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El tigre I la duquesa 
Jordi Solé 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00473985 
 

Un thriller impactant que barreja criminals sorgits de la guerra dels 
Balcans, una noia capaç de qualsevol cosa per sortir de la 

mediocritat on està atrapada i policies amb pocs escrúpols.  
Una novel·la trepidant, on ningú no és el que sembla, que ens 

mantindrà enganxats des de la primera pàgina. 
Barcelona, 2017. Un encarregat de la neteja troba el cadàver d’una 

noia guapíssima, asseguda en un banc de la plaça de Medinaceli, 
amb un somriure als llavis. Es diria que dorm, si no fos per la roba 

amarada de sang. L’agent Elsa Giralt és la primera d’arribar-hi i 
s’ocupa del cas. Està en hores baixes: el marit l’ha deixat per una 

amiga i el seu company ha quedat tetraplègic en un tiroteig perquè 
ella no el va saber protegir. Està moralment enfonsada, però el 

destí sembla haver deixat aquell cos davant la seva porta perquè es 
redimeixi i ella s’aferra a l’oportunitat amb dents i ungles...  

 
 
 

 
 
 
El meu germà es diu Jessica 
John Boyne 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00553804 
 
Escrita amb la sensibilitat, la ironia i la capacitat 
d’emocionar inconfusibles de l’autor aquesta és una 
novel·la plenament actual, imprescindible. 
La vida d’en Sam sempre ha estat tranquil·la. És una mica 
solitari, li costa fer amics i els seus pares, tan atrafegats en 
l’alta política britànica, sovint el fan sentir invisible.  
Per sort, el seu germà gran, en Jason, sempre hi és. En Sam 
adora en Jason: és amable, popular i el millor jugador de 
futbol que ha vist mai. Però una tarda en Jason reuneix la 
família per dir-los que fa temps que porta un secret a dins, 
un secret que els vol explicar... 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00473985
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00553804


Poder contar-ho 
Ferran Torrent 

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

Situada a les acaballes de 1982 i principis de 1983, l’època en què 
els socialistes assoliren el poder a l’Estat espanyol, Ferran Torrent 

porta al seu personatge Marc Sendra a investigar l’insòlit 
atracament que tingué lloc a la ciutat de València durant la 

primera mascletà fallera de l’any 83.  
Un assalt de deu minuts per a saquejar 1.500 milions de pessetes, 

que comença a ordir-se des del primer capítol, amb una trama 
plena de peripècies que manté el suspens fins al final inesperat de 

les darreres pàgines... 
Una novel·la coral que destaca pel seu ritme trepidant, pels seus 

diàlegs àgils i per l’humor, molt d’humor...  
Així Torrent continua amb la seva sèrie “El Segon Sistema”, 

protagonitzada pel periodista Marc Sendra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'esperit del temps 
Martí Domínguez 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00405214 
 
Un metge austríac interessat pel desenvolupament de 
les teories darwinistes, acabarà posant les seves 
investigacions al servei de la política i les pràctiques 
nazis, apuntalant i revestint tot aquell horror amb una 
pàtina científica... No obstant això, res no va impedir 
que a principis dels 70 rebés el Nobel de Medicina.  
El protagonista descriu el genocidi i la connivència del 
món universitari i mèdic, però malgrat acceptar la seva 
responsabilitat, argumenta que tot es va deure a 
l'esperit del temps. 
Una novel·la que reflexiona sobre les foscors més 
inquietants de la naturalesa humana, a través d’unes 
falses memòries d’aquest ideòleg del nazisme...  

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00560495
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00405214


 La memòria de l'aigua 
Montse Barderi 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00405205 
 

L’estructura de la novel·la descansa sobre una conversa entre 
l’àvia Clemència, Rosalia, la mare i, Núria, la filla i neta, que es va 

teixint en el temps segons les necessitats que té la Núria 
d’explicar-se ella mateixa i d’entendre la seva pròpia història des 
dels seus orígens rurals fins a l’actualitat, des del segle XIX fins al 
XXI. La besàvia ja no existeix, no se’n sap res, i és que la memòria 

dels pobres no arriba més enllà de tres generacions “perquè els 
pobres no tenen història”, no han tingut veu per explicar-la.  

La novel·la explica des de la mirada interior de la neta, el doble 
sotmetiment de les dones que l’han precedida, per ser pobres i 

pel simple fet de ser dones en una societat patriarcal. 
Una novel·la èpica i colpidora que és, alhora, el relat ocult de 

moltes dones. Una memòria que no s’ha d’oblidar mai. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Hora violeta 
Montserrat Roig 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00474442 
 
Nova edició de la novel·la més emblemàtica del 
feminisme català: el món de les dones, amb totes les 
seves contradiccions, renúncies i esperances, és el que 
descriu Montserrat Roig. 
A les darreries dels anys 70 la Norma rep uns papers 
de la Natàlia, amiga i protagonista de la seva última 
novel·la, escrits per la seva tieta, la seva mare i una 
amiga d'aquesta darrera, i li proposa que els llegeixi i 
que escrigui a partir d'aquestes notes. L'escriptora 
accepta el repte, però no es limitarà a escriure sobre 
aquests tres personatges que visqueren els convulsos 
anys de la guerra i la postguerra, sinó que es veurà 
moralment forçada a aprofundir en la vida de la 
Natàlia i en la seva pròpia. 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00405205
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00474442


Embassament 13  
Jon McGregor 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574435 
 

Una novel·la diferent, enormement hipnòtica i captivadora. 
Magníficament escrita: per la bellesa del llenguatge, per 

l’estructura, per com estan construïts els capítols... 
La tranquil·litat d’una comunitat rural anglesa, es veu 

trasbalsada la nit de Cap d’Any per la desaparició de la 
Rebecca, una noia de 13 anys. Cap de les operacions de 

cerca pels entorns naturals no dona resultat...  
McGregor parteix d’un fet molt tràgic que capgira la vida 

d’una família, d’un matrimoni i de tot un poble per 
evidenciar que el dolor és individual i que per més que 

col·lectivament fem l’esforç de sentir i comprendre davant 
d’una tragèdia el món no s’atura, segueix, mentre que qui 

viu el dolor voldria que tot parés al seu voltant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Què vol dir quan un home cau del cel 
Lesley Nneka Arimah 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00401062 
 

Nascuda a Anglaterra, criada a Nigèria i als Estats 
Units, la autora ens ofereix un seguit d’històries tan 
irreverents com reals.  
Les filles, mullers i mares que protagonitzen aquest 
llibre evocador i arriscat planten cara a situacions 
extraordinàries: una dona parla amb el fantasma de 
la seva mare, que s’ha escapat d’una fotografia 
familiar; una altra, desesperada per tenir fills, se’n 
fa un amb flocs de cabells...  
El que les lliga és la duresa del món on viuen, en 
què el futur és incert, les oportunitats són escasses 
i la sort, capritxosa. 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574435
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00401062


Els Secrets de la badia 
M. Victòria Molins 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00402051 
 

Una novel·la negra escrita per una monja que coneix de primera 
mà l’entrellat de la corrupció, les drogues i la pobresa extrema. 

La Míriam, una jove metgessa barcelonina de 24 anys, li canvia la 
vida quan decideix anar-se’n uns mesos a cooperar a un hospital 

d’Angola.  
Un país on la dicotomia entre la pobresa de la majoria dels 

habitants del país i la riquesa dels qui viuen de la corrupció i els 
diamants li plantejarà dubtes incòmodes i situacions complexes.  

Un thriller amb una protagonista innocent però amb caràcter.  
Una experiència vital on l’amor brilla a cada pàgina: amor per la 

professió, pels malalts i pels dos homes de la seva vida.  
Uns amors que la posaran cara a cara amb l’ètica, els perills de les 

màfies i els sentiments reals. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Narració d'Arthur Gordon Pym 
Edgar Allan Poe 
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00575826 
 
Un clàssic de novel·la d’aventures que, a poc 
a poc, com qui cau en un malson, s’endinsa en les 
aigües tèrboles del gènere fantàstic i de terror, fins a 
brindar un dels finals més enigmàtics i misteriosos de 
tota la història de la literatura. 
Fascinat pels relats d’aventures marineres d’un amic, 
el jove Arthur Gordon Pym, fill d’un comerciant de 
Nantucket, s’embarca com a polissó en un balener...   
No pot imaginar, però, els fets terribles que l’esperen, 
en aquest viatge espantós cap als mars del Sud i 
l’inhòspit oceà Antàrtic.  
Dotada d’un ritme implacable i amb factura 
deliberadament popular i, tanmateix, amarada del 
temperament fosc i opressiu de l’autor. 

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00402051
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00575826

