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L'home que mirava passar els trens
Autor: Georges Simenon
Editorial: Edicions 62, 2003
Un home, aparentment "com cal", amb bona feina i una família, de
sobte, fa un canvi de 360 graus i es converteix en un fugitiu de la
justícia capaç de cometre tot tipus de delictes.
Inquietant fins l'última pàgina. A través del pensament del
protagonista, el lector, sovint es pot encomanar de la "lògica" dels
seus actes.

Tren blanc: el cas Rensenbrink
Autor: Lluís Vilarrasa
Editorial: Pagès, 2012
ISBN: 9788499752884
Josep Rensenbrink era un nom gairebé oblidat, un antic company
d’escola, un nen exemplar que es va transformar en un adolescent
trasbalsat. Però Rensenbrink, un dia, a mig curs, va abandonar
l’escola i no se’n va saber mai més res. Ara, però, un company
d’aquells temps descobreix, en una llibreria, una novel·la escrita per
Josep Rensenbrink. ¿Els fets que s’hi narren són reals o ficticis?
Retorna amb força el passat i el desig de resoldre l’enigma
Rensenbrink. Apareix una segona novel·la, Tren blanc, que ofereix
més pistes…

El lector del tren de les 6.27 h
Autor: Jean-Paul Didierlaurent
Editorial: Columna, 2015
ISBN: 9788466419475
En Guylain Vignolles no és atractiu ni lleig, ni gras ni prim. La seva
feina consisteix a destruir allò que més estima: és l'encarregar de
supervisar "la Cosa", l'abominable màquina que tritura els llibres que
ja ningú vol llegir. Quan s'acaba la jornada laboral, en Guylain rescata
de les entranyes del monstre les poques pàgines que han sobreviscut
a la carnisseria. I cada matí, en el tren de les 6.27h, es dedica a llegirles en veu alta per a alegria dels passatgers habituals. Un dia
descobreix per casualitat una peça de literatura atípica que li
canviarà la vida...

La chica del tren / La noia del tren
Autora: Paula Hawkins
Editorial: Planeta, 2015
ISBN: 9788408141471
La Rachel agafa cada matí el mateix tren. Sap que cada dia s'atura en
un semàfor vermell i que des d'allà veurà el darrere d'una renglera
de cases. En una d'aquestes cases hi viu una parella que la Rachel no
pot evitar mirar cada vegada. A ella li sembla que tenen una vida
perfecta. Tant de bo ella pogués ser igual de feliç que ells. Fins que
un dia veu una escena que la deixa de pedra.

Tren a Pakistán
Autor: Khushwant Singh
Editorial: Libros del Asteroide, 2011
ISBN: 9788492663347
Este clásico de la literatura india, publicado por primera vez en 1956,
nos recuerda lo sencillo que es incitar al odio y romper la armonía en
comunidades que han convivido pacíficamente durante siglos. Tren a
Pakistán es una emotiva novela que nos ayuda a comprender la
riqueza y complejidad de la India y la de una región de cuya
estabilidad depende, en gran medida, la paz mundial.

Tren a Puigcerdà
Autora: Blanca Busquets
Editorial: Rosa dels Vents, 2007
ISBN: 9788401387128
Un tren que cobreix la línia Barcelona-Puigcerdà satura al bell mig de
la Plana de Vic. És el matí de Sant Esteve. A dintre un vagó, hi ha
dotze persones que aparentment no tenen res a veure les unes amb
les altres. És clar que, en el fons, totes es coneixen molt més del que
es pensen... i no saben que el que els ha passat o el que els passarà
en un futur molt pròxim depèn, en gran mesura, d’algú que és en
aquest mateix vagó...Una vegada més, Blanca Busquets ens sorprèn
amb la seva extraordinària habilitat per perfilar vides en una trama
emotiva i humana, escrita amb ofici i amb unes veus entranyables i
plenes de força.

El tren pasa primero
Autora: Elena Poniatowska
Editorial: Alfaguara, 2005
ISBN: 8420469831
Este era un hombre que nació en un pueblo del sur de México.
Nunca hubiera salido de él, pero un día el tren pasó frente a sus ojos
y en el ruido de esa máquina escuchó el relato de su vida; supo el
porqué de la indomable ansia de saber que lo empujaba siempre
más allá de sus límites. Y en efecto, el tren lo llevó a todo: a lugares
que nunca imaginó, a incontables saberes, oficios, personas,
posibilidades, y sobre todo al instante en que habló a sus
compañeros ferrocarrileros con tal ardor y convicción que los
convirtió en vanguardia de la lucha de los trabajadores. Y pararon de
cabeza al país y al régimen.
L'últim tren
Autora: Maria Mercè Roca
Editorial: Columna, 2003
ISBN: 8466403159
Novel·la sobre la recerca de la felicitat. Els personatges que hi
transiten –ferits a la pell i a l’ànima- malden per sentir-se amos de la
seva vida i beure’s els anys que els queden a glops llargs, assaborintne fins a l’última gota.

Trens rigorosament vigilats
Autor: Bohumil Hrabal
Editorial: Edicions 62, 1996
ISBN: 8429741313
Trens rigorosament vigilats, la novel·la més coneguda de Bohumil
Hrabal, és una divertida i entranyable història sobre la resistència
enfront de l'invasor alemany durant la Segona Guerra Mundial,
protagonitzada pels empleats de l'estació de tren d'un petit poble
txecoslovac. El descobriment de l'amor i del desig estan presents en
la narració del despertar al món adult de l'aprenent i veritable heroi
de la novel·la, que segueix els passos de l'hedonista factor de
l'estació darrera l'atractiva telegrafista.

Assassinat a l'Orient Express
Autora: Agatha Christie
Editorial: La Magrana, 2010
ISBN: 9788482649894
Un home apareix mort dins el seu camarot enmig del trajecte de
l'Orient Express. El detectiu Hercules Poirot es veu davant d'un gran
misteri; ningú no ha entrat ni sortit del tren, ja que ha quedat
atrapat per una tempesta de neu, la qual cosa impossibilita també
que continuï el recorregut. Tots els passatgers del tren passen a ser
sospitosos.

Paradoja del interventor
Autor: Gonzalo Hidalgo Bayal
Editorial: Tusquets, 2006
ISBN: 848310332X
Una noche de noviembre, un hombre mayor, «casi en la edad de los
desguaces», se apea en una estación a tomar un café y llenar una
botella de agua y, sin saber cómo, pierde el tren. Como además no
ha tenido la preocupación de bajar con chaqueta, se queda sin
dinero ni identificación: el tren se ha llevado su equipaje y su
destino. Éste es el relato, entre kafkiano y becketiano, de las
veinticuatro horas de su estancia obligatoria en una ciudad
desconocida, donde conocerá una galería de vidas minúsculas y
personajes extravagantes.
Interrail
Autor: Francesc Miralles Contijoch
Editorial: Columna, 2006
ISBN: 8466407014
Novel·la juvenil que narra les aventures d'un grup de joves que
viatgen amb l'Interrail! Un japonès, una alemanya i un irlandès es
troben a Venècia per recórrer en tren Àustria, Polònia i Eslovàquia.
Els esperen un munt d'aventures i descobriments, que la
protagonista anotarà al seu diari en un estiu inoblidable, durant el
qual no faltaran l'amor, els malentesos i més d'un ensurt.

El noi sense color i els seus anys de pelegrinatge
Autor: Haruki Murakami
Editorial: Empúries, 2013
ISBN: 9788497878890
Tsukuru Tazaki és un arquitecte de 36 anys, especialitzat en el
disseny d’estacions de tren. La vida i la memòria li trontollen quan
coneix la Sara, una dona una mica més gran que ell, que li recordarà
els feliços anys d’adolescència i els infeliços de joventut, anys de
solitud i de tristesa.
El vagón de las mujeres
Autora: Anita Nair
Editorial: Círculo de lectores, 2003
ISBN: 8467200235
L'Akhila, una dona soltera que ja ha superat la quarantena, vol deixar
enrere el passat i canviar de vida. En el compartiment d'un tren que
travessa l'Índia, compartirà un llarg viatge i moltes confidències amb
cinc companyes més: una mare descol·locada, una professora de
química amb un marit tirànic, una esposa submisa a la recerca de la
seva identitat, una jove de 14 anys i la seva assenyada àvia. Novel·la
d'emocions d'una de les veus de referència de la narrativa angloíndia
contemporània.
L'Escanyapobres
Autor: Narcís Oller
Editorial: Edicions 62, 2001
ISBN: 8429741410
Novel·la ambientada a mitjan segle XIX, en una societat rural que
s'enfonsa davant el progrés industrial. L'arribada del ferrocarril
revoluciona l'estructura econòmica i social del poble, amb la creació
d'indústries. En canvi, el protagonista i la seva esposa personifiquen
l'ambició pels diners i l'avarícia, en una clara regressió econòmica.
L'assassinat de l'usurer a mans d'un proletari víctima de les seves
pràctiques simbolitza el triomf de la nova societat industrial.
Rodalies
Autor: Toni Sala
Editorial: Edicions 62, 2004
ISBN: 8429755039
En una estació de trens d'una població costera, un home de 40 anys,
propietari d'un bar, decideix fugir ben lluny. A la butxaca només hi
du un grapat de monedes. Instal·lat en una habitació d'hotel coneix
una dona i prendrà part en un robatori. Premi Sant Joan Caixa de
Sabadell 2004.

Anna Karènina
Autor: Lev Tolstoi
Editorial: Sàpiens, 2005
ISBN: 8496414698
L'Anna va conèixer en Vronski a l'estació, i des del primer moment,
s'hi sentí atreta. Pel que fa a en Vronski, va quedar perdudament
enamorat de l'Anna des d'aquell mateix instant. Un cop arreglats els
problemes familiars del seu germà, l'Anna va tornar de seguida a
Sant Petersburg, per evitar la gelosia de la Kitty, la germana de la
Dolly, que estava enamorada del comte Vronski. Aquest, quan va
saber que l'Anna tornava a Sant Petersburg, va córrer a trobar-la, i li
va declarar el seu amor dalt del tren de tornada.
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Quan xiula el tren
Autora: Núria Albó
Editorial: Columna, 1997
ISBN: 8483003716
Una trobada fortuïta en un tren i un crepuscle de tardor evoquen en
la Rosa un seguit d’imatges que semblaven oblidades, del seu
paisatge íntim, de la seva família... La guerra, la postguerra, els
diferents llocs on ha viscut, la gent que ha estimat, o bé escenes de
la vida de Franz Schubert, desfilen pel seu record com els meandres
d’un riu, plàcid en aparença però que, de tant en tant, amaga
remolins perillosos que poden ofegar.
El tren de Estambul
Autor: Graham Greene
Editorial: Edhasa, 1987
ISBN: 8435007839
A su paso por Europa, el Orient Express deja un rastro de lujuria,
asesinatos, revoluciones e intrigas de Ostende a Constantinopla. Con
este planteamiento, Graham Greene construyó uno de los thrillers
más ambiciosos y efectivos de la literatura inglesa de todos los
tiempos. Esta novela lanzó a su autor a la fama internacional.
Construida como un mosaico, cada pieza tiene un valor por sí mismo.

ALTRES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA

El tren de los huérfanos
Autora: Christina Baker Kline
Editorial: Ediciones B, 2015
ISBN: 9788466655194
Entre 1854 y 1929, los llamados trenes de huérfanos partieron regularmente de las ciudades
de la Costa Este de Estados Unidos hacia las tierras de labranza del Medio Oeste, llevando
miles de niños abandonados cuyos destinos quedarían determinados por la fortuna o el azar.
¿Serían adoptados por una familia amable y afectuosa, o se enfrentarían a una adolescencia de
trabajo duro y servidumbre?

Extraños en el tren nocturno
Autor: Emily Barr
Editorial: Maeva, DL 2015
ISBN: 9788416087303
Cuando menos te lo esperas, tu esposa se puede convertir en una extraña. Lara Finch vive una
mentira. Todo el mundo asume que es feliz en Cornualles, al lado del tranquilo Sam, pero en
realidad está desencantada, por lo que acepta sin dudar un trabajo en Londres, ya que
representa pasar cinco días fuera de su casa.

El tren llegó puntual
Autor: Heinrich Böll
Editorial: Destino, 1982
ISBN: 8423311805
Andreas, el protagonista de esta breve pero impactante novela, es un joven soldado nazi que
en 1943 ha sido destinado al frente oriental, donde está convencido de que encontrará su
destino final. Viaja en un tren que va hacia Polonia repleto de militares con un futuro incierto
acechando en el horizonte.

El tren cero
Autor: Yuri Buida
Editorial: Automática, 2013
ISBN: 9788415509172
El tren cero cuenta la historia del ferroviario Iván Ardáviev, asignado al servicio de un misterio
convoy que llega y parte puntualmente de una aldea construida en mitad de la nada solo para
mantener la vía, la estación y el tren. Un tren de vagones sellados cuya carga, origen y destino
se desconocen. Y sobre el que no está permitido preguntar nada.

Sueños de trenes
Autor: Denis Johnson
Editorial: Literatura Random House, 2014
ISBN: 9788439729051
Als inicis del segle XX, en Robert Grainier és un home corrent, amb pocs béns, que es veurà
abocat a treballar de jornaler en la construcció de la xarxa ferroviària dels Estats Units. La
història de l'escriptor nord-americà Denis Johnson ha rebut unes crítiques excel·lents.

Los chicos del ferrocarril
Autor: Edith Nesbit
Editorial: Siruela, 2015
ISBN: 9788416280476
Novel·la juvenil ambientada en el món del ferrocarril. Quan el pare desapareix de forma
inesperada, i en estranyes circumstàncies, la Roberta, en Peter i la Phyllis i la seva mare han
d’abandonar la seva vida feliç i folgada a Londres, per anar a viure en l’estretor d'una petita
caseta --anomenada les Tres Xemeneies-- en una vila al camp. Allà els nois troben
entreteniment en una estació de ferrocarril propera i fan amistat amb el mateix cap d’estació,
amb en Perks, el mosso o amb l’intrigant cavaller ancià que els saluda puntualment des del
tren de les 9,15.

El tren de les taronges
Autor: Nicole Zimermann
Editorial: Pagès, 2005
ISBN: 8497792718
Som a Cervera de la Marenda, anys 20; la Rosa fa de transbordadora, a l'estació ferroviària,
com ho feren en el passat la seva mare i la seva àvia. Carrega d'un tren a l'altre, amb l'única
força dels seus braços, tot el tràfic de taronges entre Espanya i la resta d'Europa. Mare soltera,
cria sola la seva filla, encapçala una de les primeres vagues de dones del país i s'enfronta als
soldats que s'han presentat a intimidar-les. Després, marxa al País Basc per organitzar el
transbord de taronges a l'estació d'Hendaia, on esdevé contramestra.

La Bèstia humana
Autor: Émile Zola
Editorial: L'Avenç, 2014
ISBN: 9788488839831
Jacques és un maquinista de tren de caràcter tranquil, molt estimat pels seus superiors i
companys. Tanmateix, una pulsió de mort batega amb força dins seu, ja que té una malaltia
hereditària que l'empeny a voler matar les dones que li desperten el desig sexual. Tot i resistir
la temptació a còpia de mantenir-se aïllat del sexe femení, finalment s'enamorarà de Séverine
Roubaud, de la qual sap que, juntament amb el seu marit, ha comès un assassinat en la
persona del seu antic protector. La història ha estat adaptada en diverses ocasions al cinema i
són recordades les versions de Jean Renoir i de Fritz Lang.

