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Totes aquestes lectures les trobaràs a l’E-biblio 
 
 
 

Boulder 
Eva Baltasar 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00551088  
 

La protagonista és una dona atreta per la solitud com per un imant. 
Es guanya la vida fent de cuinera en un buc -la situació perfecta: una 

cabina, l’oceà, moltes hores per encarar el buit i algun port on 
conèixer dones.  

Fins que una la reté, se l’emporta entre les quatre parets d’una casa i 
l’embarca en la gestació assistida d’una criatura. ¿Què en farà, la 

maternitat, de l’amant coneguda en un bar? ¿I què farà ella a la 
gàbia?  

Eva Baltasar desplega tots els seus recursos i ens embolcalla amb el 
seu talent, confirmant un cop més, amb aquesta esplèndida novel·la, 

la seva gran habilitat per fer-nos despertar sentiments vitals.  
Boulder és una obra d’una brevetat i densitat incandescents, 

volcàniques, plena de metàfores fosforescents. 
 

 
 
 

 
 
Guillem 
Núria Cadenes 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531461 
 
Guillem Agulló i Salvador va ser assassinat la matinada de 
l’11 d’abril del 1993. Era nedador. Antifeixista. Antiracista. 
Independentista. Tenia divuit anys. 
El seu assassinat és un esgarrifós exemple de la impunitat 
amb què actua el feixisme, sota la protecció de les 
forces policials i del sistema judicial, i amb la vergonyosa 
complicitat d’una premsa capaç de manipular la realitat 
fins a l’extrem de presentar la víctima com a botxí. Aquesta 
novel·la documental ens submergeix en una València amb 
urpes i denuncia l’intent de soterrar viva una família. 
Assetjant-los. Calumniant-los. No ho han aconseguit...  



Gent normal 
Sally Rooney 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00551965 
 

És una història delicada sobre com una persona pot transformar la 
vida d’una altra. És també una novel·la contundent sobre la 

incomunicació, sobre com ens sentim, sobre com necessitem els 
altres per ser qui som i, sobretot, quines relacions de poder i domini 

s’estableixen dins les relacions amoroses.  
És irònica i seductora, perspicaç i atrevida. 

En Connell i la Marianne han crescut al mateix poble de l’interior 
d’Irlanda, però en realitat provenen de dos mons molt diferents. La 

Marianne és una noia orgullosa, inadaptada i solitària. En Connell és 
un dels nois més populars de l’institut. També és el fill de la dona de 

fer feines de la mansió on viu la Marianne.  
Quan, tot i les diferències socials, sorgeix entre ells una connexió 

especial, provaran de mantenir-la oculta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gener de sang 
Alan Parks 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540531 
 
Glasgow, 1 de gener de 1973, presó de Barlinnie. Un 
dels presos més perillosos té un missatge per al 
detectiu McCoy: una noia anomenada Lorna està a 
punt de morir assassinada i només ell pot salvar-la. 
Però fa tard. El seu assassí, Tommy Malone, se suïcida 
d'un tret al cap. 
L'opinió pública i la premsa demanen explicacions i 
una resolució immediata del cas. El Harry McCoy aviat 
descobrirà que els Dunlop, una de les famílies més 
riques i influents de la ciutat, hi poden estar 
involucrats. Semblen intocables. Ningú no vol, des de 
les altes esferes, que el cas es continuï investigant, 
però McCoy té un punt de vista diferent...  
Un thriller intel·ligent, ràpid i amb diferents veus. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00551965
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540531


Farem castells de sorra  
Blanca Soler 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540395 
 

Saga familiar i retrat costumista de quatre generacions d’una 
mateixa família.  

La Clara celebra el seu 60è aniversari amb l’Eduard, el seu home, i 
tota la família.  

El matrimoni, a punt de jubilar-se, s’assabentarà que la seva filla 
està embarassada i esperen el seu primer net. Una notícia que 

canviarà per sempre les seves vides. 
Estava contenta de tenir tota la família al voltant d’aquella taula, 

tota, els vells i els joves. Els joves hi feien broma des dels seus vint 
anys insolents.  

Però tots havien vingut per ella.  
I la Clara se’ls mirava tots, un per un, agraïda per tantes mostres 

d’afecte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les campanes bessones 
Mytting Lars 
 https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474011 
 
Forjades en record d’unes bessones siameses que van 
morir massa joves, les campanes de l’església de fusta del 
llunyà poble noruec de Butangen han repicat sempre que 
s’acosta un perill. 
El 1879, un jove pastor arriba al poble, on l’Astrid sospira 
per portar una vida moderna. Ella veu en el pastor una 
promesa d’escapatòria; ell, en l’Astrid, un lligam amb la 
comunitat per modernitzar l’església, les seves efígies de 
deïtats paganes i les seves campanes sobrenaturals. 
Quan el pastor tanca el tracte que perseguia i fa venir un 
sofisticat arquitecte alemany, el poble i l’Astrid queden 
atrapats entre el passat i el futur, alhora que les forces 
obscures entren en joc.  



La dona del quimono blanc 
Ana Johns 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00473987 
 

Inspirada en fets reals, és una novel·la commovedora d’històries 
enllaçades d’amor i pèrdua fruit de les seqüeles de la Segona Guerra 

Mundial. I, sobretot, és la història d’aquelles dones, del passat i del 
present, que hi van quedar atrapades: obligades a enfrontar-se als 

estigmes socials, les comunitats exiliades i les conseqüències terribles 
de les pròpies decisions. 

Japó, 1957. La Naoko té disset anys i li han concertat un matrimoni 
amb el pretendent correcte. Però ella s’ha enamorat d’un mariner 

nord-americà amb qui no es pot casar perquè comportaria una gran 
vergonya per a la seva família. Quan es descobreix que està 

embarassada, és repudiada i obligada a prendre decisions impensables 
amb conseqüències que passaran de generació en generació...  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cavalcarem tota la nit (Premi Mercè Rodoreda 2019) 
Carlota Gurt 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474007 
 
Avançar a les fosques cap a unes fronteres que semblen 
inabastables, però que no sempre ho són. No defallir i 
perseguir la lluna, infatigables. No tenir por de combatre 
la foscor que portem a dins ni la que ens ve de fora. 
Personatges que podrien ser el teu veí, la teva filla, la 
teva verdulaire o tu mateix protagonitzen aquest recull 
fent malabars amb l’amor que se’ls marceix als dits, la 
vida que se’ls emporta i el deure que els colga.  
Són uns contes amb dosis tonificants d’humor i de mala 
bava, que desperten somriures, però també desassossec. 
Carlota Gurt ens fa creuar l’abisme de la llibertat per una 
corda fluixa trenada amb desitjos i pors.  

Un debut literari impetuós i carregat de talent.... 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00473987


 Un amor de pel·lícula 
Rachel Winters  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531569 
 

Després de set anys fent d’assistent, l’Evie Summers està preparada 
per a la promoció que mereix.  

Però l’agència de cine on treballa està a la corda fluixa i l’Evie perdrà 
la feina si no aconsegueix convèncer el seu client més important i 

arrogant perquè acabi d’escriure el guió d’una comèdia romàntica de 
Hollywood.  

Quan el guionista li confessa que no té res escrit, l’Evie li proposa un 
pacte: si ella li demostra en només tres mesos que és possible 

enamorar-se a la vida real com en una pel·lícula, ell escriurà el guió.  
L’Evie s’embarca en una missió a contra-rellotge: recrear totes les 
primeres trobades de les pel·lícules romàntiques per conèixer un 

home de la manera com la Sally va conèixer en Harry... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ignot 
Manuel Baixauli 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00552112 
 
Quan Mateu, un pintor en hores baixes, rep l’encàrrec 
d’il·lustrar els textos d’un escriptor anomenat 
Crisòstom, accepta sense pensar-s’ho dues vegades. 
Però qui és, realment, Crisòstom?  
Per què no ha transcendit, la seva obra?  
A poc a poc, Mateu descobrirà un personatge humil 
però fascinant, un geni desconegut, i se submergirà en 
un món insòlit, ple de miralls i poblat per individus 
solitaris i esquius.  
Imaginativa, enginyosa i enlluernadora, Ignot és una 
novel·la magnètica que gira al voltant de la necessitat 
de crear, de les expectatives i de la frustració.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00552112

