
La vacant imprevista

J.K. Rowling

Bogeries de Brooklyn

Paul Auster

Casas y tumbas

Bernardo Atxaga

Ordesa 

Manuel Vilas

Dues germanes

David Foenkinos

El camí dels esbarzers

Alba Dalmau

La merla blava 

Maria Carme Roca

Els àngels de gel

Toni Hill

A eBiblioCat trobaràs

Des de les biblioteques de Granollers et volem acompanyar durant aquests dies

amb una proposta de lectures recomanades. Tots els llibres els trobaràs disponibles

a la plataforma eBiblioCat.

 

 NOVEL·LA
recomanacions

BIBLIOTECA
ROCA UMBERT

MAIG
2020

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540721
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540718
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00473954
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00418998
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00539691
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00324544
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00309563
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00094392


Franzen, Jonathan
Puresa
 
Puresa és la història de Pip Tyler, una noia jove a la recerca del seu
pare. Una comèdia negra que travessa els Estats Units fins a Sud
Amèrica, passant pel Berlín previ a la caiguda del mur. La vida de Pip
gira entorn els secrets familiars i a la seva relació amb un carismàtic
hacker, Andres Wolf, que sembla tenir molta informació sobre els secrets
del món en què vivim.

Colombani, Laetitia
La trena
 
En aquesta narració vibrant i commovedora, Laetitia Colombani
—guionista, directora i actriu de reconegut prestigi— aborda les històries
de tres dones que, nascudes en continents diferents, comparteixen unes
idees i uns sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat.

García Saénz de Urturi
El silencio de la ciudad blanca
 
Ens situem a Vitòria-Gasteiz,any 2016. Els cadàvers d'un noi i una noia
de vint anys apareixen nus a la cripta de la Catedral Vella. Unai "Kraken”
serà l'inspector, expert en perfils criminals, que estarà al càrrec de la
investigació juntament amb la sotscomissària Alba.

Hess, Annette
La casa alemanya
 
L’Eva Bruhns viu amb els seus pares, propietaris de la Casa Alemanya,
una fonda molt tradicional. L’Eva treballa com a traductora i intèrpret en
una agència, i la seva única il·lusió és que el Jürgen, el seu promès,
s’animi per fi a demanar la seva mà al seu pare i pugui casar-se casar
amb ell.

Capote, Truman
Els primers contes
 
Dues dones que elucubren sobre l’art d’assassinar marits, un pres
fugitiu, dos nanos perduts en una zona pantanosa, una vella
incompresa, una dona negra del sud que viatja a Nova York per fer-hi de
cuinera... Són alguns dels personatges dels primers contes de
Truman Capote.
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Janeczek, Helena
La noia amb la Leica
 
L’1 d’agost de 1937 una desfilada de banderes roges travessa París. És
la comitiva fúnebre per Gerda Taro (Stuttgart, 1910 - El Escorial, 1937),
la primera fotògrafa caiguda en un camp de batalla.

Jonasson,Ragnar
L’ombra de la por
 
Siglufjördur és un petit poble de pescadors del nord d’Islàndia on neva
contínuament, tothom es coneix i no hi passa mai res. L’Ari Thór, que
acaba de llicenciar-se a l’escola de policia de Reykjavík, té l’oportunitat
d’entrar a treballar a la comissaria de policia del poble.

Puig, Valentí
Barcelona 2101
 
Som en una societat d’un futur inconcret, a la ciutat estat de Barcelona,
dins d’una Europa de les ciutats sota l’ombra de l’Extrem Orient.
L’ambient és apocalíptic o, més ben dit, postapocalíptic.

Ruiz Palà, Gemma
Ca la Wenling
 
Que algú de l’altra punta de la terra faci el cop de cap de venir a viure al
teu país. Que et triï a tu per veí. Que faci créixer els seus fills en la teva
llengua perquè estimin el que tu estimes. I que aquest algú que treballa
en una perruqueria dotze hores al dia, sis dies a la setmana, amorrada
als teus peus, a les teves mans i als teus cabells, tingui la generositat
d’explicar-te el seu món.

Solà Saez, Irene
Canto jo i la muntanya balla
 
Primer hi ha la tempesta i el llamp, i la mort d’en Domènec, el pagès
poeta. Després, la Dolceta, que no pot parar de riure mentre explica les
històries de les quatre dones penjades per bruixes...
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Quelibroleo
 
Quelibroleo.com és una web d’intercanvi de gustos literaris amb una
extensa base de dades en què l’opinió de cada lector és important. Té un
potent recomanador de llibres que mostra una llista de llibres afins i que
poden ser del teu interès; només cal introduir-hi el títol del llibre que
t’hagi agradat i el seu autor.

Tot el temps del món
 
“Tot el temps del món” és un programa de TV3, Televisió de Catalunya,
en què cada setmana Anna Guitart entrevista un gran nom de les lletres.
Autors nacionals i internacionals conversaran sense rellotge en aquest
programa que vol ser un homenatge a la paraula, a la reflexió, a la
conversa pausada i, sobretot, al valor de la literatura.

L'irradiador
 
La literatura més nòmada i alternativa. Un recorregut pel
país per descobrir autors literaris i els escenaris de les seves obres.
Novel·les, contes i poemaris al costat dels autors i des de l'espai narratiu
del llibre. Emès a Catalunya Ràdio els dimarts de 22.30 a 23.30 h.

Llegir en cas d'incendi
 
Llegir en cas d’incendi és un portal de literatura amb una mirada a les
altres arts.

L'illa de llibres
 
L’illa dels Llibres és un portal web dedicat a l’actualitat
literària.
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