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A l'horitzó 
Hernán Díaz 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00552113 
 

Una novel·la meravellosa: un “western” de to existencialista. La 
conquesta de l’oest, que el relat oficial havia revestit d’una èpica 

triomfant, ha quedat despullada pel pas del temps. El genocidi de 
tants i tants pobles indis esdevé vergonya.  

El periple descriu com els joves suecs Håkan i Linus Söderström 
emigren als Estats Units del 1850. Accidentalment se separen i 

Håkan arriba a San Francisco. Convençut que el seu germà gran 
deu ser a Nova York, es decideix a travessar els Estats Units d’oest 

a est, el camí invers dels emigrants de l’època. 
A través de grans extensions, es creuarà amb buscadors d’or, 

indis, estafadors, naturalistes, fanàtics religiosos i bandits. La seva 
estatura imponent i les seves proeses l’acabaran convertint en un 
ésser llegendari que experimentarà el desig, l’avarícia, l’amor i la 

traïció en totes les seves formes. 
 
 

 
 
 

 
El castell 
Franz Kafka 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00551094 
 
És una d’aquelles obres imprescindibles que cada època 
necessita tornar a llegir, traduïda ara, magníficament, per 
Joan Ferrarons. 
En aquesta traducció, la rialla de Kafka ressona per tots 
els caus i racons on s'amaguen les seves criatures lascives 
i concupiscents. I és una prova de que la literatura no 
mossega mai tant, com quan pren la forma de farsa. En 
aquest cas una enorme farsa sobre el poder.  
El seu castell no és fet de pedra sinó de les fabulacions de 
la gent: una paràbola ben actual en la que la vida del 
poble ve regida per una administració que no existeix. 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00552113


La bretxa 
Anthony Cartwright 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00557238 
 

La bretxa no ens tranquil·litzarà...  
Descriu una relació basada en malentesos, intolerància i 

culpabilitat, on cada part desitja alguna cosa que l’altre no li pot 
donar. 

Cairo Jukes, un boxejador de Dudley, viu encadenant contractes 
precaris. Ha crescut enmig de les retallades que recorren la zona 

interior d’Anglaterra com les venes obertes d’un vell ordre 
industrial.  

Llavors coneix la Grace, una exitosa realitzadora de cinema 
documental de Londres. 

De la mà d’un dels escriptors anglesos del moment, ens acostem, 
a través d’una ficció vertiginosa i emocionant, a la complexa 
situació de fractura que viu la Gran Bretanya amb el Brexit. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La por del porter davant del penal 
Peter Handke 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00452421 
 
Una de les novel·les més inquietants de l’autor, 
Nobel 2019, que és potser l’escriptor actual en 
llengua alemanya més polèmic i popular.  
Un thriller tens amb un estil narratiu absolutament 
original, que des de la seva publicació, el 1970, no ha 
deixat de sorprendre. 
Acomiadat de manera imprevista, l'exporter de 
futbol Josef Bloch vagareja pels carrers de Viena, 
buscant una habitació per dormir. Però res no el 
satisfà i tot li sembla aliè... Continua la seva 
peregrinació fins que troba una dona disposada a 
estar amb ell. Sense cap motiu, l'assassina. L’angoixa 
que el tenalla després de l’homicidi és la mateixa que 
sentia quan jugava de porter i es disposava a parar 
un xut...  

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00557238
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00452421


Com s'esbrava la mala llet 
Antònia Carré-Pons 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00551086 
 

Volen els anys i arriba el moment en què la vida es gira com un 
mitjó: passes de ser un cuidador a ser cuidat. Passes, també, a 

tenir més passat que futur. La decadència, ara lenta, ara 
precipitada és descrita per l’autora des de la pura ficció, a estones 
amb humor negre, sempre amb una tranquil·litat als antípodes del 

sentimentalisme. 
Sense embuts i al natural: ni iaies, ni avis, ni ancians, sinó homes i 

dones en aquesta etapa de la vida. Una variada galeria de 
personatges apareix en aquests contes on passa de tot: desfilades 

de moda al geriàtric, flirtejos al ball del casal d’avis, nostàlgies 
persistents o revolucions sexuals... El pare pidola el cotxe al fill, la 

mare demana un cavall a la filla,... les inhibicions cauen i el 
present es torna surrealista, tant si vius sol com si els fills i néts et 

cuiden, et vigilen, t’aguanten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidonie té més d'un amant 
Àngel Casas 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00474449 
 
L’autor ens convida a entrar al món de la seva infància i 
joventut a través de la mirada d'un fotògraf de prestigi 
internacional. Ens mostra així els usos i costums d'una 
època, les diminutes misèries i les microscòpiques 
esplendors de la condició humana. 
Sidonie, una cançó cèlebre de Brigitte Bardot, marca el 
despertar sexual de Max Morrison, fill d'un músic 
americà de jazz de pas per Barcelona, i una prostituta 
del barri de Sants. Amb els anys es convertirà en un 
fotògraf de fama mundial i traurà a la llum totes 
aquelles instantànies del seu mentor, Gerard Lambert 
qui no només retratà bodes i comunions sinó també la 
vida desconeguda i insospitada del barri de Sants... 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00551086
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00474449


La senyora del dimarts 
Massimo Carlotto 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574151 
 

Un nou retrat lúcid i crític del món actual, ara amb temes com el 
sexe i l’homosexualitat, l’espectacle mediàtic, el periodisme 

d’investigació i, és clar, el concepte d'(in)justícia tan habitual a la 
seva narrativa. Tancament de la seva “trilogia de la crisi”.  

Narra la història de Bonamente Fanzago, àlies Zagor, un actor 
pornogràfic de gran èxit no només a la gran pantalla sinó també 

a la vida real. Tant és així que exerceix de gigoló a estones lliures.  
Tot va bé fins que té un ictus que posa fi a la seva carrera d'èxits. 

Obligat a canviar de vida i a abandonar les trobades sexuals, 
decideix mantenir-ne una, l’anomenada «senyora del dimarts», 
una clienta fidel que aquell dia de la setmana, de tres a quatre 

de la tarda, li paga per sexe en una pensió de mala mort..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'última carta. El Club de Postdata: t'estimo 
Cecelia Ahern 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00452409 
 

Una novel·la meravellosa que ha robat el cor a 
milers de lectors. 
Han passat set anys des que el marit de la Holly 
Kennedy va morir, sis des que ella en va llegir 
l’última carta, la que l’animava a trobar el 
coratge per refer la seva vida. 
Un dia un grup que es fa dir el “Club de Postdata: 
t’estimo”, contacta amb ella. Cada un dels 
membres del club és un malalt terminal que 
abans de morir vol deixar alguna cosa important i 
significativa per als seus familiars. Però tot i que 
al principi ho fa de mala gana, la Holly comença a 
relacionar-s’hi... 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574151


 La sarbatana 
Isabel-Clara Simó 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00552226 
 

Una autèntica tragèdia grega farcida de personatges malaltissos i 
pertorbadors en un entorn rural perillosament bucòlic.  

L’Olga i l’Ilya, un matrimoni refinat i estranyament avingut, han 
comprat una casa de camp. La parella, aparentment pacífica, que 

ronda la seixantena, pretén retirar-se a viure una vida pausada i 
tranquil·la, però es trobarà amb un imprevist: la casa limítrofa també 

té un nouvingut, l’Igor, un home més jove, vidu, amical i fàcil 
d’acontentar. Tant és així que l’Olga de seguida s’ofereix per ajudar-lo 

a instal·lar-se, i, de bon començament, tot rutlla com una seda.  
Però un dia, sense saber molt bé el perquè, es trenquen les regles del 
joc i es capgiren els rols de poder, apareixen infidelitats, confidències 

dites i no dites, recels, sospites, maltractaments i venjances 
capcioses. I ja se sap que, quan les coses es torcen i no van pel camí 

esperat, el més mínim error pot comportar el màxim desastre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sal roja: el Llop de Cardona 
Ramon Gasch i Teresa Sagrera 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00402060 
 
Una història èpica sobre la guerra de Successió, 
centrada en el castell de Cardona i les seves 
enigmàtiques mines de sal. 
Agost de 1711. En Miquel és un treballador de la mina 
de sal de Cardona, casat amb una dona a qui estima, 
amb dos fills petits i esperant-ne un tercer.  
Aquest home bo veu com tot el seu món s’esfondra amb 
l’arribada de l’exèrcit filipista, que massacra sense pietat 
el poble de Cardona i mata la seva dona i els seus fills. 
En Miquel, salvat per la seva germana i amagat a la 
boscúria, totalment enfonsat en la més profunda 
desesperació, s’uneix als miquelets per lluitar pel seu 
poble contra el poderós exèrcit borbònic...  

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00552226
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00402060

