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A Bàrcino  
Maria Carme Roca 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456881 
 

Una dona singular, un passat ocult, un enemic implacable. 
Amb gairebé 25 anys, la Minícia pateix el rebuig del seu pare, Luci 

Minici Natal Quadroni Ver. El motiu: quan era molt jove, la Minícia 
havia estat amant d’en Teseu, l’home que va mortificar el seu pare i 

que, precisament, va morir lluitant contra ell. 
Desconcertada i dolguda, seguirà, però, amb la seva vida: la passió 

per les curses de quadrigues i l’escriptura, l’amistat amb l’emperador 
Marc Aureli i l’emperadriu Faustina, la curiosa relació amb el seu 

marit Cneu, la complicitat amb el seu esclau Erasmius, l’entesa 
passional amb el centurió Luci Cecili Optat. Alhora, la Minícia 

intentarà recuperar l’estima del seu pare i trobar la persona que 
s’encarregui de complir una venjança, que no l’afecta només a ella i a 

la seva família, sinó a tot l’imperi. 
 
 
 
 

 
 
 Km 123 
Andrea Camilleri 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456845 
 
El mestre Camilleri ens ofereix una novel·la negra que 
podria semblar una comèdia rosa però que aviat es 
transforma en tota una altra cosa. 
Amb humor i misteri, Camilleri comença amb una trucada 
de mòbil i amb un intent d’homicidi i aviat contraposa 
indici rere indici els diferents personatges amb la seva 
pròpia veritat fent servir tota mena de recursos narratius. 
La investigació la durà a terme l’inspector de la policia 
criminal Attilio Bongioanni, que s’enfrontarà a un cas on 
res és el que sembla.  
Un thriller molt intel·ligent, ràpid i amb diferents veus 
que mai ens donen treva...  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00456845


Tota una vida per recordar (Premi Ramon Llull 2020) 
Núria Pradas Andreu 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531583 
 

Una novel·la amb una protagonista femenina forta, un entorn històric 
fascinant i una barreja intrigant de personatges de ficció i de la vida 

real. 
La Sophie Simmons, amb només setze anys, deixa la seva família a 

Nova York l’any 1932 per anar a Los Angeles en plena depressió, 
perseguint el seu gran somni: treballar com a animadora de dibuixos a 

Disney Studios. 
 Aviat descobrirà, però, que no és un món per a dones. 

I així, entre amors i desamors, encaixant els cops que li dona la vida, la 
Sophie lluitarà fins al final enmig d’una època convulsa que marcarà 
un abans i un després en els professionals de l’animació de principis 

del passat segle xx. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Els cossos elèctrics (Premi de Novel·la Curta Just M. 
Casero 2019) 
Carles Torres 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540512 
 
La trobada gairebé casual de dos amics amb una 
turista en una Eivissa de sol aclaparador és l’ocasió 
perquè, durant el dia que passen junts i sota una 
miratge de despreocupació, es remoguin pulsions, 
neguits i comptes pendents amb el passat, lligats per 
un engranatge que cap d’ells pot entendre del tot.  
És una novel·la d’estructura atrevida, construïda de 
fora cap a dins, com els cercles concèntrics d’una 
pedra llançada a l’aigua.  
Tres dies i tres protagonistes, Jordi, Nataliya i Josep, 
cadascun dels quals és una de les veus narradores 
que, tirant cada cop més enrere en el temps, revela 
una part dels fets, mentre premeditadament es 
deixen alguns buits en la història... 

 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531583
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540512


 La música que sona quan acaba la cançó  
Marta Grau 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00532543  
 

La Berta, separada i amb dues filles, i la Tània, de tornada al país 
amb la seva nòvia africana després de molts anys viatjant, es 

retroben en uns temps tan convulsos com els que envolten l'1 
d'Octubre del 2017.  

Comparteixen el record de la mare, morta massa jove d'un 
càncer, i el de la mort de l'àvia poc abans de fer cent anys... 

La desaparició d'aquella dona valenta fa trontollar la memòria 
familiar. Nascuda en un poble del Pirineu de nena, va sobreviure 

a la misèria de la seva vall ajudant una trementinaire i, malgrat 
el dolor de la guerra i les penúries del franquisme, va donar a 

llum tres filles amb un ànim extraordinari. 
I la Berta i la Tània hauran de prendre el relleu de les dones que 
les han precedit i construir el seu futur al peu del Cadí, on tot va 

començar i on encara sona la música entre les muntanyes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les vencedores  
Laetitia Colombani 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531576 
 
Als quaranta anys, la Solène ho ha sacrificat tot per la 
seva carrera com a advocada: somnis, amics i amors, fins 
que un dia s'ensorra i cau en una profunda depressió. El 
metge li aconsella que faci tasques de voluntariat i acaba 
col·laborant en una llar de dones en risc d’exclusió 
social, el Palau de la Dona. 
Un segle abans, Blanche Peyron, comandant de l'Exèrcit 
de Salvació a França, vol oferir un sostre a totes les 
dones excloses de la societat. Amb aquesta finalitat, el 
1925 comença a recaptar els fons necessaris per 
comprar un hotel monumental, i només un any després 
el Palau de la Dona obria les seves portes. 
Dues dones, en segles diferents, un mateix objectiu, 
donar escalf les dones invisibles a la societat... 

 
 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00532543
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00531576


 Espanya en guerra 
Albert Pla 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540524 
 

Albert Pla s’eleva com un àngel exterminador per carregar-s’ho tot 
en aquesta novel·la catàrtica plena d’explosions, humor negre, i 

molta mala llet. 
Un grup de combat d’elit de l’exèrcit dels Estats Units arriba amb 

l’objectiu d’esclafar la rebel·lió catalana i instaurar la democràcia a 
Espanya. Però la seva missió, en un principi humanitària i 

pacificadora, es convertirà en un infern per culpa de la resistència 
terrorista. El segrest d’una ampolla de Coca-Cola, de valor 

incalculable i símbol del poble americà, els allunya cada cop més de 
la llibertat i els condueix als racons més tenebrosos de l’ànima 

inexpugnable del soldat. 
L’autor ha escrit la novel·la que ningú esperava sobre la Catalunya 
post procés i l’Espanya post democràtica. No l'esperàvem, però la 

necessitàvem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La mida justa  
Jostein Gaarder 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540521 
 
El primer dia d’universitat, l’Albert es fixa en una noia, 
l’Eirin. No es coneixen, però tots dos saben que s’han 
trobat.  
Trenta-set anys després, mentre l’Eirin és a Melbourne 
en una conferència, l’Albert rep una terrible notícia per 
part de la Marianne, amiga i metgessa.  
Pot viure amb el que ara sap?  
Decideix aïllar-se a la cabana que comparteix amb l’Eirin 
des de fa anys, per dedicar vint-i-quatre hores a escriure 
la història de la seva vida junts.  
Ha de prendre una decisió vital, i hi ha secrets que 
necessita confessar, no pot marxar d’aquest planeta amb 
la gran mentida que oculta... 
 
 
 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540524


 Quixot 
Salman Rushdie  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540522 
 

Quixot és una reescriptura al segle XXI del clàssic de Cervantes, 
en que el protagonista, un vell que ha perdut el seny per la 

sobreexposició a la televisió, es llança a la improbable gesta de 
conquistar la seva Dulcinea, una celebrity del cinema i la TV nord-
americanes. Per aconseguir-ho, haurà de demostrar que és digne 

del seu amor emprenent diversos treballs, durant un road-trip 
amb el seu fill (Sancho) pels Estats Units de Trump, un país al 

caire del col·lapse moral i espiritual. 
Una obra que és pur Rushdie: una novel·la picaresca moderna, 

plena de pastitxos, sàtira i paròdia, però que també abraça temes 
profunds com la relació pare-fill o l’amor obsessiu. Un tour de 

force que és alhora un homenatge al clàssic de la literatura i una 
obra mestra contemporània sobre la recerca de l’amor i la 

família. Rushdie ha escrit un Quixot enlluernador per als temps 
actuals. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'ombra de la Magui encara és al jardí 
Sylvia Lagarda Mata 
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540509  
 
Dues històries separades en el temps que es 
desenvolupen en paral·lel en aquest domestic noir 
fascinant en què el lector va encaixant les peces de la 
investigació fins que de manera sorprenent s’arriba a 
resoldre l’enigma de com va desaparèixer la Magui.  
El Marc, un jove historiador i professor, comença a 
interessar-se en la desaparició de la seva besàvia, 
durant la revetlla de Sant Joan de 1919. 
Precisament el 1919, l’inspector Manzanares s’ocupa 
de resoldre el cas. Està convençut que alguna cosa 
molt fosca s’amaga darrere la desaparició de la nena, i 
haurà de trobar indicis a la casa modernista de la 
Bonanova en què viuen els Viladalba... 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00540522

