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Totes aquestes lectures les trobaràs a l’E-biblio 
 
 
 

Mònica Mir 
Miquel de Palol 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00559082 
 

És estiu a Platja d'Aro i la Mònica Mir té una idea: si el seu padrastre 
s'emboliqués amb una tal Midoissa, la seva mare tindria una 

preocupació real, deixaria d'estar sobre d'ella i guanyaria llibertat. La 
Mònica és una jove segura d'ella mateixa, que es mou amb confiança 

entre amics, amants i família.  
Però coneixerà en Lucas, component de Solidaris Transversals, un 
grup que denuncia el capitalisme, i la novel·la, que el lector podia 
entendre com una comèdia lleugera, derivarà cap a una intriga al 
voltant de la corrupció i les identitats diferents que som capaços 

d'adoptar per estimar, trair o simplement sobreviure.  
Mònica Mir és potser la novel·la més personal de l’autor: brillant, 

digressiva, càustica, satírica... Una gran novel·la. 
 
 
 

 
 
 

 
Dins del cor de Chopin 
Mònica Batet 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00474438 
 
L’obra és fruit de la fascinació que exerceix Polònia sobre 
l’escriptora. Des del 2007, les llibretes de l’escriptora 
recullen històries de tota mena relacionades amb aquest 
país de gent acollidora, sentimental.   
El lector hi trobarà el conte d’una escriptora catalana que 
no aconsegueix parlar per telèfon amb el seu pare; el 
d’uns nens que veuen com una nit de desembre uns tancs 
travessen Varsòvia; el conte del plat de més que hi ha 
d’haver a cada taula per Nadal; el d’uns japonesos que 
guanyen cada any el concurs de piano Frederic Chopin...  
L’autora s’ha endinsat en el cor de Polònia i ofereix als 
lectors aquest llibre que fa somriure i fa plorar. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00559082


L'espia del Ritz 
Pilar Rahola 

 https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00554214 
 

A la Barcelona convulsa de 1942, una orquestra interpreta els somnis 
d'una ciutat derrotada.  

El director és un home jueu que s’ha vist obligat a fugir de França, 
amb els seus músics, travessant la frontera a peu, per salvar la vida.  
La ciutat bull amb milers de persones vinculades al règim nazi, amb 

membres de les SS, espies internacionals, banderes amb la creu 
gamada pel centre de la ciutat, feixistes italians… 

I enmig d'aquella Barcelona amb afusellaments al Camp de la Bota, 
amb matances indiscriminades i amb una misèria extrema, brilla amb 

llum pròpia un hotel anomenat Ritz.  
Retrat de la Barcelona franquista de la mà del músic dels anys 

quaranta que amb determinació i talent va arribar a dirigir 
l’orquestra del hotel Ritz.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No soc aquí (Premi Llibres Anagrama de Novel·la) 
Anna Ballbona 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00552614 
 
Hi ha fronteres que sembla que només s’obrin amb un 
conjur. No són exactament barreres. Tampoc són portes 
imaginàries ni obren mons paral·lels. Són llocs, 
situacions i circumstàncies ben reals: frontisses entre 
mons que desapareixen i d’altres que malden per treure 
el cap.  
La Mila va néixer a finals dels setanta en un barri 
apartat i mal urbanitzat, encaixonat entre una 
autopista, un cementiri i un polígon industrial. Els pares 
no la duien de vacances ni a dinar fora, però la portaven 
a veure un curandero que li va dir que tenia un do...   
Ara que espera una criatura, la Mila intenta escatir els 
motius que l’ha acompanyat des de sempre cap als 
propis orígens... 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00554214


L'expedició al baobab  
Wilma Stockenström 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556993 
 

Enmig del paisatge desèrtic de l’interior de Sud-àfrica, una antiga 
esclava busca recer dins d’un forat en el tronc d’un baobab gegantí. 

Per primera vegada a la vida, és mestressa del seu temps, del seu cos, 
dels seus pensaments, i en la solitud del refugi recorda el seu periple 
vital: com la van capturar quan era petita, la violència que va patir a 
les mans dels seus amos, les criatures que li van prendre dels braços 
tan bon punt les va deslletar, la dura vida de serventa en una ciutat 

portuària, el viatge amb el seu darrer propietari, la fugida.  
El baobab, interlocutor imaginari, serà l’únic testimoni del seu relat 

punyent, una mena d’alter ego en l’escorça del qual gravarà les seves 
reflexions i deixarà constància de les seves vivències.  

Escrita amb un estil sofisticat i ple de lirisme, és una faula inoblidable 
sobre el desarrelament i l’opressió en què ressonen els moments més 

foscos de la història sud-africana. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un país estrany 
Muriel Barbery 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436847 
 
Una tarda amb neu del sisè any de la llarga guerra que té 
en dansa els humans i els elfs, ha portat el Petrus, un elf 
que ve del món secret de les ombres, a creuar el pont 
invisible per unir-se a l’Alejandro i el Jesús. Tots ells es 
disposen a participar en la darrera batalla d’aquesta 
llarga guerra en la qual es decidirà la identitat del món 
futur.  
Un país estrany és alhora un conte ple de màgia, una 
novel·la d’aventures, una meditació i una reivindicació 
de la imaginació i dels somnis.  
I és també una reflexió sobre els mals eterns de les 
civilitzacions, sobre el poder de la poesia i de la ficció.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556993
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00436847


Fahrenheit 451 
Ray Bradbury 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00552056 
 

Nova edició en català del clàssic més actual de Ray Bradbury, en el 
centenari del naixement de l’autor. 

Guy Montag és bomber en un futur en què, en lloc d’apagar incendis, 
els bombers tenen la missió de cremar els llibres i perseguir aquells 

que els llegeixen.  
Aquest és el punt de partida de Fahrenheit 451, una de les distòpies 

més cèlebres mai escrites sobre una societat grisa, sotmesa per 
l’estupidesa humana i el cinisme dels governants.  

Una faula que aborda temes com el poder repressor, la censura i la 
importància de la literatura i la força de la paraula com a elements 
vertebradors del pensament i la responsabilitat social davant de la 

manipulació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Octubre 
Solana, Teresa 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556435 
 
20 de setembre de 2017.  
Entre els Mossos d’Esquadra hi ha mala maror: amb l’1 
d’octubre acostant-se i el Piolín atracat al port de 
Barcelona, l’assassinat d’un actor retirat, en el que 
sembla un robatori que ha acabat malament, obliga la 
sotsinspectora Norma Forester i el seu equip a traslladar-
se al barri de Gràcia per investigar un cas que es 
complicarà ja que la víctima vivia sota una identitat falsa.  
Però Norma encara té un altre motiu de preocupació: a 
casa, entre la seva peculiar família, la divisió d’opinions 
sobre la qüestió de la independència amenaça convertir 
una celebració familiar festiva en una agra discussió de la 
que tothom pot sortir malparat. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00552056
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00556435


Història d'un matrimoni 
Geir Gulliksen 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00553428 
 

“Haig de pensar com va ser per a ella aquella primavera, un 
d’aquells dies abans que passés tot”.  

Aquesta és una de les primeres frases d’aquesta novel·la sobre el 
matrimoni.  

Dita un cop, tot ha acabat.  
Tot anava bé, fins que de forma sobtada deixà de funcionar.  

Què va passar realment? 
Un home intenta entendre per què el seu matrimoni ha pogut 

trencar-se, quan ell i la seva dona s’estimaven d’una manera tan 
sòlida. 

Ell reflexiona sobre si mateix i sobre ella, i sobre la vida que van 
compartir, intentant comprendre què és l’amor i el gran impacte 

que té en les seves vides. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digues un desig 
Jordi Cabré 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00455804 
 
Un escriptor famós descobreix que el llibre més venut 
del dia de Sant Jordi és la seva autobiografia. Però ell no 
l’ha escrit, tot i que el seu nom apareix a la coberta.  
Qui l’ha suplantat? Per què? I què hi diu? Quins secrets 
revelarà?  
Entre d´altres, una història d´amor adúltera i de 
submissió total a una dona més jove. I que potser ell 
podria ser un assassí.  
Jordi Cabré ens proposa un joc de miralls, entre 
Barcelona i Cadaqués, que enfronta un escriptor d’èxit 
amb una vida personal anodina amb el seu reflex: algú 
capaç de saltar-se les normes, de seduir el perill, de 
córrer riscos per trobar-se a si mateix.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00553428
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00455804

