
GRAN RESERVA PER AL CONFINAMENT… 
 

Totes aquestes lectures les trobaràs a l’E-biblio 
 
 
 

Els planificadors  
Un-su Kim 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474452 
 

Els planificadors treballen a l’ombra, sense embrutar-se mai les 
mans. Són els criminals més perillosos del sub-mon de Seül, però 

ningú mai no els ha vist.  
 

Recollit de les escombraries quan era un nadó, en Reseng s’ha 
convertit en un dels assassins més temibles de tot el país. El cap del 

crim organitzat, el Vell Os Rentador, aviat el va acollir sota la seva 
protecció. En Reseng mai no es va preguntar res, només es limitava 

a satisfer la voluntat dels planificadors. Però tot canvia el dia que 
decideix pensar, el dia que decideix qüestionar les ordres que venen 

de dalt. Aquest acte el posarà en el punt de mira de tothom. En 
Reseng haurà de decidir si vol continuar sent un peó o bé si vol 

prendre el control i viure per primer cop la seva pròpia vida. 
 
 
 
 

 
 
 Pluja d'estels (Premi Josep Pla 2020)  
Laia Aguilar Sariol 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00466307  
 
Un grup d’amics es reuneixen cinc anys després d’un 
tràgic accident en una casa al Cap de Creus, un lloc 
idíl·lic de cara al mar, amb l’excusa de contemplar una 
pluja d’estels.  
 
Durant la trobada, es diverteixen i comparteixen 
confidències, però també afloren gelosies, una antiga 
història d’amor i el sentiment constant que els produeix 
un fet del passat encara sense resoldre. 
 
Cap d’ells s’imagina com acabarà la nit. Una nit que els 
té reservada una darrera sorpresa. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474452
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00466307


1793. El llop i el vigilant 
Niklas Natt och Dag 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456873 
 

La gran sensació internacional que renova la novel·la històrica i el 
thriller nòrdic. Multipremiada i traduïda a moltes llengües.  

 
Estocolm, 1793. El rei Gustav III ha mort i el país el governa amb mà 

de ferro un regent mentre els vents republicans de la revolució 
francesa inquieten els poders. El guàrdia Mickel Cardell, un veterà de 

la recent guerra russo-sueca, troba un cadàver mutilat al llac de la 
ciutat: un tronc i un cap, només. El cas s’assigna a l’investigador Cecil 

Winge, un racionalista que viu els seus últims dies, malalt de mort 
per la tuberculosi. Junts es troben immersos en un món brutal de 

lladres i perdularis, mercenaris i madams, un món en què una sola 
mort posa al descobert que, sota el vernís de poder i riquesa, estrat 

rere estrat, la ciutat està absolutament podrida per la corrupció. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ca la Wenling 
Gemma Ruiz Palà 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00466306 

Ens trobem amb la Wenling, arribada de la Xina amb els 
seus fills. I ha muntat una perruqueria on treballa dotze 
hores al dia, amorrada als peus, mans i cabells de les 
clientes... i, de mica en mica, regala històries del seu món. 

Hi ha un bon pessic de la Xina de la Wenling, de la 
província de Zhejiang, d’on va venir un dia de fa deu anys. 
Però hi ha perfums d’arreu: de jubilades de Gràcia, d’una 
embarassada enamorada, hi ha llàgrimes de la guerra del 
Vietnam, productes de cosmètica francesos i, sobretot, hi 
ha un racisme ben empeltat. 

I tibant tot el llibre de dalt a baix, el regal d’una amistat... 

 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456873
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00466306


 

Contes  
John Cheever 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456850 
 

John Cheever és un dels escriptors més llegits i influents de la 
literatura americana contemporània. I ara, Proa ens presenta per 

primer cop en català, una tria de les seves millors narracions feta pel 
mateix autor. Aquesta antologia recull, destil·lada, una trajectòria de 

gairebé tres dècades, i en ser publicada, l'any 1979, va obtenir el 
premi Pulitzer i el National Book Critics Award. En les seves 

narracions, denses i complexes com novel·les, Cheever ens parla dels 
americans que viuen als suburbis de Nova Anglaterra o als barris més 

residencials de Manhattan. La seva mirada capta amb gran riquesa de 
matisos els problemes matrimonials, les aspiracions d'una classe 

mitjana que viu per damunt de les seves possibilitats, la solitud dels 
perdedors, però també la gràcia que reben els que mantenen la fe i 

l'esperança per damunt de totes les misèries de la vida.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La llarga revetlla  
Roger Bastida Sabido 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456839 
 
Una història d’amors i desamors, de resistència, secrets i 
mentides entre el luxe i les imposicions socials de l’alta 
burgesia dels anys 30. 

La Mimi Banús i en Mateu Serra celebren la revetlla de 
Sant Joan del 1935 al Club de Tennis Barcelona. Tot 
plegat, un miratge de lamé daurat, mantons de Manila, 
xampany, còctels, focs d’artifici i cambrers del Ritz. Volen 
passar-s’ho bé i aprofitar l’estiu: estan a punt de 
contraure matrimoni i endinsar-se en el laberint de les 
rígides convencions socials del seu entorn.  

Però tot s’esvaeix el juliol de 1936... 

 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456850
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456839


 

Cupido té les ales de cartró  
Raphäelle Giordano 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456855 
 

La Meredith estima l'Antoine. Amb bogeria, i ell la correspon. Però 
alhora la jove tem que Cupido torni a fer-li la traveta. O potser és 

que ella ensopega una vegada i una altra amb la mateixa pedra? Les 
seves relacions anteriors van fracassar per culpa de les seves pròpies 

inseguretats, i aquest cop no vol espatllar la meravellosa història 
d'amor amb l'Antoine. Però com cal estimar? O el truc és estimar-se 

més un mateix? 
 

La Meredith té massa dubtes, de manera que convenç a l'Antoine de 
trencar durant un temps la relació per descobrir si pot reconciliar-se 

amb Cupido. Durant sis mesos i un dia emprendrà un viatge 
emocional i físic per esbrinar quin és el secret que s'amaga darrere 

aquest remolí anomenat amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mal bon pare  
Pons i Codina Sergi 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456883 
 
En Carles Vila està a punt de fer 40 anys i pressent que 
aviat podrà donar per tancada una època boirosa de la 
seva vida: la de la paternitat entregada. Amb tres filles ben 
encarrilades acaricia la possibilitat de recuperar el control 
de la seva vida, per poder transitar de nou els camins de la 
perdició que porten, invariablement, al bar Mars del Carib.  
Però quan està a punt d'alçar la copa per brindar per la 
llibertat retrobada, la vida torna a interposar-se entre ell i 
els seus plans: la Mariam espera un altre fill.  
 
Relat amb humor de com Carles es prepara durant els 
mesos de gestació de la Mariam per arrossegar de nou el 
pes de la paternitat incessant, com un Sísif modern... 
 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456855
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456883


La panerola  
Ian McEwan 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456870 
 

McEwan esmola els ullals: una sàtira mordaç i corrosiva de 
l’Anglaterra del Brexit i l’Europa dels populismes. 

L’arrencada de la novel·la és una reelaboració del famosíssim 
començament de La metamorfosi de Kafka. Però aquí s’inverteixen els 

termes: una panerola, un bon dia, en despertar-se, descobreix que 
s’ha convertit en un ésser humà: el primer ministre del Regne Unit. I 
no és l’única transformada en polític. El seu projecte estrella es una 
absurda teoria econòmica, el “reversalisme”, per canviar la direcció 

del flux de diners: cal pagar per treballar i es reben diners per 
comprar. Una fórmula màgica que suposadament ho solucionarà tot. 

McEwan recorre a Kafka per retratar una realitat que té molt de 
kafkiana, però el gran referent és Jonathan Swift, un mestre en l’art 

de fer servir l’humor per evidenciar l’estultícia i combatre-la.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tango de Dien Bien Phu (Premi Joanot Martorell de 
narrativa 2019) 
David Castillo 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456847 

El relat reconstrueix, a partir de testimonis directes, 
llibres de memòries i documents d’arxius militars, tota la 
peripècia d’una generació que va patir la Guerra Civil, els 
camps de concentració francesos, la Segona Guerra 
Mundial i la desfeta francesa al Vietnam el 1954. Amb 
l’excusa de la recerca de la lletra d’un tango de Gardel, 
himne d’Argelers, l’autor torna a visitar els escenaris i 
moments gairebé oblidats d’alguns dels episodis més 
sagnants del segle XX. Sense cap voluntat de revenja, la 
novel·la desfà les interpretacions heroiques i, sense 
jutjar, ofereix un retrat dels combatents sense aspiració 
de glòria.  

 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456870
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456847

