
La ciudad de los prodigios ens situa entre les dues
Exposicions Universals celebrades a Barcelona el
1888 i el 1929. La novel·la descriu la transformació
espectacular que viu la ciutat durant aquest anys a
través de l'ascensió meteòrica d'Onofre Bouvila,
un jove de comarques que arriba a la ciutat amb
les mans a les butxaques, se submergeix en els
baixos fons, coneix la misèria repartint
propaganda anarquista o fent de venedor
ambulant, i s'acaba convertint en un mafiós
magnat de les finances, sentimental i despietat
alhora.

A cavall entre la novel·la històrica i la novel·la
picaresca, aquest llibre és tot això i més: un
monument literari a una ciutat, una de les obres
que més ha alimentat el mite i més s'ha acostat a
la utopia de "la gran novel·la sobre Barcelona".

Eduardo Mendoza va néixer a Barcelona l’11 de
gener de 1943. Després de llicenciar-se en dret,
va estudiar Sociologia a Londres i, posteriorment,
va treballar en l’assessoria jurídica d’una entitat
bancària. Des del 1973 i fins el 1982 va residir a
Nova York, on va treballar com a traductor a
l’ONU, i posteriorment va compaginar l’activitat
literària amb la de traductor per a organismes
internacionals.

En la seva obra destaquen novel·les com La
verdad sobre el caso Savolta (1975), La ciudad de los
prodigios (1986), Sin noticias de Gurb (1991), El año
del diluvio (1992), La aventura del tocador de
señoras (2001), o Riña de gatos. Madrid, 1936, amb
la qual va guanyar el Premi Planeta l’any 2010. Ha
publicat també diversos reculls de narracions, i en
català ha estrenat les obres teatrals Restauració
(1990), Els llimbs o la visitació de la felicitat (1997) i
Greus qüestions (2004).
 

El 1995 li fou concedida la Creu de Sant Jordi.

El llibre estarà disponible en préstec per a tots els membres del club en format
digital a través d'Ebiblio. A partir del 6 d'abril podreu accedir a Ebiblio amb el vostre
carnet de la Xarxa de Biblioteques Públiques i us el podreu descarregar. 

                

No obstant això, si algú el vol comprar en paper es pot trobar a:
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