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Recomanem..
Paseador de perros
Sergio Galarza
Candaya
Aquesta és la
història d’un tour de
force pels carrers de
Madrid i les rodalies, una novel·la
sobre tot allò que
no es veu en les
postals turístiques
i que queda com amagat als ulls
dels visitants; el relat d’una vida
contaminada per l’odi i la desesperança, però on també hi ha lloc
per als sentiments, per les emocions i per a la música.
L’autor salva de l’anonimat les
tragèdies i els plaers d’una ciutat
plena de vida, de moviment, que
té molt per dir. ■

Sang Vessada
Asa Larsson
Edicions Columna
Després de l’èxit obtingut amb
Aurora Boreal, ens
arriba la segona
aventura de l’advocada Martinsson. Aquest cop no
serà un sacerdot la víctima sinó
una religiosa, però l’escenari continua essent el mateix: Kiruna, al
Cercle Polar, el lloc de naixement
de l’autora. Larsson aprofita el
rerefons de la novel·la per donar
una ullada al fenomen del fanatisme religiós. Larsson descriu la
vida quotidiana d’un lloc que sembla no importar a ningú, dibuixant
el gran contrast que existeix entre
la Suècia urbana, simbolitzada per
Estocolm, i l’altra Suècia, la rural i
primitiva, la d’aldees allunyades i
sinistres mons ocults. ■
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Amor en minúscula
Francesc Miralles
Vergara
Imbuït de l’esperit de les obres
d’autoajuda psicològica que, fins fa
relativament poc,
escrivia, Miralles
ha construït aquesta novel·la de to
vitalista que aprofundeix en la
màgia d’aquelles petites i quotidianes coses que gairebé ens passen desapercebudes. La història
gira al voltant d’en Samuel, un professor de filologia alemanya, que
viu tancat en una bombolla de solitud. El seu món, hermètic, comença a esquerdar-se el dia que un gat
de carrer entra a casa seva, fent
canviar la seva vida per complet. ■

After dark
Haruki Murakami
Tusquets
Un relat fantàstic
on es combina de
forma
magistral
irrealitat, desolació, solitud, actituds absurdes i d’altres totalment
racionals. Personatges que es
mouen en un temps, entre la 1 i
les 7 de la matinada, en què tots
dormen i res és predible. ■

■

Èlia Portus Torrents

McFly

MCFLY és un grup de pop-rock britànic que
va començar la seva carrera musical l’any
2002, com a teloners de BUSTED, un altre grup.
Al 2004, van editar el seu primer àlbum,
Room on the 3rd floor, amb el qual van arribar al #1 al Regne Unit. Un any més tard, van
treure el seu segon álbum Wonderland i un
DVD de la seva primera gira per Anglaterra.
Han editat tres àlbums més, Motion in the
ocean, All the greatest hits, un recopilatori de
tots els seus èxits, i el més recent,
Radio:Active (2008).
Els nois de MCFLY han probat sort en el món
del cinema i s’han interpretat a ells mateixos
en la comèdia “Devuélveme mi suerte”
(2006), amb la Lindsay Lohan i el Chris Pine.
Han col·laborat també en la banda sonora de
“Noche en el museo” i sempre que poden
participen en actes benèfics.
Aquest any treuran el seu cinquè àlbum, el
segon amb la seva pròpia discogràfica (SUPER
RECORDS). Encara que el grup no és molt conegut a l’Estat espanyol, té molt de renom
arreu del món.
Podeu trobar més informació sobre MCFLY
a http://www.mcflyofficial.com/ i a
http://www.mcflyofficialspain.es/

