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Tot el que em cal
ja ho duc a dins

L’esperat nou llibre de
Rupi Kaur, després del
gran èxit d’El sol i les
seves flors.

Una mirada
anglesa

Les vivències com 
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a Londres.
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firma com a Andrea
Mayo el relat
d’un amor tòxic.
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Pot un nen petit ser un monstre?
I què passa si només se n'adona la seva mare?

Una desaparició, intrigues 
i un poble amb vida pròpia.
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Flavia Company firma com a Andrea Mayo el relat 
d’un amor tòxic.
Una pintora explica en primera persona l’experiència d’amor tòxic i d’assetjament per part de la seva 
dona, una ‘planta carnívora’. Quan la seva germana l’hi va presentar, no podia sospitar l’infern que 
acabaria vivint al costat d’aquella executiva de tracte seductor. La manipulació contínua i la violència ar-
bitrària de la planta carnívora sobre la seva presa queda reflectit en aquesta història intensa i terriblement 
colpidora, amb escenes que queden gravades a la memòria com un malson recurrent. Al final del relat, 
escrit amb capítols breus que deixen el lector sense alè i clavat a la cadira, la pintora aplega forces per 
deixar enrere el setge i començar el que semblava impossible: una vida nova.

• Relat de gran intensitat emotiva i filosòfica. Un tractat 
sobre l’horror.

• Estructura de capítols breus, d’un lirisme sec, que in-
terpel·len directament el lector.

• Un altre pas endavant en la trajectòria literària d’una 
autora que sempre arrisca i troba nous camins des dels 
quals plantejar la literatura.

Una amistat que suma cent anys. Un bonic cant 
a la vida. Un homenatge brillant a l’art d’explicar 
històries.
A l’Hospital Princess Royal de Glasgow, a la unitat de pal·liatius, hi ha ingressades la Lenni, de 17 anys i la 
Margo, que en té 83. Totes dues s’estan morint, i s’han fet amigues al taller d’art terapèutic de l’hospital. 
S’adonen que si sumen les seves edats, entre les dues tenen 100 anys, i decideixen pintar un quadre 
per cada un dels anys que han viscut. En un relat tendre i emotiu, anirem descobrint els moments més 
significatius de les seves vides i veurem com l’amistat és una gran aliada en els moments més difícils.

• Una novel·la tendra que és un cant a la vida i que ge-
nera molta emoció en el lector.

• Adaptació cinematogràfica per part de Columbia Pictures 
(sense data d’estrena encara).

• La novel·la ens recorda a les millors històries de l’Al-
bert Espinosa, una protagonista jove, malalta terminal 
però amb molta vitalitat. En aquest cas acompanyada 
d’una àvia rebel que ha viscut moltíssim i que està dis-
posada a ajudar la nena com sigui.

Quina edat tindries si només contessis els dies que 
vas viure de veritat?
A vegades la vida ens furta. S’apropa sigil·losament i en un sospir ens fa tornar a començar. Mai estem 
preparats, mai es pot preveure, simplement passa. A tu i a mi, com a tanta gent, ens han robat els nostres 
moments i les nostres carícies. Però els acumulo tots i cada un, no en penso perdre cap. Perquè potser 
tot canvia, però jo seguiré trobant-me a casa entre els teus braços. Així que t’envio aquests relats mentre 
esperem. Parlen de tu i de mi, del que ens espera i del que desitgem. LLegeix-los com si te’ls pogués 
explicar enmig d’una de les nostres abraçades. Com si poguessis llegir-los sobre la meva pell. Gaudeix-los 
lentament, un dia te’ls llegiré sobre els llençols.

Perquè n’estic segura, tu i jo Tindrem temps.

• Un perfil anònim que narra relats breus al voltant d’un 
tema que va ser un dels èxits del confinament: les re-
lacions eròtiques durant el confinament.

• No hi ha relats eròtics de qualitat en català.

• El perfil de Nora Guiu el segueixen molts escriptors, lli-
breters i periodistes vinculats al món literari català. Té 
més de 17.000 seguidors a Twitter i 3.000 a Instagram.

La planta carnívora Andrea Mayo Col·lecció A Tot Vent Proa

Els cent anys de la Lenni i la Margot Marianne Cronin Col·lecció Clàssica Columna

Tindrem temps. Relats confinats Nora Guiu Col·lecció Clàssica Columna

FICCIÓ

978-84-7588-866-8
10271137
13 x 20,5 cm / 192 pp
Rústica amb solapes
Preu 16,25 e
PVP 16,90 e

978-84-664-2739-5
10271393
15 x 23 cm / 432 pp
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Preu 19,13 e
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13,7x20 cm / 224 pp
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Distribució 
3 de febrer de 2021

Distribució 
17 de febrer de 2021

Distribució 
10 de febrer de 2021



��������������������������
���������������������
���	

�����������������������������������������
��������������
�����	��������������������
��������������������������
����������
�������
����
�����������������������������������
����

����������������������������������������������
	������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������	�����������������������������������
���
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������
�������������������������	���������������������������������
������������������������������������

MARC ARTIGAU ���������������������������������������������������
������������������ ��������������������·������������������������������������������
�����������������������������������������������·���������������������������
��������
������������������	����������������������������������������·��������������
�����������������
��������������������������������������������������������

�����	�������������������������
����������������������
�������
����������������������
������������������

La vigília
ISBN:  978-84-9710-279-7
Codi: 10233696
PVP: 19,23 / 20 €

Recorda...
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Marc Artigau
13,7 x 20 cm
Tapa dura amb sobrecoberta
320 pàgines | PVP: 19,13 / 19,90 €
ISBN: 978-84-9710-308-4
Codi: 10271411
Data de distribució: 
17/02/2021

Jo era el món

Destino
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L’univers fascinant del músic Miquel Serra 
s’expandeix en el seu primer llibre de relats.
Pendents que arribin els conqueridors, el primer llibre de relats de Miquel Serra, ens acosta a l’impre-
visible univers creatiu d’un dels músics més singulars i personals de l’escena catalana actual. L’ascens i 
caiguda del millor tastador de formatges del món, un fanàtic dels superherois a la Polònia comunista, un 
mort que és espectador de la seva vetlla, un dilema amorós de difícil solució o una reveladora sessió de 
teràpia són relats travessat per l’insòlit, amb què Miquel Serra erosiona la realitat fins a tocar l’absurd o 
el grotesc. Aquests es van alternant amb altres contes que ens transporten a la infància illenca de l’autor 
amb una gran força evocadora i emotiva, enduts sempre per un plaer de narrar permeable i juganer. 
Finalment, a «Les rutes de Moondog», el dietari d’un accidentat cap de setmana d’actuacions, fa girar 
amb ironia la cara B de l’escena musical catalana alhora que ens obre la porta a la interioritat de Miquel 
Serra com a artista.

• Primer llibre de contes d’un músic cada cop més cone-
gut i valorat.

• Contes literaris amb un peu a l’autoficció intimista i 
l’altre a la ironia i l’absurd de la realitat.

• El documental Els ulls no s’aturen de créixer, sobre la 
seva vida i música, va guanyar el premi In-èdit.

Premi Josep Pla 2021.
Premi convocat per Edicions Destino. Fou creat l’any 1968 i s’hi poden presentar obres de narrativa en 
català sense limitació de gènere.

Premi Mercè Rodoreda 2020.
El premi de contes de més prestigi de les lletres catalanes.

Pendents que arribin els conqueridors Miquel Serra Col·lecció Narrativa Empúries

Premi Josep Pla  Col·lecció L’Àncora Destino

Premi Mercè Rodoreda  Col·lecció A Tot Vent Proa

Premi 
Josep Pla 

2021

Premi Mercè 
Rodoreda

FICCIÓ

978-84-17879-73-0
10271136
13 x 20,5 cm / 224 pp
Rústica amb solapes
Preu 16,25 e
PVP 16,90 e

978-84-9710-309-1
10271413
15 x 23 cm 
Tapa dura

978-84-7588-872-9
10272674
13 x 20,5 cm 
Cartoné

Distribució 
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Distribució 
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Distribució 
10 de febrer de 2021

Pluja d’estels
ISBN: 978-84-9710-294-0
Codi: 10254750
18,75 / 19,50 e

Cavalcarem tota la nit
ISBN: 978-84-7588-823-1
Codi: 10255142
17,31 / 18 e

RECORDA...

RECORDA...
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COBERTA EN PREPARACIÓ

Quan el seu món es desmunta en un instant, una 
mare de família decideix fer justícia pel seu compte. 
L’Andrea i els seus fills –en Santi, en Víctor i en David– emprenen un llarg viatge en cotxe després de patir 
una terrible desgràcia. El que sembla una plàcida excursió terapèutica és, en realitat, un salvatge i obses-
siu projecte criminal que els arrossega a tots; potser perquè la família que assassina unida, roman unida. 

Tots quatre personatges emprenen aquesta ruta envoltats de tebeos de La Patrulla dels Castors, obses-
sionats pels cotxes de la marca Fiat, hostatjant-se en Novotels, cantant cançons i devorant quilòmetres 
per les autopistes d’Europa. Així viuran una estranya road movie, prodigiosa i perversa que, narrada amb 
ritme inexorable i trepidant, ens mostra com els límits entre el seny i el desequilibri són tan difusos com 
inquietants.

• Una novel·la de gran qualitat literària que explora els 
límits de la salut mental, del que és normal i del que 
no ho és.

• El lector queda atrapat en la incredulitat del que està 
llegint que espanta i fascina al mateix nivell. Una lec-
tura que no es pot deixar.

• La novel·la està plantejada com una road movie, cosa 
que la fa molt dinàmica. 

El llibre fundacional de la poesia moderna en una 
traducció esplèndida de Pere Rovira.
El 9 d’abril de 2021 farà 200 anys de Charles Baudelaire, el poeta més influent des del romanticisme 
ençà. Baudelaire va revolucionar la poesia europea amb un llibre fundacional: Les flors del mal. Part del 
contingut d’aquest llibre va ser considerat una ofensa a la moral pública, fins al punt que l’autor va ser 
processat. La traducció del poeta Pere Rovira, que respecta la mètrica i la rima originals, acosta al lector 
d’avui una obra immortal, sempre moderna. L’actual volum, en edició bilingüe, restitueix els poemes que 
la censura va fer eliminar. 

• Edició bilingüe destinada a ser la traducció de referèn-
cia de Les flors del mal en català.

• L’obra cabdal d’un dels poetes més importants de la 
literatura universal.

• Pere Rovira, especialista en Baudelaire, manté l’ex-
cel·lència i la naturalitat de l’original i supera les tra-
duccions anteriors.

• El 9 d’abril de 2021 farà 200 anys del naixement de 
Baudelaire.

Una època convulsa amb un rei que va prendre 
decisions valentes.  
Segurament un dels edificis civils de l’època medieval de Catalunya més interessants és el de les drassa-
nes de Barcelona. Però què hi ha al darrere de la seva construcció? Seguint una vella idea del rei Jaume I, 
el seu fill Pere el Gran decideix tirar endavant l’ambiciós projecte de dotar la ciutat Comtal d’unes dras-
sanes que siguin un referent arquitectònic i alhora l’estímul necessari per iniciar l’expansió del país cap a 
la Mediterrània. En el seu recorregut, però, s’haurà d’enfrontar amb poderoses forces que no veuen amb 
bons ulls aquell desafiament al poder de l’Església i a la política de regnes establerta fins aquell moment. 
Boicots, assassinats, lluites de poder, enfrontaments, persecució de jueus però també l’amor i l’amistat, 
tot un món que descriu un temps i uns personatges en un segle xiii que iniciava el nou rumb de grandesa 
que portaria Catalunya a dominar bona part dels països mediterranis. 

• Un autor ja reconegut i amb una trajectòria fiable pel 
que fa a novel·la històrica.

• Aquesta novel·la té tots els elements que fan enganxar 
el lector: intrigues, assassinats, amors i adulteris amb 
la construcció de les drassanes de fons.

• Una novel·la amb molt de rigor històric que explica 
una època convulsa i poc coneguda.

Autopista Joan Manuel Soldevila Col·lecció Clàssica Columna

Les flors del mal Charles Baudelaire Col·lecció A Tot Vent Proa 

Les drassanes del rei Miquel Fañanàs Col·lecció Clàssica Columna

FICCIÓ

978-84-664-2687-9
10263273
15 x 23 cm / 336 pp
Rústica amb solapes
Preu 19,13 e
PVP 19,90 e

978-84-7588-867-5
10271138
13 x 20,5 cm / 640 pp
Cartoné
Preu 22,60 e
PVP 23,50 e

978-84-664-2743-2
10271397
15 x 23 cm / 576 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 20,19 e
PVP 21,00 e
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Distribució 
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COBERTA PROVISIONAL

L’esperat nou llibre de Rupi Kaur, després del gran 
èxit d’El sol i les seves flors.
Un llibre de poemes emocionant, profundament femení i feminista. El llibre està estructurat en qua-
tre parts (ment, cor, descans, despertar), jugant amb la idea de renaixement després de la caiguda. 
Comença explorant el trauma, la violació, la depressió, la solitud i segueix amb el procés de superació 
i d’aprenentatge que et porten a renéixer. Amb senzillesa i una gran sensibilitat, l’autora parla d’auto-
estima contraposada a l’autoodi, de la cerca impossible de la bellesa física quan una està acomplexada, 
del creixement que implica adonar-se que casa teva ets tu mateix, un cant a l’autoacceptació enfront 
dels canons de bellesa imposats i autoimposats. També reflexiona sobre els orígens, la maternitat i el 
capitalisme i l’explotació laboral. 

• Els dos llibres anteriors han estat èxits internacionals
amb vendes milionàries.

• Rupi Kaur s’ha convertit en un fenomen, una marca,
amb fans arreu del món.

• Enorme presència a les xarxes, on difon la seva obra (4 
milions de seguidors a Instagram).

• Una veu feminista que connecta amb el moment.

• Amb traducció de Bel Olid.

Els llaços invisibles que defineixen les nostres 
relacions més íntimes amb el món i les persones.
«T’has demanat mai quantes vegades a la vida havies dit gràcies de debò? Un gràcies de veritat. L’ex-
pressió de la teva gratitud, del teu reconeixement, del teu deute.» En la seva nova novel·la, Delphine de 
Vigan escruta la intimitat i els llaços de lleialtat, fidelitat i afecte que devem a les persones que han for-
mat part de la nostra vida. Michka, una dona gran, va perdent la seva habilitat per parlar. Dues persones 
l’acompanyen: la Marie, una noia jove molt propera a ella, i en Jerôme, el seu logopeda.

• En la línia de Les lleialtats (finalista del Premi Prota-
gonista Jove) o La memòria de l’arbre, de Tina Vallès,
l’autora de Res no s’oposa a la nit explora la vellesa i
la gratitud, la mena d’agraïment o deute de vida que
ens uneix als altres.

• Traducció de Jordi Martín Lloret. Una novel·la que se
centra en les relacions humanes, amb una agudesa im-
mensa per explorar l’ànima dels personatges.

Nova edició amb una carta de l’autora i un capítol 
extra.
La Tessa s’acaba de despertar d’un somni. És conscient que tot era massa bonic per ser veritat… Serà 
possible tornar a somriure quan tot s’ha acabat? Ella i en Hardin semblaven fets l’un per l’altre, com 
dues ànimes bessones, però ell ho ha trencat tot en mil bocins. Com ha pogut ser tan ingènua? Després 
del que ha fet, en Hardin haurà de lluitar com mai per recuperar-la. Estarà preparat per fer-ho? Es pot 
perdonar tot?

Amb més de mil milions d’impactes, After s’ha convertit en el fenomen més gran de la història de la 
plataforma Wattpad. 

• Una edició actualitzada que inclou una carta de l’au-
tora i un capítol extra que farà les delícies dels seus
seguidors.

• La sèrie After és un gran bestseller.

Tot el que em cal ja ho duc a dins Rupi Kaur Col·lecció Narrativa Empúries

Les gratituds Delphine de Vigane Col·lecció El Balancí Edicions 62 

After. En mil bocins (sèrie After 2) Anna Todd Col·lecció Clàssica Columna 

FICCIÓ

978-84-17879-77-8
10272676
13 x 20,5 cm / 192 pp
Rústica amb solapes
Preu 14,42 e
PVP 15,00 e

978-84-297-7917-2
10272661
15 x 23 cm / 160 pp
Rústica amb solapes

978-84-664-2738-8
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15 x 23 cm / 668 pp
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(Edició actualitzada)
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El despertar  Natasha Preston Col·lecció Ficció Fanbooks

Sense fe ni llei Marion Brunet Col·lecció Ficció Fanbooks

• Thriller psicològic de l’autora d’El soterrani, La cabanya i La bessona.

• Autora supervendes amb més d’un títol simultàniament a les llistes
de més venuts i més d’un milió de còpies venudes arreu del món.

• Natasha Preston és una de les autores de thriller preferides pel pú-
blic jove.

978-84-18327-32-2
10269794
14 x 21,5 cm / 288 pàg.
Rústica amb solapes 
Preu 15,34 E
PVP 15,95 E

Distribució 
10 de febrer de 2021

La Scarlett Garner no recorda res d’abans dels quatre anys, però un accident de cotxe ho 
canvia tot. Comença a recordar fragments d’un passat que l’espanta. Un passat que els seus 
pares li van amagar... i un secret que podria fer que la matin.

Un emocionant thriller ple de cerimònies, sacrificis i sang...

I si el teu destí fos ser assassinada? Torna 
Natasha Preston, la reina del thriller juvenil.

Una aventura èpica a través de l’Oest americà 
en clau feminista signada per Marion Brunet, 
una de les veus més rellevants de la literatura 
juvenil francesa. 

• Marion Brunet ha irromput en el panorama literari com la nova veu forta de les lletres
franceses, amb una trentena de premis obtinguts en menys de deu anys, entre els quals
destaquen el premi UNICEF de literatura juvenil, el Gran Premi Nacional de Novel·la
Negra i el Premi dels Llibreters Francesos.

• Sense fe ni llei va guanyar, a més, el prestigiós Premi Pepite d’Or, el més important en la
categoria juvenil en França, atorgat per un jurat professional i un de lectors.

• Les novel·les de Marion Brunet conjuguen prestigi literari i aplaudiment del públic, en
especial dels joves adults i els adults joves.

978-84-18327-34-6
10270941
14 x 21,5 cm / 176 pàg.
Rústica amb solapes 
Preu 16,30 E
PVP 16,95 E

Distribució 
03 de febrer de 2021

L’Ab Stevenson no és una dona com les altres. Ella és una dona lliure de debò… I per això 
haurà de pagar un preu molt alt.

Perseguida per tots, l’Ab no tem enfrontar-se als homes que s’interposen entre ella i els 
seus objectius. Acorralada, fins i tot arriba a segrestar un adolescent per mantenir-lo com a 
ostatge mentre emprèn la fugida per un delicte de què se l’acusa. El noi, en Garrett, serà el 
seu company en un periple gairebé èpic a través de l’Oest americà, vist des d’una perspectiva 
totalment nova.

RECORDA

La bessona
978-84-18327-12-4
10265474
15,95 €

Febrer Fanbook.indd   9Febrer Fanbook.indd   9 16/11/20   13:2316/11/20   13:23

FICCIÓ
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La singularitat del Vaticà explicada pel corresponsal 
de TV3 a la Ciutat Santa.  
L’autor, corresponal de TV3 al Vaticà durant dècades, recull en aquest llibre les claus per entendre el 
Va-ticà, aquest petit món, tan poderós i fascinant. De la Banca Vaticana a la mort de Joan Pau I, passant 
pel pacte anticomunista de Wojtyla, el lobby gay, els complots contra l’actual papa Bergoglio, la 
pederàstia, els documents de Pius XII, la convivència dels dos papes d’avui... amb una especial atenció 
als temes més controvertits i ignorats, als mites més persistents, a les expectatives de futur i a la 
presència catalana a la Santa Seu, com els cardenals Carles, Sistach i, sobretot, l’actual Omella, entre 
altres figures rellevants. També hi tenen el seu paper personalitats com Ratzinger, Lefevbre, Marcinkus, 
Walesa o Paloma Gómez Borrero.

•  Ciutat del Vaticà és un dels estats més peculiars del 
món i té una enorme influència sobre la nostra cultura.

•  Les transformacions dins l’Església Catòlica s’estan ac-
celerant i cal comprendre’n la dimensió.

•  Llibre amè d’un periodista informat i rigorós.

Intrigues i poder al Vaticà Vicenç Lozano Col·lecció Visions Pòrtic 

FICCIÓ I NO FICCIÓ

978-84-9809-484-8
10271134
14 x 21,5 cm / 472 pp
Rústica amb solapes
Preu 18,75 e
PVP 19,50 e

Distribució 
17 de febrer de 2021

No subestimis la perspicàcia de la gent gran.
El club de el crim dels dijous està format per quatre jubilats que viuen en un resort de luxe i que cada 
setmana es reuneixen per revisar antics casos d’assassinats locals sense resoldre.

En un pacífic complex privat per a jubilats, quatre improbables amics es reuneixen un cop a la setmana 
per revisar antics casos d’assassinats locals que van quedar sense resoldre. Ells són Ron, 1 exactivista 
socialista ple de tatuatges i revolució; la dolça Joyce, una vídua que no és tan ingènua com aparenta; 
Ibrahim, un antic psiquiatre amb una increïble capacitat d’anàlisi, i la tremenda i enigmàtica Elizabeth, 
que, als seus 81 anys, lidera el grup d’investigadors aficionats ... o no tant. 

Quan un promotor immobiliari de la zona és trobat mort amb una misteriosa fotografia al costat de el 
cos, El Club de l’Crim dels Dijous es troba enmig del seu primer cas real. Encara que siguin octogenaris, 
els quatre amics guarden alguns trucs a la màniga.

Podrà aquest grup poc ortodox però brillant atrapar l’assassí?

Una divertida novel·la negra a l’estil més clàssic que posa en valor la saviesa de la gent gran i 
que ha enamorat més de 330.000 lectors.

• El fenomen de l’any. Número 1 indiscutible a tot el
món. Ara en català!

• «Un fenomen que no es veia des de que J.K. Rowling
va debutar amb Harry Potter» El País

El Club del Crim dels Dijous Richard Osman Col·lecció Clàssica Columna 

978-84-664-2750-0
10272337
15 x 23 cm / 464 pp
Rústica amb solapes
Preu 18,75 e
PVP 19,50 e

Distribució 
3 de febrer de 2021

Naomi Klein aborda la crisi climàtica i la necessitat 
d’un canvi radical: un New Deal verd.
«Al rellotge climàtic se li esgota el temps». Després de deu anys comprovant com la crisi climàtica pas-
sava d’amenaça futura a urgència de vida o mort,  Naomi Klein la tracta en aquest llibre no tan sols com 
un repte polític sinó també com un d’espiritual i de la imaginació humana. Denúncia i crida a l’acció, 
alhora, a través dels reportatges de primera línia sobre les catàstrofes ecològiques actuals causades per 
les corporacions i els governs, Klein proposa un canvi de paradigma de pensament que ens permeti 
afrontar la conversió ecològica. La bona notícia és que molta gent ja s’ha alçat per demanar aquest canvi. 
L’anomenat Green New Deal: l’última ocasió abans de destruir el planeta.

• Per l’autora de grans èxits com No logo, Això ho can-
via tot i No n’hi ha prou amb dir no.

En flames Naomi Klein Col·lecció Biblioteca Universal Empúries Empúries 

978-84-17879-65-5
10270186
14 x 21,5 cm / 320 pp
Rústica amb solapes
Preu 19,13 e
PVP 19,90 e

Distribució 
10 de febrer de 2021



Les vivències com a corresponsal de 
La Vanguardia a Londres.
Lluís Foix en aquest llibre deixa constància amb un entusiasme que s’encomana i una nostàlgia 
saludable la seva admiració pels anglesos recreant les vivències de quan va ser corresponsal a 
Londres per La Vanguardia durant més de set anys i dels viatges arreu del món des de la capital 
d’un imperi en decadència que encara marca arreu una manera de fer i de pensar molt singulars. 
Per les seves pàgines hi desfilen William Shakespeare i George Bernard-Shaw, Winston Churchill i 
Margaret Thatcher, la insularitat i el Brexit, els lords i els hooligans, la Monarquia i la Cambra dels 
Comuns, Oscar Wilde, George Orwell i Sherlock Holmes. També el paper de la premsa anglesa 
com a senyal d’identitat des del Financial Times, The Times i The Guardian, fins a d’altres no tan 
admirables com el The Sun o el Daily Mail passant per la qualitat inquestionable de la BBC. 
Un recorregut deliciós dels que considera sense dubte els millors anys de la seva vida.

• Tornen les memòria de Lluís Foix, un autor únic amb un estil molt propi.

• La marinada sempre arriba és un longseller, i ja parla de la seva vocació com a periodista.

• Lluís Foix és un autor consolidat de gran prestigi, que amb el darrer Premi Pla, Aquella porta 
giratòria, ha creat un nou gènere d’assaig en el panorama literari català.

• Conté un plec de fotos central a tot color. 

Un manifest optimista a favor del català viu i 
creatiu
La llengua catalana ha evolucionat de manera saludable durant 900 anys sense l’Institut 
d’Estudis Catalans ni cap acadèmia, però en canvi avui l’actitud dels lingüistes respecte al 
català sovint és d’un proteccionisme excessivament rígid. Enric Gomà creu que cal deixar que 
la llengua es desenvolupi i creï. Per això proposa (amb arguments) l’acceptació de paraules 
i expressions vives i expressives com ‘enganxina’, ‘guixeta’, ‘cumbaià’, ‘xiruca’, ‘xarrup’ (per 
sorbet), ‘peta’ (per porro)... formes populars com ‘àrbit’, o expressions com ‘al·lucinar man-
donguilles’, ‘bon vespre’ o ‘estar com un tren‘, que generen reticències perquè no tenen 
tradició. El català tranquil és un pamflet optimista que pretén que els amants de la llengua 
no creïn més ansietat als parlants. Una llengua que crea inseguretat deixa de parlar-se.

• Manifest (amb voluntat de polèmica constructiva) a favor del català viu i expressiu.

• Contra l’actitud purista de posar el català en una vitrina perquè no li toqui l’aire.

• Amb exemples, anècdotes i l’humor característic d’Enric Gomà.

• Amb dibuixos de Marc Torrent.

BNunperun    11

Una mirada anglesa Lluís Foix Col·lecció Clàssica Columna

El català tranquil Enric Gomà Col·lecció Visions Pòrtic 

NO FICCIÓ

978-84-664-2588-9
10247895
13,7 x 20 cm / 280 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 19,13 e
PVP 19,90 e

978-84-9809-485-5
10271135
14 x 21,5 cm / 144 pp
Rústica amb solapes
Preu 15,29 e
PVP 15,90 e

Distribució 
17 de febrer de 2021

Distribució 
10 de febrer de 2021

El que la terra m’ha donat
ISBN: 978-84-17420-26-0
Codi: 10232578
9,57 / 9,95 e

Control de plagues
ISBN: 978-84-9809-411-4
Codi: 10209024
15,29 / 15,90 e

Aquella porta giratòria
ISBN: 978-84-16600-97-7
Codi: 10185626
9,57 / 9,95 e

El castellà, la llengua 
del costat
ISBN: 978-84-9809-462-6
Codi: 10255139
15,29 / 15,90 e

La marinada sempre arriba
ISBN: 978-84-9930-850-0
Codi: 10040680
9,57 / 9,95 e

RECORDA...

RECORDA...





Bill Gates: com aconseguir que el món arribi 
a zero emissions, a temps d’evitar una 
catàstrofe climàtica.
Aconseguir zero emissions no serà senzill ni fàcil de fer, però és un objectiu ferm i al nostre 
abast. Bill Gates fa una dècada que investiga les causes i els efectes del canvi climàtic. Amb 
l’ajut d’experts en els camps de la física, la química, la biologia, l’enginyeria, les ciències 
polítiques i les finances, ha estudiat què cal fer per aturar el desastre ambiental del planeta. 
En aquest llibre descriu de manera clara els reptes als quals ens enfrontem i explica què cal 
fer per aconseguir emissions netes de gasos d’efecte hivernacle.  A partir dels seus coneixe-
ments sobre la innovació, descriu les àrees en què la tecnologia actual ja està ajudant a reduir 
les emissions i exposa un pla pràctic per assolir l’objectiu de zero emissions. També suggereix 
polítiques concretes que els governs haurien d’adoptar, i reflexiona sobre el que nosaltres 
com a individus podem fer per tal que els governs, els empresaris i els ciutadans siguem 
responsables d’aquesta  empresa. 

• Una aportació constructiva que apunta una solució global a un dels 
problemes més greus de la nostra era: “El canvi climàtic és un pro-
blema global únic. Vull ajudar a identificar com podem treballar a 
nivell local, nacional i global per construir tecnologies, empreses i 
indústries que ens evitin els pitjors impactes”. Bill Gates 

• Un líder empresarial i filantrop amb influència mundial: “Bill Ga-
tes és un home que s’interessa per solucionar els problemes. Ara 
s’aboca al problema actual més gran del món: el canvi climàtic.” R. 
Gottlieb 

El llibre que canviarà per sempre la història de 
la ciència.
L’octubre de 2017, científics de l’observatori hawaià Haleakala van detectar el primer objecte 
interestel·lar provinent de fora del nostre sistema solar i relativament prop de la Terra. El van 
batejar amb el nom Oumuamua i d’entrada el van classificar com a cometa, però de seguida 
va quedar desmentit. Després van especular que podia ser un asteroide, però tampoc. En 
aquest llibre el prestigiós científic Avi Loeb, cap del departament d’Astronomia de Harvard, 
explicarà que aquest objecte és tecnologia extraterrestre i el perquè d’aquesta teoria.

• Per primera vegada un reputat astrofísic (catedràtic de Harvard) revela que tenim les prime-
res proves de vida extraterrestre. 

• L’eco mediàtic que han tingut les revelacions del professor Loeb ha estat espectacular tant 
en la premsa tradicional com també en la científica amb portades a la revista de l’Institut 
Smithsonian i la Universitat de Princeton. 

• És un llibre molt important, i tindrà un impacte editorial comparable al que van tenir en el 
seu moment les obres clàssiques de Carl Sagan o Stephen Hawking.

• El llibre parla de l’univers des que va néixer fins a dia d’avui i ens explica en quins planetes 
és més probable que s’hi estigui desenvolupant vida extraterrestre.
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Com evitar un desastre climàtic. Bill Gates Col·lecció Llibres a l’Abast Edicions 62 
Les solucions que tenim i els avenços que necessitem.

Extraterrestre Avi Loeb Col·lecció No Ficció Columna

NO FICCIÓ

978-84-297-7924-0
10272669
15 x 23 cm / 272 pp
Rústica amb solapes
Preu 20,10 e
PVP 20,90 e

978-84-664-2745-6
10271399
15 x 23 cm / 352 pp
Rústica amb solapes
Preu 20,10 e
PVP 20,90 e

Distribució 
17 de febrer de 2021

Distribució 
3 de febrer de 2021

Una veritat incòmoda 
per a futures generacions
ISBN: 978-84-297-6085-9
Codi: 10029429
21,15 / 22 e

RECORDA...
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Premi Carles Riba 2020.
El premi de poesia amb més tradició i prestigi del món literari català.

Premi Carles Riba  Col·lecció Óssa Menor Proa 

Premi 
Carles Riba 2020

NO FICCIÓ

978-84-7588-873-6
10272675
13 x 17,5 cm 
Rústica amb solapes

Distribució 
10 de febrer de 2021

L’espai profund
ISBN: 978-84-7588-824-8
Codi: 10255143
15,38 / 16 e

RECORDA...

L’eclosió de Baltasar Porcel en el panorama literari 
dels anys 60.
Entre 1960 i1970, el jove Porcel protagonitza una ascensió meteòrica i sense precedents en el món 
cultural català i espanyol. Arribat a Barcelona amb 22 anys --Mallorca ja no li oferia perspectives vitals 
ni professionals i, a més a més, havia iniciat una relació clandestina amb l’escriptora Concha Alós--, 
amb el seu talent i ambició, aconsegueix que se li obrin les portes més importants del periodisme, la 
cultura i la societat. Grans autors com Llorenç Villalonga, Camilo José Cela o Josep Pla l’apadrinen. 
Brillant i seductor, aviat es fa un nom a La Vanguardia, l’ABC, Destino o Serra d’Or. També com a 
novel·lista obté els principals premis. El jove Porcel relata una història de superació personal i èxit, un 
retrat panoràmic del món cultural i periodístic dels moguts anys seixanta i de l’ambient revolucionari 
que es respirava en aquella època.

• El perfil d’una gran figura en el moment emergent i 
més solar de la seva vida i carrera. Una trajectòria que, 
deu anys després de la seva mort, explica la cultura del 
país durant la segona meitat del segle XX.

• El periodista Sergio Vila-Sanjuán se submergeix en la 
vida de Porcel, a qui coneixia bé. Durant anys ha inves-
tigat els seus arxius i correspondència i ha parlat amb 
els principals testimonis.

La versió definitiva dels poemes que han fet 
d’Albert Roig un dels capdavanters de la seva 
generació.
Els ulls de la gossa aplega (gairebé) tota la poesia d’Albert Roig (Tortosa 1959): des del seu primer llibre, 
Com un àngel a les mans d’un barber, escrit quan tenia vint anys, a Tortosa, fins a La tempesta, començat 
quan en tenia quaranta-cinc, al Brasil, i enllestit ara. En l’endemig, molts poemes fins ara desconeguts, 
i la versió definitiva dels poemes que han fet d’Albert Roig un dels capdavanters de la seva generació. 

• Un poeta de llarguíssima trajectòria.

• Un clàssic contemporani.

• El llibre recull, reelabora i anul·la els llibres anteriors 
de l’autor.

El jove Porcel Sergio Vila-Sanjuán Col·lecció Biografies i Memòries Edicions 62

Els ulls de la gossa Albert Roig Col·lecció Poesia Edicions 62

978-84-297-7861-8
10259196
15 x 23 cm / 368 pp
Rústica amb solapes
Preu 20,19 e
PVP 21,00 e

978-84-297-7925-7
10272671
13 x 20,5 cm / 112 pp
Rústica amb solapes
Preu 14,90 e
PVP 15,50 e

Distribució 
17 de febrer de 2021

Distribució 
3 de febrer de 2021
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Descobreix els secrets dels gegants 
i les gegantes de Barcelona i juga en família

Gegants i Gegantes de Barcelona. 50 retallables Laia Berloso (il·lustr.) i Nico Alonso (textos) Ajuntament de Barcelona

Us heu preguntat mai qui són aquests personatges que desfilen a les festes dels nostres barris
i deixen tothom bocabadat? Per què cada barri en té uns de diferents? Qui representen?
Com van vestits? Quina alçada fan? En aquesta publicació de retallables trobareu la resposta
a aquestes i a moltes altres qüestions. 
En total, es tracta de 50 gegants i gegantes de la nostra ciutat pensats per a jugar-hi i des-
cobrir-los a fons. Hi trobareu, d’una banda, les figures desvestides i preparades perquè les re-
talli la canalla; i de l’altra, els vestits, barrets i complements per poder-les guarnir com cal.
Aquests dibuixos estan acompanyats d’un llibret que explica curiositats, anècdotes i molts
detalls de les figures. Per no perdre cap peça, tot el material es desa dins una carpeta.

•És un joc de retallables amb il·lustracions fresques i detallistes que farà volar la imaginació de
la canalla en una activitat per a tota la família.

•Inclou els gegants i les gegantes per vestir i els vestits i complements de cada parella, a més
d’un llibret amb tota la informació necessària per reconèixer els oficis i els barris de la ciutat
a partir dels seus gegants.

•És una carpeta plena de detalls que ajudarà la canalla a descobrir tots els secrets dels gegants
i les gegantes dels diferents barris de Barcelona.

Una declaració d’amor entre dos personatges
singulars: una mèdium i un poeta.

La mèdium i el poeta. DD. AA. Edició a càrrec de Pilar Bonet Ajuntament de Barcelona
Una conversa astral entre Josefa Tolrà i Joan Brossa 

Us podeu imaginar la màgia i la creativitat que poden fer possible la trobada entre una mè-
dium i un poeta? Això és el que va passar amb les converses entre Josefa Tolrà i Joan Brossa.
En aquest llibre es recullen els testimonis d’una declaració d’amor a l’univers i s’aprofundeix
en els mons creatius d’aquests personatges singulars. El relat s’estructura a partir de temes
com el més enllà, la veu, l’univers, el viatge, el relat, la utopia, la llibertat...

•És un reconeixement de la figura de Josefa Tolrà, artista i mèdium desconeguda durant molt
de temps i que ara ja és al centre de la creació contemporània.

•Reprodueix una bona part de l’obra de Tolrà i de Brossa, amb catalogació exhaustiva i pre-
sència de llibretes, quaderns de vida i dietaris de la mèdium. 

•Aporta una imatge de Brossa poc habitual: a
prop de la reflexió transcendent i de les ins-
piracions oníriques.

978-84-9156-309-9 
10272950
21 x 24,7 cm / Carpeta
Bloc encolat: 55 pàg.
Llibreta: 57 pàg.
Preu 9,62 € / PVP 10,00 €

Distribució
03 de febrer de 2021

9 788491 563099

978-84-9156-277-1
10272949
16 x 24 cm / 192 pàg.
Cartoné
Preu 17,31 €
PVP 18,00 €

Distribució
17 de febrer de 2021

9 788491 562771

Portada de la llibreta

Interiors del bloc
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9 788429 778847

Preu:

P. V. P.:

978-84-297-7884-7
10264874 26,92 €

28,00 €
9 788429 778946

Preu:

P. V. P.:

978-84-297-7894-6
10266427 17,79 €

18,50 €

9 788475 888644

Preu:

P. V. P.:

978-84-7588-864-4
10270504 20,19 €

21,00 €
9 788475 888583

Preu:

P. V. P.:

978-84-7588-858-3
10267216 20,10 €

20,90 €
9 788466 427364

Preu:

P. V. P.:

978-84-664-2736-4
10269634 17,21 €

17,90 €

9 788466 426930

Preu:

P. V. P.:

978-84-664-2693-0
10264180 20,67 €

21,50 €
9 788466 426961

Preu:

P. V. P.:

978-84-664-2696-1
10264183 20,67 €

21,50 €

9 788429 778861

Preu:

P. V. P.:

978-84-297-7886-1
10264874 21,06 €

21,90 €

RECORDA...

9 788475 888552

Preu:

P. V. P.:

978-84-7588-855-2
10266585 23,94 €

24,90 €

*Premi Proa de novel·la*
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Una dona singular, un passat ocult, un enemic 
implacable. 
Arriba a labutxaca la segona part de Barcino.
Amb gairebé vint-i-cinc anys, la Minícia pateix el rebuig del seu pare, Luci Minici Natal Quadroni 
Ver. El motiu: quan era molt jove, la Minícia havia estat amant d’en Teseu, l’home que va mortificar 
la vida del noble Minici i que, precisament, va morir lluitant contra ell. A l’afront s’hi suma un gran 
secret que la marcarà per sempre. Desconcertada i dolguda, seguirà, però, amb la seva vida. Alhora, 
la Minícia intentarà recuperar l’estima del seu pare i trobar la persona que s’encarrega de complir 
una venjança, que no l’afecta només a ella i a la seva família, sinó a tot l’imperi.

• Una novel·la històrica solvent i molt ben documentada 
que continua la primera part que l’autora va publicar 
fa 10 anys, Barcino, la seva novel·la històrica més venu-
da. L’obra es pot llegir independentment.

• Maria Carme Roca és autora d’una obra extensa i gau-
deix del seguiment de força lectors.

• El fet que el protagonisme sigui femení li atorga un 
punt d’interès per reivindicar el paper de la dona a 
l’època romana.

Onze contes sorprenents sobre el món 
en què vivim.
Després de la gran acollida per part de crítica i lectors de Tot això ho faig perquè tinc molta por, 
teniu a les mans És que abans no érem així, el darrer llibre de contes de l’Empar Moliner. Amb un 
estil dur i directe, sarcàstic, pietós i commovedor, Moliner retrata, amb un sentit de l’humor salvatge, 
la banalitat i la profunditat de la societat contemporània.

«Moliner és un circ de tres pistes». Julià Guillamon, La Vanguardia
«Àgil i enginyosa». Michael Aude, The Times Literary Supplement

• Empar Moliner és una de les gran autores catalanes del 
nostre temps.

• Després de l’èxit de Tot això ho faig perquè tinc molta 
por (Premi Mercè Rodoreda 2015), aquest és un altre 
llibre de contes únic i colpidor.

• L’autora col·labora freqüentment en nombrosos mit-
jans de comunicació.

Premi Mercè Rodoreda 2019. 
Cavalcar tota la nit és avançar a les fosques cap a unes fronteres que semblen inabastables. Cavalcar 
tota la nit és no defallir i perseguir la lluna, infatigables. Cavalcar tota la nit és no tenir por de com-
batre la foscor que portem a dins ni la que ens ve de fora. Personatges que podrien ser el teu veí, 
la teva filla, la teva verdulaire o tu mateix protagonitzen aquest recull de contes fent malabars amb 
l’amor que se’ls marceix als dits, la vida que se’ls emporta i el deure que els colga. Un debut literari 
impetuós i carregat de talent. 

•  Gurt va debutar guanyant el premi Mercè Rodoreda, 
el premi de contes més prestigiós. Ha tingut una acolli-
da entusiasta entre els lectors. 

•  «L’empoderament narratiu es va fent cada cop més 
fort i intens, fins arribar a la delícia de l’ultima peça, 
una petita joia a mig camí del somni i la realitat.» Pere 
Joan Martorell 
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A Bàrcino Maria Carme Roca Col·lecció Narrativa labutxaca

És que abans no érem així Empar Moliner Col·lecció Narrativa labutxaca

Cavalcarem tota la nit Carlota Gurt  Col·lecció Narrativa labutxaca

978-84-18572-12-8
10271420
12,5 x 19 cm / 400 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 e
PVP 9,95 e

978-84-18572-13-5
10271421
12,5 x 19 cm / 240 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 8,61 e
PVP 8,95 e

978-84-18572-09-8
10271417
12,5 x 19 cm / 192 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 8,61 e
PVP 8,95 e

Distribució 
3 de febrer de 2021

Distribució 
3 de febrer de 2021

Distribució 
10 de febrer de 2021
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Primer Premi Proa de novel·la. 
Les vides dels dos germans que protagonitzen La teva ombra transcorren en paral·lel, ara 
com dos rius, ara com dos cotxes en sentit contrari. L’estiu del 2011, en Pere, de vint-i-cinc 
anys, que viu a Barcelona amb els pares, es distreu amb la música electrònica, el projecte 
d’una pàgina web d’oci i cultura i les trobades sexuals amb la Kate, una violinista anglesa 
enigmàtica. Però no aconsegueix treure’s del cap la seva exnòvia Laura. Mentrestant, el seu 
germà gran, en Joan, un lector voraç que fa de mestre de primària, porta una vida secreta 
que l’afectarà de ple.  

La teva ombra és una novel·la ambiciosa sobre la identitat personal en els nostres dies, que 
combina de manera brillant el drama i la ironia. 

• Inaugura un guardó cridat a convertir-se en un dels premis més importants del món literari 
català, el Premi Proa de novel·la.

• Una història sobre la infidelitat i la venjança ambientada en la Barcelona del festival Sonar que 
constitueix un relat generacional molt potent. 

• «L’envit que se’ls presenta a Proa per als anys vinents serà, sens dubte, el de superar el llistó 
que ha deixat aquesta excel·lent novel·la.» J. J. Isern 

• «La teva ombra és una suma de Crim i càstig i de Cims borrascosos que es proposa reflexionar 
sobre la crisi d’identitat del segle XXI.» Anna Carreras, Núvol 

L’autèntica llibertat és la llibertat interior.
Teniu a les mans un petit gran llibre que neix del «procés», però que no parla de política. 
Gaspar Hernàndez hi explica què és, per a ell, l’autèntica llibertat: la llibertat interior. 

Basant-se en el que abans han dit grans mestres de la psicologia i l’espiritualitat —sobretot 
el català Antoni Blay Fontcuberta—, aquest llibre desmunta els obstacles que ens impe-
deixen ser lliures. Alguns d’ells són la por, la majoria de pensaments que tenim en el dia a 
dia, o el personatge que creiem que som. Aquest personatge ens fa fer tots els papers de 
l’auca, i el confonem amb la nostra vertadera identitat. 

Gaspar Hernàndez, en un to proper, a mig camí entre el del dietari i l’assaig, explica els 
passos per aconseguir «la llibertat sense límits».

«El fet revolucionari és descobrir qui som en essència. Només llavors podrem  
ser autènticament lliures». 

• Un llibre d’autoajuda sobre la llibertat interior.

• Gaspar Hernàndez i L’ofici de viure a Catalunya Ràdio són els referents sobre benestar emocio-
nal al nostre país. Té més d’un milió de descàrregues mensuals i és el programa més escoltat en 
podcast. També va fer el salt a la pantalla de TV3, amb un gran èxit d’audiència.

La teva ombra Jordi Nopca Col·lecció Narrativa labutxaca

La llibertat interior Gaspar Hernàndez Col·lecció No-ficció labutxaca
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Tots els grans amors tenen secrets.
La Mara Lincoln, aventurera incansable, organitza viatges exclusius per als seus clients. El 
Xavi Vera, arquitecte d’èxit, rep l’encàrrec de dissenyar la casa de la seva vida. La parella es 
disposa a brindar pel nou any en un hotel als Alps suïssos, amb els quatre amics de sempre. 
Tots sis riuen, juguen i són feliços, però res no és mai el que sembla. L’any que enceten pot 
canviar-ho tot. Paraules que tu entendràs és un retrat esmolat de la convivència. Una no-
vel·la que explora les relacions de parella, els secrets de cadascú i l’ús que fem de la veritat. 
Amb una combinació de tendresa i ironia, de nostàlgia i recerca constant de la bellesa, els 
personatges es mouen pels replecs de l’ànima, disposats a emocionar-nos.

Després dels èxits d’Algú com tu i Nosaltres dos, Xavier Bosch es consolida 
com el gran constructor d’intimitats de la nostra literatura.

• Xavier Bosch s’ha consolidat com un dels millors narradors en llengua catalana.

• A Paraules que tu entendràs, l’autor s’endinsa en l’amor i la intimitat per explorar els secrets 
conjugals i la infidelitat a través de tres matrimonis d’entre 40 i 50 anys.

• Un homenatge a la parella de llarga durada i a la maduresa sentimental.

• Al març es publica el nou títol de l’autor a Columna, La dona de la seva vida, i tindrà un gran 
recolzament promocional.

• Bosch va rebre el Premi Ramon Llull 2015 per Algú com tu, novel·la que ha venut més de 60.000 
exemplars.

• Paraules que tu entendràs ja va per la 3ª edició a Columna i ha venut més de 43.000 exemplars. 

Paraules que tu entendràs Xavier Bosch Col·lecció Narrativa labutxaca

Recorda:

FORMAT ESPECIAL 13 X 20,5 CM

PLA PROMOCIONAL

• Punt de venda 

- Expositor de 4 facings amb cartel·la personalitzada, carregat amb novetat i fons 

• Pla de mitjans

- Campanya publicitària a xarxes socials

• Comunicació

- Enviament d’exemplars a mitjans de comunicació

- Presència i difusió a les xarxes socials de Grup 62
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Periodista de llarga trajectòria, Xavier Bosch ha estat creador de for-
mats audiovisuals d’èxit com Alguna Pregunta Més, El món a RAC 
1 o El gran dictat. Ha estat cap de programes de RAC 1, director de 
l’Avui, del documental La fleur i dels programes Un tomb per la vida, 
Aquest any, cent! i Àgora de TV3. Articulista de Mundo Deportivo, 
actualment és membre del consell editorial de l’Ara.

CARTEL·LA EXPOSITOR 4F 
Cod. 10272885
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Un testimoni esgarrifós de les atrocitats que 
es van perpetrar a Auschwitz. L’únic llibre 
que es va escriure totalment dins del camp 
d’extermini.
L’any 1942 el metge jueu Eddy de Wind es va presentar voluntari per treballar a Wester-
bork, un camp de trànsit situat a l’est dels Països Baixos. Allà va conèixer la Friedel, una 
jove infermera, i es van enamorar i casar. El 1943 els van deportar a Auschwitz en un tren 
de mercaderies, i un cop allà els van separar: l’Eddy va anar a parar al Bloc 9 i la Friedel al 
10, on es feien els experiments mèdics.

Quan els russos van començar a apropar-se a Auschwitz, la tardor del 1944, els nazis van 
decidir fer desaparèixer els rastres dels seus actes abominables. Els presoners, la Friedel en-
tre ells, van rebre l’ordre de replegar-se cap a l’interior d’Alemanya, en el que més tard es 
coneixeria com les «marxes de la mort». L’Eddy es va amagar i es va quedar a Auschwitz, 
on va trobar un llapis i una llibreta i va començar a escriure.

Aquesta és la seva història.

• Un document històric únic i colpidor sobre l’amor, la família i la supervivència.

• Una descripció de primera mà, escrita al mateix camp, que l’autor mai va voler modificar.

• Una gran història humana que atraparà els lectors de Primo Levi, Viktor Frankl, El noi del pija-
ma de ratlles i de tota la literatura al voltant d’Auschwitz. 

Auschwitz: última parada Eddy de Wind Col·lecció  No-ficció labutxaca
Com vaig sobreviure a l’Horror (1943-1945)
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Ell era un home just, el món, no. 
Un thriller impactant.
Premi Planeta 2019
Un crim terrible sacseja la tranquil·la comarca de la Terra Alta: els propietaris de la seva em-
presa més gran, Gràfiques Adell, apareixen assassinats després d’haver estat sotmesos a 
tortures terribles. Del cas se n’encarrega Melcior Marín, un jove policia i lector voraç arribat 
de Barcelona quatre anys enrere, amb un passat fosc a l’esquena que l’ha convertit en una 
llegenda al cos i que creu haver enterrat sota una vida feliç com a marit de la bibliotecària 
del poble i pare d’una nena anomenada Cosette, igual que la filla de Jean Valjean, el pro-
tagonista de la seva novel·la preferida: Els miserables.

Partint d’aquest esdeveniment, a través d’una narració trepidant i plena de personatges 
memorables, la novel·la es converteix en una reflexió lúcida sobre el valor de la llei, la pos-
sibilitat de la justícia i la legitimitat de la venjança, però sobretot en l’epopeia d’un home 
a la recerca seu lloc al món.

• Guanyadora del Premi Planeta 2019.

• Publicació al març del nou títol de Javier Cercas protagonitzat també per Melcior Marín a Tus-
quets.

• La novel·la se situa a l’actualitat de Catalunya i Espanya amb l’escenari del Procés de fons.

• Gràcies a la seva exitosa novel·la Soldats de Salamina, Javier Cerca es va convertir en un dels 
autors espanyols més reconeguts i llegits del país. També és un dels escriptors més traduïts: 
s’ha publicat a més de vint països i en més de trenta idiomes, rebent molt bones crítiques.

Terra Alta Javier Cercas Col·lecció  Narrativa labutxaca
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