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13 y 27 de novembre

El meu germà i jo vam haver de fer-nos càrrec de l'Univers,
ja que un matí sense avisar, poc abans de l'alba, pare va
lliurar el seu esperit. Les seves despulles crispats en un
mal del qual només quedava l'escorça, els seus decrets de
sobte convertits en pols, tot això jeia allà a la cambra des
del qual el pare encara la vigília ens ordenava tot.

Londres, setembre 1785. Un dels capitans de
l'armador Jonah Hancock crida amb urgència a la seva
porta al mig de la nitper comunicar-li la increïble
noticia que ha venut el seu vaixell a canvi de una cosa
sorprenent: el cos dissecat d'una petita sirena.



4 y 18 de desembre

15 y 29 de gener

Un tramvia anomenat Desig va ser el segon gran
triomf de l'autor. La seva embogida heroïna,
Blanche  Dubois, atrotinat símbol de les senyorials
tradicions del sud, s'enfronta, sense acceptar-la, a la
peremptòria adaptació als nous temps representada
per la seva germana i el seu rudimentari marit.

En els barris, en cada carrer, es pressent la calma que
antecedeix a la tempesta. Les bandes imposen la seva
llei en cada districte. Els Abandonats és una d'elles, la
més insignificant, però tot canvia quan troben a  Kemi,
una esclava que fuig de síndics i sacerdots amb un
secret i l'ombra de la mort a coll. Unir-se a la seva
desesperada fugida serà l'única manera per a aquests
miserables  pandilleros  de donar amb una sortida, un
futur que mai van tenir en una ciutat que mai els va
voler i que ara s'enfonsa sota els seus peus descalços.



12 y 26 de febrer

11 y 25 de març

Durant la guerra dels Sis Dies, la jove  Orah  està
tancada amb  Avram  i  Ilan  en el pavelló d'un hospital
de Jerusalem. Els tres pateixen una malaltia
infecciosa i ningú pot visitar-los. En aquest ambient
d'aïllament neix una amistat peculiar, que acabarà
uns anys més tard amb el matrimoni de Orah i Ilan i el
naixement d'Adam i Ofer.

Un inspector de policia arriba a una ciutat de
províncies per a investigar un horrible crim.
Obsessionat per trobar a l'assassí, comença una
cerca acèrrima, portat per la creença que pot
detectar en el responsable un senyal de la seva
maldat, un tret que el distingeixi entre la població,
alguna cosa en la seva mirada que reveli la seva
naturalesa atroç.



8 y 22 de abril

6 y 20 de maig

Tornar a l'al·lucinada ciutat de Santa María,
emprar-se en la drassana de Petrus i enamorar
a la filla d'aquest és per a  Larsen  l'última
oportunitat de trobar un sentit. No obstant
això, molt aviat dita temptativa es converteix
en una rigorosa farsa: no hi ha res que fer en
una drassana paralitzada i en ruïnes, ni és
possible estimar voluntàriament.

Octubre de 1921. Angelina Beloff, pintora rusa
exiliada a París, enviava una carta més una al seu
amat Diego Rivera, la seva companya des de fa
anys, que va deixar abandonat i va marxar a Mèxic
sense ella.



3 y 17 de junio

Dos germans bessons, idèntics, ja que ningú
els distingeix, són portats per la seva mare a
casa de l'àvia, a la Petita Ciutat, causa de la
fam i als intensos bombardejos a què està
sotmesa la capital. L'àvia té un hort i realitza
tota classes de vendes lucratives, en uns
moments en què les patates valen més que
les joies. Tots la coneixen com la Bruixa.


