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Totes aquestes lectures les trobaràs a l’E-biblio 
 
 
 

El primer capità 
Enric Calpena 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556971 
 

Una novel·la que ressegueix la història de Catalunya de principis del 
segle XX i els inicis del Barça.  

Barcelona, tardor de 1898. Un jove suís, Hans Gamper, arriba a 
l’estació de França. Per primera vegada en molt de temps se sent 
feliç. La ciutat bull d’activitat i com ha trobat feina de comptable, 

decideix quedar-se. Només troba a faltar una cosa: l’esport. Ell era 
campió de futbol a Suïssa. Aquesta nova pràctica anglesa, tan de 
moda a Europa, no acaba de quallar a Barcelona. Però la il·lusió i 
determinació d’en Gamper per formar un bon equip no té límits.  

I el novembre del 1899 el Foot-Ball Club Barcelona queda constituït.  
Més que un club, esdevé un espai de llibertat i democràcia i amb el 

temps, condensarà somnis, il·lusions, crispacions i decepcions de tot 
un país.  

 
 
 

 
 
Mar d'estiu. Una memòria mediterrània 
Rafel Nadal 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00552058 
 
Nadal ret homenatge a la mar de la seva infantesa i 
joventut en un llibre dividit en tres parts.  
A la primera, l'autor parla de perquè la Mediterrània, 
què és i quin significat té el mar per a ell.  
En la segona, relata els seus viatges pel Mediterrani: 
Stromboli, Icària, Hidra, Portlligat...  
En la tercera i última part del llibre, l'autor narra el 
retorn, una reflexió sobre l'experiència del viatge i el 
paper que ha tingut la Mediterrània en la història i el 
desenvolupament de la cultura occidental. 
Una aproximació sentimental al Mediterrani, als petits 
plaers de la vida, i una invitació a observar i descobrir 
les històries dels llocs i de les persones que l'habiten. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556971


Alliberament 
Imogen Kealey 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561683 
 

Una novel·la fascinant inspirada en la increïble història real de 
l'heroïna més important de la Segona Guerra Mundial. 

Marsella, 1943. El “Ratolí Blanc” és el nom que la Gestapo ha donat a 
un dels membres de la Resistència més difícils d'atrapar, la 

Nancy Wake. 
 Quan el seu marit és capturat i torturat pels nazis, la Nancy ha 
d'escapar a Gran Bretanya. Però la seva obstinació per salvar a 

l'home que estima i contribuir a canviar el sentit de la guerra, la fan 
superar qualsevol obstacle.  

Formada com a espia, liderarà com a comandant un grup 7.000 
homes en la seva lluita incansable contra els nazis.  

Per als aliats, una dona enamorada. Per als nazis, una ombra. Per a la 
història, una llegenda... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escac al destí 
Lluís Llach 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00559940 
 
Assassinats, conxorxes polítiques, eclesiàstiques, i 
nissagues maleïdes en una intriga palatina del fictici 
regne de Magens. 
La reina Bal de Guifort, segona esposa del rei Ebrart 
d'Albir, ha estat assassinada i cal designar el successor al 
tron. El candidat natural és el fill gran el príncep Jan, 
però hi ha qui pensa que està més preparat el seu 
germà, el príncep Inian. Hi ha encara un germà més gran 
descartat, el prevere Orenç, fill bastard d'Ebrart (la seva 
mare va ser la primera esposa del rei, destronada i 
desterrada) i canonge de la Reial Capella Castell, 
residència de la família reial. Orenç serà l'encarregat 
d'investigar la mort de la reina a petició del rei. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561683


Ballaven el black bottom  
Joan Rendé 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540397 
 

Als anys 20 i 30, la modernitat passava pels balls nord-americans, el 
culte al cos, els líders carismàtics i els uniformes: una combinació 

perillosa. A finals de la dècada de 1920, els Masdéu viuen acomodats 
en la dictadura de Primo de Rivera. Són catalanistes moderats, amb 

un negoci de transport entre el port i les fàbriques del Poblenou. 
Barcelona bull d’activitat.  

En Joan Masdéu té el somni de ser mariner militar. Com tants joves 
del moment, sent l’atracció per la modernitat, pel jazz, per 

l’entrenament físic, pels uniformes, pels grans líders i les solucions 
dràstiques. També passa moltes hores amb els amics, ballant els 

moderns balls de moda als EUA, amb el gramòfon del seu pare. Té el 
cap ple de somnis, però no controla el seu destí. Quan esclata la 

guerra, s’enfronta amb els anarquistes.. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A imatge seva 
Jérôme Ferrari 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474440 
 
Una de les millors novel·les franceses d’enguany, 
guanyadora del prestigiós Prix le Monde. 
Narra la vida de l’Antonia, frustrada fotògrafa 
professional, a través dels ulls de l’oncle 
capellà en el moment del seu enterrament.  
Una novel·la que es centra en els dubtes, les 
contradiccions, les passions i les ambicions d’una noia 
inquieta i gens conformista.  
L’ambient tancat del poble on viu, les lluites entre els 
diferents sectors nacionalistes i, alhora, el mosaic de la 
Iugoslàvia en guerra, ens apropen a uns mons 
contemporanis, a una Europa convulsa, alhora tancada i 
universal. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540397
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474440


 Abans de les cinc som a casa  
Albert Forns Canal 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561681 
 

Una aventura fascinant: la recerca, a partir d’uns diaris trobats, de la 
persona que s’hi amaga al darrere. Una investigació detectivesca que 

també pot llegir-se com un viatge al passat. 
Un passavolant troba tretze llibretes al mercat de Sant Antoni. Són 

els diaris d’un barceloní que, des de mitjans dels anys seixanta i 
durant quinze anys, va deixar constància del seu dia a dia. 

El comprador de seguida s’adona que és tota una vida, el que 
recullen aquells quaderns, i entoma el repte majúscul de reconstruir-

la. L’autor ens capbussa en una aventura fascinant: la recerca, a 
partir d’unes llibretes –“la del pis nou”, “la del casament”, “la de la 

jubilació”, “la de les primeres eleccions democràtiques”–, de la 
persona que s’hi amaga al darrere, l’Hilari, un personatge ordinari 

amb una vida extraordinària..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tots els camins 
Joan Francesc Mira 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00563021 
 
Un joveníssim Joan F. Mira de catorze anys ha trobat, 
després de la mort del pare, la vocació religiosa i el desig 
de ser sant. La crida el du a la universitat Gregoriana de 
Roma, ciutat d’atractius infinits que sempre més serà la 
seva segona pàtria urbana i on l’ànsia de santedat es va 
dissolent.  
Aleshores s’inicia un periple que el fa passar per 
fàbriques de Düsseldorf, pel París del 1968, i per Oslo, 
Budapest i Oxford. Hi veiem el compromís polític, un 
amor italià, el descobriment de l’antropologia social, 
Claude Lévi-Strauss, l’estada a la Guinea Equatorial... fins 
que, com un final d’etapa, un rostre en blanc i negre 
anuncia a la televisió que s’ha mort Franco. 

 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561681
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00563021


 Fidelitat  
Marco Missiroli 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561840 
 

Novel·la guanyadora del Premi Strega Giovani i finalista del Premi 
Strega, que ha suscitat un gran interès intergeneracional a Itàlia. 

Carlo i Margheritta veuen com el seu matrimoni s’esquerda a partir 
d’un incident ambigu: un dia algú veu Carlo als lavabos de la 

universitat amb una estudiant: “ella es va sentir malament, jo la vaig 
socórrer”, explica al rector, als altres professors i a la seva dona.  

Però aquest pas en fals projecta una ombra de dubte sobre la seva 
relació conjugal i desperta en Margherita una llicència per deixar 

anar les seves fantasies sexuals, alhora que per a Carlo esdevé una 
ferotge obsessió.   

La història esdevé tan íntima i personal que el lector no pot 
abandonar-la, gràcies a una escriptura forta, delicada, exquisida que 

ens embolcalla.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En fals 
Sílvia Gruart 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561841 
 
La demanda contra el diari en què treballa l’Anna, la 
reportera que cobreix el 25è aniversari de la caiguda 
del mur de Berlín, per la publicació d’unes declaracions 
de qui resulta ser un impostor, desencadena un thriller 
trepidant que ens acosta als traumes psicològics i 
emocionals que arrosseguen els súbdits de l’antiga 
RDA, víctimes del règim orwellià implantat pel govern 
comunista a través de l’Stasi, l’aparell d’espionatge 
interior.  
Històries de repressió i de traïcions que penetren en 
l’esfera més íntima dels personatges, desorientats com 
desorientada se sent l’Anna front l’Eduard, el seu xicot 
i contrapunt imprescindible en tota aquesta trama 
d’enganys i desenganys. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561840
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00561841

