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MARÍA LUISA GEFAELL, ANTÓN RETACO, ANAYA 
 

 

Antón Retaco es un niño muy pequeño de estatura, hijo 
de un gigante y de una enana. Su vida transcurre entre la 
fantasía de su padrino el tío Badajo, la inocencia de su 
padre Plácido Recio y la visión más realista de su madre, 
Margarita  Gorgojo. Antón Retaco va creciendo mientras 
viaja, recorriendo los pueblos de Castilla, con su familia 
de titiriteros en un pequeño circo ambulante. Su meta es 
llegar al mar, y mientras tanto, durante el recorrido, va 
divirtiendo a las gentes que se va encontrando. El niño 
cuenta sus vivencias en una España de los años 
sesenta, y nos hace partícipes de la vida nómada del 

circo y de su descubrimiento del mundo. 
 
 
MAITE CARRANZA, LA PEL·LÍCULA DE LA VIDA, CRUILLA 
 

L'Olívia és una noia normal, com qualsevol altra. Té una 
mare actriu, un pare missing, un germà poruc, uns veïns 
perepunyetes, unes amigues llepafils, una tele espatllada i 
un pis a l'eixample petit i bufó amb orientació sud. Però, 
impensadament, la crisi truca a la porta i el seu petit món 
s'ensorra. 
 
 
 
 
 
 
E. B. WHITE, LA TROMPETA DEL CIGNE, EL JARDÍ SECRET DE VIENA 

 

Quan resulta que ets un cigne trompeter i neixes mut, com li 
ha passat a en Louis, tens un problema. Sobretot, si el teu 
pare no deixa de dir que això no s’havia vist mai a la família, 
fins ara! I la cosa es complica encara més quan t’enamores i 
vols declarar-te com ho fan tots els cignes trompeters. Sí, és 
un problema, però en Louis és molt espavilat i, sobretot, té 
uns quants amics que estan disposats a ajudar-lo, com en 
Sam, un nen que passa les vacances just al costat del llac 
on viu ell, o la professora que ensenya el cigne a escriure, o 
el barquer que el deixa instal·lar-se a l’Hotel Ritz de Boston. 
Al capdavall, quan un es vol comunicar, sempre troba la 

millor manera de fer-ho. I en Louis té les ganes i també té molta bufera! La 
trompeta del cigne (1970) va ser portada al cinema el 2001 per Richard Rich 
 



PABLO ARANDA, FEDE QUIERE SER PIRATA, ANAYA 
 

Lo que Fede más desea en este mundo es ser pirata, pero 
aún le falta mucho para conseguirlo. Antes deberá cumplir 
ciertos requisitos que considera indispensables: bañarse 
solo, no tener miedo en la cama, conseguir un loro y, lo más 
importante, perder una pierna y sustituirla por una pata de 
palo. Tras la llegada de un nuevo compañero a su clase, 
comprenderá que no hace falta perder ningún miembro para 
ser un valiente pirata. 
 
 
 

 
LLUIS PRATS, HACHIKO. EL GOS QUE ESPERAVA, LA GALERA 
  
El professor Ueno recull un cadell per a la seva filla. Aviat, 
la relació entre el professor i l'Hachiko, el gos, esdevé 
especial. Cada matí l'acompanya a l'estació i, cada tarda, 
espera el seu retorn a dos quarts de sis. Cada dia 
laborable. Cada mes. Cada any. S'ha forjat una relació 
basada en l'amistat i la fidelitat. I res no la pot trencar... 
 
 
 
 
 
 
MERCÈ ANGUERA, LA PRINCESA INVISIBLE, BRIGDE 

 
És una època de canvis per a la jove Mei: ajudarà la seva 
mare a la perruqueria, anirà a viure amb la seva àvia i, 
sobretot, començarà a sortir amb el Sergi. Aquesta relació, 
que per a la Mei hauria de ser de descoberta i 
d'autoafirmació, pren un caire inesperat que la desconcerta 
i la fereix. La relació amb la mare i l'àvia també canviarà, 
especialment a mesura que vagi coneixent els secrets de 
les seves respectives històries. La vida quotidiana, la 
maternitat, l'amor, el desig, la feina, la pròpia imatge, el pas 
del temps, la cura dels qui ens són propers i, sobretot, els 
primers símptomes de maltractament en la parella, són 
temes presents i tractats en un to volgudament senzill: no 

es busca impressionar, ni moralitzar, sinó crear empatia. 
 
 
 
 
 
 
 



HANS PETER RICHTER, EL MEU AMIC FRIEDRICH, LA MAGRANA 
 
En Friedrich és aparentment un noi com tots els altres. Fill 
únic de pares comprensius, va a l’escola amb el seu millor 
amic que, a més, viu al mateix edifici. La seva vida 
transcorre sense ensurts fins que, de sobte, comencen a 
succeir coses estranyes al voltant de la seva família. El pare 
perd la feina, un grup de gent exaltada entra a casa seva i 
trenca tot el que troba al seu pas i fins i tot l’obliguen a 
canviar d’escola. I tot perquè en Friedrich és jueu i viu a 
Alemanya en temps de Hitler. 
 
 

 

ESTHER HAUTZIG, LA ESTEPA INFINITA, SALAMANDRA 

El libro narra la historia de Esther y su familia, quienes a 
principios de la Segunda Guerra Mundial fueron 
deportados a Siberia, donde hubieron de permanecer 
cinco años. Arrestados en su casa de Vilna, Polonia, 
Esther, sus padres y su abuela son encerrados en vagones 
de ganado y enviados a un penoso viaje cuyo destino 
desconocen. Tras seis largas semanas, el tren se detiene 
en Rubtsovsk, una remota localidad de la inmensa estepa 
siberiana. Siberia es el final del mundo, el sitio elegido por 
los soviéticos para castigar a los delincuentes comunes y a 
los disidentes políticos. Confinados en aquel agreste lugar, 
sólo la fuerza y el ingenio les permitirá no sucumbir y 
sobreponerse a las condiciones más adversas. 

  
LARRY TREMBLAY, DOS HERMANOS, NUBE DE TINTA 

 
Cuando Ahmed llora, su hermano Aziz llora también, y 
cuando Ahmed ríe, su hermano Aziz ríe también. Ambos lo 
comparten todo en un pequeño territorio de Oriente 
Próximo, en la casa de sus padres y abuelos, donde el 
paraíso tiene forma de jardines frutales y naranjos. 

Pero un día un obús rasga el cielo y separa personas, 
hermanos y sentimientos. A partir de entonces, la guerra 
será el trasfondo en el que dos hermanos tendrán que 
afrontar la desdicha de lo que significan palabras como 
«sangre», «venganza» y «mártir», olvidando el sueño de 
aquel paraíso perdido. 

 
 
 



RICARDO SILVA ROMERO, EN ORDEN DE ESTATURA, NORMA 
 

Leopoldo tiene fiebre. Y su persona favorita en el mundo, 
la abuela que ve todos los días después del colegio, 
acaba de morir. Todo está mal. La gente lo mira de reojo, 
los días pasan sin gracia y sus cinco tíos dentistas se han 
llevado las cosas de su abuela sin pedirle permiso a nadie. 
Y entonces aparece Julia, su vecina de asiento en el bus, 
lista a ayudarlo en una tarea que en un principio parece 
demencial: la tarea de recobrar, uno por uno, los objetos 
que tanto le gustaban a la señora, ir, de casa en casa, de 
tío en tío, hasta recuperar cosa por cosa.  
 
 
 

 
 
LOLITA BOSCH, EL NEN QUE VOLIA MATAR, BRIDGE 
 

«Em dic Max, tinc catorze anys i tinc molta més por que 
els altres nens. Perquè a vegades em passen pel cap 
unes coses molt estranyes que no sé què són, d'on 
vénen ni per a què serveixen. Si es que serveixen per a 
alguna cosa. I aleshores tinc la sensació que els altres 
s'adonen que jo no sóc com ells i que per això em tenen 
por.» 
Així comença el relat d'en Max. Un relat dur i sincer. 
Amb l'honestedat de qui se sap diferent. Amb la cruesa 
de qui és conscient que no encaixa. Amb les 
peculiaritats de qui se sap malalt. La novel·la 
guanyadora del Premi Cifre de Colonya és un exercici 
madur i arriscat que atrapa el lector, l'agafa de la mà i 
l'acompanya en una vivència especial: el situa dins la pell d'un noi amb un 
transtorn psiquiàtric, el fa mirar a través dels seus ulls i el fa viure a través dels 
seus sentiments. I no tanca mai la porta de l'esperança. 
 
 
EULÀLIA CANAL, LA PLUJA ALS LLAVIS, BARCANOVA 

 
«Una ombra, un núvol negre darrere els arbres. 
I com un flaix, una llum li va caure sobre els ulls. 
Després, el va veure. Era un noi envoltat d'una boira 
espessa que la mirava. El noi li va allargar la mà. 
Sentia les veus dels seus companys que la cridaven, però 
no podia moure's. Sentia una atracció estranya en els ulls 
d'aquell noi. Ulls verds i penetrants, com les maragdes. La 
seva mirada se li clavava ànima endins. Un tremolor li va 
recórrer tot el cos i un llampec va esquerdar el cel. 
Aleshores va començar a ploure rabiosament.» 
 



JUTTA RICHTER, JO, AQUÍ, NOMÉS SÓC EL GOS, CRUÏLLA 

 
L'Anton, un gos d'atura acostumat a córrer i saltar lliure 
pels camps, ha anat a parar a casa d'una família i troba 
que els humans són molt i molt estranys. El fan dormir en 
una cistella, el treuen a passejar amb una corretja i li 
donen instrucions amb un xiulet...  
Una novel·la divertida i que convida a reflexionar tot 
combinant fets quotidians, realisme i humor. Les obres de 
Jutta Richter han rebut nombrosos reconeixements i s'han 
traduït a molts idiomes. 
 
 
 
 

JACKELINE KELLY, L’EVOLUCIÓ DE CALPURNIA TATE, LA GALERA 

 Cadascun dels capítols d’aquesta irresistible 
novel·lacomencen amb una citació de L’origen de les 
espècies de Darwin. La història ens  situa a Texas, l’any 
1899, durant un estiu tremendament calorós, i mentre la 
família Tate afronta els dies amb resignació, la Calpurnia 
decideix endinsar-se tota sola cap als espais naturals que 
envolten la casa. Ser l’única noia de sis germans no és gens 
fàcil. La Calpurnia Tate no vol ser una nena com les altres: a 
ella li agrada descobrir la natura, i mentre la seva mare li 
intenta inculcar els costums de senyoretes de l’època, és a 

dir, cosir, cuinar, tocar el piano... la Calpurnia té l’esperit inquiet i es desviu per 
observar el paisatge, capturar animalons per a analitzar-los científicame nt i 
prendre apunts en la seva llibreta. L’avi, un personatge primerament misteriós, 
també té passió per la ciència i pels llibres. La Calpurnia en veure que l’avi és 
l’única persona que la pot ajudar quan té dubtes sobre el que observa i 
descobreix, fa el cor fort i s’acosta al seu laboratori. A partir d’aquest moment, 
la relació entre ells dos s’anirà enfortint i ens acompanyarà al llarg de la 
història.  

LOUIS SACHAR, CLOTS, CRUILLA 
 
A l'Stanley Yelnats l'envien al Correccional Juvenil del 
Campament del Llac Verd per haver robat unes vambes 
que en realitat no ha robat. Al Campament del Llac Verd (on 
no hi ha cap llac ni res que sigui verd), els nois han de 
cavar un clot cada dia: l'alcaid del correccional afirma que 
cavar clots enforteix l'esperit. Però l'Stanley sospita que la 
veritat és una altra, que l'alcaid busca alguna cosa. 
 
 
 
 
 



 
 
MARJANE SATRAPI, BORDATS, NORMA  

Una tarda qualsevol, mentre els homes fan la migdiada, 
les dones es reuneixen a la saleta i fan un te. I mentre 
beuen, airegen el cor. Mica en mica, cadascuna d´elles 
explica una experiència vital que les ha marcat per 
sempre més: matrimonis concertats, infidelitats que els 
han canviat el futur... i el més important de tot, haver de 
mantenir la virginitat fins al matrimoni, una cosa que, en 
els temps moderns, de vegades no sempre és 
possible. Brodats és un dur retrat sobre la situació de la 
dona a l´Orient Mitjà i sobre la millor manera de 
sobreviure-hi.  
 
 

IGNACIO MARTÍNEZ PISÓN,DERECHO NATURAL, SEIX BARRAL 
 

Al tiempo que pasa de la infancia a la edad adulta en una 
España en pleno proceso de apertura tras la Transición, 
en el interior de Ángel, el protagonista de Derecho 
natural, late la imperiosa necesidad de dotar de sentido a 
las cosas, de encontrar un orden, dado que su familia ha 
sido un modelo de inestabilidad y desorden. El padre, 
errático actor de películas de serie B e imitador de Demis 
Roussos, tiene una irrefrenable tendencia a la huida. Sus 
apariciones y desapariciones estelares dejan huellas 
invisibles pero indelebles en cada uno de sus cuatro 
hijos. La madre, por su parte, es una mujer enamorada 
que, harta de creer en él, tendrá que hacer esfuerzos 
sobrehumanos para tomar las riendas de su propia vida 
en una España que aún no ha despertado del todo del 

franquismo. A través de la voz conciliadora de Ángel, que estudiará Derecho y 
buscará una reconciliación con el padre, nos asomamos a la Barcelona de los 
años setenta y al Madrid de los ochenta. 
 
HARUKI MURAKAMI, TÒQUIO BLUES, LA BUTXACA 
 
Considerada el clàssic modern per excel·lència de la 
literatura japonesa, Tòquio Blues narra l'educació 
sentimental d'un jove estudiant al Tòquio dels anys 
seixanta. Introvertit, tímid i seriós, Toru Watanabe 
s'enamora de Naoko, una noia impenetrable, i pateix una 
crisi que el porta a l'aïllament social i a la reclusió. Dav ant 
les dificultats de la seva relació amb la Naoko, Toru es 
llança a un espiral de sexe esporàdic i un dia coneix la 
Midori, una noia vital, exuberant i plena de vida que 
revolucionarà el seu món ordenat i tranquil.  
 



 
COLM TÓIBÍN, BROOKLYN, DEBOLSILLO 
 

Ellis Lacey, original de un pequeño pueblo de Irlanda, 
no duda en aceptar un trabajo en América. Se abre 
paso en Brooklyn, superando la nostalgia y los rigores 
del exilio e incluso encontrando un primer y gran amor. 
Pero algo trunca su camino, pues pronto le llegan 
noticias trágicas de Irlanda y Ellis se ve obligada a 
volver. El peso de su familia y su pasado devoran sin 
piedad el nuevo y frágil mundo que había empezado a 
construir al otro lado del océano. Brooklyn es uno de 
los grandes libros de los últimos tiempos. 
 
 
 

PHILIPPE CLAUDEL, LA NETA DEL SENYOR LINDT, 
LA MAGRANA 

Aquell home vell, dret a la popa del vaixell, és el senyor 
Linh. Marxa del seu poble, del país dels seus avantpassats, 
que ha quedat devastat per la guerra. Amb una mà agafa 
una maleta, amb l'altre braç sosté una nena de poques 
setmanes que s'ha quedat sense pares i que es diu Sang 
Diû. El vaixell arriba al port d'una ciutat freda i grisa. Hi ha 
centenars de refugiats. La gent i l'entorn són desoladors. 
Malgrat tot, el senyor Linh troba un amic, el senyor Bark, un 
home gros i solitari. No parlen la mateixa llengua, però tots 
dos entenen la música de les paraules i la timidesa dels 
gestos. El senyor Linh té un cor senzill. Un cor trencat per la 
guerra i el dol que si encara batega és per la petita Sang 
Diû. 

RAMON SOLSONA, L’HOME DE LA MALETA, LA BUTXACA 
  
 Un antic músic d’orquestres de ball decideix, un bon 
dia, fer la maleta i viure un  mes a casa de cada una de 
les seves tres filles. L’home sempre ha anat a la seva i, 
ara, les filles el sorprenen amb una vida i un models de 
família que no entén. El món va molt de pressa. 
Descol·locat però gat vell, mira al seu voltant amb una 
mirada càustica i explica el que veu en un relat divertit i 
sense complexos, tal com raja. L’home de la maleta n’ha 
vist de tots colors i se sent un supervivent, un 
individualista obsessionat per la família, un espavilat que 
necessita afecte. Quan menys s’ho espera, les 
investigacions obertes sobre el seu passat fan un tomb 
sorprenent que el trasbalsen 
 



MONTSERRAT ROIG, EL TEMPS DE LES CIRERES, EDICIONS 62 
 

La Natàlia, la protagonista, retorna a la Barcelona dels 
anys setanta, després de dotze d’haver viscut a França i a 
Anglaterra. Des de l’inici fins al final de la història només 
transcorre una setmana, durant la qual Natàlia retroba el 
passat i el present de la seva família: uns personatges 
que busquen desesperadament el sentit de les seves 
vides. El temps de les cireres és una crònica de l’època 
franquista que reflecteix la crisi de valors provocada per la 
repressió i la manca d’un pensament polític i ideològic. 
 
 
 

 
JETTA CARLETON, QUATRE GERMANES, LIBROS DEL ASTEROIDE 
 

A principis dels anys cinquanta, Matthew Soames, mestre 
d’una escola rural, i la seva esposa, Callie, passen l’estiu 
a la granja familiar dels afores de Renfro, Missouri, on van 
criar les seves quatre enèrgiques filles: la gran, Jessica; 
Leonie, la més responsable; la indòmita Mathy, que va 
deixar els estudis per casar-se amb un pilot acrobàtic, i la 
petita Mary Jo, que va abandonar la granja de molt jove 
per treballar a la televisió a Nova York. 
Com cada any, tres de les filles els visiten durant un parell 
de setmanes. El final de la seva estada permet que els 
records facin acte de presència: les alegries, decepcions, 
amors i desenganys que van marcar el pas del temps i 
que semblen haver dominat la vida de les quatre germanes. Tot i així, més 
enllà dels esdeveniments passats batega l’amor profund que els ha mantingut 
units durant tots aquests anys. 
 
J. D. SALINGER, NOU CONTES, EMPÚRIES 
 

 

Nou contes (Nine Stories, 1953) és una col·lecció de relats 
breus de l'escriptorestatunidenc J. D. Salinger. Els contes 
van aparèixer publicats separadament entre els anys 1948-
1953, i el recull va aparèixer l'abril de 1953. El llibre inclou 
alguns dels contes més populars de Salinger, com ara A 
Perfect Day for Bananafish i For Esmé –with Love and 
Squalor. En alguns països, el títol d'aquest conte apareix 
dins el títol del llibre (For Esmé –with Love and Squalor, 
and Other Stories). 

L'escriptor Quim Monzó en va fer la traducciócatalana, 
publicada el 1986 per l'editorial Empúries. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptor
https://ca.wikipedia.org/wiki/J._D._Salinger
https://ca.wikipedia.org/wiki/1953
https://ca.wikipedia.org/wiki/Quim_Monz%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/1986
https://ca.wikipedia.org/wiki/Editorial_Emp%C3%BAries


.HERMAN KOCH,  LA CENA, SALAMANDRA 
 
¿Hasta dónde es capaz de llegar un padre para encubrir 
a un hijo que comete un delito injustificable? ¿Debe 
prevalecer el instinto de protección paterna, o la lealtad 
a unas normas sociales que garantizan la coherencia y 
la fortaleza del grupo? Estas y otras preguntas de igual 
calibre surgen como dardos durante la lectura de La 
cena, una novela ácida y provocadora que apunta sin 
miramientos a toda una clase social acomodada de los 
Países Bajos y, por extensión, de toda Europa, 
instalada en una inercia de autosatisfacción y 
complacencia, e indiferente hacia el devenir de la 
generación que ha de sucederla. 
 
JÁNOS SZÉKELY, TENTACIÓN, LUMEN 
 

Mi vida empezó como una novela negra. Intentaron 
asesinarme. Por suerte todo sucedió cinco meses antes de 
que yo naciera, así que no creo que la cosa me causara 
mayor sobresalto... Esta voz juguetona que nos sorprende 
desde las primeras líneas de Tentación pertenece a Béla, 
su protagonista, un chiquillo que a punto estuvo de no 
nacer, y que finalmente vino al mundo en la primavera de 
1913 en una aldea de la campiña húngara, un lugar donde 
el hambre era el castigo de cada día. Su madre, una joven 
campesina, al nacer lo dejó en casa de una vieja arpía y 
fue su maestro quien le regaló los primeros libros, le hizo 
caer en la tentación del saber y le contó que más allá del 

pueblo había una ciudad mágica que se llamaba Budapest.  
 
FERNANDOARAMBURU, PATRIA, TUSQUETS 
 
El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori 
se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su 
marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha 
decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir 
con quienes la acosaron antes y después del atentado que 
trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el 
encapuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando 
volvía de su empresa de transportes? Por más que llegue a 
escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa 
tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, 
amiga íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un 
terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores 
de Bittori. ¿Qué pasó entre esas dos mujeres? ¿Qué ha 
envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan unidos en el pasado?  
 
 

 



PATRICK MODIANO,CARRER DE LES BOTIGUES FOSQUES, LA  
BUTXACA 
 
París, 1965. Guy Roland abandona l'agència de detectius on 
treballa per investigar la seva pròpia vida, la vida anterior a 
un accident que l'havia deixat amnèsic quinze anys abans. 
Recollint les pistes que li van donant vells coneguts, Guy es 
remuntarà fins a la Segona Guerra Mundial per descobrir la 
seva autèntica identitat. Una recerca vertiginosa li confirmarà 
que en realitat havia estat Jimmy Pedro Stern, un jueu de 
Salònica que treballava a la legació de la República 
dominicana a París, fins que l'ambient opressiu de l'ocupació 
alemanya el va obligar a fugir amb una dona al poblet alpí de 
Mégève.  

 
 
CHRISTOPHER ISHERWOOD, ADÉU A BERLÍN, VIENA EDICIONS 
 

Amb una prosa directa i despullada d’artificis, el 
narrador, un jove britànic que fa classes d’anglès a 
Berlín, ens ofereix una col·lecció d’instantànies 
d’una ciutat que viu els seus últims anys de 
disbauxa i frenesí mentre sent com s’acosta la 
tempesta del Tercer Reich. 
Christopher Isherwood (Disley, Cheshire, 1904 – 
Santa Monica, Califòrnia, 1986) Fill d’una 
aristocràtica família anglesa, de ben jove va anar a 
viure a Londres i va fer amics en els cercles 
intel·lectuals, com W.H. Auden i Stephen Spender. 
L’any 1929 es va establir a Berlín, on es va dedicar 
a fer classes d’anglès, es va interessar pel 
comunisme i va explorar sense complexos la seva 
homosexualitat. Va conèixer llavors E.M. Forster, 
que es convertiria en el seu mentor, i Jean Ross, en 

qui s’inspira el personatge de Sally Bowles.  
 

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL, LA PELL FREDA, LA CAMPANA 

 

Quan el van desembarcar a la platja amb una xalupa, el 
va sorprendre que l'únic habitant de l'illa no sortís a 
rebre'l. Però aviat descobreix que apareixen cada nit 
molts visitants misteriosos i amenaçadors. Des d'aquest 
moment, la seva vida -que haurà de compartir amb el 
brutal Batís Caffó i Aneris, la de la pell freda- es 
converteix en una lluita frenètica amb ell mateix i amb els 
altres, on es barregen els sentiments de rebuig i de 
desig, de crueltat i d'amor, de por i d'esperança. 

 
 

http://www.grup62.cat/autor-patrick-modiano-000006061.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


