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Títol: 36 preguntes per enamorar-te de mi 

Autor/a: Vicki Grant 

Editorial: Edicions 62, 2018 

Signatura: JN Gra 

Sinopsi: Una història romàntica basada en l’experiment cientif́ic més conegut sobre 

l’amor. Et podries enamorar amb 36 preguntes? En Paul i la Hildi es coneixen quan 

participen en un experiment sociològic que assegura que, després de respondre les 36 

preguntes del test, s’enamoraran perdudament l’un de l’altre. Els motius i els condicionaments de tots dos, 

però, són tan diferents que sembla poc probable que això succeeixi. Ell hi participa per diners, mentre que 

ella ho fa per convicció, per demostrar que tot plegat és una ximpleria. Aviat, les tensions, els imprevistos i 

els malentesos teixeixen una xarxa de conseqüències impredictibles... 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Ataduras 

Autor/a: Domenico Starnone 

Editorial: Lumen, 2018 

Signatura: N Sta 

Sinopsi: L'amor és un joc sublim i una gran estafa. Un dels millors llibres de l'any segons 

The New York Times, Kirkus Reviews i The Sunday Times. Pel guanyador del Premi 

Strega, el Premi Castiglioncello, el Premi Comisso i el Premi The Bridge a la millor 

novel·la. Com molts matrimonis, el de Vanda i Aldo s'ha vist sotmès a la tensió, al desgast de la rutina i 

encara més, a la infidelitat, però ha sobreviscut intacte. O això sembla. Perquè si es mira amb deteniment, 

les esquerdes són evidents, com les d'un gerro esquerdat que pogués trencar-se al menor contacte. Què 

estem disposats a sacrificar amb la condició de no sentir-nos atrapats? I què perdem quan decidim tornar 

sobre els nostres passos? Quines són les conseqüències ineludibles dels nostres actes, per a nosaltres i els 

nostres fills? En què consisteixen els nostres lligams? El guanyador del Premi Strega, Domenico Starnone, 

ens ofereix una història emocionant i profunda: el relat d'una fugida i d'un fals retorn. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Detrás de la Puerta. La novel·la de Ferrara (Vol. 4) 

Autor/a: Giorgio Bassani 

Editorial: El Acantilado, 2018 

Signatura: N Bas 

Sinopsi: El protagonista és un adolescent intel·ligent i sensible que ha de separar-se del 

seu amic de l'infància i adaptar-se als nous companys en abandonar l'escola i iniciar el 

batxillerat. Des del primer dia de classe s'espera que demostri el que val per a sortir ben 

deslliurat de l'inevitable repartiment de papers del qual dependrà la seva sort durant el curs. I encara que 

està decidit a resistir-se a aquest ritu tan incomprensible com dolorós, la petita societat formada pels 

alumnes acabarà imposant la seva porció de patiment, una ferida que perdurarà intacta fins a l'edat adulta. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: El fibló 

Autor/a: Sílvia Soler 

Editorial: Columna, 2019 

Signatura: N Sol 

Sinopsi: Era possible que aquella casa, a la qual havíem anat a parar els meus germans i 

jo arrossegant l’ànima i que havíem trobat tan deteriorada, com un espectre del que un 

dia havia estat... era possible que guardés l’ànima de les coses bones del passat que 

s’esborrava, l’essència dels anys lluminosos, que ens connectés amb un batec latent que encara érem a 

temps de recuperar?. Tres germans hereten la casa d’Alella on van créixer i decideixen anar-hi a viure. Serà 

el temps de la reconstrucció. Hi havia dies que desitjava que una rierada s’ho endugués tot, les recances, 

els llibres del pare amb les dedicatòries, les cadires del jardí que la mare s’estimava, la noguera malalta, les 

abelles. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: El país dels cecs 

Autor/a: Víctor García Tur 

Editorial: Proa, 2019 

Signatura: N Gar 

Sinopsi: Un exili català a l’Argentina on Borges (Jordi) és un autor de Barcelona, una 

història d’exploracions i guerra de sexes a Papua, una faula xinesa, la reformulació 

gràfica d’un conte cèlebre, una icona del feminisme i un futur proper on els viatges en 

el temps han canviat la manera d’entendre la literatura. El país dels cecs porta al seu terreny imprevisible 

els arguments, els estils i les dèries d’autors com Jorge Luis Borges, Tísner, UrsulaK.LeGuin o Charlotte 

Perkins Gilman, de la mà d’un Víctor García Tur inconfusiblement lúdic que convida els lectors a afegir-se al 

seu joc i, reivindicant l’apropiació i la reescriptura, dona la seva obra més provocadorament original. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Els ulls se’m van tancar 

Autor/a: Patrick Bard 

Editorial: Kalandraka, 2018 

Signatura: JN Bar 

Sinopsi: La Maëlle és una noia francesa que vol canviar el món. Als seus setze anys és 

una jove amb un caràcter ferm i una alumna aplicada de l'institut, simpàtica, solidària 

amb els companys i líder a l'equip d'handbol. Però alguna cosa succeeix en la seva vida, 

que dóna un gir de 180 graus. Cada dia viu més temps abstreta per les xarxes socials, abandona l'esport, 

canvia la seva forma de vestir, deixa al seu xicot...De forma gradual, tot el seu interès se centrarà entorn 

del conflicte que es viu en l'Orient Pròxim: la guerra, els bombardejos sobre la població, la geopolítica... 

Comença a pensar que la seva missió en la vida és fer la jihad i ajudar de forma activa a qui considera pitjor 

tractats: els pobres que són fidels a Al·là. A poc a poc, la Maëlle es convertirà en l'Ayat per unir-se al Dáesh. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: Escrivia flors a la Júlia 

Autor/a: Lluís Gea Martínez 

Editorial: Animallibres, 2018 

Signatura: JN Gea 

Sinopsi: PREMI CIUTAT DE BADALONA DE NARRATIVA JUVENIL 2018 A les darreries del 

segle xix, el Pinxo, el petit de quatre germans, ha hagut de créixer abans del que li 

pertocava i superar els convencionalismes socials de l’època per conquerir la noia de la 

qual s’ha enamorat, la Júlia. Per fer-ho, haurà d’utilitzar tot l’enginy i superar tota mena d’adversitats amb 

una força de voluntat que travessarà les muntanyes del Pirineu. 

Consulta’l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Evening in paradise. More stories 

Autor/a: Lucia Berlin 

Editorial: Picador, 2018 

Signatura: NE Ber 

Sinopsi: La publicació d'Un Manual per Dones de Neteja, Lucia Berlín enlluernant 

cobrament de contes, va marcar el redescobriment d'un escriptor que no era massa 

conegut el seu talent per molts. La reacció increïble a Lucia escrivint - la seva capacitat 

de captar la bellesa i lletjor allò conviu dins vides diàries, l'honradesa extraordinària i magnetisme amb el 

qual dibuixa en el seu propi història per respirar vida als seus caràcters - inclòs demana la seva contribució 

a literatura americana per ser tan va celebrar mentre que de Raymond Carver. Variar de Texas, a Xile, a 

Nou Mèxic i Nova York, a aquest Berlín de cobrament escriu sobre el bé, el roí i tot al mig: lluitant mares 

joves, marits que envasa les seves borses i deixar a negra nit, les dones que miren enrere al seu primer 

matrimoni al lluny del seu segon. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Fungus. El rei dels pirineus 

Autor/a: Albert Sánchez Piñol 

Editorial: La Campana, 2018 

Signatura: N San 

Sinopsi: 1888. Pirineus occidentals. Un militant anarquista arriba a una petita, remota i 

oblidada vall pirinenca tot fugint de la policia. Allà coneixerà el cap dels 

contrabandistes. Però tot canvia quan en Ric-Ric desperta unes criatures 

extraordinàries, sobrehumanes, que alguns associen amb el menairons de les llegendes locals. En Ric-Ric 

pretén convertir-los en un instrument que faci realitat la revolució àcrata. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: La piràmide de las necesidades humanas 

Autor/a: Caroline Solé 

Editorial: Lóguez, cop. 2018 

Signatura: JN Sol 

Sinopsi: El conjunt de les necessitats humanes es pot dividir en cinc categories. Avui, 

aquesta teoria és el principi d'un nou joc de tele-realitat: La piràmide de les necessitats 

humanes. Som 15.000 candidats i en cinc setmanes només quedarà un. I què pinto jo 

en tot això? Diguem que tinc 18 anys. Que visc sobre un tros de cartó al carrer, a Londres. Al final, poc 

importa el meu nom, poc importa la meva edat. Sóc el candidat núm. 12.778. Jo ja no existeixo. Però tinc el 

risc de convertir-me en algú, fins i tot famós. I això és el pitjor. 

Consulta’l al catàleg Aladí!  

 

Títol: Lluvia fina 

Autor/a: Luis Landero 

Editorial: Tusquets, 2019 

Signatura: N Lan 

Sinopsi: Després de molt de temps sense tot just veure's, en Gabriel decideix cridar a 

les seves germanes i reunir a tota la família per a celebrar el vuitanta aniversari de la 

mare i tractar així de reparar els vells rancors que cadascú guarda en el seu cor i que els 

han distanciat durant tants anys. L’Aurora, dolça i equànime, la confident de tots i l'única que sap fins a 

quin punt els dimonis del passat continuen vius, tracta de dissuadir-lo, perquè tem que l'intent de 

reconciliació agreugi fatalment els conflictes fins ara reprimits. I, en efecte, la primera trucada de telèfon 

deslliga altres trucades i converses, innocents al principi i cada vegada més aferrissades, i d'aquesta 

manera coneixem les vides de Sonia, d'Andrea, d'Horaci, d'Aurora, del mateix Gabriel i de la mare, i amb 

elles la història familiar, des de la infància dels fills fins a l'actualitat. Tal i com temia l’Aurora, les antigues 

querelles van reapareixent com una pluja fina que amenaça amb formar un poderós llit a punt de 

desbordar-se. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: L’olor del desig 

Autor/a: David Cirici 

Editorial: Proa, 2019 

Signatura: N Cir 

Sinopsi: L’André s’enamora de la Céline, la seva professora d’història. Vint anys més 

gran, és l’única persona capaç de comprendre la sensibilitat de l’André, que és cec. En 

paral·lel, l’André fa amistat amb Pablo Picasso, perquè el pare del noi és el jardiner del 

castell on viu el pintor. Intrigat per la manera com un cec es pot acostar a la realitat i l’art, Picasso, a poc a 

poc també esdevé el seu confident. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Orgull i prejudici 

Autor/a: Jane Austen (Versió Teresa Broseta) 

Editorial: Tàndem, 2018 

Signatura: LF Aus 

Sinopsi: Un clàssic imprescindible, ara a l'abast de més lectors. Orgull i prejudici és 

considerat un clàssic de la literatura universal i una de les obres més destacades de 

Jane Austen.  

La història se centra en Elizabeth Bennet i en la seua família composta pels pares i per les seues quatre 

germanes. La missió de la mare és aconseguir que les seues filles es casen amb homes respectables i 

adinerats per assegurar el seu futur. Un dia, arriben al veïnat dos homes solters, rics i joves i com diu 

Austen al principi de la novel·la: "És una veritat universalment coneguda que un home solter en possessió 

d'una gran fortuna ha d'estar buscant una esposa".  

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Si quieres que te quieran 

Autor/a: Davids Monteagudo 

Editorial: Rata, 2019 

Signatura: N Mon 

Sinopsi: Si vols que et vulguin és un repertori de receptes de cuina que no són descrites 

sinó narrades amb intensitat i delicadesa, una col·lecció de moments viscuts darrere 

d'uns fogons on es fa evident que el seu autor escriu com a cuina i cuina com viu. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Sigo aquí 

Autor/a: Maggie O’Farrell 

Editorial: Libros del Asteroide, 2019 

Signatura: 92 (Ofa) Ofa 

Matèria: Biografies 

Sinopsi: Un part es complica més enllà del raonable; a una nena li diagnostiquen una 

malaltia incurable que la té al llit durant més d'un any; una adolescent és agredida per 

un estrany mentre passeja pel camp; l'avió en el qual una jove viatja a Àsia es precipita al buit; una dona se 

salva pels pèls de ser atropellada. Aquests són alguns dels episodis–succeïts en diferents moments de la 

seva vida i en diversos països–que Maggie O’Farrell recull en aquest particularíssim llibre autobiogràfic. 

Disset frecs amb la mort, com els anomena la seva autora, que van poder acabar en desastre, disset 

moments clau de la seva vida que revelen una manera de ser i estar en el món. Segueixo aquí és un llibre 

sincer que fugint del sentimental anima al lector a interrogar-se sobre les coses que veritablement 

compten, a reflexionar sobre la fragilitat de la nostra existència i a celebrar la bellesa i el miracle de la vida. 

Consulta’l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Yo soy ERIC ZIMMERMAN (Vol. 1) 

Autor/a: Megan Maxwell 

Editorial: Esencia/Planeta, 2017 

Signatura: N Max 

Sinopsi: T'atreveixes a viure les fantasies femenines de la mà d'Eric Zimmerman? No et 

perdis aquest spin-off de Demana'm el que vulguis, la saga eròtica més morbosa.  

Em dic Eric Zimmerman i sóc un poderós empresari alemany. Em caracteritzo per ser un home fred i 

impersonal, que gaudeix del sexe sense amor i sense compromís. En un dels meus viatges a Espanya per a 

visitar una de les meves delegacions vaig conèixer a una jove, Judith Flores. Ella em va fer riure, em va fer 

cantar, em va fer fins i tot ballar, i jo no estava acostumat a això. Quan em vaig adonar que sentia més del 

que devia, em vaig allunyar d'ella, però vaig tornar, perquè aquesta dona m'atreia com un imant. A partir 

d'aquest moment comencem una relació plena de fantasia i erotisme, en la qual vaig gaudir ensenyant a la 

Judith a gaudir del sexe d'una manera que ella mai havia imaginat. I tu, t'atreveixes a descobrir el costat 

submís, dominant i "voyeur" que tots portem dins? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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