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L'any que va caure la roca 
Pep Coll 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00561687 
 

Una novel·la plena d’humanitat i d’alenada èpica: una mirada 
diferent sobre els anys de la transició democràtica des d’un món 

rural en transformació. 
Un grup de joves d’un poble de muntanya no vol seguir la tradició 

familiar que els obligaria a quedar-se a casa conreant les terres. 
L’enfrontament amb els seus esdevé un combat tan constant com 
inútil. Fins que la matinada d’un diumenge del 1975, tornant de la 
discoteca, els set joves es troben amb un fet dramàtic que capgira 

les seves vides. 
Una allau de roques immenses ha soterrat el poble. 

La tragèdia que els cau a sobre, però, els planteja la possibilitat 
de començar de nou, d’obrir les portes al somni d’una societat 

diferent, en sintonia amb els nous aires que bufen al país. El 
daltabaix sembla l’ocasió per repensar-ho tot. 

 
 
 

 
 

 
 
Les amistats traïdes (Premi Sant Jordi 2019) 
David Nel·lo 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00474013 
 
Salvador Togores, traductor literari, se'n va a Suïssa a una 
residència de traductors quan tot just fa un any de la mort 
del seu pare. Allí, per sorpresa, trobarà el famosíssim 
escriptor Bachtel, desaparegut de la circulació des de feia 
molts anys i autor de culte. Markus Bachtel havia estat amic 
íntim dels Togores, especialment del pare, però la relació es 
va trencar de manera abrupta i dolorosa. Durant un seguit 
de nits, Bachtel, com una Xahrazad moderna, li revela la 
increïble història de la seva vida i el perquè de la seva fugida 
i desaparició. 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00561687


La conspiració del coltan 
Jordi Sierra I Fabra 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00560495 
 

Un viatge als marges més foscos i perillosos de la societat...  
Magda Ventura, 42 anys, periodista d'investigació, amb un passat 

dur, que inclou l'assassinat de la seva parella abans del casament i 
un atemptat amb bomba a l'Afganistan, juntament amb un present 

fosc viscut sempre al límit, acudeix a una cita amb una prostituta 
d'alt standing, qui li vol explicar “una cosa molt important”. 

Lamentablement, arriba tard. La dona ha mort, aparentment, 
víctima d'una pràctica sexual de risc: el shibari.  

Magda no s'acontentarà amb avisar el seu amic, l'inspector Juan 
Molins, i voldrà saber la veritat per si mateixa. Submergida en 

l'univers del shibari, el sexe convertit en art i la prostitució de luxe, 
seguint una trama cada vegada més complexa i addictiva, descobrirà 

els secrets d'un complot internacional. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elles parlen 
Miriam Toews 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574099 
 
Una novel·la sorprenent, trista, colpidora, però molt 
emotiva i basada en fets reals. 
Una nit, vuit dones mennonites es troben en un paller 
per dur a terme una reunió secreta.  
Durant els darrers dos anys, aquestes dones, i més d’un 
centenar d’altres noies de la seva colònia, han estat 
violades repetidament de nit per dimonis que venen a 
castigar els seus pecats. 
Ara que les dones han descobert que havien estat 
drogades i atacades per un grup d’homes de la seva 
pròpia comunitat, estan decidides a protegir-se a si 
mateixes i a salvaguardar les seves filles de possibles 
mals futurs... 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00560495
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574099


Eugeni Oneguin 
Aleksander Puixkin 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00551092 
 

La primera gran novel·la russa és en vers. Venerada com 
l’obra mestra absoluta per tots els que vindran després —

Dostoievski, Tsvetàieva, Nabókov, Dovlàtov—, fora de Rússia 
se l’ha llegida poc, perquè la rima i el metre n’han llastat la 

traducció.  
En català faltava qui desafiés l’obstacle i traduís l’Oneguin en 

vers. Arnau Barios s’ho va proposar i, set anys més tard, 
ofereix l’obra mestra al seu públic. 

Eugeni Oneguin, un dandi rus avorrit de la vida, hereta una 
mansió al camp. Quan s'hi trasllada fa una insospitada 

amistat: el poeta Vladímir Lenski.Un dia en Lenski el porta a 
sopar amb la família de la seva promesa Olga Làrina.  

En aquesta reunió, la germana de l'Olga, Tània, una jove 
senyoreta provinciana, aficionada als llibres i poc sofisticada, 
s'enamora d’Oneguin i li escriu una apassionada carta que no 

tindrà resposta...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai més 
Hernández, Susana 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00474449 
 
La autora ens ofereix un retrat social de la brutal realitat 
que sobrevola els suburbis de les nostres ciutats, tan 
descarnat com veraç. 
Als barris perifèrics del Besòs, el Maresme i la Mina, 
algunes de les zones amb més conflictes de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, hi conviuen joves 
adolescents amb ganes de menjar-se el món, i taurons 
que volen controlar negocis il·legals.  
Un dels més rentables consisteix en ocupar habitatges a 
qualsevol preu per omplir-los de drogues i materials de 
dubtosa legalitat. Tant és així que per aconseguir-los estan 
disposats a amenaçar, coaccionar i, fins i tot, segrestar 
membres de famílies que els habiten... 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00551092
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00474449


Els argonautes 
Maggie Nelson 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00575105 
 

Hereva d’intel·lectuals reputats com Susan Sontag o Roland 
Barthes, Nelson enllaça la seva pròpia experiència amb una 

rigorosa exploració de les teories més icòniques sobre 
sexualitat, gènere, maternitat i matrimoni i converteix 

aquest text contundent i il·luminador en un crit eixordador a 
favor de la llibertat individual més radical i en una 

reivindicació imprescindible de l’amor i la importància de 
tenir cura els uns dels altres.  

Nelson narra l’època en què s’enamora de Harry, un artista 
transgènere, i ambdós viuen junts una maduresa regida per 

canvis físics i d’identitat: ella prova de quedar-se 
embarassada amb la inseminació artificial, i ell comença a 

punxar-se testosterona....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consciència 
Teresa Colom 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574766 
 

Debut amb una impactant història futurista sobre 
la possibilitat de la vida virtual. La ciència-ficció ha 
tractat sovint si les màquines es poden tornar 
humanes. Però què passa quan la ment d’un ésser 
humà és transferida a una màquina?  
En un món on la humanitat s’ha hagut de 
reorganitzar per sobreviure després d’una 
catàstrofe ecològica, comprar la immortalitat és 
possible, traspassant en morir la consciència de la 
persona a un sistema informàtic.  
Laura Verns decideix que, un cop morta, tindrà 
una d’aquestes “vides de continuació” per temps 
indefinit, però sorgeix una amenaça... 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574766


 La Companyia Nòrdica 
Albert Vilaró 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00561682 
 

Novel·la fantàstica i sorprenent, tenyida d’humor i acció, en què la 
ciència i els més obscurs arcans comparteixen un escenari únic, 
inquietant i ple de bellesa: les aspres muntanyes dels Pirineus. 

L’Albert Villaró, que l’any 1997 era arxiver municipal de la Seu, va 
rebre, en penyora de la vídua d’un paleta col·leccionista 

d’antiguitats, el dietari d’un soldat prussià que va participar en la 
primera guerra carlina, Ulrich von Wilamovitz, botànic i violinista.  

El quadern descriu els fets increïbles que van succeir durant la 
terrible primavera del 1837. Els va viure amb uns companys de viatge 

molt singulars: el capità Osinalde, el pare Cebrià, monjo fugit de 
Montserrat, o l’enigmàtica Mina, que els fa de guia. I també el 

sanguini brigadier Porredon, el Ros d’Eroles, el príncep Lichnowsky i 
la Mary Eyre, corresponsal de guerra del Pennsylvania Enquirer. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La favorita de l'Harem 
Andreu Martín 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574740 
 
L’autor ens endinsa en una Barcelona violenta, fosca i 
sòrdida amb una galeria repleta de personatges 
estrafolaris, i tot plegat, farcit d’un humor àcid i 
corrosiu. 
Torna l’Harem del Tibidabo, el prostíbul modernista 
més luxós de Barcelona. Tot com sortit d’un conte si no 
fos perquè el regent del bordell, l’histriònic Emili 
Santamarta, es submergirà dins d’una trama on 
defensarà innocents en una lluita entre policies 
corruptes i, sobretot, entre dos clans que volen fer-se 
amb el monopoli del tràfic d’armes i drogues: els de 
Santiago, perillosos i a sofisticats, i els Klein, comandats 
per dos despietats homes, extremament cruels, que 
volen venjança per la mort del seu fill.  

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00561682
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574740

