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UN LLOC ANOMENAT ANTANY
TOKARCZUK, Olga.
Guanyadora del Premi Nobel 2018.
Són diverses generacions les que lluiten per la felicitat a Antany, un 
indret fictici i mític al cor de Polònia, en aquesta enlluernadora 
novel·la en què realitat i màgia es fonen per crear un univers literari 
bell i esborronador. La Gran Guerra, sota les banderes del tsar; 
l’ocupació nazi i després la soviètica durant la Segona Guerra 
Mundial; el règim comunista, la corrupció i el pes de la dictadura... 
El pas de la història deixa sentir els seus efectes en els habitants 
d’Antany i les seves vides.    N TOKARCZUK

L’ ESPIA DEL RITZ
RAHOLA, Pilar
A la Barcelona convulsa de 1942 una orquestra toca al Ritz els somnis 
d'una ciutat derrotada.
La ciutat bull amb milers de persones vinculades al règim nazi, hi ha 
membres de les SS, espies internacionals, les banderes amb la creu 
gamada pel centre de la ciutat, els feixistes italians…I enmig 
d'aquella Barcelona amb afusellaments al Camp de la Bota, amb 
matances indiscriminades, amb una misèria extrema, brillava amb 
llum pròpia un hotel anomenat Ritz on un dia arriba un jueu perseguit 
a França que fuig per salvar la vida amb els seus músics travessant a 
peu els Pirineus. N RAHOLA



LES GERMANES DE CREST
DESTOMBES, Sandrine
El sotssergent Benoit sempre havia somiat participar en 
missions de gran importància, pero mai no hauria pensat que 
la seva carrera a la brigada de Crest canviaria de la nit al dia. 
Perquè una conductora que s'ha donat a la fuga pateix un 
accident fatal. Perquè al vehicle hi anava una nena 
segrestada que ara està en coma. Perquè poc després 
apareix un mort amb els ulls extirpats i unes incisions al 
front. N DESTOMBES

AMB L’ AIGUA AL COLL
LEON, Donna.
El comisari Brunetti es capbussarà en un cas de vessaments 
contaminants, la qual cosa pot tenir conseqüències 
catastròfiques per a la salut dels venecians. N LEON



SI ENS ENSENYESSIN A PER-
DRE GUANYARÍEM SEMPRE
ESPINOSA, Albert
Si mires la vida de prop, no té cap sentit.
Allunya-te'n i gaudeix-ne!
Aquest llibre entronca amb el vers increïble: «Al lloc on has estat 
feliç, no hauries d'intentar tornar-hi». És una de les veritats més 
grans que existeix, i perdre aquest lloc mai no és trist, perquè 
sempre n'arribaran de diferents i millors. N ESPINOSA

LA VIDA MENTIDERA DELS 
ADULTS
FERRANTE, Elena
Mestra absoluta de la intriga, Ferrante nodreix la trama de 
sorpreses i lliga prodigiosament la misteriosa història familiar i 
amorosa a un braçalet que passa de mà en mà. No hi ha ningú com 
l'autora per descriure la complexitat de les passions humanes i totes 
les intermitències del pensament i del cor. N FERRANTE



PER LA CARRETERA
PRUDHOMME, Sylvain
Vaig trobar l'autoestopista fa sis anys, en una petita ciutat del 
sud-est de França, després de quinze anys durant els quals, 
malgrat no haver-lo oblidat del tot (l'autoestopista no és de la 
mena d'homes que es poden oblidar), havia deixat de pensar-hi 
almenys tan sovint com en el passat. El vaig trobar enamorat, 
instal·lat, convertit en pare. Vaig recordar tot el que havíem 
compartit en el passat, i també que li havia demanat que sortís 
de la meva vida. N PRUDHOMME

L’ ALTRE CAP DEL FIL
CAMILLERI, Andrea
Per una vegada que la Lívia aconsegueix convencer en Salvo que es 
faci fer un vestit a mida, resulta que tot s’ha d’aturar perquè la 
víctima de l’homicidi que ha d’investigar es ni més ni menys que la 
modista. Quina mala sort! Com si a comissaria no tinguessin prou 
feina, amb els refugiats que arriben en pasteres. 
Per al comissari, tot plegat esdevé un malson: si els 
desembarcaments d’africans són qualsevol cosa menys plàcids, 
escatir els motius de l’assassinat a la sastreria encara es revela mes 
envitricollat. Sort que el destí sempre troba maneres d’ajudar-los. Al 
final, per lligar tots els caps en Montalbano se n’haurà d’anar ben 
lluny de casa. N CAMILLERI



UNS QUANTS DIES DE 
NOVEMBRE
SIERRA i FABRA, Jordi
Un nou i apassionant cas de l'ex inspector Miquel 
Mascarell i el detectiu Fortuny que ens porta a les 
bambolines del món de l'espectacle de la Barcelona de 
postguerra. N SIERRA

ELS NOIS DE LA NICKEL
WHITEHEAD, Colson
Els nois de la Nickel, recrea la història real dels assassinats 
i abusos que van patir desenes de nens i adolescents 
afroamericans i s’endinsa en un dels episodis més foscos i 
violents del sistema educatiu dels Estats Units. Whitehead 
analitza la violència racial i els crims d’odi, la indiferència 
social, la deshumanització i la imposició de l’oblit en un text 
impactant i necessari. N WHITEHEAD 



EXHALACIÓ
CHIANG, Ted
Arriba l’esperadíssim nou llibre de l’escriptor de ciència-ficció 
Ted Chiang, guanyador de múltiples premis i autor del conte 
The Story of Your Life, en què es va basar la pel·lícula Arrival, 
nominada per als Òscars. Els relats continguts a Exhalació 
són d’una originalitat i una humanitat sorprenent. N CHIANG

REFLEXOS EN UN ULL 
DAURAT
McCULLERS, Carson
Reflexos en un ull daurat, va escandalitzar l’opinió pública 
americana perqué tocava temes com l’homosexualitat i la 
infidelitat.  Es un relat potentíssim i apassionant que explora la 
solitud dins del matrimoni, l’alienació i l’amor no correspost, i 
mostra, una vegada més, l’instint de Carson McCullers per 
detectar les emocions ocultes al cor i l’ànima de les persones.  
N McCULLERS



DOLÇA INTRODUCCIÓ AL 
CAOS
ORRIOLS, Marta
Què passa en una relació amorosa, estable però encara 
relativament jove, quan un dels dos pren una decisió unilateral 
que afecta directament el futur de la parella? Quan la Marta li 
comunica al Dani que no vol ser mare, s’obre entre els dos una 
esquerda que els portarà a orbitar per uns llimbs plens de dubtes i 
indecisions que els impulsaran a repensar-se com a individus i com 
a parella.  N ORRIOLS

CIVILITZACIONS
BINET, Laurent.
Cap a l’any mil, la filla d’Eric el Roig, Freydis Eriksdottir, es 
dirigeix al sud-oest. El 1492, Colom no descobreix Amèrica. El 
1531, els inques envaeixen Europa. El que va ser, ¿en quines 
condicions hauria pogut no ser? Als indis només els van faltar 
tres coses per oposar-se amb èxit als conquistadors. Doneu-los 
el cavall, el ferro i anticossos, i tota la història del món hauria 
estat una altra. N BINET



LES MARES NO
AGIRRE, Katixa
Una mare ofega els seus nadons a la banyera. Ara estaran bé, diu, mentre 
espera l’arribada de l’Ertzaina. La premsa serveix l’escàndol a l’opinió 
pública, i aquesta, horroritzada, es prepara per al judici paral·lel. 
Mentrestant, una escriptora trenca aigües i, en ple part, com una epifania, 
com un llamp, recorda que coneix la infanticida d’una altra vida.                 
N AGIRRE

CONFINATS
ÉVOLE, Jordi
Una mirada a les interioritats del seu programa durant el 
confinament.
Colpits per la pandèmia, tancats a casa, espantats, l’Évole i la seva 
gent van trobar al març la manera de tirar endavant. Per què no fer 
entrevistes des del confinament? N ÉVOLE

LES INSEPARABLES
BEAUOIR, Simone de
Una novel·la inèdita de Simone de Beauvoir basada en l'amistat 
entre l'autora i Zaza Lacoin, la seva inseparable amiga entre els 
nou i els vint-i-un anys. Inequívocament autobiogràfica, Beauvoir 
va escriure la novel·la el 1954, cinc anys després que El segon 
sexe la convertís en una referencia mundial per al feminisme.      
N BEAUVOIR



Els exemplars acompanyats amb aquesta icona els podeu trobar a la plataforma de 
préstec de llibres electrònics: https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/#indice

Alguns d’aquests documents han estat adquirits amb la col·laboració 
del Departament de Cultura de la Generalitat i de

l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida

Recordeu que fins a nou avís, la 
Biblioteca romandrà oberta: 
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 14 h 
i dimecres i divendres de 16 a 20 h
Demaneu cita prèvia:   
Telf: 973.36.06.66
Mail: biblioseu@aj-laseu.cat

Ens podeu seguir a:
Web: bibliotecasantagusti.cat
Facebook: 
facebook.com/bibliotecasantagusti
Twitter: @BiblioSeuUrgell
Instagram: @biblioseuurgell
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