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“Aquell estiu del 1899 jo tenia onze anys i era l’única nena de set fills. Us podeu 

imaginar una situació pitjor? Em dic Calpurnia Virgina Tate, però en aquell temps 
tothom em deia Callie V.” 

 
L’evolució de la Calpurnia Tate arriba a la Galera avalada pel gran èxit que ha 

anat recollint des de la seva publicació. Una novel·la traduïda a més de deu 
idiomes i de la qual s’han venut milions d’exemplars a tot el món.  
 

***** Un dels fenòmens literaris de l’any, ara també en català ***** 

 



             
 

El  llibre L’evolució de la Calpurnia Tate arriba a La Galera avalada pel gran èxit 
que ha anat recollint arreu del món des de la seva publicació. L’edició anglesa ha estat 
en la llista de llibres més venuts del New York Times diverses setmanes. De l’edició 
castellana, que edita Roca, s’han venut més de 15.000 exemplars en només dos mesos, i 
s’ha traduït a més de deu idiomes. És la primera novel·la de Jacqueline Kelly, amb la 
qual ha aconseguit la Medalla d’Honor NewBerry. 
 
La Galera edita el llibre en la col·lecció Bridge, l’objectiu de la qual és publicar 
novel·les crossover, és a dir, lectures tant per a joves com per a adults. El disseny de la 

coberta és en tapa rústica i s’ha tingut cura fins al més mínim detall. Conserva el 
disseny  original, tot i que La Galera, l’edita en color verd per a poder diferenciar-se de 
l’edició castellana. La solapa interior és allargada i tapa les pàgines del llibre. Tot 
plegat fa des d’un bon principi que sigui un llibre visualment molt atraient. A més a 
més, la història de la Calpurnia Tate és com aquelles que es llegien fa vint o trenta 
anys i que abraçaven un públic de diferents generacions.  
 
L’evolució de la Calpurnia Tate té tots els ingredients per a convertir-se en un long-seller. 
 

........................... 
 

 

Argument Cadascun dels capítols d’aquesta irresistible novel·la comencen amb 
una citació de L’origen de les espècies de Darwin. La història ens situa a Texas, l’any 
1899, durant un estiu tremendament calorós, i mentre la família Tate afronta els dies 
amb resignació, la Calpurnia decideix endinsar-se tota sola cap als espais naturals que 
envolten la casa. Ser l’única noia de sis germans no és gens fàcil. La Calpurnia Tate no 
vol ser una nena com les altres: a ella li agrada descobrir la natura, i mentre la seva 
mare li intenta inculcar els costums de senyoretes de l’època, és a dir, cosir, cuinar, 
tocar el piano... la Calpurnia té l’esperit inquiet i es desviu per observar el paisatge, 
capturar animalons per a analitzar-los científicament i prendre apunts en la seva 
llibreta. L’avi, un personatge primerament misteriós, també té passió per la ciència i 
pels llibres. La Calpurnia en veure que l’avi és l’única persona que la pot ajudar quan té 
dubtes sobre el que observa i descobreix, fa el cor fort i s’acosta al seu laboratori. A 
partir d’aquest moment, la relació entre ells dos s’anirà enfortint i ens acompanyarà al 
llarg de la història. 
 
Acompanyant la Calpurnia Tate descobrirem aventures que ens faran retornar als 
paisatges de la nostra infantesa. Un llibre que no deixa indiferent i ens recorda que hi 
ha coses que no hem d’oblidar mai.  

 
 

 
 
 
 



                      
 

L’autora Jacqueline Kelley va néixer a Nova Zelanda, però de ben petita va anar a 
viure amb els seus pares al Canadà. Més endavant van mudar-se a Texas, on va 
estudiar medicina i posteriorment va exercir de metgessa.  També va estudiar dret i no 
va ser fins passat uns quants anys que s’adonà que el que realment li interessava era 
escriure novel·les de ficció. Finalment, l’any 2009, escriu L’evolució de la Calpurnia Tate, 
la seva primera novel·la que ha aconseguit un èxit impressionant als Estats Units, i 
amb la qual ha aconseguit la Medalla d’Honor NewBerry. 
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