.
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