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Gener · Arthur Conan Doyle (Regne Unit)| Les aventures de Sherlock Holmes. Relats I  (384 pàg.) dilluns 29 gener, 

19:30h EDICIONS VIENA 

Un conjunt de dotze relats que ens situen a l’inici del cànon holmesià. El primer dels relats que s’apleguen en aquest volum, «Escàndol 

a Bohèmia», va aparèixer a The Strand Magazine el juliol del 1891 i va catapultar a la fama el personatge de Sherlock Holmes. A mesura 

que les aventures d’aquest detectiu es van anar escampant per la societat, algunes vides van canviar, començant per la de l’escriptor 

que el va crear, però també la de milions de lectors que, des d'aquell moment i fins ara, no han deixat d'admirar les enlluernadores 

deduccions del detectiu més famós de la literatura. Al final d’aquesta edició hi ha dos articles: el primer versa sobre la traducció de 

Sherlock Holmes i un últim “Gabinet de curiositats Holmesianes” escrit pel traductor d’aquest volum.  

 

Febrer · KAZUO ISHIGURO (japonès/anglès) No em deixis mai (320 pàgines) dilluns 26 febrer, 19:30h 

La Kathy, la Ruth i el Tommy reben una educació especial a Hailsham, una exclusiva escola privada anglesa. En règim d'interns i 

allunyats de qualsevol nucli urbà, els alumnes són tractats amb gran amabilitat  i reben un educació exquisida on es fomenta, per 

exemple,  la creativitat artística.  Un cop acabada la formació, els alumnes viuen amb una independència relativa, ja que continuen 

sent tutelats per un adult que els fa arribar allò que necessiten. Quan ja arriba a la trentena, la Kathy rememora la seva infantesa,  la 

dels seus amics i l'obscur secret que s'amagava darrere la façana de Hailsham.  Serà a través d'aquest aflorar dels records que ella, la 

Ruth i el Tommy s'enfrontaran a la veritat sobre aquella etapa de la seva vida però també sobre el seu present i el seu futur.  

Març · JESSIE BURTON (Regne Unit) La musa (425 pàgines) dilluns 26 març, 19:30h 

Quan Odelle Bastien arriba a Londres des del seu Port of Spain natal, no sap fins a quin punt li canviarà la vida. La feina com a 

mecanògrafa a la galeria d’art Skelton la satisfà, però, al cap de poc temps, un quadre misteriós lliurat a la galeria per fer-ne la taxació 

provocarà un gir dramàtic en el curs dels esdeveniments. Una obra atribuïda a Isaac Robles –un pintor enigmàtic que va combatre el 

feixisme abans de la Guerra Civil espanyola i que va morir en estranyes circumstàncies– que podria il·luminar molts dels clarobscurs 

existents sobre el seu autor, si és que no en traça de nous. Seductora, estimulant i plena de suspens, una novel·la evocadora sobre la 

llibertat, la passió i el destí en la qual les dones es revelen com les veritables protagonistes de la història. 
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