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El pes de la neu 
Guay-Poliquin, Christian 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00552114 
 

En una regió boscosa i remota, aïllada per una apagada elèctrica 
general i un hivern d'intenses nevades, un jove es recupera d'un 

greu accident de trànsit.  
La seva vida ha quedat a càrrec d'en Matthias, un home taciturn que 

accepta tenir cura d'ell a canvi d'avituallament i la promesa d'una 
plaça en el primer comboi de tornada a la ciutat, a la primavera, on 

l’espera la seva dona malalta.  
Retinguts per l'hivern implacable, hauran d'afrontar junts el fred i 

l'avorriment mentre la seva relació es mou entre la desconfiança i la 
necessitat que tenen l'un de l'altre per sobreviure.  

Una exploració hipnòtica sobre l'aïllament i la privació, un relat 
incisiu i un himne a la resiliència que pren forma de thriller 

psicològic. 
 

 
 
 

 
Petó ferotge  
Roberto Saviano 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00473962 
 
Retrat d’una generació d’adolescents temeraris que 
ambiciona destronar les dinasties de la Camorra. 
Assistim a l’ascens del Maraja, les guerres dels clans pel 
control del negoci de la droga, la presència de bandes de 
gitanos, xinesos i albanesos, els tentacles del crim 
organitzat que s’estenen cap al nord d’Itàlia, les 
venjances, les traïcions...  
De nou topem amb Nàpols, la ciutat devastada per la 
màfia, i amb aquests joves que somien amb cotxes de 
luxe, armes, sexe, cocaïna i violència que engendra més 
violència. És la realitat, plasmada per un cronista 
imprescindible de la descomposició moral i social del sud 
d’Itàlia en mans dels clans mafiosos. 



 En aquest món, per un moment, som grandiosos   
Ocean Vuong 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00473980 
 

Un llibre bellíssim i veraç, inspirat en les vivències de l’autor, que 
combina moments d’una gran cruesa amb d’altres d’una tensió subtil i 

elusiva.  
Ocean Vuong ha escrit una primera novel·la en què la literatura es 

converteix en una precisa eina d’evocació, descobriment i exploració 
per narrar el pas de l’adolescència a la maduresa.  

Un fill escriu una carta a la seva mare, que no sap llegir. La carta és, en 
realitat, un examen de consciència, un repàs dels elements que han 

anat formant la seva identitat: com a fill d’una família de vietnamites 
que van fugir del seu país cap als Estats Units i com a jove que 

descobreix i assumeix la seva homosexualitat.  
Una petita obra mestra..., valenta, reveladora i extraordinària. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atrapa la llebre 
Lana Bastašić 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00551966 
 
Després de dotze anys sense saber res l’una de l’altra, la 
Sara, que ha emigrat a Dublín i viu allunyada dels 
fantasmes del passat, rep una trucada de la Lejla, que li 
demana que torni a Bòsnia i l’acompanyi a buscar el seu 
germà, desaparegut durant la guerra. 
Juntes aniran amb cotxe de Mostar a Viena en un viatge 
que, més que un retrobament inofensiu entre dues 
velles amigues, serà un camí a un cor de les tenebres 
profundament balcanitzat. 
Una novel·la brillant i devastadora que, amb un 
llenguatge subtil i autèntic, retrata la relació complicada 
entre dos personatges inoblidables i ens mostra, sense 
por dels tabús, com els traumes dels conflictes ressonen 
al llarg dels anys.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00473980
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00551966


La psicòloga  
Helene Flood  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474443 
 

Una parella en la trentena se’n va viure a la casa on havia viscut 
sempre l’avi d’ell, que és on tristament l’han trobat mort. En Sigurd és 

arquitecte i decideix remodelar-la poc a poc però sembla que les obres 
no s’hagin d’acabar mai i hi viuen amb tot una mica a mitges.  

I la Sara és psicòloga i rep els seus pacients a casa...  
Un divendres ell marxa a passar el cap de setmana fora i ella preveu 

dos dies de sèries i lectura, però misteriosament el Sigurd desapareix. 
A l’angoixa creixent de no localitzar-lo s’hi afegeix que fets estranys 

comencen a passar a la casa: objectes que desapareixen i tornen a 
aparèixer al seu lloc, sorolls inexplicables...  

Què passa quan descobreixes que el teu company t’ha mentit? I si a 
més, no el pots localitzar per demanar-li explicacions?  

Un thriller immersiu i absorbent. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La família Aubrey 
Rebecca West 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00518248 
 
La vida de la família Aubrey és sempre al caire del 
desastre gràcies al do per a la inestabilitat de la figura 
paterna, en Piers, periodista i escriptor de cert prestigi, 
però amb una tendència perillosa a malgastar els diners. 
Tanmateix, aquesta vegada la fortuna els somriu, ja que 
ha trobat feina als suburbis de Londres. Sembla que això 
allunyarà els Aubrey, si més no temporalment, de 
l'escàndol i la constant amenaça de ruïna. A l'altre costat 
de la balança hi ha la Clare, la senyora Aubrey, antiga 
pianista d'un talent enorme, que va renunciar a la 
carrera professional per dedicar-se als fills: les bessones 
Mary i Rose, amb aptituds musicals; en Richard Quin, el 
més petit, adorable; i la Cordelia, la gran... 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474443


 Gina  
Climent Huguet, Maria 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00551089 
 

Que la vida va de debò la Gina ho descobreix de cop: encara té 
l’adolescència a prop, i l’edat adulta, amb tots els compromisos, li 

cau molt lluny.  
Però un dia es desperta amb una sensació estranya al cos i després 

de mesos de proves, li cau a sobre un diagnòstic mèdic greu i 
inesperat.  

I necessita començar a prendre decisions. 
Escrita amb delicadesa i molt sentit de l’humor, i amb una 

profunditat sorprenent i il·luminadora, és una novel·la original i 
poderosa, plena d’una vitalitat molt contagiosa. Té una bellesa 

estranya, una lleugeresa profunda, una llengua genuïna i un humor 
alliberador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Els camins de la Rut 
Lluís-Anton Baulenas 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00418904 
 
La Rut ha dut una vida errant, de mare soltera, pautada 
per unes relacions amoroses intenses i poc duradores.  
La Rut condueix una grua, que li serveix per treballar 
eventualment en feines que semblaven reservades als 
homes i també per viatjar, qui sap si per fugir de 
qualsevol temptació de “domesticar-se”.  
Arran de la seva mort accidental, a l’edat de quaranta- 
quatre anys, la filla s’interroga sobre la Rut, que li serveix 
de referència i de contrapunt a l’hora de trobar el seu 
propi camí.  
Una novel·la vibrant en què la jove Rutona reconstrueix la 
trajectòria de la seva mare, amb qui ha tingut una vida 
lliure i intensa. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00418904


 Banderes dels altres 
J. N. Santaeulàlia  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00405231  
 

Retrat d’una societat que intenta deixar enrere les ferides del 
conflicte bèl·lic, retrobar-se i redreçar-se.  

Entre 1936 i 1975, diverses nissagues familiars trenen les seves vides, 
tot i l’antic enfrontament a causa de la guerra.  

Seguim al petit de tres germans orfes d’una família republicana de 
Banyoles, en Jepi Gual que aviat deixa els estudis per treballar en un 

taller, lloga una barraca prop de l’estany on bull pells per fer-ne cola i 
crea una petita empresa que amb els anys es convertirà en una 

pròspera fàbrica.  
Finalment, en Jepi acaba casant-se amb el seu amor infantil, la filla 

d’un propietari que havia estat a l’altre bàndol.  
Venjança i reconciliació, amor i odi, sacrifici i triomf, però, sobretot, 

la força dels somnis. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crim a la botiga de joguines 
Edmund Crispin 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474450 
 
Una nova aventura, delirant i divertida, d'un dels pares 
de la novel·la de detectius clàssica. 
Avorrit d'una existència plàcida, el poeta Richard 
Cadogan marxa a Oxford a buscar la inspiració perduda. 
Quan hi arriba, ja de nit, troba una botiga de joguines 
oberta i, a dins, el cos sense vida d'una dona. En tornar-hi 
més tard amb la policia, la botiga i la dona s'han esfumat.  
Només hi ha una persona capaç d'esbrinar què ha passat: 
el seu antic company d'universitat, Gervase Fen, ara 
catedràtic de llengua i literatura, a més de detectiu 
aficionat. Gervase sap que la veritat sovint és més 
estranya que la ficció i sempre està disposat a abandonar 
els seus alumnes per una investigació...  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00405231

