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Una sala plena 
de cors trencats

Una història d'amor
sobre les diferències
que ens fan únics i el 
difícil art d'entendre's
amb altres humans.

Tot està per
dir

El mític periodista
Tomàs Alcoverro
obre el seu món 
davant l'incisiu 
Plàcid Garcia-Planas.

La vida juga 
amb mi

Una novel·la que 
ens mostra el poder
terrible dels secrets 
i despulla les 
emocions.
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La revolució del lideratge 
de les dones.

IOLANDA
BATALLÉ

La recerca sobre la història 
dels avis materns de l'autor esdevé 

l'epopeia d'una família catalana 
durant els últims cent anys.

VICENÇ
VILLATORO
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Una saga familiar a Amèrica des dels anys 
30 fins ara marcada per la lluita contra 
l’adversitat.
Amb el focus posat en els vincles entre mares i fills, la recerca de la pròpia identitat i la difi-
cultat de defugir el destí, No escriuré la teva història abraça la vida de tres generacions de la 
família Pont, al llarg de bona part del segle XX i fins a l’actualitat, durant el seu periple des 
d’Oklahoma fins a Califòrnia, en els anys terribles de la Gran Depressió, i la seva lluita per 
la supervivència. Els conflictes i les circumstàncies dramàtiques que els toca viure marquen, 
dècades més tard, el retrobament i la relació, tensa i elèctrica, entre l’últim descendent, en 
Dylan, i la mare que el va abandonar, la Patsy Pont.

• La nova novel·la de Laia Fàbregas després de 8 anys.

• Una història apassionant i de gran potència dramàtica.

• Un viatge pel costat fosc d’una Amèrica molt desconeguda, amb les terribles tempestes del 
Dust Bowl, el Salton Sea enverinat de Califòrnia, i Slab City, l’última ciutat sense llei dels EUA.

• L’autora és codirectora de l’escola d’escriptura Laboratori de Lletres

• Una novel·la que beu de grans narradors del costat fosc de la realitat americana com John 
Steinbeck i Don DeLillo

Un viatge a la recerca del passat que 
enfrontarà el protagonista amb les veritats de 
la seva vida i la de la seva família
En Goyo és un escriptor amb un passat familiar complicat. Està immers en el procés d’escrip-
tura d’una nova novel·la, basada en la història de la seva família, quan la Lara, la seva dona, 
decideix abandonar-lo. Això el deixa totalment destarotat, i en un intent de fugida endavant 
enceta un viatge a França amb l’Anton, el seu pare, un home fet a ell mateix que es va en-
riquir gràcies al contraban i que mai ha aconseguit connectar amb el seu fill. Tots dos junts, 
sense saber ben bé per què, van a buscar al seu tiet Tomàs, que fa 30 anys que va marxar a 
França i que no es parla amb la família des de llavors. Què va passar perquè els dos germans, 
que havien estat inseparables, deixessin de parlar-se? En Goyo encetarà aquest viatge que 
és físic però també emocional, que el portarà a descobrir terribles secrets del passat i del 
present i a conèixer la veritat sobre el seu pare però també sobre ell mateix.

• Una novel·la que tracta temes universals: amor i desamor, lleialtats i fidelitats, relacions 
entre pares i fills...

• Retrata una època i un espai molt concrets ja desapareguts: la vida de barri dels anys 60, el 
món dels contrabandistes de tabac i alcohol de l’època.

• Una novel·la escrita amb una gran sensibilitat narrativa, que transmet i arriba molt. Una 
novel·la amb ànima.

• L’autor ha guanyat diversos premis literaris de contes i un de novel·la curta.
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No escriuré la teva història Laia Fàbregas Col·lecció Narrativa Empúries

El pes de la memòria Xavi Moya Col·lecció Clàssica Columna

FICCIÓ

978-84-17879-67-9
10270508
13 x 20,5 cm / 224 pp
Rústica amb solapes
Preu 17,21 €
PVP 17,90 €

978-84-664-2662-6
10259157
15 x 23 cm / 304 pp
Rústica amb solapes
Preu 18,17 €
PVP 18,90 €

Distribució 
13 de gener de 2021

Distribució 
7 de gener de 2021
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Res és el que sembla.
Un filòsof vigorèxic, un intèrpret atrapat a la seva cabina, un agent funerari que visita furtiva-
ment els hospitals o uns siamesos sobrevinguts són alguns dels personatges que interpreten 
La síndrome del doctor Strangelove. Aquest recull de contes és una crònica de l’absurd, una 
crítica irònica de la rutina quotidiana. En aquest calidoscopi sorprenent de textos imperen la 
pinzellada psicològica i els límits difosos de la realitat i de la identitat. Un llibre, sense dubte, 
a l’alçada de la millor tradició contista de la nostra literatura.

• Llegir a Donaire és tenir la certesa d’estar davant d’una nova veu literària.

• Ha publicat i publica contes a Twitter que sempre han estat un èxit. 

• Tots els relats tenen un element en comú: la crònica de l’equívoc.

• El títol: és una alegoria del fil conductor de les narracions: el concepte d’identitat i la frontera 
entre realitat i simulació.

• Altres temes: les coses que tentinegen, que no són estables, la fi d’època, els llocs que no són 
visibles i que necessites ajustar el mirall per aconseguir el reflex.

• Un recull de contes inèdits i sorprenents d’un dels píxels més afinats de la Internet catalana.

Una història commovedora.
França 1943. Un grup de nens jueus, procedents de diversos països europeus, arriben a 
França per escapar de la tragèdia que devasta Europa durant la Segona Guerra Mundial. 
Amb l’ocupació de França pels alemanys les seves vides corren perill. Sabine Zlatin, infermera 
de la Creu Roja, tindrà cura d’ells per buscar un indret on refugiar-se fins a l’acabament de 
la guerra. El 18 de maig del 1943, amb el temor que ningú els aturés, arriben a Villa An-
ne-Marie, un casalici blanc, on els nens compartiran les pors i l’enyorament dels pares que 
van deixar enrere però també gaudiran de la pau del lloc, dels jocs vora la gran font i dels 
contes que en Léon, un educador, els relata perquè la son els venci. I, sobretot, retrobaran el 
valor de l’amistat, del primer amor, i de tenir cura els uns dels altres.

Paralel·lament, Octavi Verdier, un jove periodista, escriu una novel·la sobre la presència nazi 
a la Barcelona dels anys 40, que contrasta amb la Barcelona sotmesa pel franquisme. Durant 
aquest procés de creació que l’obliga a investigar, descobrirà què s’amaga darrere de la porta 
del despatx d’en Gustau Verdier, el seu avi, que el 1944 va venir de França i va comprar una 
fàbrica tèxtil a Terrassa. En la recerca anirà a parar a Villa Anne-Marie, a Izieu.

• Basada en fets reals. La vessant històrica i tan poc coneguda —especialment aquí— de la casa 
de colònies d’Izieu i el que succeeix amb els 44 nens jueus refugiats. Una història colpidora, 
d’uns nens entranyables i de Sabine Zlatin, la directora de la colònia, en aquest ambient de 
la França de Vichy i el recorregut que fan aquests nens per escapolir-se dels nazis i trobar 
una seguretat. 

• La novel·la, muntada com una investigació que du a terme l’Octavi, és suggerent, plena d’ex-
pectatives que es van renovant a mesura que avança.

• El moment històric que reflecteix, ple de canvis d’identitat per amagar passats tèrbols, és 
interessant. La Barcelona del primer franquisme té un interès literari i comercial.

• L’Octavi és un molt bon personatge, sacsejat pel conflicte moral que viu, plenament creïble. 
Alhora, tres generacions de dones esdevindran protagonistes en la vida dels Verdier. La Pilar, 
la Carme i l’Anna.
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La síndrome del doctor Strangelove José A. Donaire Benito Col·lecció Clàssica Columna

Els nens de la senyora Zlatin Maria Lluïsa Amorós Col·lecció Clàssica Columna

FICCIÓ

978-84-664-2734-0
10269582
13,7 x 20 cm / 240 pp
Cartoné
Preu 18,27 €
PVP 19,00 €

978-84-664-2733-3
10269581
15 x 23 cm / 416 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 20,67 €
PVP 21,50 €

Distribució 
27 de gener de 2021

Distribució 
13 de gener de 2021

És que abans no érem així
ISBN: 978-84-664-2622-0
Codi: 10254741
18,27 / 19,00 €

RECORDA...



Novel·la negra, periodisme, medi ambient i corrupció 
empresarial. Un llibre que tindrà un espai destacat a 
la Setmana de Novel·la Negra de Barcelona.
Manuel Lomas és un periodista retirat reconvertit en community manager, solitari i decebut de la professió i 
de la vida. El seu pacte amb la resignació salta pels aires quan la Núria, professora de filosofia i activista me-
diambiental, contacta amb ell. Fa temps que investiga el fosc rerefons que s’amaga darrere del negoci de 
les mines de potassa del Bages, un greu perill ecològic. La vitalitat i l’idealisme de la Núria trenca la cuirassa 
del Manuel i junts comencen a estirar els pocs fils tèrbols que queden al descobert. La investigació, però, 
que aviat fa pudor de corrupció política i empresarial, els obre una escletxa d’esperança. Potser serà el camí 
per a la redempció personal i, en certa manera, per a tota una professió, el periodisme d’investigació, que 
fa anys que va deixar d’exercir la seva funció de contrapoder.   

• Una novel·la negra ambientada a Catalunya que, inspirada en un cas mediambiental real a les mines de 
potassa del Bages, ens endinsa en un món proper i actual. 

• Una novel·la incisiva, amb cos, conduïda amb bon pols 
narratiu i d’una actualitat vibrant. 

• El protagonista, un periodista reconvertit en free-lance, 
aporta una component de denúncia al periodisme d’avui.

• Aposta d’Edicions 62 per a la propera edició de BCNegra 
de Barcelona.

Sense enyor se’ns va morint la llum, que era color 
de mel, i ara és color d’olor de poma.
En Marc Giralt és un cèlebre compositor gironí des del moment en què es divorcia de la seva dona Gisela 
fins que coneix l’Emma, violinista i antiga amiga. Trobarem tots dos amants pels paisatges d’Organyà, 
d’Andorra, i al mateix temps que Giralt es torna a enamorar, ens parlarà sobre música i filosofia mentre 
compon la Simfonia de tardor, que ha de ser la seva obra crepuscular, magna. L’estrena de la simfonia 
coincidirà amb la decadència física de l’autor, però també amb la plenitud del seu amor per l’Emma, 
parella a qui envolta un gran misteri, com de fet sempre ha estat la vida del geni Marc Giralt.

• Viceç Llorca és un autor amb prestigi, molt reconegut 
en el món cultural en català.

• El libre és una gran història d’amor, impecablement 
ben escrita, el fracàs matrimonial i la necessitat de re-
fer la vida.

• El tema de l’art, concretat en la música, i encara més 
concretament en la creació d’art des de la maduresa, 
és un encert.
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Faula sobre un personatge acarat al gran misteri 
de l’existència.
Un home gran que s’ha perdut explica el que li passa. Es troba en un lloc que no coneix i recorda la 
malaltia que ha patit. Provant d’encertar el camí de tornada, descobreix paratges sorprenents i topa amb 
una colla de personatges singulars. Per això el viatge que fa, puntejat pel record precís dels estadis de 
la malaltia, és alhora un retorn i una descoberta; si pren cada cop més un aire iniciàtic és perquè el relat 
apunta a les coses més essencials. Construïda a partir d’escenes curtes i colpidores, Torno a casa ens fa 
recórrer, fascinats, un trajecte que ens aboca al misteri.

• Narració d’un viatge ple de sorpreses que és també el 
comiat d’algú. 

• L’aventura flueix a un ritme incessant, amb capítols 
molt breus que donen forma a escenes colpidores.

• Es tracta d’un llibre radicalment original, una faula 
que acompanyarà sempre més el lector.

• Joan Carreras va guanyar el Premi Sant Jordi amb la 
seva novel·la L’àguila negra.

Torno a casa Joan Carreras Col·lecció A Tot Vent Proa

Simfonia de tardor Vicenç Llorca Col·lecció Clàssica Columna

Sal Emma Riverola Col·lecció El Balancí Edicions 62 

FICCIÓ

978-84-7588-863-7
10270503
13 x 20,5 cm / 144 pp
Rústica amb solapes
Preu 16,35 €
PVP 17,00 €

978-84-664-2735-7
10269583
13,7 x 20 cm / 192 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 17,79 €
PVP 18,50 €

978-84-297-7911-0
10270510
15 x 23 cm / 176 pp
Rústica amb solapes
Preu 16,83 €
PVP 17,50 €

Distribució 
13 de gener de 2021

Distribució 
20 de gener de 2021

Distribució 
20 de gener de 2021
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L’amor de dos adolescents que busquen el seu lloc 
al món.
L’Arnau i la Renata són dos joves a punt de deixar l’institut de Barcelona on estudien. Ell, un noi que es 
vesteix de dona d’amagat; ella, una noia que es canvia sovint el color dels cabells i de les ungles, que se 
sent fascinada pel número cinc i que penja periòdicament selfies a Instagram. Ell li demana que li faci 
fotos vestit de dona, ella s’hi avé. Ell voldria ser metge per curar la gent, ella voldria ser mestra com la 
seva mare. I mentre aquest futur no arriba, es faran fotos, es coneixeran, faran curts, faran la volta al 
Pedraforca, lluitaran amb els seus fantasmes, faran poesia i galetes, dibuixaran, viatjaran, creixeran, es 
veuran fins i tot des de fora com actors en una sèrie de Netflix, però sobretot aprendran a viure i a con-
viure amb el passat que els ha acostat, però que potser mai no acabaran d’assimilar ni de comprendre.

• Una novel·la delicada, intimista, colpidora, una joia li-
terària meravellosa.

• L’autora va ser finalista del Premi Prudenci Bertrana 
amb L’hotel blanc de la platja i va guanyar el Premi 
Marian Vayreda amb Aniversari. 

• Apadrinada pel poeta, assagista, traductor i crític lite-
rari Sam Abrams.

Premi de Narrativa Joanot Martorell.
Un dels premis de més llarg recorregut de les lletres catalanes, que es farà públic a finals de novembre.

Premi de Novel·la curta Just Manuel Casero.
La llibreria 22, tot seguint un camí d’acció cultural, convoca aquest premi des de l’any 1981, en home-
natge a la seva vinculació a Girona i a la seva cultura. Des de 1986, l’editorial Empúries publica els llibres 
guanyadors del Premi Just Manuel Casero.

Galetes de mel i gingebre Alba Sabaté Col·lecció Clàssica Columna

Premi Joanot Martorell  Col·lecció El Balancí Edicions 62 

Premi Just M. Casero  Col·lecció Narrativa Empúries 

Premi Joanot 
Martorell

Premi Just M. 
Casero

FICCIÓ

978-84-664-2665-7
10259213
13,7 x 20 cm / 304 pp
Rústica amb solapes
Preu 18,27 €
PVP 19,00 €

978-84-297-7909-7
10270500
15 x 23 cm 
Tapa dura amb sobrecoberta

978-84-17879-68-6
10270509
13 x 20,5 cm 
Rústica amb solapes

Distribució 
7 de gener de 2021

Distribució 
13 de gener de 2021

Distribució 
20 de gener de 2021

El tango de Dien Bien Phu
ISBN: 978-84-297-7824-3
Codi: 10253043
19,23 / 20,00 €

Els cossos elèctrics
ISBN: 978-84-17879-27-3
Codi: 10253127
14,42 / 15,00 €

RECORDA...

RECORDA...



Una novel·la que ens mostra el poder terrible 
dels secrets i despulla les emocions.
L’any 2008, la família celebra el norantè aniversari de Vera. Fa dècades que un secret fosc i 
amarg estrangula la seva vida, la de la seva filla Nina i la seva neta Guili i les empeny a en-
frontar-se. Decideixen viatjar a Goli Otok, una illa de la costa de Croàcia, on hi ha el penal al 
qual Vera va estar reclosa durant gairebé quatre anys, després d’haver estat deportada per 
haver-se negat a trair l’honor del seu marit. 

El viatge de les tres dones suposa un capbussament en el passat més fosc i la immersió en 
un lloc maleït amb la finalitat d’intentar redreçar els llaços de les relacions familiars i curar la 
ferida que ha anat passant de generació en generació. Un viatge que ens mostra el poder 
terrible dels secrets i despulla les emocions —la por, l’amor o la misericòrdia— d’una manera 
que només poden conèixer les famílies.

• David Grossman és l’autor israelià contemporani més important i té una extensa obra, entre 
assajos, novel·les per a adults i obres per a nens, per les quals ha rebut nombrosos premis.

• Una novel·la que mostra la calidesa de tres dones fortes i amb caràcter, a qui els sobren 
motius per odiar-se.

• Retrat de les relacions familiars i les emo-
cions.

«David Grossman escriu des d’una extrema 
vulnerabilitat totalment lliure de por, una 
vulnerabilitat a la vegada poderosa i poèti-
ca, sensible i apassionada, iracunda i tendra. 
Escriu no només per a la seva pròpia supervi-
vència sinó també per a la nostra.» Die Zeit

El gran èxit de la literatura israeliana: un 
thriller literari que evoca Alfred Hitchcock i 
Patricia Highsmith.
Una dona busca refer-se després que el seu marit els hagi abandonat a ella i al seu fill i hagi 
format una nova família. Una segona dona busca una llar i un signe de déu que es troba en 
el bon camí. Una tercera dona busca una cosa completament diferent. Totes tres troben el 
mateix home. No en saben res, d’ell, perquè no els explica la veritat —però ell tampoc ho 
sap tot, d’elles. Dror Mishani s’ha pres un descans del seu detectiu Avraham Avraham per 
escriure una novel·la independent sobre tres dones que no podreu oblidar. Quan hàgiu llegit 
Tres, entendreu per què no se’n pot revelar res més. I si us agraden els mestres del suspens 
com Patricia Highsmith i Alfred Hitchcock, no us decebrà.

• Premi a la millor novel·la negra de l’any a Alemanya. 25 setmanes a les llistes de més venuts.

• Publicada internacionalment per Gallimard, Diogenes, Riverrun i Anagrama, entre d’altres.

• Un thriller psicològic literari i insòlit, amb un tomb argumental impactant.

• Dror Mishani és el gran autor de novel·la negra d’Israel.

«Dror Mishani és un hereu indubtable de Georges Simenon», Macha Sery, Le Monde

«Amb una construcció brillant, la tensió va creixent fins que t’agafa pel coll quan menys t’ho 
esperes». Alexandra Schwartzbrod, Libération

«S’ha de llegir Dror Mishani. No perquè calgui o sigui moda, sinó pel poder de caracterització 
i la finesa psicològica que mostra en aquesta novel·la». Macha Sery, Le Monde
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La vida juga amb mi David Grossman Col·lecció El Balancí Edicions 62

Tres Dror Mishani Col·lecció Narrativa Empúries

FICCIÓ

978-84-297-7850-2
10257065
15 x 23 cm / 352 pp
Rústica amb solapes
Preu 20,10 €
PVP 20,90 €

978-84-17879-66-2
10270507
14 x 21,5 cm / 304 pp
Rústica amb solapes

Distribució 
27 de gener de 2021

Distribució 
13 de gener de 2021

Tota una vida
ISBN: 978-84-9930-263-8
Codi: 387067
10,53 / 10,95 €

Gran cabaret
ISBN: 978-84-297-7430-6
Codi: 10119821
17,21 / 17,90 €

RECORDA...
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978-84-7588-862-0
10270502
13 x 20,5 cm / 224 pàg.
Rústica amb solapes

Una història d'amor sobre les diferències que
ens fan únics i el difícil art d'entendre's amb
altres humans.

Una sala plena de cors trencats Anne Tyler Col·lecció A Tot Vent Proa 

En Micah Mortimer té poc més de quaranta anys, viu al nord de Baltimore i arregla ordinadors
a domicili, a part de fer feinetes de manteniment a l’edifici on viu. I és persona de rutines es-
trictes. Des de fa uns tres anys surt amb la Cassia Slade, mestra de nens de nou anys, però
cadascú viu a casa seva i es veuen diverses vegades per setmana. I, tot i la seva vida poc vis-
tosa, se sent feliç. Un bon dia es presenta a casa d’en Micah en Brink Adams, el fill de divuit
anys d’una antiga nòvia de la universitat, la Lorna. En Brink li explica que podria ser fill d’en
Micah i a ell se li comença a esmicolar la vida que portava.
Escrita amb l’empatia i la perspicàcia pels detalls característics d’Anne Tyler, aquesta novel·la
breu i intensa és una mirada a un personatge que no connecta amb el seu voltant... fins que
no li queda altre remei.

•Anne Tyler és una autora consolidada amb un públic molt fidel.

•Emocionant i universal a través de vides de gent corrent.

•És un gran llibre de club de lectura.

RECORDA...

La dansa del rellotge
978-84-7588-746-3
10232715
19,13 € / 19,90 €

En un món dominat pel Mal, una noia amb 
poders màgics pot salvar la humanitat.

Ombra i os Leigh Bardugo Col·lecció Ficció Fanbooks

En un món dividit en dos per una barrera d’obscuritat eterna on estranyes criatures s’alimen-
ten de carn humana, una jove soldat descobreix que té un poder que pot unificar el seu país.
Enmig de la guerra, l’Alina és conduïda a la cort reial per ser entrenada com a membre dels
Grisha, un grup de mags d’elit capitanejat per un individu misteriós que es fa dir L’Obscur.

• Pròximament s’estrenarà una sèrie a Netflix basada en la novel·la.

• Novel·la fantasy d’aventures protagonitzada per una adolescent òrfena que descobreix que
té poders.

Distribució
13 de gener de 2021

9 788475 888620

978-84-18327-30-8
10269173
14 x 21,5 cm / 288 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 15,34 €
PVP 15,95 €

Distribució
27 de gener de 2021

9 788418 327308
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Qui serà la nova presidenta dels Estats Units?

Les candidates Sarah Watson Col·lecció Ficció Fanbooks

L’Ava, la CJ, la Jordan i la Martha estudien a l’Institut William McKinley en un barri de Cleve-
land. Inseparables des de petites, han de fer-se a la idea que aquest és el seu últim any juntes.
El futur és incert i hauran de prendre grans decisions.
Tot i que la història succeeix en el present, el pròleg es desenvolupa d’aquí trenta anys, el dia
de la investidura de la primera presidenta dels Estats Units. Ens explica que una de les quatre
amigues serà la presidenta, però no sabem quina. Com una mena de conte de fades femi-
nista, sabem que la noia que besi un noi anomenat Diffenderfer esdevindrà la persona més
poderosa d’Amèrica, però qui serà finalment l’elegida? No ho sabrem fins a l’últim capítol.

• Original combinació de suspens amb història romàntica: una enginyosa barreja de Pretty Little
Liars i Clueless.

• Una altra volta al tema de l’empoderament femení, amb quatre protagonistes capaces de ser
la primera Presidenta dels Estats Units, sense renunciar a la vida amorosa i defensant l’amis-
tat.

• L’autora és guionista de sèries de TV entre les quals destaca The Bold Type, d’Amazon Prime.

Un recull de mirades, imatges i vivències que
es transforma en el millor record del mercat
més singular de Barcelona.

Encants i miralls de Barcelona. Memòria gràfica dels Encants Fira de Bellcaire Ajuntament de Barcelona
Autors Rafael Vargas (fotografia i text), Victoria Bermejo, Josep Bohigas, Oscar Guayabero 

i Enric H. March (textos)

Qui no ha remenat llibres, plats i roba al mercat dels Encants? Qui no s’ha passejat per l’antic
i el nou mercat i hi ha viscut anècdotes, hi ha sentit històries i ha marxat cap a casa amb
aquell objecte que ara tant recorda? Aquest llibre vol captar precisament això, vol tornar a
rememorar el nostre pas per un dels mercats més coneguts a Barcelona i arreu.
Un recull de mirades, vivències, imatges i reflexions al voltant del mercat més singular que
tenim a la ciutat. La columna vertebral del llibre són les imatges dels Encants, els d’abans i els
d’ara, que Rafael Vargas ha anat fent durant anys. Tal com fa la realitat plural de la fira de
Bellcaire, el llibre inclou narratives –algunes en català i altres en castellà– que acompanyen el
lector i aconsegueixen que en surti com qui ho fa dels Encants, amb coses que no s’esperava.
Hi trobareu fotografies, vivències, història, anàlisi, humor, perquè els veritables protagonistes
del llibre són els Encants i la seva gent.

• Un llibre que farà gaudir els que han passat pels vells i nous Encants i que ajudarà els que no
els coneixen a descobrir-los. 

• No és només un llibre d’imatges excel·lents del reconegut fotògraf Rafael Vargas, sinó que
també recull petits relats que passen al mercat, una cronologia històrica i una anàlisi arqui-
tectònica per part de veus reconegudes.

• Un disseny acurat que converteix el llibre en una col·lecció de postals dels nous i els vells
Encants. Tothom que hi hagi estat s’hi sentirà reconegut i el voldrà tenir com a record.

978-84-9156-278-8
10270980
21,5 x 25,5 cm / 136 pàg.
Cartoné
Preu 17,31 €
PVP 18,00 €

Distribució
27 de gener de 2021

9 788491 562788

978-84-17515-92-8
10259167
14 x 21,5 cm / 288 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 15,34 €
PVP 15,95 €

Distribució
20 de gener de 2021

9 788417 515928
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La revolució del lideratge de les dones.
A Atreveix-te a fer les coses a la teva manera l’escriptora i editora Iolanda Batallé Prats des-
plega un relat íntim i vivencial que va més enllà d’un manual sobre lideratge. És un al·legat 
personal i alliberador, emotiu, directe i lúcid que, amb coratge, ens convida a viure, a fer i a 
dirigir lluny de l’autoritarisme imposat, amb la premissa de l’autoconeixement com a base 
d’una gestió empàtica, eficaç i feliç.

• Després de més de vint anys dirigint equips, dirigint empreses i institucions, dirigint per-
sones, escriure aquest text ha estat un viatge intens, profund, de reflexió i també d’amor,
passió i respecte per allò que faig cada dia de la meva vida des de fa tants anys. Escriure-ho
ha estat això, un viatge, i m’ha fet pensar, notar i consolidar intuïcions, alhora que reforçar
tècniques, idees, disciplines, maneres...; clarament m’ha fet créixer també com a directora.

• Un llibre que marca una nova línia de temes amb dones potents del nostre país: Montse
Barderi, Bel Olid, Iolanda Batallé, Isabel Rodà.

• Iolanda Batallé és la directora de l’Institut Ramon Lull, a més de col·laboradora de diversos
mitjans.

El mític periodista Tomàs Alcoverro obre el seu 
món davant l’incisiu Plàcid-Garcia Planas.
Tomàs Alcoverro és el corresponsal més veterà del món a l’Orient Mitjà i un periodista bregat 
en tota mena de guerres i revoltes, intifades, cops d’Estat i transformacions socials. A part de 
la seva experiència en el món àrab, ha estat un periodista sagaç i curiós, amb una trajectòria 
humana sorprenent. Gràcies al periodista Plàcid Garcia-Planas, que ha tingut cura del llibre, 
el lector descobrirà un Alcoverro diferent, personal, íntim.

• L’experiència vital, sovint contradictòria, d’Alcoverro esdevé una apassionant aventura.

• Tomàs Alcoverro mostra una personalitat polièdrica que va molt més enllà del reporter de
Beirut i l’especialista en els conflictes del món àrab.

• El reporter Plàcid Garcia-Planas sap mostrar l’autèntica figura d’Alcoverro.
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Atreveix-te a fer les coses a la teva manera Iolanda Batallé Col·lecció L’Àncora Destino

Tot està per dir Tomàs Alcoverro Col·lecció Visions Pòrtic 

NO FICCIÓ

978-84-9710-305-3
10269584
11,5 x 18 cm / 128 pp
Rústica sense solapes
Preu 10,48 €
PVP 10,90 €

978-84-9809-483-1
10270506
14 x 21,5 cm / 224 pp
Rústica amb solapes
Preu 18,17 €
PVP 18,90 €

Distribució 
20 de gener de 2021

Distribució 
20 de gener de 2021

La història viscuda
ISBN: 978-84-9809-440-4
Codi: 10237441
19,13 / 19,90 €

RECORDA...
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El músic Pascal Comelade: l’home i el mite.
Pascal Comelade és un enigma i un mite. Nascut a Montpeller i català del nord, Comelade ha creat un 
món musical únic a cavall de França, la Catalunya Nord i la del Sud, amb ramificacions al Japó i a altres 
països d’Europa. És característic el seu ús dels instruments de joguina. A banda dels nombrosos discos 
i els centenars de concerts en escenaris d’arreu, ha escrit músiques per al cinema, la dansa i el teatre. 
Ha enregistrat amb músics com P.J. Harvey, Robert Wyatt, Sisa o Xarim Aresté. El periodista Donat Putx 
acosta al lector el riquíssim imaginari artístic d’aquest “mag del nord”, incidint en aspectes personals, 
entre els quals les seves llargues estades a Barcelona als anys setanta com a hoste de Lluís Llach, i als 
vuitanta a Gràcia, on pren contacte amb l’undergound local i amb el poeta Enric Casasses. Serà una 
descoberta per als lectors.

• Pascal Comelade ha col·laborat amb músics com Albert 
Pla, Lluís Llach, Amaral o Kiko Veneno; artistes gràfics 
com Max, Zush o Ceesepe; escriptors com Enric Casas-
ses o Biel Mesquida.

• En el llibre es reproduiran fotos, portades de discos i 
altres materials gràfics.

Una celebració de l’amor físic per un dels nostres 
grans poetes.
El llibre més lluminós i festiu de Pere Rovira és El joc de Venus, una celebració de l’amor físic feliç escrita 
des de l’inesperat punt de vista de la maduresa alegrement enamorada. És un llibre insòlit, que sorpren-
drà tant per la seva franquesa, com pel seu refinament agosarat.

Ara agraïm el son deliciós
que ve com un oreig, el més amable,
el del plaer vessat i perdurable,
el que només pot ser si el dormen dos.

• Poesia divertida, festiva i formalment impecable.

• Pere Rovira és un poeta que escriu poc. Després de 
Contra la mort (2011), aquest és un llibre esperat.

• Nascut a Vila-seca, ha estat professor de la Universitat 
de Lleida durant molts anys, ciutat on viu.

Premi de Poesia Ausiàs March. Un dels certàmens 
literaris més prestigiosos en llengua catalana.
El Premi Ausiàs March de poesia fou creat el 1959 en commemoració del cinquè centenari de la mort 
d’Ausiàs March a Gandia.

Pascal Comelade, l’argot del soroll Donat Putx Col·lecció Narrativa Empúries

El joc de Venus Pere Rovira Col·lecció Óssa Menor Proa

Premi Ausiàs March  Col·lecció Poesia Edicions 62 

Premi Ausiàs 
March

NO FICCIÓ

978-84-17879-45-7
10259217
14 x 21,5 cm / 320 pp
Rústica amb solapes
Preu 17,79 €
PVP 18,50 €

978-84-7588-865-1
10270505
13 x 17,5 cm / 104 pp
Rústica amb solapes
Preu 15,38 €
PVP 16,00 €

978-84-297-7910-3
10270501
13 x 20,5 cm 
Rústica amb solapes

Distribució 
20 de gener de 2021

Distribució 
20 de gener de 2021

Distribució 
13 de gener de 2021

Les beceroles successives
ISBN: 978-84-297-7823-6
Codi: 10253042
14,42 / 15,00 €

RECORDA...



2020-2021: Any Josep Carner, amb motiu del 
cinquantenari de la seva mort, apareix el 
segon lliurament de l’edició crítica del Obra 
Completa del Príncep dels Poetes.
Aquest segon volum de l’edició crítica de l’obra completa, a cura del professor Jaume Coll 
(UB), complementa el de Llibres de poesia 1904-1924, que va aparèixer el novembre de 
2016. 
L’aportació d’aquest volum és ingent: dona a conèixer un miler de poemes que fins ara eren 
desconeguts i que no havien estat mai recollits en llibre. Es tracta tant dels poemes originals 
de Carner (publicats a la premsa, presentats a premis literaris o tramesos a amics i conservats 
en fons epistolars) com dels poemes que va traduir i divulgar en aquest primer període. 
El volum permet seguir l’evolució poètica del Príncep dels Poetes, resseguint d’un cap a l’al-
tre la primera maduresa fins als seus quaranta anys. 
L’edició, en què cada poema apareix amb un aparat crític, conté també les notes indispensa-
bles per a la identificació de les circumstàncies i les persones adreçades en els versos.

• Aquesta edició del segon volum de les Obres Completes dona a 
conèixer prop d’un miler de poemes que fins ara eren desconeguts 
del Príncep dels Poetes i que no havien estat mai recollits en llibre.

•  Aquest volum complementa el de Llibres de poesia 1904-1924, 
que va aparèixer el novembre del 2016.

Foix explica al seu cunyat Joan Gili la gestació 
dels seus grans llibres.
L’editor i llibreter Joan Gili, establert a Anglaterra des del 1934, era el cunyat de J. V. Foix, i un 
dels seus raríssims confidents epistolars. La lectura d’aquestes cartes permet resseguir amb 
molt de detall, entre altres coses, la gestació de Sol, i de dol o Les irreals omegues, llibres de 
J. V. Foix que formen part de la gran història de la poesia del segle XX.

• Un aplec de cartes sovint citades parcialment, però mai abans publicats en la seva integritat; 
amb un apèndix que inclou més aportacions documentals.

• Foix explica en primera persona la gestació dels seus llibres.

• Josep Mengual «descobreix» en el pròleg la figura del gran editor i llibreter Joan Gili (Dol-
phin Books Company).
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Poesia dispersa Joan Carner Col·lecció Clàssics Catalans  Edicions 62

Entre llibres i llibres J.V. Foix Col·lecció Llibres a l’Abast Edicions 62 

NO FICCIÓ

978-84-297-7869-4
10262001
13 x 20,5 cm / 1500 pp
Cartoné
Preu 57,69 €
PVP 60,00 €

978-84-297-7908-0
10270489
15 x 23 cm / 152 pp
Cartoné
Preu 15,38 €
PVP 16,00 €

Distribució 
27 de gener de 2021

Distribució 
7 de gener de 2021

Llibres de poesia 1904-1924 
ISBN: 978-84-297-5988-4
Codi: 10035847
57,69 / 60,00 €

RECORDA...



EDICIONS  
LIMITADES A 6,95 €

Per l’autor de l’èxit de 
vendes internacional 
Sàpiens, dos llibres 

brillants sobre  
el present i el futur  

de la humanitat

BUTXACA BNunperun    13

Homo Deus. Una breu història del demà
Yuval Noah Harari

21 lliçons per al segle XXI

Yuval Noah Harari

La guerra és obsoleta. La fam està desapareixent. 
La mort tan sols és un problema tècnic. Què ens 
ofereix el futur? Això és l’Homo Deus.

Yuval Noah Harari imagina un món no gaire llunyà en 
què afrontem una nova sèrie de reptes. Amb el seu estil 
perspicaç i brillant examina els projectes, els somnis i 
els malsons que conformaran el segle XXI. I, per damunt 
de tot, es fa les preguntes fonamentals: quin nou món 
crearem?, en què ens volem convertir?

Què està passant de debò ara mateix al món? Quins 
són els desafiaments més grans d’avui dia? En què 
ens hauríem de fixar per damunt de tot? Què hau-
ríem de transmetre als nostres fills?

Després que Sàpiens examinés profundament el passat de 
la humanitat i Homo Deus rumiés sobre la nostra existència 
en un futur impulsat pel designi intel·ligent, 21 lliçons per 
al segle XXI se centra en les qüestions més importants del 
moment present. Desentranya qüestions polítiques, tec-
nològiques, socials i existencials, i destaca l’impacte que 
tenen en les vides quotidianes dels éssers humans.

• Yuval Noah Harari i els seus llibres són un fenomen de vendes global en més de 50 llengües. A Catalunya, Sàpiens ha estat anys a les llistes de 
més venuts, tot un longseller amb més de 40.000 exemplars venuts.

• Homo Deus és una obra apassionant que ens ajuda a comprendre’ns a nosaltres mateixos i que s’interroga sobre els desafiaments a què ens 
haurem d’afrontar.

• 21 lliçons per al segle XXI és un llibre estimulant que ens convida a repensar el nostre present per mirar d’entendre’l. Una obra brillant, informa-
tiva, rigorosa i divulgativa.

• Una oportunitat única per aconseguir aquests dos llibres a 6,95€ en edició limitada, fins ara inèdits en format butxaca.

Col·lecció No-ficció     labutxaca

978-84-18572-07-4
10270532
12,5 x 19 cm / 578 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 6,68 €
PVP 6,95 €

Distribució 
07 de gener de 2021

Inèdit a 
labutxaca

978-84-17423-71-1
10261692

12,5 x 19 cm / 496 pàg.
Rústica sense solapes

Preu 6,68 €
PVP 6,95 €Inèdit a 

labutxaca
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Descobreix la primera novel·la  
de Dolores Redondo
Dues amigues inseparables.  
Una pèrdua inassumible. Una vida a la deriva.
A l’humil badia pesquera de Pasajes, als anys 70, envoltada de molls de pesca, estibadors, 
humitat i salaó, la Pakutxa i la Celeste, dues nenes de cinc anys, forgen una forta amistat. 
Entre jocs, complicitats i entremaliadures, la dissort irromp a la seva vida i una fatalitat 
tràgica les separa.

Celeste, la protagonista d’aquesta història, patirà un trauma que es prolongarà durant 
bona part de la seva vida, amb conseqüències terribles per a ella mateixa i pels que l’envol-
ten. Viurà la soledat d’una personalitat etèria mentre una lluita paradoxal es desencadena 
en el seu interior, en un intent desesperat per trobar respostes.

«Hi ha mil aspectes sobre els quals ja us he parlat en les meves novel·les i milions 
que em falten per explicar-vos, però el primer amb el qual vaig haver de fer les 
paus va ser amb la mort, i ho vaig fer en aquesta novel·la, la primera que vaig 
escriure». Dolores Redondo

• Labutxaca recupera el debut novel·lístic de Dolores Redondo, una 
història que aprofundeix en els abismes del dolor i els sentiments, 
i que explora el significat i la magnitud de la pèrdua. 

• Gràcies a Els privilegis de l’àngel, el lector podrà accedir al registre 
més intimista de l’autora.

• Dolores Redondo és autora de la Trilogia de Baztan, un fenomen 
literari amb més de 2.000.000 de lectors i publicada a més de 30 
editorials de tot el món. 

Els privilegis de l’àngel Dolores Redondo Col·lecció Narrativa labutxaca

Viatge a Rússia Josep Pla Col·lecció Narrativa labutxaca

978-84-17423-97-1
10270417
13 x 20 cm / 304 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 12,45 €
PVP 12,95 €

Distribució 
13 de gener de 2021

978-84-18572-04-3
10270529
13 x 20,5 cm / 304 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

Distribució 
13 de gener de 2021

La Rússia de l’any 1925 a través de la mirada d’un 
jove Josep Pla.
L’any 1925 Pla viatja com a corresponsal a Rússia per escriure un seguit d’articles per al diari La 
Publicitat. Tenia 28 anys i de Rússia no en sabia gaire més que la resta de gent del seu temps, és a 
dir, molt poca cosa. De la Revolució i dels anys posteriors només coneixia el que se’n podia llegir a la 
premsa. Feia només un any que havia mort Lenin, el primer líder soviètic, i en aquell moment Stalin 
governava el país. Josep Pla va ser acollit durant la seva estada pel polític i traductor Andreu Nin.

Viatge a Rússia és un document excepcional que ens acosta a la Rússia comunista de l’any 1925 de 
la mà d’uns dels cronistes més importants del nostre país.

• Amb aquesta edició, labutxaca recupera un llibre d’enorme interès. El viatge de Pla a Rússia el 1925, en 
ple desenvolupament de la Unió Soviètica.

• Un document excepcional que ens mostra, a través de la mirada de l’autor, un país en plena transforma-
ció, amb un model social, polític i econòmic nou.

• El llibre inclou un pròleg de Marta Rebón, una escriptora emergent i una eslavista de gran prestigi amb 
una trajectòria molt sòlida com a traductora.

INÈDIT FORMAT PLUS 13 X 20 CM

PLA PROMOCIONAL

• Campanya de publicitat online a les xarxes socials 
de Grup62 

• Campanya de televisió a nivell estatal

• Banners destacats a la web de Grup62 i enviament 
de newsletter.
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La darrera novel·la de John le Carré: un crit 
irat i ple d’impotència política.
L’Ed és un jove solitari que detesta la seva feina en una mena d’agència de mitjans.  En 
Nat, a qui li agrada descriure’s com un home de negocis, és un agent veterà del Servei 
Secret d’Intel·ligència britànic. Aquesta parella tan curiosa s’entén a la perfecció tant a la 
pista de bàdminton com a fora. L’Ed és un apassionat proeuropeu i enemic declarat de 
Trump, del Brexit i del populisme de dretes. En Nat no hi està en desacord, però els seus 
pensaments estan centrats en altres coses: en com refer el seu matrimoni i fer-se càrrec de 
la nova missió de l’agència, la seva última oportunitat abans que l’acomiadin. Tots dos es 
veuran embolicats en una trama que els arrossegarà pel camí de la ira política, i que com 
un mirall, reflecteix la decadència dels nostres temps.

• John le Carré en plena forma: un retrat cru del nostre temps, corprenedor i satíric, escrit amb 
una tensió incansable.

• Una història amb temes de fons tan actuals com el Brexit, Trump o el populisme de dretes.

• Le Carré és un dels escriptors de novel·les d’espionatge amb més prestigi i lectors a l’actualitat. 
Molts dels seus llibres han estat adaptats al cinema o la televisió.

Jo Nesbø es torna a superar amb el darrer 
lliurament de Harry Hole.
No és un bon moment per a Harry Hole: la Rakel –l’única dona que ha estimat– l’ha deixat, 
a comissaria l’han arraconat i només el deixen treballar en casos sense interès.  A més, fa 
un temps que el conegut violador i assassí Svein Finne torna a estar en llibertat després de 
complir vint anys de condemna. En Finne, àlies el Promès, va ser el primer criminal que va 
arrestar en Harry quan era un jove policia. Lluny de reformar-se, ara vol continuar just allà 
on ho va deixar en entrar a la presó. I no ha oblidat qui el va arrestar. Quan en Harry es 
desperta amb una ressaca terrible, les mans tacades de sang i sense recordar què va fer la 
nit abans, sap que les coses només poden empitjorar.

• Jo Nesbø és un referent internacional indiscutible de la novel·la negra més prestigiosa. I la sèrie 
Harry Hole és el seu gran èxit.

• Els seus llibres s’han publicat a més de 40 països.

• «He fet patir en Harry abans, però no he estat mai tan cruel amb ell com aquesta vegada».  
Jo Nesbø

Un home decent John le Carré Col·lecció Negra labutxaca

Ganivet Jo Nesbø Col·lecció Negra labutxaca

978-84-18572-03-6
10270528
12,5 x 19 cm / 336 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

978-84-18572-00-5
10270525
12,5 x 19 cm / 672 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 10,53 €
PVP 10,95 €

Distribució 
13 de gener de 2021

Distribució 
13 de gener de 2021
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Arran de l’experiència al capdavant  
del TeleNotícies de TV3 durant els anys del 
Procés, Toni Cruanyes reflexiona sobre el con-
flicte català i sobre el paper de les identitats.
Com s’ha viscut el Procés a la redacció d’informatius? Com s’han entomat les pressions i 
les campanyes de desprestigi i de boicot? Què sabem de l’amenaça del 155 sobre els mit-
jans públics catalans? Arran d’aquestes vivències professionalment extremes, Toni Cruan-
yes ha reflexionat sobre el conflicte entre Catalunya i Espanya i ha posat el focus en la 
identitat. Per una banda la globalització ha desdibuixat el nostre perfil nacional, comunitari 
i fins i tot personal. Però, per altra banda, també ha generat una reacció que ha consistit 
en un reforç de la nostra identitat personal i col·lectiva. Hi ha la necessitat d’afirmar-se 
com a catalans, com a espanyols, com a musulmans, com a dones, com a homosexuals, 
etcètera. Partint sempre de la pròpia experiència, les reflexions de Toni Cruanyes són d’un 
gran interès i actualitat.

• Vivències personals i reflexions sobre el conflicte entre Catalunya i Espanya del popular pre-
sentador del TeleNotícies Vespre de TV3, que compta amb una audiència d’un milió d’espec-
tadors.

• Mirada lúcida i honesta sobre la necessitat de defensar la identitat personal i col·lectiva.

• El presentador compta amb més de 100.000 seguidors a Twitter.

Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any.
Una gran novel·la de l’autor de La sega, que 
recrea la trajectòria d’un científic austríac  
que es posa al servei de la política nazi. 
L’esperit del temps va fer que un metge austríac s’interessés pel desenvolupament de 
les teories darwinistes. L’esperit del temps va fer que pensés a aplicar els estudis sobre el 
comportament animal al progrés de l’espècie humana. L’esperit del temps va fer que posés 
les seves investigacions al servei d’una política. L’esperit del temps el va convertir en un 
puntal de les teories que fonamentaven les pràctiques nazis. L’esperit del temps el va situar 
en el front de l’Est en la guerra contra els russos. L’esperit del temps no va impedir que a 
principis dels setanta rebés el Premi Nobel de Medicina. Una novel·la que reflexiona sobre 
les foscors més inquietants de la naturalesa humana.

• Novel·la ambiciosa sobre les complicitats científiques amb el nazisme, Inspirada en la història 
real del científic Konrad Lorenz, premi Nobel de Medicina el 1973.

• L’auge mundial de l’extrema dreta fa absolutament oportuna aquesta aportació, en el 75è 
aniversari de l’alliberament d’Auschwitz.

• Martí Domínguez és Doctor en Biologia, director de la revista científica Mètode i Premi Nacio-
nal de Periodisme.

Un dels nostres Toni Cruanyes Col·lecció No-ficció labutxaca

L’esperit del temps Martí Domínguez Col·lecció Narrativa labutxaca

978-84-17423-99-5
10270419
12,5 x 19 cm / 232 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

978-84-17423-98-8
10270418
12,5 x 19 cm / 432 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

Distribució 
20 de gener de 2021

Distribució 
20 de gener de 2021



L’obra pòstuma de Fontana, una anàlisi crítica dels 
inicis del capitalisme. Una denúncia en tota regla de 
la desigualtat social.
Les reflexions aclaridores de Josep Fontana se centren a explicar els orígens i els camins que han 
portat a un dels problemes actuals més greus i que amenaça el futur: la desigualtat social creixent. 
Fontana aprofundeix en els orígens del capitalisme quan, a cavall del segle XVIII i XIX, es van forjar 
els mecanismes d’un sistema econòmic que ha tingut en el segle XXI un avenç imparable, configu-
rant una societat cada vegada més desigual. 

Una anàlisi rigorosa, un cop de puny i un crit d’alerta que desemmascara les regles del joc que han 
portat a una situació social injusta fruit d’unes decisions interessades i no d’unes circumstàncies 
inevitables.

• Un crit d’alerta a la defensa del nivell de vida, dels 
drets i de les llibertats dels treballadors.

• Divulgador excel·lent i rigorós, estudiós compromès 
cívicament, el conjunt de l’obra de Fontana ha tingut 
una gran influència en el pensament social contem-
porani.

Una història d’amistat, d’amor, de traïcions i de  
lluita per la supervivència en la trista Barcelona  
de postguerra.
Barcelona, maig de 1949. L’Albert és detingut per la brigada Politico-Social acusat de col·laborar en 
la difusió de propaganda clandestina i enviat a la temuda comissaria de Via Laietana. Un retroba-
ment casual quan Dora, germana de l’Albert, intenta esbrinar què li ha passat, desencadenarà unes 
conseqüències incontrolables. Uns fets esdevinguts al camp de refugiats d’Argelers, deu anys abans, 
tornaran per passar-los comptes. 

Una història farcida d’enganys, amor i traïció a través de la vida de tres perdedors de la Guerra Civil 
Espanyola: la Dora Colom, en Miquel Alberich i en Bonaventura Puig. 

• La novel·la fa un fresc costumista molt ben representat 
de la Barcelona de la postguerra.

• «Una trama excel·lentment escrita que, un cop co-
mençada, no podràs deixar de llegir». Carlos Zanón.

Una estremidora i emocionant novel·la a quatre 
mans que explora què significa ser un nen en un 
món incert. 
En Théo és un adolescent de 12-13 anys amb els pares separats de manera violenta. El seu amic 
Mathis no és pas més afortunat i acaba sent el seu millor company de borratxeres. I després hi ha 
l’Hélène, la professora de naturals d’un institut que de petita tampoc va tenir una infància fàcil i 
s’obsessiona en fer d’en Théo el seu protegit.

Les lleialtats segueix el destí d’aquests personatges en un moment crucial de les seves vides i sacseja 
la consciència dels lectors a través de la mirada de dos joves amb problemes.

• De l’autora francesa de No i jo, Les lleialtats afronta 
conflictes generacionals de la societat actual.

• Els personatges, adolescents desorientats, les relacions 
familiars i el marc escolar el fan un títol amb potencial 
de recomanació escolar.
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Les lleialtats Delphine de Vigan Col·lecció Narrativa labutxaca

Els impostors Pilar Romera Col·lecció Narrativa labutxaca

Capitalisme i democràcia 1756-1848. Josep Fontana Col·lecció No-ficció labutxaca
Com va començar aquest engany

978-84-18572-02-9
10270527
12,5 x 19 cm / 336 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

Distribució 
27 de gener de 2021

978-84-18572-01-2
10270526
12,5 x 19 cm / 216 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

Distribució 
27 de gener de 2021

978-84-18572-05-0
10270530
12,5 x 19 cm / 176 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

Distribució 
20 de gener de 2021



www.labutxaca.cat

L’illa dels 5 fars 
Codi 10037760 • 978-84-9930-782-4
PVP 5,72 / 5,95 €

L’illa dels 5 fars
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Estima’m quan menys m’ho mereixi... 

perquè és quan més ho necessito 
Codi 10244156 • 978-84-1742-084-0
PVP 8,61 / 8,95 €

Estiima’’m quan menys ’m’hho merei
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Tranquils i atents com una granota  
Codi 10127802 • 978-84-1633-448-3 
PVP 9,57 / 9,95 €
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El monjo que es va vendre el ferrari 
Codi 10233450 • 978-84-1742-036-9
PVP 7,64 / 7,95 €
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L’amor boig  
Codi 387437 • 978-84-9930-188-4
PVP 12,45 € / 12,95 €
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Un home que se’n va 
Codi 10129439 • 978-84-16334-52-0
PVP 10,53 / 10,95 €
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L’àguila negra 
Codi 10163333 • 978-84-16600-19-9
PVP 8,61 / 8,95 €
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Sol, i de dol. Les irreals omegues 
Codi 10209009 • 978-84-17031-62-6
PVP 8,61 / 8,95 €
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DÓNA-LI LA VOLTA A LA TEVA RUTINA


