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Amb  la música com a  fil conductor.  La noia del 
violoncel és  una  novel∙la  sorprenent  i  màgica, 
que  ens  parla  de  l'atzar,  dels  misteris  que  ens 
depara  la  partitura  de  la  nostra  vida  i  de  la 
certesa que les casualitats no existeixen.
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Nogués,  Jordi.  L'espasa i la llavor.  Barcelona  : 
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L'any  1150,  dotze  monjos  de  l'abadia  de 
Fontfreda  creuen  els  Pirineus  cap  a  la 
Catalunya  Nova.  Els  acompanyen  el  pare 
Esteve,  un  jove  amb  un  cor  i  una  ment 
inquiets, i en Gilabert, un cavaller desenganyat 
de  la  cruel  guerra   on han perdut  la  vida els 
seus  companys.  La  missió  és  fundar  un 
monestir  al  lloc  conegut  com  a  hortus 
populeti. Veurem en aquest  llibre, de manera 
detallada,  les  històries  encreuades  que  es 
produeixen  durant  l'edificació  dels  murs  de 
Poblet .
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