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2040: Humanitat
cancel·lada

La primera novel·la 
de Pol Gise un dels 
youtubers catalans 
més populars.

El fill del
xofer

Un relat magistral
sobre les 
clavegueres del
poder a Catalunya.

Tirant lo Blanc

La versió completa
al català modern per
Màrius Serra posa 
el Tirant lo Blanc
a l’abast dels lectors
d’avui.

Imatges pel record.
100 dies confinats, l'emergència sanitària

més important de la nostra època.
Més de 2000 anys d’història de Catalunya
a través dels personatges més rellevants.

Edició a càrrec de Borja de Riquer.
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Un Nesbø diferent, en l’escenari més extrem.
En un poblet del nord de Noruega, a tocar de l’ocèa Àrtic, arriba un fugitiu, l’Ulf, per ama-
gar-se dels homes del Pescador, el rei de la droga d’Oslo. L’altiplà de Finnmark és un lloc 
desolat i molt solitari, llunyà de tot. Un món al·lucinant on conviuen, entre tensions que 
l’Ulf va descobrint, uns pocs habitants, pescadors i cristians laestadians (una espècie d’amish 
noruecs), i samis de costums pintorescos i pagans. Sembla el lloc ideal per desaparèixer. Però 
amb el sol de mitjanit no es fa mai fosc, i l’Ulf, que no és l’assassí a sou que aparenta, sol a 
la seva cabana al bosc, sap que tard o d’hora el trobaran.

Sol de sang, com Sang a la neu, té un protagonista insòlit, i també un escenari amb 
més personalitat que mai. Nesbø sorprèn amb un thriller especial i diferent, de gran 
maduresa, sobre la culpa i la redempció.

•  Culminació del projecte iniciat amb Sang a la neu, un duet de no-
vel·les independents que miren al noir americà.

•  Breu, atmosfèrica i intensa.

•  Un escenari increïble i remot amb personatges de cultures molt 
desconegudes.

•  Nesbø té un públic fidel.

El segon lliurament de la sèrie Filles d’una 
nova era. La saga que ha emocionat a tot un 
país, amb més de 1.500.000 lectors.
1949. La guerra s’ha acabat i els nazis han estat derrotats. Igual que moltes altres ciutats, 
Hamburg ha quedat destrossada i hi ha molta gent que s’ha quedat sense un lloc on viure. La 
Henny, per exemple, que finalment accepta casar-se amb en Theo i continua buscant la seva 
estimada Käthe. Mentrestant, la Lina i la seva companya Louise obren una llibreria al centre 
de la ciutat, i la Ida se sent decebuda per la seva relació amb en Tian, malgrat tot al que va 
haver de renunciar per estar amb ell. Els anys passen, els fills de les protagonistes creixen 
i comencen a tenir històries per explicar. Comencen per fi els anys del miracle econòmic i 
les revolucions socials que van marcar la dècada dels cinquanta i seixanta: l’aterratge a la 
lluna, la construcció del mur de Berlín, el rearmament i la por de l’energia nuclear, la pastilla 
anticonceptiva, la irrupció de la televisió a la vida quotidiana de les famílies, el començament 
dels moviments estudiantils i la música dels Beatles.

A la segona part de la saga Filles d’una nova era, la Carmen Korn desgrana la postguerra 
alemanya, des dels anys cinquanta fina a l’esperit optimista que va caracteritzar la dècada 
de 1960.

Anys inoblidables per a les quatre amigues de Filles d’una nova era.

• Un èxit comercial inesperat que s’ha cuinat a foc lent gràcies al
boca-orella. El primer volum va sortir el 2016, i va anar tenint èxit
de mica en mica gràcies a les recomanacions dels llibreters i entre
lectors. Amb els tres volums al carrer, ha venut més d’un milió i
mig d’exemplars.

• Entre els tres volums han estat més de 60 setmanes a la llista dels
més venuts. I a Itàlia (primer país on s’ha publicat la traducció), ha
entrat ja a llistes.

• Una saga femenina a l’estil de la d’Elena Ferrante, però amb el
marc de les guerres mundials de fons. Sabem que les novel·les his-
tòriques que abarquen aquest període generen molt d’interès.
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Sol de sang Jo Nesbø Col·lecció Narrativa Proa

Temps de dones Carmen Korn Col·lecció Clàssica Columna

FICCIÓ

978-84-7588-851-4
10263626
15 x 23 cm / 240 pp
Rústica amb solapes
Preu 18,17 €
PVP 18,90 €

978-84-664-2726-5
10267211
15 x 23 cm / 608 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 21,06 €
PVP 21,90 €

Distribució 
4 de novembre de 2020

Distribució 
4 de novembre de 2020

Sang a la neu
ISBN: 978-84-7588-835-4
Codi: 10258310
17,21 / 17,90 €

RECORDA...

Filles d’una nova era
ISBN: 978-84-664-2633-6
Codi: 10256342
21,06 / 21,90 €

RECORDA...





Una novel·la sobre les conseqüències d’una apagada 
energètica simultània a tot el món. Un mirall del 
confinament.
Any 2022: en Jim i la Tessa viatgen a casa d’uns amics a Nova York. Durant la maniobra d’aterratge, 
l’avió té un accident, i tot i que ningú pateix ferides greus, la parella es troba amb una escena increïble: 
una apagada d’energia ha deixat el món sencer en un estat de pausa, sense telèfons, sense pantalles; 
on abans hi havia llum, ara hi ha foscor; on abans regnava el soroll, ara tot és silenci. Sense mitjans de 
transport operatius, han de caminar per uns carrers deserts.
Un cop a casa dels amics, junts intenten entendre què ha passat i fins a quin punt el món que tots co-
neixíen ha canviat, tant les certeses a les quals ens aferràvem com a societat com l’enemic, que ha passat 
de ser quelcom real i tangible (una guerra, una bomba) a ser una amenaça invisible, on les epidèmies de 
nous virus conviuen amb ciberatacs i criptomonedes.

• La primera novel·la que descriu el moment històric ac-
tual. Per a molta gent, la crisi mundial de la COVID-19 
marca la fi del segle XX i el pas al segle XXI. 

• 100% del millor DeLillo: l’autor nord-americà reprèn 
un dels seus gran temes: la nostra dependència de la 
tecnologia i com allò que ens podia fer immortals ara 
amenaça amb arrossegar-nos a l’extinció. 

Premi Proa 2020.
Des de la seva fundació, Edicions Proa ha tingut un doble compromís amb les nostres lletres: incorporar al 
català les grans obres literàries de tots els temps i estimular la creació literària en la nostra llengua. És així 
com la col·lecció A Tot Vent, amb un catàleg de més de set-cents títols, ha aconseguit ser una referència 
per als lectors durant dècades. Amb el propòsit de continuar impulsant la literatura catalana, es convoca 
el Premi Proa a la millor novel·la inèdita.
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Un llibre del tot personal d’Andrea Camilleri en què 
s’explica a si mateix.
Al llarg de noranta-dos anys de vida, Andrea Camilleri va veure, viure i narrar una infinitat d’històries. 
Aquesta vegada, però, aprofitant una circumstància excepcional, l’arribada amb l’edat de la ceguesa, 
ell mateix es converteix en el protagonista d’aquest relat. El resultat: vint-i-tres històries que són les ins-
tantànies nítides d’una vida: anècdotes, trobades amb personalitats, esdeveniments històrics i records 
que conformen una autobiografia. Peripècies personals que s’entrellacen amb memòria familiar; com 
ara la del comissari Carmelo Camilleri, un feixista que investiga un atemptat fins que en descobreix els 
responsables a les files del seu mateix partit. Quan n’informa, l’arresten i el confinen, sense saber que 
això inspirarà, molts anys després, el personatge d’en Montalbano.

• Unes reflexions íntimes i personals sobre la vida escri-
tes quan es començava a quedar cec.  

• Andrea Camilleri és un autor marca, reconegut pels 
lectors catalans. L’obra, per tant, s’adreça tant a lec-
tors interresats en l’assaig com per als molts fans de 
l’autor. 

• Una magnífica traducció de Pau Vidal.

Excercicis de memòria Andrea Camilleri Col·lecció El Balancí Edicions 62

El silenci Don DeLillo Col·lecció El Balancí Edicions 62

Premi Proa 2020  Col·lecció A Tot Vent Proa

Premi 
Proa 2020

FICCIÓ

978-84-297-7896-0
10266622
15 x 23 cm / 224 pp
Rústica amb solapes

Distribució 
11 de novembre de 2020

978-84-297-7895-3
10266614
15 x 23 cm / 112 pp
Rústica amb solapes
Preu 15,38 €
PVP 16,00 €

Distribució 
4 de novembre de 2020

978-84-7588-858-3
10267216 
15 x 23 cm 
Rústica amb solapes

Distribució 
11 de novembre de 2020

La teva ombra
ISBN: 978-84-7588-800-2
Codi: 10248072
19,23 / 20,00 €

RECORDA...





BNunperun  I  
10 cites a cegues Ashley Elston Col·lecció Ficció Fanbooks

Boggiedown Mireia Baró i Santi Baró Col·lecció Ficció Fanbooks

• Drets cinematogràfics comprats pel productor de la pel·lícula A todos los chicos de los
que me enamoré.

• Novel·la que reuneix tots els arguments de moda: romanticisme, embolics, personatges
entranyables i noi ideal per a un final perfecte.

978-84-18327-17-9
10266447
14 x 21,5 cm / 256 pàg.
Rústica amb solapes 
Preu 15,34 €
PVP 15,95 €

Distribució 
18 de novembre de 2020

Just abans de Nadal, la Sophie descobreix que el seu nòvio vol tallar amb ella. Molt afectada, 
la noia es disposa a passar les pitjors festes de Nadal de la seva vida. Però els seus avis i la 
seva extensa família no ho permetran i per això li organitzen una sèrie de cites a cegues per 
animar-la. El que comença com una simple idea benintencionada es convertirà en els deu dies 
més esbojarrats de la vida de la Sophie... amb més d’una sorpresa inesperada. 

Per trobar l’autèntic amor... millor anar 
a cegues!

La fama té un preu!

• El tema de reality shows o dels concursos de talents és molt seguit pel públic de totes les
edats.

• Novel·la apta per a les llibreries i també per al circuit escolar.

• Santi Baró és autor de novel·les juvenils i per a adults i ha guanyat diversos premis. Mireia
Baró és la seva filla. Boggiedown és el seu debut literari junts.

978-84-18327-18-6
10266449
14 x 21,5 cm / 176 pàg.
Rústica amb solapes 
Preu 12,45 €
PVP 12,95 €

Distribució 
04 de novembre de 2020

Un grup de joves és escollit en un càsting per participar en un talent show de ball, on han 
de concursar per parelles. Durant les dotze setmanes que hauran d’estar tancats en una 
acadèmia als afores de Barcelona, televisats en directe les 24 hores per un canal de Youtube, 
cadascun dels concursants viurà conflictes, posarà a prova els seus sentiments i descobrirà 
quins són els seus valors.
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BNunperun  I  
Les dues cares d’en Kai Estelle Maskame Col·lecció Ficció Fanbooks

Heartstopper 3. Un pas endavant Alice Oseman Col·lecció Ficció Fanbooks

978-84-18327-09-4
10265029
14 x 21,5 cm / 272 pàg.
Rústica amb solapes 
Preu 16,30 €
PVP 16,95 €

Distribució 
11 de novembre de 2020

Torna Estelle Maskame, autora de la sèrie 
d’èxit You. T’atreveixes a mostrar la teva 
cara oculta? 

Tercera entrega de Heartstopper, la història 
d’amor que triomfa a les xarxes socials!

• De l’autora de la sèrie d’èxit You, reeditada en català diverses vegades.

• Èxit internacional de l’anterior trilogia (You), que ha estat venuda a 16 països d’arreu del
món.

• Protagonistes adolescents en una història de revenja i amor.

La Vanessa Murphy no és una víctima. Però quan en Harrison Boyd envia un vídeo seu com-
prometedor a tot l’institut la seva vida es converteix en un caos. Però ella no és de les que es 
queden plorant en un racó, i en Harrison pagarà pel que ha fet.

La Vanessa, però, no està sola en aquesta venjança, ja que en Kai, l’enigmàtic noi nou, li ofe-
reix ajuda. Ella no sap què en traurà ell, de tot plegat, però tampoc li importa. Ara té un soci 
per amargar la vida a en Harrison, i això és l’únic que li cal.

Units pel ressentiment, la Vanessa i en Kai inicien una peculiar relació en què tots dos mostren 
les seves dues cares: la que veu tothom i la que s’esforcen per mantenir oculta. La cara que 
els fa por ensenyar. I això precisament farà que tot canviï entre ells.

• Tercer volum de la sèrie Heartstopper.

• Obra originalment publicada en anglès en
format webcomic, amb més de 6 milions
de visualitzacions i 42.000 seguidors.

• La sèrie completa es compon de quatre
volums.

• Format accessible per a tots els públics,
amb una història emocionant i tendra que
agradarà i farà somriure tant els lectors
de còmics com el públic general.978-84-18327-25-4

10267339
15 x 23 cm / 320 pàg.
Rústica amb solapes 
Preu 15,34 €
PVP 15,95 €

Distribució 
18 de novembre de 2020

En Charlie mai no va pensar que podria agradar a en Nick, però ara són nòvios. Oficialment. 
I en Nick fins i tot ho ha explicat a la seva mare. 

Però això no és una cosa que hagis de fer una sola vegada: hi ha el germà gran d’en Nick, 
el viatge a París i tots els seus amics i la família... I la vida pot ser dura, fins i tot quan tens al 
costat algú que t’estima. A mesura que els seus sentiments es fan més profunds, en Charlie i 
en Nick es necessitaran més que mai.

RECORDA

Heartstopper 1.  
Noi coneix noi
978-84-17515-75-1
10256155 
15,95 €

Heartstopper 2.  
La meva persona favorita
978-84-17515-98-0
10261287 
15,95 €
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Ascens i caiguda del periodista i advocat 
Alfons Quintà: un relat magistral sobre les 
clavegueres del poder a Catalunya.
Arran de la figura fosca i perversa d’Alfons Quintà (Figueres 1943-Barcelona 2016) —perio-
dista, advocat, oficial de la Marina Mercant i jutge, que el 19 de desembre de 2016 va assas-
sinar la seva dona i després es va suïcidar amb una escopeta de caça—, Jordi Amat, un dels 
observadors més lúcids i transversals del moment , fa una reflexió sobre el poder en forma de 
narració. Darrere d’una carrera periodística fulgurant (que transcorre per la direcció de TV3 o 
les tertúlies d’Intereconomía) s’oculta una trajectòria fosca plena de xantatges, persecucions 
sexuals, abusos d’autoritat i tripijocs diversos, que mostra com funcionen les clavegueres del 
poder a Catalunya: un relat magistral de periodisme testimonial.

• Jordi Amat, autor de La confabulació dels irresponsables, és un 
dels observadors més lúcids i transversals del moment i col·labora-
dor dels principals mitjans.

• La figura perversa, controvertida, obscura, sense escrúpols però 
summament intel·ligent, d’Alfons Quintà al descobert.

• Una història potentíssima que trenca el mite de l’Oasi català.

Un testimoni revelador sobre el 
posicionament de Pla durant la Guerra Civil.
A les acaballes de la Guerra Civil Josep Pla va redactar, per encàrrec de Francesc Cambó, una 
Historia de la Segunda República española; el llibre es va publicar en quatre volums, entre el 
1940 i el 1941, a l’editorial Destino, i no s’ha reeditat mai. Recentment s’ha descobert, entre 
els papers de l’autor, un manuscrit original del primer terç de l’obra, des dels antecedents 
immediats de la República fins als esdeveniments de Casas Viejas (1931-abril de 1933). La 
gran sorpresa és que aquest manuscrit està escrit en català. Xavier Pla, director de la Càtedra 
Josep Pla de la Universitat de Girona s’ha encarregat de fer-ne l’edició, i Maria Josepa Gallo-
fré, una de les grans autoritats en l’obra de Pla, s’ha encarregat de fer-ne l’estudi preliminar.

• Un original de Pla fins ara inèdit en la llengua en què el va escriure.

• Un document excepcional sobre la relació entre Pla, Cambó i el bàndol falangista.

• Un llibre d’història destinat a aixecar polèmica.
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El fill del xofer Jordi Amat  Col·lecció No Ficció Edicions 62

Història de la Segona República Josep Pla Col·lecció L’Àncora Destino

NO FICCIÓ

978-84-297-7894-6
10266427
15 x 23 cm / 288 pp
Rústica amb solapes
Preu 17,79 €
PVP 18,50 €

978-84-9710-301-5
10261979
15 x 23 cm / 560 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 22,98 €
PVP 23,90 €

Distribució 
11 de novembre de 2020

Distribució 
25 de novembre de 2020

Com una pàtria
ISBN: 978-84-297-7554-9
Codi: 10167649
20,19 / 21,00 €

RECORDA...

Espanyola





O per què trencar el cercle de depilació, 
submissió i autoodi.
La majoria de dones de la nostra societat afirmen que es depilen perquè volen, perquè se 
senten més atractives o per motius d’higiene. No depilar-te, en canvi, i encara més mostrar 
públicament que no et depiles, sol ser una decisió política. Aquest llibre desmunta les idees 
preconcebudes sobre «les bondats» de la depilació i analitza les penalitzacions socials que 
comporta mostrar el pèl corporal tal com ens neix. Amb les dades a la mà, veurem que l’elec-
ció no és lliure i que mostrar o no mostrar el pèl corporal no és una simple opció inofensiva. 
Quins pèls estem obligades a erradicar si volem ser vistes com a «dones de veritat»? Quins 
impactes té sobre la nostra salut (física i mental) acatar les normes socials sobre depilació? 
Què passa si no podem? I si no volem?

• Els llibres de Bel Olid reflecteixen el debat actual sobre gènere, identitat i sexualitat amb una 
visió valenta i crítica.

• Una de les autores feministes amb més projecció.

Autobiografia d’una generació de dones. 
Ni un pas enrere: la revolució feminista 
continua.
Amb aquest assaig divulgatiu, Gemma Lienas continua donant veu a un feminisme que no 
vol quedar eclipsat. Des de la mirada d’una nena que va néixer a començament de la dècada 
dels cinquanta, que va ser dona jove durant la transició i primers anys de la democràcia, i 
gran a l’època dels atacs organitzats contra el feminisme, l’autora evoca la historia d’una 
generació de dones que van lluitar perquè la igualtat entre dones i homes fos legal i real. Un 
llibre ple d’informació, reflexiu, serè, personal, que retrata una lluita històrica d’unes dones 
que com ella van haver de començar a picar pedra en un camp en el qual els camins oberts 
eren escadussers i que ara, ja grans, continuen en la lluita i veuen el futur una mica incert. 
Unes pàgines que també pretenen ser memòria per a les joves, perquè no oblidin que els 
drets conquerits per les dones són fràgils i es poden perdre en qualsevol moment.

• Una obra que s’inscriu de ple en un discurs feminista universal actual, des d’una perspectiva 
general (tot i que íntima i personal) de revisió del passat per alertar dels perills presents i 
futurs en els drets de les dones. 

• Un llibre que interessarà tant a les generacions joves actuals que vulguin saber d’on venim 
i volen pensar on anem, com a les més grans, que s’identificaran amb algunes experiències 
personals de l’autora.
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A contrapèl Bel Olid Col·lecció L’Àncora Destino

Drets fràgils Gemma Lienas Col·lecció Llibres a l’Abast Edicions 62

NO FICCIÓ

978-84-9710-303-9
10267214
11,5 x 18 cm / 96 pp
Rústica amb solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

978-84-297-7888-5
10265176
13,5 x 21,5 cm / 184 pp
Rústica amb solapes
Preu 14,33 €
PVP 14,90 €

Distribució 
4 de novembre de 2020

Distribució 
4 de novembre de 2020
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COBERTA EN PREPARACIÓ

Les memòries d’un mestre apassionat per l’educació 
que ha capgirat una escola que ara és un referent a 
tot el país.
El director de la prestigiosa escola Octavio Paz de Barcelona, ens explica en primera persona la seva 
vocació de mestre i com va capgirar l’escola que ha rebut tots els premis educatius possibles. 
Pròleg d’Eduard Vallory

• Nombrosos premis i reconeixements rebuts a l’escola Octavio Paz amb Xavi López com a director.

• L’escola mereix una visita, és espectacular, tota ella està tunejada amb un tema en concret, no hi ha 
parets, ni portes, no tenen llibres de text, estudien a partir d’unes capses on tenen totes les matèries, 
no hi ha notes, hi ha sofàs a les classes i taules rodones per als nens, tots els mestres tenen formació 
cada setmana dues hores.

• És un exemple reeixit de transformació educativa 
d’una escola pública amb els mateixos recursos hu-
mans i materials que qualsevol altra escola. Si hi ha 
un compromís amb la feina del mestre, es pot. Assu-
meixen el compromís de desaprendre per aprendre de 
nou i això és el que estant fent.

• El director de l’escola, Xavi López, és un noi amb molt 
de carisma i empenta, hat penjat a twitter les troba-
des amb els seus mestres arran del llibre, amb molt 
de ressò.

Al cap de més de cinquanta anys de l’edició de 
Selecta, nova edició de les obres completes de Joan 
Maragall.
La nova edició de les obres completes de Maragall, necessària al cap de més de cinquanta anys de 
l’edició de Selecta, és una iniciativa de l’Arxiu Maragall en la qual ha treballat llargament un equip 
d’especialistes. El projecte comença a veure la llum aquest any 2020, amb l’edició del volum que aple-
ga tota la poesia i el teatre originals de Maragall.
La característica principal d’aquest volum és que presenta tota la poesia de Maragall, tant la recollida 
en llibre com la dispersa, incloent-hi la tragèdia Nausica com a culminació de la trajectòria poètica de 
l’autor, i que l’obra es presenta en edició crítica, amb una relació extensa de formes conegudes de 
cada poema, un aparat complet de variants i un seguit de notes que permeten entendre millor els 
poemes i relacionar-los amb els episodis pertinents de la biografia de Maragall

• Primer volum de les Obres Completes de Joan Maragall.

• Rigor a càrrec d’un equip d’especialistes dirigit per 
Lluís Quintana (professor al Departament de Filologia 
Catalana de la Facultat de Ciències de l’Educació de la 
UAB).

Premi Gabriel Ferrater 2020.
Felanitx s’organitza en dues parts. La primera, que dona títol al volum, és una llarga evocació del lloc 
d’elecció del poeta: la ciutat on ha passat llargues temporades, on va tenir quinze anys i on ha anat 
tornant, després, per retrobar l’absència. Els poemes breus de la segona part completen el retrat d’al-
gú que es reconeix en el dir-se i en el desig amorós que l’empeny a dir.

Amb el seu cinquè llibre de versos, Andreu Gomila ha obtingut el 18è premi de poesia Sant Cugat a 
la memòria de Gabriel Ferrater.

Mestres d’un mestre Xavi López Col·lecció No Ficció Columna

Obres completes 1: Poesia i teatre Joan Maragall Col·lecció Clàssics Catalans Edicions 62

Felanitx Andreu Gomila Col·lecció Poesia Edicions 62

NO FICCIÓ

978-84-664-2727-2
10267212
15 x 23 cm / 192 pp
Rústica amb solapes
Preu 15,29 €
PVP 15,90 €

Distribució 
4 de novembre de 2020

978-84-297-6713-1
10029613
13 x 20,5 cm / 800 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 43,27 €
PVP 45,00 €

Distribució 
25 de novembre de 2020

978-84-297-7899-1
10267215
13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
Preu 15,29 €
PVP 15,90 €

Distribució 
4 de novembre de 2020

A l’enforcall
ISBN: 978-84-297-7791-8
Codi: 10244016
14,90 / 15,50 €

RECORDA...
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978-84-9809-481-7
10267580
14,5 x 21 cm / 244 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 16,25 €
PVP 16,90 €

Un diagnòstic de la nostra economia i una
aposta de futur per superar la crisi.

Catalunya, potència logística natural Ramon Tremosa Col·lecció Visions Pòrtic

Catalunya, un país pobre en recursos naturals, treu el nas en el concert de les nacions euro-
pees gràcies al comerç marítim medieval i, al segle XIX, gràcies a una revolució industrial sense
carbó. El 2019, supera la devastadora crisi financera i assoleix el seu zenit productiu. Del 2008
al 2019, Catalunya gairebé duplica les exportacions i el tràfic portuari, i passa de 3.000 a
quasi 9.000 multinacionals. És la cinquena ciutat europea en fires i congressos, i supera Mar-
sella, Gènova i Nàpols en un Mediterrani que ha recuperat la centralitat comercial que li havia
arrabassat l'Atlàntic. Sense un corredor mediterrani fonamental, Catalunya ha esdevingut
una potència logística. Cal tenir clares les febleses i les fortaleses del país per afrontar la crisi
econòmica actual.

•El llibre més ambiciós i compromès de Ramon
Tremosa.

•Dotze anys després del llibre Catalunya serà
logística o no serà, Ramon Tremosa reprèn la
polèmica amb nous arguments.

•Visió positiva i documentada d'una dinàmica
econòmica mundial que, tot i la crisi, juga a
favor nostre.

RECORDA...

978-84-9809-454-1
10248073
15,29 € / 15,90 €

978-84-9809-383-4
10169878
15,38 € / 16,00 €

La peripècia hedonista, atrevida i plena de color
dels anys seixanta de Perucho i l’editorial Tàber.

Joan Perucho i les edicions pop. L’aventura de Tàber Julià Guillamon Ajuntament de Barcelona

En l’any del centenari del naixement de Joan Perucho, també era necessari descobrir la seva
faceta com a editor i conèixer una de les aventures editorials barcelonines més singulars dels
últims anys del franquisme: l'editorial Tàber (1967-1971), fundada per Frederic Clara, a la
qual es va afegir Perucho. Imaginació, literatura fantàstica, hedonisme i erotisme... La perso-
nalitat de Joan Perucho es va projectar en la recuperació dels clàssics de la literatura fantàstica,
en la tria de llibres rars i curiosos, en la sensibilitat cap al nou llenguatge del còmic i en la rei-
vindicació de la cultura gastronòmica. 
Aquest llibre és un projecte de les Biblioteques de Barcelona i un homenatge a Joan Perucho
en l’any del centenari del seu naixement. 

•Una aventura editorial que va connectar París i Barcelona, els cinemes de Gràcia i la literatura
de quiosc amb el surrealisme; i Leopoldo Pomés amb Dràcula. 

•Amb un disseny atractiu que recupera l’esperit hedonista, atrevit i ple de color dels anys sei-
xanta, quan Joan Perucho va desenvolupar el seu món literari. 

•Un document gràfic sobre la censura i la dificultat de desenvolupar una cultura moderna i eu-
ropea, sense que els llibres fossin prohibits o segrestats. 

Distribució
18 de novembre de 2020

9 788498 094817

978-84-9156-298-6-
10268294
14 x 22 cm / 128 pàg.
Cartoné
Preu 15,00 €
PVP 14,42 €

Distribució
04 de novembre de 2020

9 788491 562986
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Un magnífic retrat del paper de la dona 
en la Barcelona dels anys vint.
Amb la proclamació de la República a l’horitzó, Tània Juste fa un minuciós retrat dels ambients bar-
celonins dels anys vint i posa de manifest el gran repte de la Isabel, una protagonista que, amb el 
seu esperit rebel i el seu tarannà lluitador, busca ser algú per si mateixa. 
La Isabel és una noia de vint-i-tres anys d’una família benestant que, després de la mort del seu 
pare, es veu obligada a fer de modista amb la seva mare per tirar endavant. Però amb l’arribada 
a Barcelona de la família Aymerich i la seva encisadora filla Valèria, la vida de la Isabel farà un gir. 
Aviat es mourà pels ambients més selectes de la ciutat i començarà a treballar de dependenta en 
una important pelleteria.

• Tània Juste és una de les escriptores catalanes contem-
porànies amb més èxit dels últims anys. Va guanyar 
el Premi Nèstor Luján de novel·la històrica amb Temps 
de família.

• Una història en què l’autora discuteix el limitat paper 
que tenia la dona en la societat dels anys vint, contras-
tat amb els seus somnis i ambicions.

• També a la butxaca, L’hospital dels pobres (10133262) i 
Temps de família (10174731). 

Una novel·la de Ramon Solsona que dona resposta 
als enigmes de la vida.
«No malvenguis els pianos» són les últimes paraules d’en Péter, un restaurador de pianos d’origen 
romanès que s’ha mort sobtadament. A pesar de tractar-se d’un món que li és del tot desconegut, 
la seva dona, la Mei, decideix tirar endavant la seva petició tota sola. Però el determini va per una 
banda i la realitat, per una altra. No comptava que la botiga de pianos seria l’escenari de tantes 
situacions imprevistes i d’una desfilada de personatges de tota mena. 
Disset pianos novel·la les respostes als enigmes de la vida per vies insospitades. L’enigma del jo i 
l’enigma de l’altre. Com a les obres clàssiques de la literatura, la venda dels disset pianos és un camí 
cap al coneixement i la transformació.

Una història sobre les vivències compartides que 
ens uneixen de per vida.
No tornarem mai més! Amb aquest càntic s’acomiada un grup de joves de Castillejos, el campament 
militar on porten dos estius complint el tràmit de les milícies universitàries l’any 1970. Amb l’eco de 
les revoltes juvenils que sacsejaven el món, en plena dictadura i atemorits pel comandant Perles, uns 
joves estudiants es confabulen per segellar l’amistat i unes vivències que els han d’unir per sempre. 
Han promès retrobar-se la nit de cap d’any del 2000 al mateix lloc on havien jurat que no tornarien 
mai més. Però amb el transcurs dels anys la memòria es desdibuixa, les circumstàncies canvien i les 
persones evolucionen. Quan els joves són adults fets i drets, res no és com abans. 
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978-84-17423-89-6
10266990
12,5 x 19 cm / 208 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

Distribució 
11 de novembre de 2020

978-84-17423-90-2
10266992
12,5 x 19 cm / 416 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

Distribució 
11 de novembre de 2020

978-84-17423-91-9
10266994
12,5 x 19 cm / 208 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

Distribució 
11 de novembre de 2020

A flor de pell Tània Juste Col·lecció Narrativa labutxaca

Disset pianos Ramon Solsona Col·lecció Narrativa labutxaca

No tornarem mai més Ramon Solsona Col·lecció Narrativa labutxaca

• Ramon Solsona combina en Disset pianos un registre àcid que la fa a trossos hilarant amb un de més íntim, amb el que reflexiona sobre l’evolució 
de les persones amb el pas del temps.

• No tornarem mai més és una combinació perfecta de comèdia i tragèdia, de retrat social i de misteri, amb la garantia literària de Ramon Solsona.

• Altres títols d’èxit de l’autor: Allò que va passar a Cardós, amb més d’15.000 exemplars venuts, i L’home de la maleta, amb més de 35.000. 



www.labutxaca.cat

Harry Potter i la pedra filosofal 
Codi 10239087 - 978-84-17420-73-4
PVP: 7,64 / 7,95 €
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Harry Potter i la cambra secreta 
Codi 10239088 - 978-84-17420-74-1
PVP: 7,64 / 7,95 €

H P tt i l b t

Harry Potter i l’orde del Fènix 
Codi 10256453 - 978-84-17423-43-8
PVP: 15,34 / 15,95 €

H P tt i l’ d d l Fè i Harry Potter i el misteri del príncep 
Codi 10256450  - 978-84-17423-41-4 
PVP: 12,45 / 12,95 €

H P tt i l i t i d l í Harry Potter i les relíquies de la mort 
Codi 10256452 - 9788417423421
PVP: 12,45 / 12,95 €

H P tt i l lí i d l Harry Potter i el llegat maleït 
Codi  10210704 - 978-84-17031-72-5 
PVP: 8,61 / 8,95 €

H P tt i l ll t l ït

El fil invisible 
Codi 10245713 - 978-84-17420-95-6 
PVP: 9,57 / 9,95 €

El fil i i ibl
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La mala reputació 
Codi 10185642 - 978-84-17031-07-7
PVP: 7,64 / 7,95 €
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El ratpenat 
Codi 10136879 - 978-84-16334-95-7
PVP: 9,57 / 9,95 €
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Una veu de nit 
Codi 10179075 - 978-84-16600-81-6
PVP: 8,61 / 8,95 €
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Harry Potter i el pres d’Azkaban 
Codi 10239089 - 978-84-17420-75-8
PVP: 8,61 / 8,95 €

H P tt i l d’A k b Harry Potter i el calze de foc 
Codi 10239090 - 978-84-17420-76-5 
PVP: 12,45 / 12,95 €

H P tt i l l d f
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9 788417 515911

Preu:

P. V. P.:

978-84-17515-91-1
10258527 19,00 €

18,27 €
9 788418 327162

Preu:

P. V. P.:

978-84-18327-16-2
10266043 19,18 €

19,95 €

9 788466 426930

Preu:

P. V. P.:

978-84-664-2693-0
10264180 20,67 €

21,50 €
9 788466 426343

Preu:

P. V. P.:

978-84-664-2634-3
10256343 20,67 €

21,50 €
9 788429 778496

Preu:

P. V. P.:

978-84-297-7849-6
10257026 20,10 €

20,90 €

9 788475 888200

Preu:

P. V. P.:

978-84-7588-820-0
10254923 19,23 €

20,00 €
9 788497 102940

Preu:

P. V. P.:

978-84-9710-294-0
10254750 18,75 €

19,50 €

9 788429 778861

Preu:

P. V. P.:

978-84-297-7886-1
10264874 21,90 €

21,06 €

RECORDA...

9 788466 426329

Preu:

P. V. P.:

978-84-664-2632-9
10256341 21,06 €

21,90 €

*Premi Josep Pla 2020*
*Premi Ramon Llull*
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