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➻
100 ANYS DE BIBLIOTEQUES

13 títols amb les 
biblioteques  

com a escenari

INTRIGA

HISTÒRIA

INTRIGA

HISTÒRIA

HISTÒRIA

CIÈNCIA-FICCIÓ 

NARRATIVA

NARRATIVA

NARRATIVA

FANTASIA

ROALD DAHL 
Estrella Polar / Alfaguara 

La Matilda és una lectora voraç 
que s’escapa a la biblioteca 

quan els seus pares la 
deixen sola a casa.

NARRATIVA 

HUMOR

NARRATIVA

Una lectora poc corrent 

L’ombra del vent

Kafka a la platja

Ficciones

Auto de fe 
ELIAS CANETTI 

Muchnick Editores 
La història d’un amant de la 

literatura amb una biblioteca  
de 2.500 llibres que té  

un final tràgic.

En una sola persona 

La mujer del viajero 
del tiempo

La noia de la biblioteca

La bibliotecària 
d’Auschwitz

Mort entre línies
DONNA LEON 

Edicions 62  
El comissari Brunetti investiga  

la desaparició d’un grup de 
llibres valuosos en una 

biblioteca italiana.

El nom de la rosa 

Matilda

ELISABETH KOSTOVA 
Edicions 62 / Umbriel 
Una aventura al voltant  
de Dràcula que recorre 

biblioteques de tot el món.

ALAN BENNETT  
Empúries / Anagrama 

La reina d’Anglaterra descobreix  
la literatura a través del camió 

d’una biblioteca ambulant.

JORGE LUIS BORGES 
Destino 

Borges idea una biblioteca quasi 
infinita que s’erigeix com un 

laberint ple de secrets.

JOHN IRVING 
Edicions 62 / Tusquets 
La descoberta sexual de  

Bill Abbott comença amb una 
bibliotecària transsexual.

ANTONIO G. ITURBE 
Columna / Planeta  

En un camp de concentració, una 
presonera lluita per mantenir 

viva la seva biblioteca.

CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Planeta 

En una biblioteca amagada,  
un jove troba un llibre que  

li canviarà la vida.

HARUKI MURAKAMI 
Empúries / Tusquets 

Kafka Tamura s’escapa de casa  
i va a parar a una biblioteca 
rural que li farà de refugi.

AUDREY NIEFFENGGER 
Grijalbo 

Viatges en el temps de la mà 
d’un bibliotecari que té una 

malaltia genètica.

NÚRIA PRADAS  
Columna  

Una noia de classe obrera lluita 
pel seu somni: treballar a la 

Biblioteca de Catalunya.

UMBERTO ECO 
Destino / Lumen  

Intriga en una abadia benedictina 
que pateix un conjunt 
d’assassinats en sèrie.
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