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N Novel·la
Aksiónov, Vasili

Isla Crimea

N AKS

Barilli, Ayanta

Un mar violeta oscuro

N BAR

Barbal, Maria

A l’amic escocès

N BAR

Bulawayo, Noviolet

Necesitamos nombres Nuevos

N BUL

Camilleri, Andrea

El sobrino del emperador

N CAM

Cărtărescu, Mircea

L’ala esquerra (Encegador I)

N CAR

Cusk, Rachel

Prestigio

N CUS

Gracia, Irene

Las amantes boreales

N GRA

Haig, Matt

Com aturar el temps

N HAI

Hill, Nathan

El Nix

N HIL

Si en las leyendas nórdicas el Nix es un espíritu que se aparece en
forma de caballo blanco, en esta novela se trata de una presencia
intangible que simboliza el momento en el que nuestra existencia
descarría y ya no puede recuperar su curso. Así la vida de Samuel
Anderson, escritor bloqueado y adicto a los videojuegos en internet,
ha sido marcada por el Nix. Su madre, Faye, se fue de casa cuando
él era pequeño y, después de décadas, reaparece. Ha cometido un
delito con presuntas motivaciones políticas que acapara los
programas de noticias, inflama las redes y enciende las pasiones de
unos Estados Unidos. Los medios presentan a Faye como una
hippie con un pasado sórdido; sin embargo ....

Lara, Jordi

Sis nits d’agost

N LAR

Lienas, Gemma

El fil invisible

N LIE

Mira, Joan F.

Borja Papa

N MIR

Modiano, Patrick

Recuerdos durmientes

N MOD

Morton, Kate

La filla del rellotger

N MOR

Murdoch, Iris

El príncipe negro

N MUR

Portell, Sebastià

Ariel i els cossos

Quan li pregunten si és un home o una dona, Ariel no sap què respondre. Li
han dit que té un cos i que aquest cos podria arribar a estimar-se amb altres
cossos, però la vivència d’Ariel sempre és una altra. Ariel i els cossos és la
història d’un personatge que existeix i que estima d’una manera diferent,
esquiva, sempre provisional i desconcertant. Amb ressons d’Orlando, el
cèlebre tractat sobre gènere de Virginia Woolf, aquesta novel·la és un
homenatge als amors que no arriben a néixer i als amors que, un cop
nascuts, viuen tocats de mort per sempre. Després d’El dia que va morir
David Bowie, Sebastià Portell torna a sorprendre el lector amb una joia
literària.

N POR

Rizo, Susana

Las vidas que te prometí

N RIZ

Rojals, Marta

El cel no és per a tothom

N ROJ

Santos, Care

Tot el bé i tot el mal

N SAN

Soler, Antonio

Sur
Qué queda de la noche

N SOL

Sotiropoulos, Ersi

N SOT

Qué queda de la noche transcurre en el París de 1897 y narra tres días de
la vida de Cavafis –de viaje por Europa con uno de sus hermanos, lejos de
la absorbente presencia de la madre–, un Cavafis en la treintena, antes de
convertirse en el gran poeta que conocemos, cuando todavía estaba
paralizado por las tensiones familiares y por las inseguridades de todo tipo,
pero que ya comenzaba a madurar en su interior un poderoso mundo
poético. Esos días en la capital francesa, poco antes de regresar a Egipto,
nos muestran a un Cavafis sumido en una crisis existencial y encarado con
sus demonios más íntimos: la incertidumbre ante un estilo que aún busca
afirmarse, el tormento de ser homosexual y saberse incomprendido, y el
tiránico afecto de una madre que impide que pueda desarrollar y vivir su
vida plenamente.

Tan, Amy

Recuerdo de un sueño

N TAN

Tyler, Anne

La dansa del rellotge

N TYL

NCp Novel·la creixement personal
Coelho, Paulo

Hippie

NCp COE

Espinosa, Albert

Finales que merecen una historia

NCp ESP

Sharma, Robin

El club de les 5 de la matinada

NCp SHA

NF Novel·la fantàstica
Anders, Charlie Jane

Todos los pájaros del cielo

NF AND

Baoshu

La redención del tiempo

NF BAO

Boone, Ezekiel

Día cero

Campbell, Gabriella

Crónicas del fin: una grieta en el cielo

NF BOO
NF CAM

King, Stephen

La caja de botones de Gwendy

NF KIN

La pequeña ciudad de Castle Rock, en Maine, ha sido testigo de
algunos extraños sucesos, pero solo hay una historia que no se ha
contado... hasta ahora.Existen tres vías para llegar a Castle View
desde la ciudad de Castle Rock: por la carretera 117, por Pleasant
Road y por las
Escaleras de los Suicidios. Cada día del verano de
00000000
1974, Gwendy Peterson, de doce años de edad, toma el camino de
las escaleras, que ascienden en zigzag por la ladera rocosa. Pero un
día, al llegar a lo alto, mientras recupera el aliento con la cara roja y
las manos apoyadas sobre las rodillas, un desconocido la llama. Allí,
en un banco a la sombra, se sienta un hombre con una chaqueta
negra y un pequeño sombrero ...

Martin, George R.R.

Foc i sang

NF MAR

Montero, Rosa

Los tiempos del odio

NF MON

Puig, Valentí

Barcelona 2101
Ramsés el maldito: La pasión de
Cleopatra
Fungus: el rei dels Pirineus

NF PUI

Rice, Anne
Sánchez Piñol, Albert

NF RIC
NF SAN

NH Novel·la històrica
Calpena, Enric

El dia que Barcelona va morir

NH CAL

Lucas, Juan Ramón

La maldición de la Casa Grande

NH LUC

Martí, David

El pirata de Cala Morisca

NH MAR

Mosse, Kate

La ciutat del foc

NH MOS

Múñez, Fernando J.

La cocinera de Castamar

NH MUÑ

Timm, Uwe

Icaria
Constantinopla

NH TIM

Touverey, Baptiste

NH TOU

En los albores del siglo VII d. C. Constantinopla es la nueva capital del
Imperio romano en Oriente. Una urbe gigantesca y esplendorosa que bulle
con ambiciones, conspiraciones y traiciones. Al mismo tiempo, el Imperio
romano, otrora próspero y temido, se encuentra al borde del derrumbe y
todos, persas, bárbaros y árabes, codician la poderosa capital mientras el
mundo se prepara para entrar en una nueva Era.
La intriga está servida. Dos jóvenes que quieren acabar con el emperador
usurpador atrincherado en Constantinopla, un ejército de doce mil hombres
y un arma secreta: la joven que les franqueará el acceso a la capital del
Imperio y a quien hay que conquistar para apoderarse del trono.

Vuillard, Éric

14 de juliol

NH VUI

Wu Ming

Altai

NH WUM

La Vida té aquestes coses

NL BAS

NL Novel·la local
Bassas, Àngels

Les relacions humanes, autèntiques, sinceres i empàtiques són les
que reivindiquen els protagonistes d’aquests contes. Homes i dones
normals, com l’Anne o el Pol, que busquen l’amor i no el troben,
parelles que s’estimen, parelles que conviuen sense estimar-se i
que malviuen amb els sentiments tancats amb clau i pany.
L’Emma, una vídua que cada nit es retroba amb el seu marit
fantasma; un home amb cor de suro, col·leccionista de dones, ....

Burgas, Àngel
Català, Víctor

Els Dies del Rainbow
Tots els contes : volum II

NL BUR
NL CAT

Ferrer, Jordi
Halac, Ariel

El Desespero
La Ilusión de otra cosa

NL FER
NL HAL

Hidalgo, Marina

La Hora de la Camada

NL HID

Las violaciones múltiples se suceden día tras día y la justicia parece
no compartir el horror que esto genera en la sociedad. Los
violadores son exculpados o cumplen penas irrisorias mientras sus
indefensas víctimas deben luchar por sobrevivir con secuelas físicas
y psicológicas. En este abominable escenario, una organización
feminista que se hace llamar La Camada decide que ha llegado la
hora de que los malvados paguen por sus pecados. Así comienza
una sangrienta venganza que se extiende imparable por todo el país.
Los violadores están en peligro, los jueces son cuestionados, los
políticos temen por sus resultados electorales y los periodistas
saborean el morbo.

L.F., Jennyfer
L.F., Jennyfer

El Viaje a nuestro mundo
El Viaje... ¡de nuevo a ti!

NL LOP
NL LOP

Pagès Jordà, Vicenç

Exorcismes : antologia personal

NL PAG

Romero, Lluís

El carrer

NL ROM

Vergés i Pineda, Joan

Empordanesos als camps nazis

NL VER

N CONTE ATW
N CONTE CAL

Hanks, Tom

Nueve cuentos malvados
Contes (1936-1968)
Coses aparentment intranscendents i
altres contes
Tipos singulares

Oates, Joyce Carol

Desmembrado

N CONTE OAT

Pàmies, Sergi

L’art de portar gavardina

N CONTE PAM

Pron, Patricio

Lo que está y no se usa nos fulminará

N CONTE PRO
N CONTE REP

Rivas, Manuel

La República de les lletres
Vivir sin permiso y otras historias de
Oeste
Nosaltres, les dones

N Conte
Atwood, Margaret
Calders, Pere
Calders, Pere

Roca, Maria Mercè

N CONTE CAL
N CONTE HAN

N CONTE RIV
N CONTE ROC

Savis, bojos i difunts

N CONTE SAV

Des de l’última dècada del segle XIX, fins ben entrats els anys 30 del
segle XX, a Catalunya hi va haver una sèrie d’autors, i una sèrie de
llibres, que no encaixen amb el que sovint se’ns ha explicat sobre la
literatura catalana d’aquella època. Aquest tarannà literari està molt
vinculat amb el que a França es va anomenar decadentisme. A casa
nostra la decadència tenia una tradició pròpia. No es tracta, doncs,
de la imitació d’un corrent que venia de París, sinó d’una reacció
anàloga davant les xacres de l’època: l’escepticisme respecte al
progrés, la voluntat de mostrar el rerefons grotesc de les
convencions socials o la reivindicació dels marginats.

Skrabec, Simona

Torno del bosc amb les mans tenyides

N CONTE SKR

Vayreda, Marian

El roure dels penjats

N CONTE VAY

Yoshimoto, Banana

Lagartija

N CONTE YOS

Yourcenar, Marguerite

Narracions orientals

N CONTE YOU

NN Novel·la negra
Belsham, Alison

El ladrón de tatuajes

NN BEL

Black, Benjamin

Els llops de Praga

NN BLA

Christian Stern arriba a Praga l’hivern de 1599 per fer fortuna a la cort de
l’emperador del Sacre Imperi Romanogermànic. La nit de la seva arribada,
Christian ensopega amb el cos d’una jove al passatge Daurat, un carreró
adjacent al castell. Vestida amb un camisó de vellut i amb un medalló d’or al
coll, és evident que la dona pertanyia a la classe alta.
Aviat es veurà implicat en les maquinacions dels cortesans i, abans que
pugui evitar-ho, atraurà l’atenció de l‘emperador mateix. Rodolf II decideix
que Christian és una de les poques persones en les quals pot confiar, així
que li encarrega la tasca de resoldre el misteri de l’assassinat de la jove.
Tanmateix, Christian s’adona que ha acabat a la boca del llop, enmig d’una
lluita de poder que amenaça de subvertir el tron mateix

Carrisi, Donato

El maestro de las sombras

NN CAR

Clark, Mary Higgins

T’estic vigilant

NN CLA

Cumming, Charles

Complot en Estambul

NN CUM

Durà, Joan B.

Els anys apàtrides

NN DUR

Gutiérrez, Xabier

Sabor critico

NN GUT

Kerr, Philip

Azul de Prusia

NN KER

Lapena, Shari

Un extraño en casa

NN LAP

Martínez, Guillermo

Los crímenes de Alicia

NN MAR

Navarro, Justo

Petit Paris

NN NAV

North, Claire

La súbita aparición de Hope

NN NOR

Pedrolo, Manuel de

Tants interlocutors a Bassera

NN PED

Prado, Joaquín

Los treinta apellidos

NN PRA

Puigpelat, Francesc

Magret i els anarquistes

NN PUI

Ravelo, Alexis

Tres funerales para Eladio Monroy

NN RAV

NR Novel·la romàntica
Benavent, Elísabet

Toda la verdad de mis mentiras

NR BEN

Lark, Sarah

L’any dels dofins

NR LAR

Llorca, Vicenç

Aquell antic missatge de l’amor

NR LLO

March, Caroline

24 besos

NR MAR

March, Meghan

Rey

NR MAR

Nieva, Lola P.

La perla de agua

NR NIE

Pobla, Carolina

Geranios en el balcón

NR POB

Reig, María
Sparks, Nicholas

Papel y tinta
Cada suspiro

NR REI
NR SPA

NV Novel·la de viatges
Bass, Rick

Un hivern a Montana

NV BAS

Casals, Albert

Els mons on a mi m’agrada viure

NV CAS

Cognetti, Paolo

Nova York és una finestra sense cortines

NV COG

Gómez, Fernando

La vuelta al mundo en 80 cementerios

NV GOM

Izagirre, Ander

Pirenaica

NV IZA

Ramón, Juan Claudio de

Canadiana

NV RAM

Tarruell, Conxita

Totopos, Mole i Mezcal

NV TAR

Aquest llibre recull les experiències personals de l’autora, fruit de les
estades a diverses zones de Mèxic i Guatemala, l’estiu de 2015 i
2016. En el primer viatge, motivada per visitar el seu fill Pau a la
Ciutat de Mèxic, conviu frec a frec amb persones del país. Amb la
Rosa, companya de ruta, fan una immersió en la vida i costums dels
mexicans. En el segon viatge s’afegeix el seu fill Fran, qui col·labora
activament amb el seu germà en l’organització d’una ruta pel litoral
de la península que banya el Mar de Cortés. Provinents de diferents
països del món, els quatre viatgers es retroben a La Paz, capital de
la Baja California Sur, sense indicis ni expectatives del que els
depara l’aventura que estan apunt d’emprendre.

Vidal, Blanca Llum

Maripasoula

NV VID

Els dies maleïts

B Bunin

B Biografia
Bunin, Ivan Aleksèievitx

Els dies maleïts és un recull de les notes que Ivan Bunin escrigué d'amagat
just després de la Revolució d'Octubre, un esdeveniment que va capgirar la
història de Rússia i bona part del món. Primer des de Moscou (1918) i
després des de l'exili a Odessa (1919), la ploma de Bunin no deixa a ningú
indiferent. Els seus diaris encarnen el testimoni literari d'un moment històric
sens precedents i posen en evidència el rebuig absolut del seu autor per un
nou règim que no feu altra cosa que substituir segles de vassallatge per la
tirania i l'opressió dels bolxevics. Es tracta de la narració en primera
persona d'uns fets que només és possible entendre a través de les paraules
d'aquells que els visqueren, mitjançant les reflexions profundes que Ivan
Bunin esbossà entre les penombres d'una làmpada de querosè.

Conroy, Frank

Stop-Time

B Conroy

Ferraté, Joan

Del desig

B Ferraté

Forn, Joaquim

Escrits de presó

B Forn

Graves, Robert

Adeu a tot això

B Graves

Jornet, Kilian

Res és impossible

B Jornet

Mandela, Nelson

Cartas desde la prisión

B Mandela

Saramago, José

El Cuaderno del año del Nobel

B Saramago

Tobías, Miguel Angel

Renacer en los Andes

B Tobías

Woolf, Virginia

Un esbós del passat

B Woolf

Aquest distintiu t’informa dels títols que pots descarregar des de la plataforma
EBiblio.
Més informació a http://catalunya.ebiblio.es o a la teva Biblioteca.

