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1793 / Niklas Natt Och Dag. Barcelona: Salamandra, 2020.

“L’HOME ÉS  UN LLOP PER A L’HOME”

Niklas Natt  Och Dag, escriptor  suec, debuta al món de la literatura amb aquesta
novel.la que podria emmarcar-se dins del gènere del thriller històric. 

Ambientada al segle XVIII, segle que fou impulsor de grans ideals humanistes com
són l’establiment dels Drets Humans o del Contracte social de Rousseau i que acabaria
amb el bany de sang de la Revolució Francesa, aquesta història té com rerefons la ciutat
d’Estocolm, ciutat que no té res a vore amb l’actualitat i que amb la descripció dels seus
barris marginals o nobles, ens apropa a una altra lectura   El perfume  o a qualsevol
descripció Dickensiana del Londres del segle XVIII.

Aquest llibre correspon a la primera part d’una trilogia que continuarà amb els títols
1794 i 1795, tancant-se així la història de tots els personatges.

Però  pel  que  fa  1793,  ens  trobem amb  dos  personatges  principals  que  amb  la
troballa  d’un  cadàver  sense  cap  extremitat  començaran  una  recerca  en  un  món
patibulari, pudent, sòrdid i miserable. Aquesta parella d’investigadors, m’han recordat en

molts moments a Sherlock i Watson, encara que l’autor admeteix que s’assemblen més a Tintín i Haddock.
He d’advertir als lectors que aquesta no és una novel.la de críms a l’ús; és crua ; l’abús i la corrupció

policial  així  com la realitat  de les presons de l’època son retratades amb paorosa realitat  ;  la  maldat,  la
crueltat, l’horror i la manca d’empatia conformen per ells mateixa un personatge de la història.

Per tant,  els lectors que s’animen amb aquesta lectura es trobaran amb un text molt  ben escrit,
personatges magníficament construïts i descripcions exhaustives.

ABSORBENT I INTRIGANT. UN LLOP ENTRE ROUSSEAU I SADE.

 
SUGGERÈNCIES

Sin reglas / I. Arranz. 
Barcelona: Planeta, 2020. 478 p.

La  història  comença  quan  Luz  Pavones,  una  famosa  presentadora  de  televisió,  apareix
brutalment assassinada al seu camerí del teatre on representava una exitosa obra. 

El secreto de la contadora de historias / S. badani.
Barcelona: Suma de Letras, 2020. 486 p.

Desesperada per mitigar  el  seu dolor,  decidix  abandonar Nova York i  viatjar  a  Índia  per a



recuperar-se i obtindre algunes respostes sobre el passat de la seua família. Embriagada pel que veu, olora i
escolta, Jaya es convertix en una àvida estudiant de la seua cultura ancestral. 

 
Los exiliados / D. Barbaree.
Barcelona: Roca, 2020. 397 p.

Un thriller històric tan apassionant com  JUEGO DE TRONOS.
 PODER. SOSPITA. INTRIGA.
79 d.C. Pàtria està atrapada per la guerra civil. Un rei competint pel tron dóna la benvinguda a
un home que diu ser Neró, l'emperador romà destronat. Mentres tant,  el  jove Gaius només

desitja poder passar un plàcid estiu en la badia de Nàpols, entre els seus llibres. Plini, el famós almirall, ha
decidit enviar-lo junt amb el nebot d'Ulpio, senador d'Espanya. Els rumors sobre que hi ha un fals Neró en
eixa zona del sud arriben a Roma, i Gaius i Plini iniciaran les seues investigacions.

Un cuento perfecto / E. Benavent.
Barcelona: Suma de Letras, 2020. 635 p.

Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía nada. Érase una vez la
historia de amor entre el éxito y la duda. Érase una vez un cuento perfecto. Y solo tú decides
cuál es su final". 

            
La tierra esconde tu secreto / L. Bengtsdotter.
Barcelona: Planeta, 2020. 477 p.
 
Fa trenta anys, el cos de Paul Bergman, un adolescent alumne d'un prestigiós internat, va ser 
trobat sense vida en un llac. Als pocs dies, la seua millor amiga, Francesca Mild va 
desaparéixer de sa casa. Endinsa't en la Suècia més fosca i recorda el nom de Charlie 
Lager, una inspectora que et sorprendrà. 

 
Cria como puedas: papá , mamá, "Elige tu propia 
aventura" / C. Escudero
Madrid: Lunwerg, 2019. 158 p.

PAPA, MAMÀ, TRIA LA TEUA PRÒPIA AVENTURA

Al llarg d'estes pàgines, un i una altra haureu d'enfrontar-vos a tota sort de peripècies en què
desfilaran gurus de la criança, pares molassos, iaies setciències i altres amenaces. Sospeseu bé les vostres
decisions si voleu eixir endavant! 
                         

 El último verano de Silvia Blanch / L.  Franco.
Barcelona: Planeta, 2020. 318 p.

Un amor  prohibit  sempre  arrossega mentires.  Un  crim sempre  deixa  empremtes.  La  última
persona que va veure a Silvia Blanch, desapareguda sense deixar rastre l’estiu de 2017, és
morta.
 
Ni falda ni pantalons, jo : Educació transversal / T. 
Hidalgo.
Benicarló: Onada, 2020. 236 p.

Aquesta  guia  naix  per  a  reivindicar  l'educació  en  valors  LGTBI  a  les  escoles  i  a  la  resta
d'institucions  socials.  Defensa  la  diversitat  sexual  i  de  gènere.  Té  dos  propòsits  bàsics:

desmuntar  prejudicis  i  contribuir  a  normalitzar  i  valorar  aquesta  diversitat  humana.   EDUCACIÓ
TRANSVERSAL I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT



         

 El halcón de Esparta / C. Iggulden.
Barcelona: Duomo, 2020. 486 p.

El rei  persa Artajerjes regix un imperi que pareix no tindre fi.  El Falcó d'Esparta representa
magistralment la ferocitat, l'heroisme i el salvatge vessament de sang que va ser el Món Antic.  

La guía completa de drones / A. Juniper.
Barcelona: Acanto, 2017- 144 p.

Este  llibre  ens ensenya tot  el  que cal  saber  sobre avions  no tripulats  i  multirrotors en un
llenguatge senzill i sense tecnicismes. El lector podrà descobrir  com funcionen els avions no
tripulats, com fer-los volar, com triar el model més adequat,...                                      

Pedres que han de ser remogudes / J. Lozano-Seser.
Alzira: Bromera, 2019. 128 p.

Els relats que componen este recull ens acosten a huit assassinats reals i ficticis,  ,perpetrats per
innocents i per sicaris, narrats per les víctimes, però també pels agressors, en un joc literari
polifònic que constituïx  un autèntic  monogràfic sobre la perversitat  i  les diverses formes de
narrar-la. Homenatge a la narrativa negra. 

 

 Food & Soul : inspiración y recetas / E. Nieto.
Conesa: Diversa, 2019. 257 p.
        
Menjar és un plaer per a moltes persones, i si a més dediquem temps a preparar eixa menjar,
triant els ingredients, combinant-los i cuinant-los, decorant el plat amb unes herbes aromàtiques
o unes llavors..., aleshores el plaer de menjar es dóna la mà amb el plaer de cuinar.

Los secretos que guardamos / L. Prescott.
Barcelona: Seix Barral, 2020. 459 p. 

En plena guerra freda,  dos secretàries reben un encàrrec que canviarà les seues vides per
sempre: deixar el seu avorrit treball a Washington com a mecanògrafes de la CIA per a ajudar a
introduir de manera il·legal milers d'exemplars de la novel·la El doctor Zhivago en l'URSS, on la
censura la considera contrària al sistema. 

Más rápida que la vida / C. Santos.
Barcelona: Ediciones B, 2020. 301 p.

Les  fotografies  d'una  dona  al  volant  en  un  cotxe  de  carreres  en  el  Londres  de  1903  van
revolucionar els periòdics de llavors. La protagonista d'eixes fotos, va botar immediatament a la
fama. Era una època en què la conducció se li atribuïa només als hòmens.  Història de Dorothy

Levitt una dona que va trencar amb tots els prejuís de l'època. 
  

M : el hijo del siglo / A. Scurati.
Barcelona: Alfaguara, 2020.

                     
En març de 1919, Benito Mussolini (1883-1945), director d'un periòdic sense lectors, orfe d'un
Partit Socialista que l’ha expulsat, funda a Milà els Fascios de Combat. A penes un centenar de
persones acudixen a la convocatòria.  Tres anys després, desenes de milers de feixistes van

sobre Roma per a convertir-lo en el 'Duce' d'Itàlia. L'obra definitiva sobre l'arribada de Mussolini al poder.
PREMI STREGA 2019 



La doctora / S. Tarragó.
Barcelona: Ediciones B, 2020. 356 p.

L’amor a la medicina i el recolzament incondicional que es donen entre elles faran invencibles
aquestes quatre dones davant dels recels d’una societat que comença a canviar.
           
No sabràs el teu nom / V. Usó.
Alzira: Bromera, 2020. 186 p.

Narra la història d’una dona que passa l’experiència tràgica de perdre el seu fill. El seu nom és
Carmeta, viu en un xicotet poble de muntanya de l’interior Castelló, i es queda embarassada del
seu nuvi que en aquell moment està fent el servei militar. Estem a l’any 1964. Assabentats els
pares pensen que això serà un deshonor per a la seua família i van a visitar un cosí capellà per
vore de trobar una solució. Novel·la de Vicent Usó sobre els nadons robats

Els dits dels arbres / A. M. Villalonga. 
Alzira: Bromera, 2020. 152 p.

 La Irene acaba de sortir del psiquiàtric després de dos anys d’internament. Viu sola i no té
ningú que la pugui acompanyar en el seu procés de tornada al món real. Per això, per 
recomanació del seu psiquiatre -a qui odia- i per poder adaptar-se a la seva nova vida, 

comença a escriure   Un joc metaliterari, dolç a estones i en altres moments dÆuna acidesa que 
ens fa estremir. 
 

 
JUVENILS

La sombra del golem  / E. Abecassis.
Zaragoza: Edelvives, 2017. 176 p.

En una època turbulenta en què els jueus són perseguits, el Maharal decidix crear una figura
d'argila, el gólem, perquè els defenga. Una xiqueta, Zelmira, presència l'estranya cerimònia oculta entre les 
ombres. 

L'ombra del pare / P. Alapont.
Alzira: Bromera, 2019. 157 p.

Des que va morir son pare, Víctor viu sol amb sa mare, Roser. Amb tot, la situació es complica quan
el jove descobreix que ella pretén refer la seua vida amb un altre home. El seu rebuig encara anirà a
més quan s’adone que Iris, una companya de classe a la qual detesta, és filla de la nova parella de
Roser i, per tant, pot convertir-se en la seua germana.

La diversión de Martina : un instante inolvidable / M.
D’Antiochia.  
Barcelona: Montena, 2019. 185 p.

És Nadal! I enguany muntarem una fira en el col·legi amb menjar, un muntó de jocs i atraccions, i fins 
una pista de patinatge sobre gel! Podràs divertir-te amb Sofía, Nico, Lucía i, sobretot, amb Hugo... 



Primer libro de origami para pequeños / M. Benegas.
Madrid: Susaeta, 2015. 126 p.

  Vols jugar amb este llibre? Estos són alguns dels seus protagonistes: la balena Malena, el
tigre rugent, el polp Federico i el gran gira-sol, on viu el ratolí! Convertix-te en un de la
papiroflèxia i decora la teua habitació. ¡Mà a l'obra! 
            
Este libro es secreto / P. Bosch.
Madrid: Diquesí, 2014. 316 p.

Ací tens la història d'un secret, però també trobaràs entre les seues pàgines una història secreta. Els
intrèpids investigadors, Casandra i Max-Ernest  descobrixen per casualitat La Simfonia de les Olors:
una caixa repleta de xicotets tubs de vidre plens d'ingredients aromàtics. 

Super-Narval i Medu Shock / B. Clanton.
Barcelona: Joventut, 2018. 64 p.

  Narval i Medu és converteixen en superherois, amb els seus supervestits, les seves identitats
secretes i els seus superpoders! Però, quin serà el superpoder de Narval? 
 
Lindbergh: la increíble aventura de un ratón volador / T.
Khulmann.  
Barcelona: Juventud, 2014. 88 p.

Una aventura extraordinària sobre l'exili i la història de l'aviació, amb un annex final que arreplega les
proeses de grans aviadors. 

Cuentos para entender el mundo / E. Moreno.
Barcelona: B de Bolsillo, 2020. 151 p.

I si són les branques les que mouen el vent? Per a tots aquells que continuen sent xiquets, encara
que els adults els obliguen a dissimular-ho.

Isadora Moon va al parque de atracciones / H. Muncaster.
Barcelona: Alfaguara, 2019. 115 p.

Mitat fada, mitat vampir i totalment única! Descobreix el que va passar quan Isadora Moon va
estar al parc d'atraccions.

Visionarias. Inventoras desconocidas / M. Palacios.
Barcelona: Grup Enciclopèdia, 2020. 153 p.   
   
Trenta-una dones que van contribuir amb els seus invents a canviar el món. L'eixugaparabrisa, 
l'envasament al buit o la serra circular són invents tan quotidians com invisibles són les dones que
els van idear. 

El Mago de Oz / adaptació de S. Pérez.
Zaragoza: Edelvives, 2018. 109 p.

"Mag d'Oz" és una meravella que a més pot durar tot el que tu vullgues. La història ja la sabeu: 
Dorothy vol tornar a Kansas, l'espantall té un gran cervell, l'home de llanda un cor i el lleó
gran  valor . Viuran moltes aventures, un viatge èpic ple de perills seguint el camí dels taulells grocs
fins a arribar a la ciutat Esmeralda i que el mag els concedisca els seus desitjos.       



Cita con el misterio  / G. Stilton.
Barcelona: Destino, 2020. 115 p.

Viatja a la ciutat del Big Ben amb Geronimo Stilton! A Londres, un lleó de bronze s'ha posat misteriosament
a parlar... Per a descobrir el que està ocorrent, el meu amic Zero Zero Ka m'ha enviat en missió secreta a Gran Bretanya.
Brrr, quin cagalló felí! 

Vlad, el peor vampiro del mundo / A. Wilson.
Zaragoza: Edelvives, 2018.159 p.

Vlad és un vampir de huit anys tan normal com qualsevol altre. Val, és cert que odia el sabor de la sang
i que durant el dia, en compte de dormir, llig llibres sobre un col·legi de xiquets humans, però… tan roín
és això? 

INFANTILS

La tumba misteriosa / Jordi Sierra i Fabra; Il.lustracions Josep 
Rodés.
Barcelona: Bambú, 2016. 60 pag. I-GROC

Rosendo passa les vacances a Egipte amb el seu pare, un arqueòleg. En el campament es fa amic
d’Aliya, filla del capatàs del seu pare. Un dia, els seus pares no tornen al campament. Serà la
maledicció de la mòmia? Si volen trobar-los amb vida hauran de resoldre alguns enigmes. Vols
ajudar-los?

Un tesoro bajo el mar / Pepe Maestro, Mercè López.
[Zaragoza]: Edelvives, 2016. 46 pag. I-GROC
Col.lecció: Los cuadernos de Violeta; 6

Arriba el final de l'estiu i Martina li guarda una sorpresa a Violeta: sap del parador d'un tresor ocult i vol
mostrar-li'l a la seua amiga. Llàstima que estiga més enllà de la costa i que la mar canvie tan
ràpidament d'humor.

Peixos pertot arreu / Britta Teckentrup.
Algemesí: Andana, 2019. 24 pag. I-GROC

Posa't les ulleres de bussejar i capbussa't a l'aigua. Mira els rius on salten els salmons. Explora els
esculls on els peixos lloro roseguen coralls. Fins i tot t'endinsarás milers de metres per sota de la
superfície de l'oceà, on hi ha peixos que fan llum amb el cos. El món dels peixos és fascinant i ple de
sorpreses. 

Cançó de fer camí / Maria-Mercè Marçal; il·lustracions de
Carolina T. Godina. 
València: Sembra Llibres, 2019. 36 pag. I-GROC

Cançó de fer camí és un dels poemes més reconeguts i populars de Maria-Mercè Marçal. Un cant a
la sororitat que ha esdevingut un dels himnes de la lluita feminista. Un viatge intergeneracional que , a partir 
de la pregunta “Vols venir a la meva barca?” convida a dialogar en família sobre valors bàsics com la igualtat 
o la solidaritat. 



Xiquetes que van imaginar alló impossible : (i ho van
aconseguir) / Tony Amago ; Nuria Rodríguez. 
Alzira: Bromera, 2019. 39 pag. I-GROC

Aviadores, navegants, arqueòlogues, motoristes, rodamons, zoòlogues, naturalistes, periodistes,
pilots, cosmonautes, alpinistes... Aquest àlbum il·lustrat recull les històries de quasi una vintena de
dones de tot el món que s’han fet cèlebres per atrevir-se a somiar allò que semblava impossible... i 
aconseguir-ho! 

Cullereta / Benji Davies
Algemesí: Andana, 2019. 28 pag. I-VERD

De vegades les grans històries tenen els principis més petits.
Cullereta és el capgròs més petit d’un gran estany i hi viu amb tots els seus germans. Encara
que algú més hi viu, un peix anomenat: EL GRAN BLUP.
Amb el pas dels dies tots comencen a desaparèixer i Cullereta es pregunta quin serà el seu futur. Acabarà en 
algun lloc millor?

Distinta / Sozapato & Beto Valencia. 
Pontevedra : Kalandraka, 2019. 30 pag. I-VERD.

Enfront de la rutina i al mal humor, Lluna ens anima a contemplar la realitat amb una mirada
fresca i original, experimentar noves emocions i viure cada dia amb optimisme.

1,2,3 --- ¡Culos! / Annika Leone ; [il.lustracions] Bettina
Johanson. 
Madrid : Gato Sueco, 2019. 32 pag. I-ROIG

 '1, 2, 3...CULS! ' és un divertit llibre il·lustrat sobre un dia a la piscina. També és un llibre sobre
els nostres cossos i la nuesa. Un llibre que ens anima a acceptar-nos i gaudir dels nostres
cossos tal com són.

La oca azul / Lilia.
Lata de Sal, 2018. 42 pag. I-VERD

L'oca blava és una gran mamà, que un dia adopta a un cocodril bebé. Junts són una família
singular. Però un dia, l'oca blava envelleix i comença a perdre la memòria. El seu fill llavors
traurà la seua força interior, i la cuidarà amb amor.

Salvatge / Emily Hughes.
Buenos Aires: Libros del Zorro Rojo, 2014, 34 pag. I-BLAU

La història d’una xiqueta que viu feliç a la natura, on els óssos li han ensenyat a menjar, els
ocells a parlar i les guineus a jugar. Ella és audaç, valenta i increïblement lliure. Però un dia
un nou animal entra en escena, un animal estranyament semblant a ella…

Para ser Hada Madrina… o Hado Padrino y otros cuentos para 
crecer por dentro / Carmen Gil.
Madrid: San Pablo, 2019. 83 pag.  I-GROC

Divertits contes protagonitzats per simpàtics personatges que endinsaran als xiquets en un
univers de fantasia i color i els ajudarà a créixer per dins mentre ho fan per fora.
Endinsa't en l'univers de Carmen Gil i coneix a prínceps, fantasmes divertits, àvies pirata... 



Historias de sabuesos / Thilo ; il.lustracions de Leopé
Madrid: Editorial Edaf, 2006. 60 pag. I-ROIG
Col.lecció: Los piratas lectores

Quina dolenta idea! Han robat la pilota de futbol. No obstant això, Félix es converteix en detectiu.
També hi ha petjades en els rosers de l'avi, grans i marcades. Qui les haurà deixades? Però
Emilio no dona cap pista dels lladres. I mentre que la Policia no té cap pista, Anita demostra
tindre un olfacte …
Salir a caminar / Germán Machado ; Martín Romero. 
[S. l.]: A Buen Paso, D.L. 2017. I-VERD

Per a eixir a caminar el primer que cal fer és posar-se sabates. El protagonista d'aquesta història
s'adona que, de vegades, triar un parell de sabates pot ser la tasca més complicada del món
perquè a cada parell de sabates en el qual pensa, li correspon una por. Al llarg de les pàgines
d'aquest llibre, el narrador recorrerà totes les pors de retindre'l a casa.

Els supertafaners ho volen saber tot sobre Sant Jordi.

Barcelona: Vox, 2019. 63 pag. I-GROC

Tots comencem a tremolar quan un Supertafaner ens mira directament als ulls i obre la boca
per dir... Sant Jordi va néixer a Montblanc? És veritat que els dracs tenen l'alè pudent? Sant
Jordi i la princesa es van casar? Només pots regalar una rosa si estàs enamorat?
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