
CONTES 

 

La pomera i altres contes.  Daphne du 

Maurier 

Les històries d’aquesta autora són 

inquietants i plenes de sorpreses. 

Recordem que és la creadora, entre 

altres, de relats tan inoblidables com 

Rebeca. 

La creació d’Eva i altres contes. Josep 

Carner 

Un clàssic de la literatura catalana 

recentment reeditat. Contes plens 

de poesia i delicadesa amb un 

llenguatge acurat i molt mesurat.  

 

Els desperfectes. Irene Pujades 

Una autora jove que ha destacat 

amb aquest recull de contes durs 

però amb sentit de l’humor on 

menjar i mort es barregen de 

manera gairebé indestriable. 

 

Vora el mar. Diversos autors. 

De nou l’editora Ester Pujol ha 

aplegat uns quants autors en un 

volum de contes d’estiu. Les úniques 

condicions: mar i família havien 

d’aparèixer a tots els relats. 

 

ALTRES 

 

Un diàleg imaginari Lluís Maria Todó 

Lluís Maria Todó, professor, 

escriptor, traductor i lector ens 

convida a compartir els seus 

autors de capçalera, Proust, 

Stendhal i Flaubert en un llibre 

brillant. 

M. El hijo del siglo Antonio Scurati. 

Primers anys de Benito Moussolini 

fins la seva arribada al poder a la 

Itàlia de principis del segle XX. La 

biografia més aclamada sobre el 

líder feixista.  

 

Per què ser feliç quan podries ser normal? 

Jeanette Winterson 

L’autora escriu la seva 

autobiografia a través de les 

lectures que la van acompanyar i 

la van ajudar a lluitar per ser el 

que realment volia ser sense 

acomodar-se a la “normalitat”.  

Matar a un elefante y otros escritos George 

Orwell 

Aquest llibre és un recull d’articles 

i assajos del gran periodista i 

escriptor. Hi trobem també 

fragments dels diaris personals 

escrits durant a 2a Guerra Mundial 

NOVEL·LA 

 

Hamnet. Maggie O’Farrell 

En aquesta novel·la l’autora 
britànica ens parla d’un dramaturg 
anglès de gran èxit que pateix una 
desgràcia familiar. Aquest fet el 
portarà a escriure una de les 
seves millors obres de teatre: 
Hamlet.  

El vincle més fort. Kent Haruf. 

En el paisatge habitual d’aquest 
autor, el poble imaginari de Holt, 
dues famílies veïnes s’estimen i 
s’odien. Personatges meravellosos 
i inoblidables com tots els d’aquest 
autor. 

I van passar tants anys. Natàlia Cerezo 

L’autora vallesana agafa com a 
inspiració la vida de la seva àvia 
per teixir una bona història de 
sobre les dones de la postguerra. 
Inspirada i ben escrita et quedes 
una mica amb la mel als llavis, 
amb ganes de saber més. 

Los días perfectos. Jacobo Bergareche 

Un llibre difícil de classificar ja que 
està entre l’epístola- són dues 
cartes una per l’amant i una per la 
dona-, la novel·la i potser la 
autobiografia? Un llibre que 
afronta amb valentia i molt 
realisme les relacions personals. 


