
GRAN RESERVA PER AL CONFINAMENT (AGOST 2020) 
 

Totes aquestes lectures les trobaràs a l’E-biblio 
 
 
 

Sońka 
Ignacy Karpowicz 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556441 
 

Un jove dramaturg d’èxit, l’Igor, es troba aïllat en un poble perdut 
entre Polònia i Bielorússia. La Sońka, una dona gran que només 

posseeix una vaca, l’acull i li explica la tragèdia de la seva vida. Una 
història perduda en una de les guerres més terribles; una història 
d’odi, d’explotació i d’humiliació, però sobretot de desig i d’amor 

prohibit, poderós, inconcebible. L’Igor entén immediatament que es 
troba davant d’un material inigualable per a la seva nova producció 

teatral: honest i veritable.  
A poc a poc, el lector s’endinsa en el relat i comprova que no prové 
de la Sońka, prové de l’Igor, que el modifica. Quins són els límits de 

la producció artística? Karpowicz emmiralla en el teatre la ficció 
literària i els seus propòsits, escletxes, manipulacions i mentides. 

Perquè potser la ficció és l’única forma d’explicar la veritat. 
 
 
 

 
 
L'inesperat final del senyor Monroe 
Dan Mooney 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00455804 
 
En Joel viu a la residència d'avis Hilltop, i l'odia amb 
tota la seva ànima. De fet, només hi ha una cosa que 
odiï més: que li diguin què ha de fer i quan ho ha de 
fer. Quan ha de menjar, quan a d’anar a dormir, quan 
ha de prendre's les pastilles... Amb el seu nou company 
d'habitació, en Frank, un actor de telenovel·les retirat, 
emprendrà l'aventura més singular: la de posar fi a la 
seva vida d'una manera digna.  
En el transcurs d'aquesta missió suïcida, en Joel i en 
Frank descobriran que potser mai no és massa tard per 
experimentar la màgia dels primers moments, i és que 
quan penses que tot ja ha passat, la vida et regala una 
última i gran aventura. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556441
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00455804


Dubrovski 
Aleksandr Serguéievitx Puixkin 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00544605 
 

Quan la família Dubrovski, uns petits terratinents, perd les terres i la 
fortuna a causa de la rapinya injusta d’un altre terratinent més ric i 
important al qual la justícia protegeix, l’hereu de la família emprèn 

el camí del bandolerisme, a la recerca de venjança. Tot i la cruesa de 
les seves accions, la Maixa, filla del terratinent que s’ha quedat les 
possessions dels Dubrovski, s’enamora d’ell, però la relació esdevé 

impossible. 
Publicada pòstumament el 1841, hi trobem els elements  

característics de l’obra de Puixkin: defensa de les lluites populars,  
denúncia de les injustícies socials, ... Però també és un relat ja 

obertament realista de la vida a Rússia la primera meitat del segle 
xx, protagonitzada per senyors, dides i ànimes mortes. De lliures, 

però, només hi ha els bandolers, i amb prou feines... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot, menys la pluja 
Gisela Pou 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00554357 
 
Quan comença la història, la Joana és una jove 
escriptora amb moltes ganes de viure i d'estimar. Dos 
homes marquen la seva existència: en Bernat i l'Unai. 
La Joana arriba a Donosti disposada a trobar-se amb 
un vell amic de qui no sap res des de fa anys, l’Unai. 
Quan es van conèixer, ella voltava la trentena i a la 
seva parella, el Bernat, li havien diagnosticat una 
malaltia que estava condicionant la relació. Arrencava 
la dècada dels noranta i aquell mal devastador feia 
estralls en una Barcelona que despertava de la 
transició, entre l’eufòria olímpica i la crisi econòmica. 
Una història delicada sobre la necessitat de viure, de 
donar i rebre amor; un relat sobre la compassió, la 
culpa i el desig. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00544605


L'illa de les dones del mar  
Lisa See  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474451 
 

Ambientada a l'illa coreana de Jeju, és la història de l'amistat entre la 
Mi-ja i la Young-sook, dues joves d'origen molt diferent, que aviat van 

ser arrossegades pel curs inexorable de la història.  
La seva amistat va ser testimoni del colonialisme japonès dels anys 

trenta i quaranta del passat segle, així com de la Segona Guerra 
Mundial i l'adveniment d'unes noves tecnologies que havien de 

canviar el món en què havien crescut....  
La Mi-ja i la Young-sook no sabien fins a quin punt la història posaria 

en perill una amistat que estava destinada a superar totes les 
adversitats. 

Brillant, reflexiva i empàtica..... Necessària.  
Una novel·la captivadora que celebra la fortalesa de les dones i la 

força de la seva amistat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap de nosaltres tornarà 
Charlotte Delbo 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556438 
 
Cal una poesia molt exacta per transmetre, barrejada 
amb la imatge més clara de la brutalitat, la calidesa de 
la mà que t’aguanta. Perquè aquest Auschwitz no té 
res a veure amb la zona grisa: aquí és l’experiència de 
la solidaritat que parla, la solidaritat entre dones que 
fins i tot allà, a Auschwitz i Birkenau i Ravensbrück, 
tenen cura les unes de les altres.  
Amb una tendresa tan difícil de concebre com el deliri 
de violència contra què lluiten. La veu que sentim de 
principi a fi és d’una presència tan viva que a la que 
abraçar-se travessar la plana de la mort fins al final. I 
quan la veu ens abandona perquè heu sortit, ens 
queda la sensació que allà dins hi hem deixat una cosa 
importantíssima. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474451
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556438


 
Els impostors 
Pilar Romera 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00405247 
 

Barcelona, maig del 1949. Albert, un noi que treballa en una 
impremta, és detingut per la Brigada Polític-Social i enviat a la 

temuda comissaria de Via Laietana, acusat de col·laborar amb joves 
universitaris en activitats contra el règim.  

Una visita secreta del general Franco a la Ciutat Comtal té nerviós tot 
el departament de policia.  

Un retrobament casual quan Dora, germana d’Albert, intenta 
esbrinar què li ha passat, desencadenarà unes conseqüències que 

cap dels seus protagonistes podran controlar. Uns fets esdevinguts al 
camp de refugiats d’Argelers, deu anys abans, tornaran per passar-

los comptes. 
Una història d’amistat, d’amor, de traïcions i de lluita per la 

supervivència en la trista Barcelona de postguerra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El crit 
Blanca Busquets 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436962 
 
La novel·la arrenca amb la Judit a la sala d'espera 
d’una psicòloga el setembre del 2017. A la mateixa 
sala, els peus d'una criatura amb sandàlies la tenen 
obsessionada, perquè li recorden el que va veure el 
17 d’agost a la Rambla de Barcelona des de 
l'habitació d’un hotel.  
Ella serà la primera de sis personatges que mostraran 
les seves vides al lector.  
Són vides que s'encadenen sentimentalment i que 
totes, d'una manera o d'una altra, tenen de fons els 
fets que van sacsejar el país durant aquells mesos: de 
l'atemptat de la Rambla a l'empresonament dels 
líders independentistes, passant pel referèndum de 
l'1 d’octubre. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00405247


 
 

La teva ombra(Premi Proa de Novel·la) 
Jordi Nopca 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00452406 
 

Una novel·la ambiciosa sobre la identitat personal en els nostres 
dies, que combina de manera brillant el drama i la ironia.  
Les vides dels dos germans que protagonitzen la novel·la  

transcorren en paral·lel, ara com dos rius, ara com dos cotxes en 
sentit contrari.  

L’estiu del 2010, en Pere, de vint-i-cinc anys, que viu a Barcelona 
amb els pares, es distreu amb la música electrònica, el projecte 

d’una pàgina web d’oci i cultura i les trobades sexuals amb la Kate, 
una violinista anglesa enigmàtica. Però no aconsegueix treure’s del 

cap la seva exnúvia Laura.  
Mentrestant, el seu germà gran, en Joan, un lector voraç que fa de 

mestre de primària, porta una vida secreta que l’afectarà de ple. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tony Takitani (edició il·lustrada per Ignasi Font) 
Haruki Murakami 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436768 
 
Què ens lliga al món? 
En Tony Takitani és un jove que ha crescut aïllat, entre 
burles dels companys, i molt sol, perquè el seu pare, 
trompetista de jazz, marxa sovint per tocar en gires.  
És un bon professional molt dotat per al dibuix, i es 
guanya bé la vida il·lustrant cobertes de revistes de 
cotxes i anuncis.  
Un dia, coneix una noia que treballa a temps parcial en 
una editorial i vesteix amb un gust exquisit, i la seva 
solitud acaba.  
Meravellosament il·lustrat per Ignasi Font, un relat del 
cèlebre escriptor japonès sobre la necessitat d'afecte, les 
relacions i els lligams... 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00452406

