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Isabel-Clara Simó
Adéu-suau

Màrius Serra
Farsa

Màrius Carol
Vetllada a l’Excelsior

Ferran Trias de Bes
Relatos absurdos

José Oneto
23-F, la historia no contada

Pablo Bonell /
Empar Fernàndez

Las cosas de la muerte

Ismael Prados
Cuina per a solters

Núria Masot
La clau d’or

Gemma Llenas
El diari blau de la Carlota

Carme Ruscadella
Cuina a casa

Carmen Plaza
Versos para ir creciendo

Àlex Susanna
Quadern dels marges

Remei Ribas “l’Àvia Remei”
L’Àvia Remei talla el
bacallà

Ramon Solsona
A paraules em convides

Jorge Martínez Reverte
La caída de Cataluña

Gustavo Piera
La travesía

Francesc-Marc Àlvaro
Els assessins de Franco

Empar Moliné
Desitja guardar els canvis?

Luis del Val
Cuentos de medianoche

Fernando Marías
El mundo se acaba todos
los días

Joaquim Carbó
La suor del gegant

Joan de Déu Prats
Setze contes divertits

Isabel Marín
El príncep del cabàs

Joan Garí
Senyals de fum

David Escamilla
La Trinca, 20 anys cantant
les 40

Alfred Rodríguez Picó
Contes del nen del temps

Èric Bertran /
Víctor Alexandre

Èric i l’Exèrcit del Fènix

Santiago Roncagliolo
Abril Rojo

Asha Miró
Les dues cares de la lluna

Patrícia Gabancho
La batalla de l’Estatut

Carles Flavià
La de Dios es Cristo

Josep Maria Ureta
Economia de butxaca

Julia Navarro
La Bíblia de fang

Josep M. Huertas Clavería
Una historia de
“La Vanguardia”

Raül Argemí
Patagonia Chu Chu

Picanyol
Històries d’una pensió

Carmen García Ribas
El síndrome de Mari Pili

Núria Cuadrado /
Marta Monedero

Busquem actors i actrius
per a una sèrie de televisió

Pep Molist / Cristina Sardà
La vaca Plis Plau

Tomàs Molina
Contes de la terra

Juan Gómez Jurado
L’espia de Déu

Jean Michel Thibaux
El misteri del priorat de Sió

Francisco Ibáñez
Mortadelo y Filemón

Jan
Superlópez

José Luis Gallego
Pingüins a l’Empordà

Cristina Fernandez Cubas
Parientes pobres del diablo

Sandro Rosell
Benvingut al món real

Josep Maria Espinàs
A peu per l’Aragó.
El Somontano

Enric Juliana
La España de los pingüinos

Almudena Grandes
Estaciones de paso

Georgina Latre (Isona)
Diari de la Isona

Joan Francesc Mira
Paradís, pestes, kalàixnikovs

Joaquim Roglan
Oriol Solé. El Che català

Dr. Eduard Estivill
Receptes per dormir bé

Ildefonso Falcones
L’església del Mar

Carles Porta / 
Jordi Riba “Palanca”

Tor: tretze cases i tres morts

Francesc Sanuy
Informe Sanuy

Salvador Alsius
Catalunya sexual

José María Mendiluce
La sonrisa de Ariadna

Jesús Mosterín
La naturaleza humana

Lorenzo Silva
La reina sin espejo

Til Stegmann
Eurocom.com

Julià de Jòdar
Metall impur

Carme Riera
L’estiu de l’anglès

Rosa Regàs
Vent armat

Lluïsa Forrellad
Foc latent

Javier Güell
Antiaging

Jordi Bilbeny
Cristòfor Colom

Victòria Bermejo /
Miguel Garrido

La història més divertida de
Mozart nen

Ian Gibson
Ligero de equipaje

Benjamín Prado
Mala gente que camina

María José Rosselló
La importància de menjar
sa i saludable

Sylvia de Bejar
Tu sexo es aún más tuyo

Carmen Posadas
Juego de niños

Elizabeth Kostova
L’Historiador /
La Historiadora

Javier Cercas
La verdad de Agamenón

Vicenç Villatoro
Dona a la finestra

Jorge Bucay
De l’autoestima a l’egoïsme

Ramon Tremosa
Estatut de Catalunya.
Veritats contra mentides

Sebastià Serrano
L’instint de la seducció

Ada Castells
Sortir de mare

Josep M. Portavella
Tirant lo Fucsia

Nazario
Plaza Real Safari

Jean-Guy Talamoni
Diccionari d’expressions
corses

Jorge Wagensberg
A más como, menos porqué

Alfonso Guerra
Dejando atrás los vientos

Ignacio Vidal Folch
Contramundo

Carlos González
Bésame mucho

Agustín Jiménez
Monólogos

Mathew Tree
La puta feina

Àlvar Vioque
Les barbaritats de la COPE

Fernando Schwartz
Vichy 1940

Mayra Santos-Febres
Nuestra Señora de la noche

De 11 a 12 h. De 12 a 13 h. De 13 a 14 h. De 17 a 18 h. De 18 a 19 h. De 19 a 20 h. De 20 a 21 h.

Autors que signaran les seves obres
a la parada de Passeig de Gràcia 2-6
(Entre el carrer de Casp i la Ronda de Sant Pere)

Narrativa d’autors estrangers
Paul Auster
Bogeries de Brooklyn
Traducció d’Albert Nolla
Edicions 62
En Nathan decideix instal·lar-
se a Brooklyn. Té seixanta anys,
un divorci, un càncer avançat i
un cert sentiment de solitud.
Un bon dia es troba amb el seu
nebot Tom i comparteixen
emocions, febleses i destí. Un
llibre commovedor, càlid i ino-
blidable. Auster en forma.

Lucien Badjoko & Katia
Clarens
Jo vaig ser un nen soldat
Traducció d’Anna Casassas
Edicions La Campana
El petit Lucien ara té 19 anys.
Quan en tenia 12 va agafar un
fusell, va lluitar i va matar, igual
que trenta mil nens més, per
alliberar el Zaire de la dictadu-
ra de Mobutu. Als 16 anys va in-
gressar en un centre d’inserció
on el va trobar la periodista
amb la qual ha escrit aquest lli-
bre. Un consell: no es perdin el
pròleg d’Albert Sánchez Piñol.

Abdelkader Benali
Largamente esperada
Traducció de Marta Arguilé
Mondadori
El jove narrador Benali, nascut
al Marroc i educat a Holanda,
s’ha convertit en un dels mes-
tres de la literatura neerlande-
sa. Després de guanyar el premi

Traducció de Jordi Cussà i Anna Camps
Editorial Empúries
Una novel·la que Capote va co-
mençar a escriure l’any 1943 i
que va deixar de banda per de-
dicar-se a altres projectes. Du-
rant deu anys va anar treba-
llant intermitentment en el ma-
nuscrit fins que el va abandonar
definitivament un any abans de
morir. Escrita amb una prosa
impecable i una fina i cruel iro-
nia, aquesta novel·la primeren-
ca prefigura les virtuts del seu
autor.

Alfredo Conde
Lukimí
Traducció de l’autor
Bruguera
Conde, un dels grans de la lite-
ratura gallega actual, ens pre-
senta una novel·la històrica am-
bientada a la Cuba de la revolu-
ció castrista. El protagonista,
fill d’una ballarina del Tropica-
na pertanyent a una antiga
tribu africana i d’un gallec, viat-
ja a Rússia i a la Galícia fran-
quista, on descobreix tant les
misèries de la societat comu-
nista com de la capitalista. Tot
amb humor i ironia.

Philippe Claudel
La néta del senyor Linh
Traducció de Lourdes Bigorra i Cervelló
RBA-La Magrana
El senyor Linh, un home vell,
marxa del seu poble i del país

dels seus avantpassats, que ha
quedat devastat per la guerra.
Amb una mà agafa una maleta,
amb l’altra sosté una nena de
poques setmanes que s’ha que-
dat òrfena. Un text curt, dens i
al·legòric ideal per ser llegit len-
tament i fins i tot rellegit, tot i
saber el sorprenent desenllaç
de la trama.

Bret Easton Ellis
Lunar Park
Traducció de Marta Pera
Columna i Mondadori
Una novel·la sobre les segones
oportunitats de l’autor d’Ame-
rican Psycho, en la qual ell ma-
teix es presenta com l’antiheroi
de la història que ens conta.
Una història sobre l’amor i la
pèrdua, sobre els pares i els fills,
que passa de la falsa autobio-
grafia fins al relat de terror amb
un final desconcertant.

Jostein Gaarder
Els nens de Sukhavati
Traducció de Xavier Hernández
i Anne-Lise Cloetta
Empúries
Una de les primeres obres de Ga-
arder que ens ofereix –a partir de
les aventures dels intrèpids Lik i
LakqueviuenaSukhavati,elpaís
més enllà de l’Univers on la vida
és eterna– la possibilitat de veure
el món des d’una altra perspecti-
va: la de permetre entendre la
vida com un conte de fades.

Mondadori el 1999, ara ens
presenta una història narrada
per un embrió des de l’úter de
la seva mare, tècnica que ja va
utilitzar Joan Marsé a Rabos de
lagartija. Benali sorprèn.

Dino Buzzati
El desert dels Tàrtars
Traducció de Rosa M. Pujol i Mercè
Senabre
Editorial Empúries
Una de les novel·les més im-
portants del segle XX. Publica-
da durant l’eufòria bel·licista de
la Itàlia de Mussolini, aquesta
faula antimilitarista narra la
història d’un oficial destinat a
una fortalesa antiga i mig aban-
donada sobre la qual plana
l’amenaça d’un atac imminent.
Les reflexions sobre la llibertat,
la soledat, la frustració i la mort
fan d’aquest llibre un clàssic
contemporani.

Andrea Camilleri
La paciència de l’aranya
Traducció de Pau Vidal
Edicions 62
En aquesta novel·la, que co-
mença en el moment que Mon-
talbano es recupera de les feri-
des rebudes a Un gir decisiu,
no s’hi trobaran cadàvers sinó
la continuació de la crisi de
Montalbano, que ha de fer front
a un enigma irresistible en què
el veritable protagonista és l’odi
acumulat durant anys.

Kevin Brockmeier
Breu història dels que ja no hi són
Traducció de Lluís-Anton Baulenas
Editorial Columna
Una aventura màgica sobre la
nostra existència, el nostre lloc
en aquest món, les nostres re-
lacions amb els altres i el que
passa després de la mort d’algú
que forma part de la nostra
vida. Una novel·la sobre el país
dels morts... i el dels vius.

Truman Capote
Creuer d’estiu

Joan Josep Isern / David Castillo

Lucien Badjoko
CRISTINA CALDERER

ROBERT RAMOS

Philippe Claudel

Lucien Badjoko

Philippe Claudel
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Narrativa d’autors estrangers
Nadine Gordimer
Atrapa la vida
Traducció de Concepció Irribarren
Edicions 62
Paul Bannerman es posa en
mans dels metges per combatre
un càncer de tiroides. Durant el
tractament l’ús d’una substàn-
cia química, força destructiva,
el converteix en una persona ra-
dioactiva. Per evitar el contagi
s’allunya de la seva esposa i del
seu fill i es tanca a casa dels
pares, una parella de seixanta
anys independent i ben situada.

Andrei Guelassimov
La set

Traducció de Jaume Creus
Club Editor
Considerada a França com un
dels llibres més importants del
començament de segle, un futur
clàssic, la novel·la recrea la tor-
nada d’un soldat del front txetxè
després d’haver quedat desfigu-
rat a la guerra. Novel·la impac-
tant d’una de les literatures més
importants de la història.

Dashiell Hammett
El falcó maltès
Traducció de Marga Garcia de Miró
Edicions 62
Setanta-cinc anys té aquest
clàssic de la novel·la negra –i
de la novel·la en general– del
segle XX amb el qual s’inicia la
nova col·lecció La Cua de Palla
d’Edicions 62.

John Irving
Fins que et trobi
Traducció de Carles Miró
Edicions 62
La nova i esperadíssima novel·la
del mestre Irving explica la his-
tòria de l’actor Jack Burns, la
seva infantesa, l’amor, la celebri-
tat i la recerca de la veritat sobre
els seus pares. Un tapís narratiu
teixit al voltant de l’obsessió, la
pèrdua i, sobretot, l’esperança.

P.D. James
El faro
Traducció de F. Rodríguez de Lecera
Bruguera

La gran narradora britànica
d’intriga P.D. James ens ofe-
reix una nova aventura del seu
detectiu poeta, en què ha
d’aclarir l’assassinat d’un es-
criptor de fama internacional,
en un petit poble de la costa de
Cornualla. Hi introdueix tots
els elements de les seves
novel·les més cèlebres, aquest
cop amb un to més crepuscu-
lar i poètic.

Liz Jensen
Les vides de Louis Drax
Traducció de Ferran Ràfols
Editorial Empúries
En Louis Drax té nou anys i és
un nen problemàtic: brillant,
precoç, mentider i amb una pe-
rillosa propensió als accidents.
El dia que cau des d’un preci-
pici l’accident sembla predes-
tinat. El noi sobreviu miracu-
losament, però la seva família
s’ha esmicolat. Ell és l’únic que
té la clau de la seva caiguda i
no es pot comunicar. Una
excel·lent novel·la de suspens,
àcida i obscura.

Amélie Nothomb
Biografia de la fam
Traducció de F. Ràfols i N. Barbeta
Editorial Empúries
Un llibre clarament autobio-
gràfic i, sobretot, una apologia
encomanadissa de la gana. Tot
i haver patit d’anorèxia durant
dos anys, Nothomb ens explica
la seva vida a través de la fam i
reivindica la voracitat i la gola-
freria en molts camps: fam de
llengües, de llibres, d’alcohol, de
xocolata, ànsia de bellesa i de
descobriments sense fi.

Andrew O’Hagan
Personalidad
Traducció de Luis M. Brox
Mondadori
Saludada com una de les grans
novel·les del canvi de segle, el
nou llibre del periodista escocès
ens situa en la vida d’una jove
cantant de tretze anys, des d’un
petit poble d’una illa escocesa
fins al triomf a Londres després
deguanyarunconcurstelevisiu.

J. K. Rowling
Harry Potter i el misteri del
príncep
Traducció de Xavier Pàmies
Editorial Empúries
El sisè curs de Harry a
Hogwarts comença d’una ma-
nera especial que preludia el
proper final de la sèrie. El món
dels mags i el dels muggles co-
mencen a creuar-se per prime-
ra vegada... i res no tornarà a
ser com el que era.

Nicholas Sparks
Nits a Rodanthe
Traducció de Mercè Costa
Edicions Proa
Una dona de 45 anys abando-
nada pel seu marit i amb tres
fills, decideix anar-se’n uns dies
a un petit poble de Carolina del
Nord. Allà, en un hostal, la sor-
prèn una tempesta que la man-
tindrà tancada i hi coneixerà un
metge, que també fuig del seu
passat. La relació entre tots dos
centra la nova novel·la de Ni-
cholas Sparks, un dels autors
més populars dels Estats Units.

Amy Tan
Un lloc sense nom
Traducció de Joan Puntí
Edicions 62
Un fet real –un viatge de plaer
convertit en peça dramàtica a
l’antiga Birmània– serveix a
l’autora per construir una
novel·la profunda i alhora di-
vertida amb personatges molt
diferents que es veuen obligats
a conviure.

Stefan Zweig
Balzac. La novela de una vida
Traducció d’Arístides Gamboa
Paidós
Llibre monumental, la més re-
coneguda de les obres del gran
Stefan Zweig és un homenatge
al seu mestre, el narrador fran-
cès Honoré de Balzac. El perso-
natge, els seus fantasmes i la
seva època són recreades amb
talent per Zweig, que va heretar
la força realista i va mimetitzar
l’estil de Balzac, i que ha estat re-
conegut com un dels millors
novel·listes de tots els temps.

Nicole Krauss
La història de l’amor
Traducció d’Ernest Riera
RBA-La Magrana
Leo intenta sobreviure una
mica més de temps, cada nit fa
uns copets al radiador per fer
saber al seu veí que és viu. Però
la vida no ha estat sempre així:
seixanta anys enrere, al poble
polonès on va néixer, Leo es va
enamorar i va escriure un llibre.
I encara que ell no ho sap,
aquest llibre també va sobre-
viure: va travessar oceans i ge-
neracions i va canviar vides.

Donna Leon
Sense Brunetti
Traducció d’Anna Mauri
Edicions 62
Per primera vegada Donna
Leon deixa de banda el misteri
i ens parla de les coses que la to-
quen més profundament: Venè-
cia, la música i els llibres, però
també Amèrica, Itàlia i el gène-
re humà en general. Un mosaic
de personatges i d’històries
francament ric i divertit.

Maurizio Maggiani
El viatger nocturn
Traducció d’Anna Casassas
Edicions de 1984
La dinàmica editorial barcelo-
nina ens ofereix l’últim premi
Strega, una història emocio-
nant i poètica, que va des del
desert del Sàhara, on el prota-
gonista espera les migracions
de les orenetes, fins als boscos
de Bòsnia. Una història del
món actual, entre la destrucció
i la vida, escrita amb evocació
i intensitat.

Henning Mankell
El retorn del professor de ball
Traducció d’Ivette Miravitllas Pous
Tusquets Editors. Barcelona, 2005
En aquest nou llibre apareixen
les temàtiques constants de la
novel·la negra de Mankell: les
metamorfosis de la societat
sueca, el crim brutal de venjan-
ça, la denúncia del nazisme i la
xenofòbia soterrats, i el paisat-
ge i la climatologia suecs.

Frank McCourt
El professor
Traducció d’Eduard Castanyo
Edicions Bromera
McCourt, autor de Les cendres
d’Angela, narra la història d’un
immigrant d’origen irlandès
que treballa per guanyar-se el
respecte i l’atenció d’una colla
d’adolescents ingovernables,
carregats d’hormones, indife-
rents o bel·licosos. Plena de ten-
dresa i d’anècdotes, El profes-
sor és un merescut homenatge
als ensenyants d’arreu del món.

Amélie Nothomb
Perdut el paradís
Traducció de Mariona Gratacós
Edicions Bromera
Una història d’amor entre dos
personatges expulsats del seu pa-
radís personal: l’Alma, una jove
brasilera,queveucomelssomnis
se li estripen després de ser vícti-
ma d’una violació, i l’Erik, un crí-
tic literari gras i de caràcter es-
querp, que s’ensorra en el seu
propi infern.

Nadine Gordimer

Donna Leon

Frank McCourt

Henning Mankell

John Irving

P.D. James

Amélie Nothomb
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