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Vigila què
desitges
perquè ho pots
aconseguir.

8 432715 130062

Swing
Una novel·la basada
en la història real del
músic Enric Torres.
La primera meitat
del segle XX: del
somni a la tragèdia.

Escrivim el futur
en tinta lila
Un llibre colpidor
i necessari sobre
la tasca de Forcadell a
les presons defensant
els drets de les dones.

Uep! Les meves
aventures
al camp
Uep! El meu primer
llibre de les meves
aventures al camp.

BNunperun

FICCIÓ
Autobiograﬁa autoritzada

Neus Canyelles

Col·lecció Narrativa

4

Empúries

Autobiograﬁa literària d’una vida corrent i alhora
extraordinària.
La narradora fa una immersió en la seva vida des del present, des del Cafè de l’Òpera de la Rambla
barcelonina on veu cada dia una dona gran i solitària en qui potser projecta el seu futur. Aleshores la
novel·la recupera la memòria de la seva infantesa feliç: els estius a la Serra de Tramuntana i els hiverns a
Palma, jugant a aprendre i a descobrir el món amb la germana i les amigues, en una Mallorca que és un
refugi agradable. S’hi intercalen breus episodis punyents d’una relació sentimental amb un músic casat,
que deixen un dolor profund i secret a la jove enamorada, com una anticipació del període que succeirà
la feliç infantesa. Neus Canyelles fa el relat lúcid d’unes expectatives truncades, amb calidesa i una ironia
salvadora.
• Aquesta novel·la ha de representar la consolidació deﬁnitiva de Neus Canyelles entre el públic. Una lectura
ﬁníssima, càlida i emotiva d’una autora única.
• Les millors vacances de la meva vida va despertar
grans complicitats entre les escriptores de les noves
generacions.
• Neus Canyelles és una de les veus més sòlides del panorama literari català.

Mariona

Pilar Rahola

Distribució
3 de març de 2021

Col·lecció Clàssica

978-84-17879-85-3
10274401
20 x 13,5 cm / 160 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 15,87 €
PVP 16,50 €

Columna

Recuperem el llibre que va consolidar Pilar Rahola
com a autora novel·lista. Amb més de 25.000
exemplars venuts.
Catalunya viu l’esclat d’uns anys decisius... El 1824, a la vila de Gràcia, la jove Mariona està a punt de
casar-se. La vida, humil i senzilla, li somriu. Però els anys que es preparen són els d’un segle convuls. Al
voltant d’ella, del seu home i els ﬁlls i nets, en la seva lluita per la supervivència, el remolí de la història hi
vessarà revoltes i repressions, la dramàtica industrialització del país i la primera vaga general, les llavors
del republicanisme, la maçoneria i la Renaixença. I sempre amb l’amenaça latent de les lleves, les temudes lleves que s’enduen els ﬁlls a morir lluny. El país canvia i la Mariona —la seva consciència de dona i
ciutadana—, també. De la mà de la Mariona i la seva revolta vital, Pilar Rahola ens descobreix un segle
abrandat i turbulent.
• Aquesta és la segona novel·la de Pilar Rahola, que va
signiﬁcar la seva consagració com a novel·lista i també
com a escriptora d’èxit amb més de 25.000 exemplars
venuts.
• Els lectors que ha anat guanyant amb els anys són el
públic perfecte per a aquesta novel·la que enamora.

Distribució
3 de març de 2021

Col·lecció Clàssica

Premi Ramon Llull 2021

978-84-664-2763-0
10273754
15 x 23 cm / 288 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 19,23 €
PVP 20 €

Columna

Premi Ramon Llull 2021.

Premi
Ramon Llull
2021

• El Premi Ramon Llull és un dels premis més ben dotats
de les lletres catalanes amb 60.000 euros.
• És una marca entre lectors i llibreters.
• L’èxit de vendes dels últims anys l’avalen
RECORDA...

Tota una vida per recordar
ISBN: 978-84-664-2632-9
Codi: 10256341
21,06 / 21,90 €

Distribució
3 de març de 2021

978-84-664-2764-7
10273755
15 x 23 cm
Tapa dura amb sobrecoberta

BNunperun

FICCIÓ
Swing. Allà on la vida venç

Rafael Vallbona

Col·lecció El Balancí

5

Edicions 62

Una novel·la basada en la història real
del músic Enric Torres. La primera meitat del
segle XX: del somni a la tragèdia.
Una novel·la que ens marca el ritme de tota una època a través de la història d’un home que
creu que la música ajudarà a fer un món millor.
Als anys vint del segle XX, Enric Torres, ﬁll d’una família d’empresaris de Palafrugell, és captivat pel ritme vital i lliure del jazz. Amb els amics, funda una jazz-band que obté gran èxit a
Catalunya. Quan la banda es dissol, l’Enric marxa a Londres i a Nova York, on aferma la seva
idea que la música ajudarà a fer un món millor. De tornada a la Barcelona revolucionària dels
anys de la guerra civil, descobreix que el món que va somiar s’ha ensorrat sense remei. Quan
uns milicians feixistes italians l’arresten, ja no queda ni rastre d’aquella il·lusió i esperança
d’un món millor.
El somni d’un músic que entre el casino de Palafrugell, Harlem i el Paral·lel haurà d’afrontar
una realitat cruel. Un autèntic musical.
• En la línia de La casa de la frontera, una visió inèdita de la història a través de la microhistòria
íntima i apassionant de la vida del músic Enric Torres, un palafrugellenc amant del jazz.
• Dels feliços anys 20 als tràgics 40: una història sobre la construcció d’un món nou i just, i la
derrota d’aquest somni per les ideologies més reaccionàries; el mateix que està passant avui
amb l’extrema dreta arreu del món.
• Una novel·la coral per a amants de la història i de la música, a la qual incorporarem una llista
de spotify.
RECORDA...
Distribució
10 de març de 2021

978-84-297-7913-4
10271140
15 x 23 cm / 272 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 18,75 €
PVP 19,50 €

Les quatre amigues

La casa de la frontera
ISBN: 978-84-297-7613-3
Codi: 10187798
19,71 / 20,50 €

Carmen Korn

Col·lecció Clàssica

Un any a la Cerdanya
ISBN: 978-84-297-7785-7
Codi: 10242791
17,21 / 17,90 €

Columna

La brillant conclusió de la trilogia d’èxit
internacional Filles d’una nova era. La saga
que ha emocionat més de 1.500.000 lectors.
La Henny Unger celebra el seu aniversari, té setanta anys. És tan antiga com el segle. A la
festa, al seu costat, hi ha les seves amigues: la Käthe, la Lina i la Ida. Però el seu cercle íntim
fa molt de temps que es va expandir. Les quatre amigues van ser mares i ara són àvies. La
neta de la Henny, la Katja, somia amb viatjar pel món com a reportera fotogràﬁca; la ﬁlla
de la Ida, la Florentine, torna a Hamburg amb una sorpresa. I la Ruth, la ﬁlla adoptiva de la
Käthe, forma part de l’aliança d’amistat que les uneix a totes. Perquè la propera generació
continua la tradició: comparteixen felicitat i patiment, els petits i els grans moments.
Des de la caiguda d’Alemanya ﬁns a la reuniﬁcació, i ﬁns al canvi de mil·lenni, utilitzant les
quatre famílies d’Uhlenhorst, la Carmen Korn explica tot un segle d’història en una trilogia
que emociona inﬁnitat de lectors.
• Un èxit comercial inesperat que s’ha cuinat a foc lent gràcies al boca-orella. Amb els tres
volums al carrer, porta venuts més d’un milió i mig d’exemplars i més de 60 setmanes a la
llista dels més venuts.
• Una saga femenina amb el marc de les guerres mundials de fons.
• Una novel·la coral, un best-seller d’estil clàssic i de lectura àgil i entretinguda.
RECORDA...

Distribució
10 de març de 2021

978-84-664-2761-6
10273752
15 x 23 cm / 544 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 21,06 €
PVP 21,90 €

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

Temps de dones
ISBN: 978-84-664-2726-5
Codi: 10267211
21,06 / 21,90 €

BNunperun

FICCIÓ
L’anomalia

Hervé Le Tellier

Col·lecció El Balancí

6

Edicions 62

La novel·la revelació de les lletres franceses.
Premi Goncourt 2020.
El 10 de març de 2021 els 243 passatgers d’un avió procedent de París aterren a Nova York
després de travessar una tempesta terrible durant el vol. Ja a terra, cada un segueix amb la
seva vida. Tres mesos més tard, contra tota lògica, un avió idèntic, amb els mateixos passatgers i el mateix equip de vol, apareix en el cel de Nova York. Ningú s’explica aquest fenomen
increïble que obliga les autoritats a activar el protocol de seguretat i desfermarà una crisi
política, mediàtica i cientíﬁca de conseqüències desconegudes i durant la qual cada un dels
viatgers haurà d’encarar-se amb una versió exacta, tot i que diferent, d’ells mateixos. Una
novel·la virtuosa en la qual la lògica es fon amb l’impossible.
• La novel·la guanyadora del Premi Goncourt 2020, i ﬁnalista del Prix Renaudot, Prix Médicis,
Prix Décembre i Prix Wepler!
• Entreteniment de qualitat: el fenomen de les lletres franceses que conquereix el món: drets
venuts en 20 territoris i ja s’han venut els drets per fer-ne una sèrie.
• Una novel·la absorbent, trepidant, intel·ligent, i amb un punt d’humor.
• Una novel·la absolutament original: Le Tellier juga amb les regles del thriller i de la ciència
ﬁcció per parlar sobre el tema del doble, i els personatges hauran de triar si volen o no reinventar les seves vides, el seu futur i les seves relacions.

COBERTA PROVISIONAL
Distribució
7 d’abril de 2021

978-84-297-7944-8
10274599
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
Preu 19,13 €
PVP 19,90 €

Planimetria d’una família feliç

Lia Piano

Col·lecció Narrativa

Empúries

Lia Piano, ﬁlla del gran arquitecte italià Renzo
Piano, novel·la una infància màgica en la línia
de La meva família i altres animals, de Gerald
Durrell.
Amb el punt de partida del trasllat de la família (la nena, els dos germans i els pares), després
d’anys de voltar per Europa, a una gran casa amb jardí a Gènova que segons l’autora és
l’únic personatge “plenament real”, la ﬁlla narradora plasma la vida dels anys d’infantesa en
aquella casa en un relat deliciós, tendre, ple d’un humor al límit del surrealisme. Una novel·la
breu, amb un estil plenament literari, ric, que no es contradiu amb la frescor del text i un
ritme imparable. Amb personatges fantàstics i segones i terceres lectures sobre l’educació, la
llibertat dels infants i, en resum, una visió pletòrica d’un paradís –la infantesa– que en aquest
cas no és perdut perquè es conserva amb tota la seva vida en aquest llibre.
• Una novel·la que uneix meravellosament lleugeresa i qualitat literària.
• Escenari i personatges encantadors, una lectura optimista i feliç.
• Una ﬁcció que permet reﬂexionar sobre l’educació, l’aprenentatge de la llibertat i la creativitat. El respecte i l’amor pels animals.
• Amb una traducció aﬁnadíssima de Pau Vidal.

COBERTA EN PREPARACIÓ
Distribució
31 de març de 2021

978-84-17879-86-0
10274402
13 x 20,5 cm / 160 pp
Rústica amb solapes
Preu 17,79 €
PVP 18,50 €

BNunperun

FICCIÓ
1794. El foc i el minotaure

Niklas Natt och Dag

Col·lecció A Tot Vent

7

Edicions 62

L’esperat segon lliurament de la trilogia negra
històrica que ens submergeix en l’Estocolm
del segle XVIII.
1794. Una mare plora la seva ﬁlla, assassinada la nit de noces. Ningú no fa cas de les seves
sospites, i ella demana ajuda a l’únic que li queda: un vigilant d’un sol braç que enyora el seu
amic mort. Mentrestant, en un hospital als afores d’Estocolm, un jove aristòcrata agonitza
mentre se l’acusa d’un crim horrible. A 1794, el lector es retroba amb Mickel Cardell, Anna
Stina Knapp i el món bulliciós i corromput de ﬁnal de segle XVIII. Estocolm està a punt de
veure els seus dies més negres quan el vernís salta i l’esplendor d’antany dona pas a la foscor
que s’amaga en cada racó i esquerda de la ciutat.
• Continuem amb la publicació d’una trilogia d’èxit que renova tant la novel·la negra escandinava com el thriller històric.
• 1793 ha estat un èxit al nostre país i 1794 ja és número 1 a Suècia i Alemanya, venut a 25
llengües.
• Comparada amb El nom de la rosa i El perfum, o amb la sèrie True Detective.
• Personatges carismàtics i molt potents. Ambientació extraordinàriament rica i convincent.
RECORDA...

«Poques novel·les presenten un equilibri tan
perfecte entre forma i fons com aquesta opera
prima». Álvaro Colomer. Culturas /La Vanguardia
Distribució
3 de març de 2021

978-84-7588-877-4
10274398
15 x 23 cm / 464 pp
Rústica amb solapes
Preu 19,23 €
PVP 20 €

La xarxa de protecció

1793. El llop i el vigilant
ISBN: 978-84-7588-807-1
Codi: 10249058
19,23 / 20 €

Andrea Camilleri

Col·lecció El Balancí

Edicions 62

Un nou cas del famós i enyorat comissari
sicilià Salvo Montalbano.
Com si hagués volgut tornar als inicis d’El gos de terracota, el crim que haurà d’investigar
el comissari Montalbano en aquest episodi es remunta a molts anys enrere, i a sobre l’única
pista de què disposa és un pany de paret blanca ﬁlmat amb una vella súper-8.
Molt més modernes, en canvi, són les càmeres del rodatge d’un serial suec que, casualitats
del destí, ha pres com a plató la Vigata dels anys 50. L’emmascarament i ocupació dels carrers trastorna el pobre comissari, que opta per la fugida, sempre fallida, cap a la Livia i les
xarxes socials d’on neix un delicte desconcertant: un escamot suposadament terrorista ha
assaltat l’escola de la vila per venjar-se d’una colla de nanos... de tretze anys. És el món a
l’inrevés.
• Un nou cas del cicle Montalbano, les més llegides de la narrativa negra en català amb un cas
ben actual.
• Una lectura molt recomanable, divertida i distreta.
• Les traduccions de Camilleri al català de Pau Vidal, elogiades per l’autor mateix com les
millors de totes les seves al món, reprodueixen la gràcia i la frescor dels diàlegs i els jocs de
paraules de l’original italià.
RECORDA...

Distribució
24 de març de 2021

978-84-297-7942-4
10274390
15 x 23 cm / 240 pp
Rústica amb solapes

L’altre cap del ﬁl
ISBN: 978-84-297-7848-9
Codi: 10257025
17,31 / 18 €

BNunperun

FICCIÓ
Una rosa sola

Muriel Barbery

Col·lecció El Balancí

8

Edicions 62

La nova novel·la de Muriel Barbery, una
història de sentiments ambientada al Japó.
La Rose tot just acaba de fer quaranta anys, quan rep una trucada d’un advocat que li demana que viatgi ﬁns a Tòquio per assistir a la lectura del testament del seu pare, a qui ella
en realitat mai ha conegut.
Per primer cop a la vida, doncs, es troba al Japó, on Paul, l’antic assistent del pare, l’espera.
A mesura que la Rose coneix els costums i els amics del seu pare –un poeta, una velleta encantadora, un xofer– comença a acceptar la seva ﬁns ara desconeguda identitat japonesa i a
poc a poc aconsegueix trencar la barrera emocional provocada per l’abandonament del pare
durant la infantesa, quel’havia bloquejat.
• Muriel Barbey és l’autora del best-seller L’ELEGÀNCIA DE L’ERIÇÓ, amb 30.500 exemplars
venuts en català només a llibreries i milions i milions a tot el món.
• Una novel·la de sentiments i emocions, que confronta el lector a mirar a l’interior d’un mateix.
• Traducció de Marta Marfany.
RECORDA...

COBERTA PROVISIONAL
Distribució
3 de març de 2021

978-84-297-7939-4
10274387
15 x 23 cm / 176 pp
Rústica amb solapes
Preu 17,79 €
PVP 18,50 €

El Mestre i la Margarita

Un pais estrany
ISBN: 978-84-297-7783-3
Codi: 10242789
19,13 / 19,90 €

Mikhaïl Bulgákov

Col·lecció A Tot Vent

Proa

Vint anys després de la seva darrera
publicació, el clàssic modern rus més mític i
divertit, traduït de nou per Xènia Dyakonova.
El diable i el seu sèquit es presenten al Moscou dels anys 30, on sembren el caos enmig d’una
societat sufocada pel burocràtic ordre social i s’impliquen en la història d’amor del Mestre,
un escriptor castigat pel règim, i la seva amant Margarita. Una obra veritablement única, la
barreja d’elements sobrenaturals, comèdia negra satírica i ﬁlosoﬁa conﬂueix en un gènere
prop. Aquesta és l’obra mestra de l’escriptor rus Mikhaïl Bulgàkov. Sotmès a l’ostracisme i la
censura continuada per part del règim de Stalin, l’autor va escriure i reescriure al llarg de 30
anys aquesta sàtira que, tot i publicar-se pòstumament el 1967 i primer en versions censurades, s’ha convertit en un clàssic de la literatura russa del segle XX.
• Amb un epíleg i nova traducció de Xènia Dyakonova.
• Un obra esbojarrada i divertida, amb inesgotables sorpreses i interpretacions.
• Una ﬁta de la literatura universal que ha entusiasmat per igual escriptors, músics, artistes,
crítics...
• El llibre forma part del projecte de recuperació de clàssics dins el segell de Proa.

Distribució
1 de març de 2021

978-84-7588-878-1
10274399
13 x 20,5 cm / 480 pp
Cartoné
Preu 22,02 €
PVP 22,90 €

BNunperun

FICCIÓ
Que Al·là em perdoni

Laila Karrouch

Col·lecció Clàssica

9

Columna

Una història d’amor impossible entre una
musulmana i un ateu, que els durà al límit de
les seves creences.
La Samira és una noia musulmana que va arribar a Catalunya de petiteta amb la seva família. El seu pare, un home profundament creient i de ment oberta, la volia allunyar de les
tradicions massa rígides per a les dones del Marroc. Ara la Samira s’ha fet gran, i viu la seva
fe de manera intensa i íntima, és una noia alegre i estudiosa que comença el primer any de
carrera. El que ella no s’imaginava és que coneixeria en Jordi i la seva vida faria un tomb. En
Jordi és un noi fantàstic que s’enamora d’ella, però els límits entre religions es fan presents,
per a la Laila és impossible estar amb un ateu sense ferir la seva família, tem ser repudiada
i no poder mantenir el contacte amb els seus. Per a l’entorn d’en Jordi és impensable que
estigui amb una noia que porta un mocador al cap. Tots dos hauran d’afrontar la realitat dels
seus sentiments i prendre decisions que seran irreversibles.
• Una novel·la que explora un dilema moral molt important i que és la primera a fer-ho: què
passa quan una musulmana i un ateu s’enamoren?
• Tot i que la comunitat musulmana viu entre nosaltres, és encara una gran desconeguda.
• La Laila Karrouch és una autora que ja ha tingut èxit prèviament i que aquesta vegada explica una història d’amor molt emotiva i que enganxa com si fos un fulletó.
RECORDA...

Distribució
3 de març de 2021

978-84-664-2765-4
10273756
15 x 23 cm / 264 pp
Rústica amb solapes
Preu 17,21 €
PVP 17,90 €
De Nador a Vic
ISBN: 978-84-9932-049-6
Codi: 174500
9,57 / 9,95 €

Fúria

Tracy Wolff

Petjades de Nador
ISBN: 978-84-664-1656-6
Codi: 383382
17,31 / 18 €

Col·lecció Clàssica

Columna

El segon lliurament de la sèrie CRAVE
que obsessiona els adolescents.
He tornat a l’Institut Katmere, però em sento estranya, em turmenten coses que no recordo
haver viscut, i segueixo lluitant per comprendre qui, o què soc realment. Quan començo
a sentir-me segura de nou, en Hudson reapareix amb les seves idees de venjança, insisteix
que hi ha secrets que no conec, secrets que poden obrir una bretxa entre en Jaxon i jo per
sempre. Però enemics molt pitjors ens estan esperant...
Amb el Cercle atrapat en una jugada de poder i la Cort de Vampirs tractant d’arrossegar-me
cap al seu món, l’únic que tots tenim clar és que deixar Katmere signiﬁcaria la meva mort
segura. He de lluitar, no només per la meva vida, sinó per la de tots. Només sé que salvar les
persones que estimo requerirà sacriﬁci. Potser més del que puc donar.
• Anhel, el primer lliurament de la sèrie, ha generat bones crítiques entre els lectors adolescents.
• Una sèrie de vampirs que ja arrasa als Estats Units. Els lectors americans ja l’han batejat com
el nou Crepuscle.
• Els drets cinematogràﬁcs s’han venut a UNIVERSAL. S’està treballant perquè sigui un fenomen internacional.
• Els vampirs tornen a estar de moda, hi ha diverses sèries d’èxit a Netﬂix.
RECORDA...

Distribució
17 de març de 2021

978-84-664-2759-3
10273750
15 x 23 cm / 736 pp
Rústica amb solapes
Preu 17,79 €
PVP 18,50 €

Anhel
ISBN: 978-84-664-2715-9
Codi: 10265908
17,79 / 18,50 €

BNunperun I 10
El petit ikigai

Francesc Miralles i Héctor García

Col·lecció No ﬁcció

Fanbooks

Ikigai per a principiants!
Segons els japonesos, tothom té un ikigai, un motiu per existir. Algunes persones l’han trobat
i en són conscients; d’altres el porten a dins, però encara l’estan buscant. Aquest és un dels
secrets per a una vida llarga, jove i feliç com la que tenen els habitants d’Okinawa, l’illa més
longeva del món. Aquesta és l’edició per a joves, il·lustrada. Els secrets del Japó perquè els
joves creixin feliços. És una guia pràctica per descobrir i desenvolupar el propi talent i el propòsit vital i trobar el secret de la felicitat.

•

Francesc Miralles i Héctor García van ser pioners al parlar del concepte Ikigai al nostre
país. El seu primer títol sobre el tema porta més de 40.000 exemplars venuts i ha estat
traduït a 45 idiomes.

• En

aquest nou títol, els autors proposen una guia pràctica perquè les noves generacions
trobin el seu ikigai, és a dir, el secret per créixer feliç.

• Edició

Distribució
03 de març de 2021

amb belles il·lustracions en color.

978-84-18327-37-7
10272672
13 x 19,5 cm / 192 pàg.
Tapa dura
Preu 14,33 €
PVP 14,90 €

L’estranya desaparició
d’en Maxwell Beckett

Lisa Thompson

Col·lecció Ficció

Fanbooks

Compte amb el que desitges, perquè potser
es fa realitat! Torna Lisa Thompson amb una
novel·la que conjuga tendresa i misteri.
En Maxwell té onze anys i sempre es ﬁca en embolics. Quan vagareja pel barri amb el seu gos
Monster, a qui va salvar de morir atropellat quan era un cadell, tots els veïns el consideren una
nosa. Però durant una de les seves visites pel veïnat succeeix una cosa sorprenent: descobreix
un misteriós gabinet de curiositats i de sobte ell mateix és “esborrat” de la seva vida, com si
mai no hagués existit! Què ha passat?

• Lisa Thompson és una autora molt consolidada en el món editorial.

RECORDA

• L’imprevist

cas del noi a la peixera va tenir una molt bona acollida
i s’ha reeditat diverses vegades en català.

• L’autora

torna a conjugar misteri, humor i tendresa en una història
que parla de família, amistat i de com trobar el teu lloc en el món.

Distribució
31 de març de 2021

0DUFŹ)DQERRNLQGG

978-84-18327-36-0
10272670
14 x 21,5 cm / 256 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 14,33 €
PVP 14,90 €

L’imprevist cas
del noi a la peixera
978-84-16716-37-1
10184265
14,90 €



Sobre el dol
Un nou assaig de l’aclamada autora
Chimamanda Ngozi Adichie, una de les veus
més rellevants de la literatura actual

Arran de la pèrdua del seu p
pare,
are,
ar
e,
Chimamanda Ngozi Adichie ha
escrit un text lúcid i sincer que
ue
ha volgut compartir amb totss
oll és
els seus lectors. Sobre el dol
un recull de reﬂexions al voltant
ant
de la pèrdua, l’absència i el
pas del temps.

Col·lecció: No ficció
ISBN: 978-84-18327-39-1
Codi: 0010272781
Format: 11,5 x 18 cm
Pàgines: 64
Distribució: 31/03/2021
Preu: 5,67 € / 5,90 €
Expositor
EXPOSITOR CHIMAMANDA 2021
8432715129530
10274614

CODI

EAN

Titol

Exemplars
ars

10257053

9788417515829

Chimamanda: Recopilatori

5

10210627

9788416716821

Sobre el perill dels tòpics

4

10179103

9788416716272

Estim.Ijawele.Manif.femin

3

10272781

9788418327391

Sobre el dol

8
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Tothom hauria
de ser feminista

Estimada Ijeawele:
Manifest feminista
en quinze consells

Sobre el perill
dels tòpics

ISBN: 978-84-16297-89-4
4
Codi: 10139505
4,90 €

ISBN: 978-84-16716-27-2
2
Codi: 10179103
5,90 €

ISBN: 978-84-16716-82-1
Codi: 10210627
4,90 €

Chimamanda Ngozi Adichie és una de les escriptores més reconegudes del panorama literari actual.
Els seus assaigs (Tothom hauria de ser feminista, Estimada Ijeawele: Manifest
feminista en quinze consells i Sobre el perill dels tòpics) l’han catapultat a la fama
al nostre país i arreu del món.
El seu llenguatge, directe, concís i planer, fa que les seves lectures siguin àgils i
a la vegada generin debat i diàleg.

BNunperun I 12
Donar-se un temps (i altres mentides)

Dani de la Orden

Col·lecció Ficció

Fanbooks

Una comèdia romàntica de cine! El debut
literari de Dani de la Orden, el director de
cinema del moment.
El David és un apassionat del cinema, ha estudiat guió i està escrivint la seva primera comèdia
romàntica. Se sent més viu que mai. Però s’adona que porta un temps estancat en una relació
que mai ha cuidat del tot. El dia que decideix deixar la seva nòvia Sara, serà ella qui ﬁnalment
el deixarà en veure que pateix la tipiquíssima síndrome de Peter Pan. A partir d’aquí, comença
la nova etapa de solter del protagonista, on els embolics amb noies més madures i llestes que
ell el fan adonar que en realitat està enamorat de la idea d’estar enamorat, i que això d’estar
solter és més difícil del que es pensava. A més, regenta el darrer videoclub de Barcelona, el
qual, previsiblement en hores baixes, haurà de revifar com sigui. Una novel·la actual plena
de referents cinematogràﬁcs, un sentit de l’humor delirant i que atraparà el lector ﬁns a la
darrera pàgina.

• Dani

Distribució
10 de març de 2021

978-84-18327-33-9
10270015
13,5 x 21cm / 240 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 15,34 €
PVP 15,95 €

Janowitz

de la Orden (Barcelona, 1989) és un dels guionistes i directors de cinema més rellevants del panorama català i espanyol. Ha estat director de les pel·lícules Barcelona, nit
d’estiu i la seva continuació Barcelona, nit d’hivern i també de la sèrie d’èxit de Netﬂix
Élite, entre molts altres treballs.

• Donar-se

un temps (i altres mentides) és la seva primera novel·la. Per ﬁ duu a terme un
dels projectes més personals i que més il·lusió li ha fet com a creador: escriure un llibre.

• La novel·la és una comèdia romàntica crossover molt personal i intel·ligent, on l’amor pel

cinema és gairebé un personatge més.

Salvador Macip
i Ricard Ruiz Garzón

Col·lecció Ficció

Fanbooks

Una novel·la on res és el que sembla, única
i trepidant, amb el segell inconfusible dels
autors, Macip Garzón.
Janowitz és un lloc diferent al nostre món, on conviuen persones com nosaltres i criatures
estranyes, i ara està en perill. Una batalla entre faccions contràries s’està produint, i si no s’hi
posa remei deixarà d’existir. Assistim a batalles entre exèrcits, manifestacions de ciutadans de
signe contrari, premonicions d’oracles, forces obscures que intervenen i diàlegs esfereïdors
entre els personatges. Però... on som realment...?

• Macip Garzón és el pseudònim literari dels dos escriptors catalans Salvador Macip i Ricard

Ruiz Garzón, tots dos molt coneguts en l’àmbit de la literatura del nostre país. La primera
novel·la escrita per aquest binomi va ser Herba negra, guanyadora del Premi Ramon
Muntaner 2016, de la qual s’han fet tres edicions.
• Salvador

Macip (Blanes, 1970) és metge, investigador i escriptor. Actualment dirigeix el
departament de Biologia Molecular i Cel·lular a la Universitat de Leicester (Regne Unit).
Ha publicat diverses novel·les per a adults i joves, a més de llibres divulgació cientíﬁca, i
ha rebut diversos premis.

•
Distribució
10 de març de 2021

0DUFŹ)DQERRNLQGG

978-84-18327-38-4
10272780
14 x 21,5 cm / 300 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 13,41 €
PVP 13,95 €

Ricard Ruiz Garzón (Barcelona, 1973) és escriptor, columnista i professor a l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i al Màster d’Edició de la UPF. Especialitzat en narrativa juvenil i de gènere, ha exercit com a periodista i crític durant vint anys a diversos
mitjans com TV3, BTV, El País, El Periódico i la Cadena SER, entre d’altres.
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NO FICCIÓ
Tenir sort a la vida depèn de tu

Xènia Vives

Col·lecció No Ficció
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Columna

Descobreix el mètode Happy-Go-Lucky!
Happy-Go-Lucky és una expressió anglosaxona que signiﬁca «a les persones felices els surten
bé les coses». Aquestes persones afortunades tenen unes bateries d’energia positiva inesgotables, perquè no fan dependre el seu benestar dels altres o dels esdeveniments externs.
Apliquen una ﬁlosoﬁa que, per primera vegada, es revela en un llibre escrit per poder viure i
gaudir com elles.
Una guia per abandonar els mals hàbits emocionals i començar a tenir sort a la vida, perquè a
les persones felices les coses els surten bé.
• Un llibre inspiracional que combina diverses ﬁlosoﬁes: teoria Happy-Go-Lucky amb el saber
de la Xina, on l’autora ha viscut durant anys.
• Una autora amb molta projecció mediàtica i molt de potencial personal. Ja té emparaulades
entrevistes a la televisió i a la ràdio i es dedicarà a fer xerrades arreu.
• La nova guru de l’autoajuda catalana.
• El llibre dona molts consells de com aconseguir sortir de l’actitud vital negativa que porta
tants problemes, i ho fa de manera senzilla i clara, perquè tothom hi pugui entrar.

Distribució
24 de març de 2021

978-84-664-2751-7
10272390
15 x 23 cm / 208 pp
Rústica amb solapes
Preu 17,21 €
PVP 17,90 €

L’emergència climàtica a Catalunya. Santiago Vilanova
Revolució o col·lapse

Col·lecció Llibres a l’abast

Edicions 62

L’emergència climàtica: Catalunya en perill.
Un assaig divulgatiu i militant que apel·la a la consciència crítica del lector sobre un dels temes més importants del present i del futur, el canvi climàtic, centrat en l’estat de la qüestió a
Catalunya.
D’acord amb les dades dels sectors cientíﬁcs catalans i amb els símptomes actuals, Catalunya
s’encamina cap al col·lapse ecològic. Les pròximes dècades molts sectors i ecosistemes del nostre territori tindran greus diﬁcultats a causa d’un clima més càlid, més sec, amb més fenòmens
extrems i en un entorn sotmès a una forta pressió sobre els recursos hídrics, un litoral molt
artiﬁcialitzat i una agricultura abocada en l’alimentació animal i amb escassa autosuﬁciència
productiva.
La crisi del coronavirus, en canvi, ha provocat una disminució espectacular de la contaminació i
el que hem viscut podria ser un assaig del que caldrà fer per mitigar el canvi climàtic.
• L’emergència climàtica és el problema actual més greu a tot el món: aquest assaig mostra la
seva incidència a Catalunya.
• La crisi de la covid-19 ha posat de manifest que cal repensar el model productiu del nostre
país.
• Un llibre imprescindible per combatre la desinformació que patim sobre el canvi climàtic a
Catalunya.
• L’autor és de les veus més reconegudes en temes mediambientals.

Distribució
17 de març de 2021

978-84-297-7941-7
10274389
15 x 23 cm / 256 pp
Rústica amb solapes
Preu 18,27 €
PVP 19 €

BNunperun

NO FICCIÓ
Els miratges de la certesa

Siri Hustvedt

Col·lecció Llibres a l’abast

16

Edicions 62

Què es la ment i com es relaciona amb el
nostre cos? La síntesi del pensament de Siri
Hustvedt
¿Som com som gràcies als gens o a causa de l’entorn i l’educació? ¿Existeix un món objectiu,
mesurable i que es pugui entendre, o depenem de la subjectivitat dels sentits?¿On està la
ment i quina relació te amb el cos i la resta d’òrgans?
A Els miratges de la certesa, la novel·lista, feminista i acadèmica Siri Hustvedt fa un recorregut per les troballes cientíﬁques i els corrents ﬁlosòﬁcs que han marcat més la història de la
humanitat. Centra la seva brillant i crítica capacitat d’anàlisi en els problemes metafísics de
la neuropsicologia, i exposa com el vell dilema de la relació entre el cos i la ment continua
sense resoldre’s, i malgrat això, ha modelat, i, sovint, distorsionat i confós el pensament
contemporani en disciplines tan variades com la neurociència, la psiquiatria, la genètica, la
intel·ligència artiﬁcial i la psicologia evolutiva.
• Una nova lectura, des del punt de vista femení, d’un debat antic: la relació entre la ment i el
cos. Un assaig apassionant.
• Prix européen de l’essai Charles Veillon, un premi important de
RECORDA...
l’àmbit cientíﬁc que es concedeix des del 1975.
• «Siri Hustvedt aconsegueix que la relació entre ment i cos ens
sorprengui encara més.»
Oliver Sacks
• Traducció d’Ernest Riera
Distribució
10 de març de 2021

978-84-297-7912-7
10271139
15 x 23 cm / 256 pp
Rústica amb solapes
Preu 20,67 €
PVP 21,50 €

Com TV3 no hi ha(via) res

La dona tremolosa
ISBN: 978-84-297-7859-5
Codi: 10259194
17,79 / 18,50 €

Salvador Alsius

Col·lecció Visions

Pòrtic

Les memòries dels inicis de TV3, una televisió
diferent.
La televisió catalana té en Salvador Alsius un dels rostres de més experiència i popularitat.
Com TV3 no hi ha(via) res fa un exercici de memòria de la creació i consolidació de TV3, revisa el panorama audiovisual dels últims quaranta anys i fa unes propostes de futur sobre la
televisió pública catalana. El llibre recull el clima humà, les decisions, els dubtes, els encerts,
els errors i, en deﬁnitiva, l’entusiasme creatiu que va fer possible l’èxit de TV3 en un context
de bloqueig hostil. El perﬁl dels protagonistes i les anècdotes més inesperades permeten reviure i entendre un projecte d’èxit que ha marcat tants ciutadans. Al seu dia, TV3 va renovar
la televisió d’Espanya, després ho van fer les privades i ara són les noves tecnologies les que
estan canviant el panorama d’una manera que Alsius analitza amb lucidesa.
• Les memòries més ben informades i interessants dels inicis de TV3.
• Salvador Alsius revela decisions tan audaces com controvertides i anècdotes xocants amb un
somriure intel·ligent.
• El factor humà hi té un paper rellevant, des dels companys periodistes que aleshores començaven ﬁns al director Alfons Quintà.
• La mirada d’Alsius és àmplia, global i, quan convé, crítica. Es va incorporar al projecte de TV3
l’any 1983, on va dirigir i presentar els Telenotícies durant 10 anys.
• Les reﬂexions sobre el present i el futur del mitjà televisiu tenen un gran interès.

Distribució
17 de març de 2021

978-84-9809-491-6
10274400
14 x 21,5 cm / 288 pp
Rústica amb solapes
Preu 17,31 €
PVP 18 €

BNunperun

NO FICCIÓ
Les meves millors receptes

Rafuel

Col·lecció Fora de col·lecció

17

Columna

El llibre de receptes del cuiner més famós
d’Instagram, amb més de 500.000 seguidors.
Rafael Antonín, @rafuel55, cansat de que les ﬁlles no es presentessin a taula al primer crit,
va decidir convocar-les mitjançant les xarxes socials. Les noies van comparèixer a l’acte, però
no només això, sinó que l’anunci va cridar l’atenció dels seus contactes. Així va ser com a
aquest cuiner apassionat, fet a sí mateix, va descobrir el poder d’internet. Amb més de mig
milió de seguidors a Instagram, el secret de @rafuel55 és presentar les receptes a un ritme
trepidant i simpàtic. D’aquesta manera tan personal, fàcil i dinàmica, ens ensenya a cuinar a
casa una cuina convincent i, sobretot, saborosa.
• És un autèntic fenomen a Instagram, els seus videos tenen 100.000 reproduccions,amb més
de 500k seguidors.
• Venia gasoil, es va divorciar i al quedar-se la custodia de les sevs ﬁlles va haver d’aprendre a
cuinar. Ha fet cursos i és un autodidacte.
• Les seves receptes són delicioses, assequibles, i molt fàcils de fer.

Distribució
7 d’abril de 2021

978-84-664-2770-8
10274488
19 x 25 cm / 224 pp
Cartoné
Preu 21,63 €
PVP 22,50 €
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NO FICCIÓ
Dibuixem Barcelona. De la muntanya al mar

Urban Sketchers Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Una nova manera de descobrir Barcelona
a través de la mirada de més d’un centenar
de sketchers.
Des de cada estil particular, amb tinta, llapis i aquarel·les, els dibuixants urbans, els anomenats sketchers, capten en viu la ciutat i la traslladen a les seves llibretes. A través d'aquest
llibre, que és una celebració de la varietat d’estils de dibuix, podreu fer un recorregut, de
la muntanya fins al mar, per indrets icònics, singulars o quotidians de tots els districtes
de Barcelona.
Els sketchers barcelonins s’han fet un nom mundialment i han sabut captar en els seus
dibuixos una ciutat que resulta molt inspiradora per als i les artistes, ja sigui per la seva
arquitectura, o pel clima i la llum especial que té. En aquest llibre apareixen molts dels
artistes que han format part de la nostra col·lecció «Carnet de voyage», que ha donat a
conèixer cada barri de Barcelona a través de més de trenta quaderns de viatge dibuixats
a peu de carrer.
Així doncs, teniu ara l’oportunitat de submergir-vos en una Barcelona tan diversa com
els ulls que l’observen!
•El llibre està editat en català i anglès per oferir-lo també al públic visitant de la ciutat.
Distribució
03 de març de 2021

9 788491 563150

978-84-9156-315-0
10274681
21,5 x 25,5 cm / 192 pàg.
Rústica
Preu 19,23 €
PVP 20,00 €

Per una educació en llibertat.
Barcelona i l'escola. 1908-1979

•El recull de dibuixos molt diversos i d’estils diferents transforma el llibre en un objecte
de regal de gran valor artístic.
•A més de l’interès pel valor dels mateixos dibuixos, el llibre està estructurat com una guia
per passejar i descobrir la ciutat de Barcelona.

DD. AA. Antoni Nicolau Martí (coord.)

Ajuntament de Barcelona

El llibre complet sobre les lluites i els moviments
per una educació en llibertat a Barcelona.
Fa més d’un segle que l’Ajuntament de Barcelona va proposar i debatre el projecte del Pressupost de Cultura de 1908, que va ser un punt de referència per renovar l’educació a la nostra
ciutat i el nostre país. Des d’aleshores, Barcelona ha estat una ciutat pionera en les renovacions
pedagògiques i en la lluita per una educació en llibertat, fins i tot durant els temps obscurs
del franquisme. Aquest llibre recull la documentació i la reflexió d’un conjunt d’autors i autores sobre els models educatius i la capacitat d’una societat per dotar-se dels instruments
necessaris per garantir el seu èxit econòmic, polític i social com a col·lectivitat. Un repte encara
vigent en els nostres dies.

•El llibre també compta amb una interessant documentació i amb fotografies relacionades amb
les escoles i l’evolució educativa a la ciutat de Barcelona.
Distribució
07 d’abril de 2021

9 788491 563129

978-84-9156-312-9
10274680
21,5 x 21,5 cm / 290 pàg.
Rústica
Preu 19,23 €
PVP 20,00 €

•Ofereix un ventall d’articles dels millors experts en història de l’educació com ara Paola Lo
Cascio, Alfred Pérez-Bastardas, Marc Andreu Acebal, Cèlia Cañellas, Rosa Toran, Francesc Vilanova, Ana Pérez-Muelas, Pere Solà Gussinyer, Marc Cuixart Goday, Valeria Giacomoni, Jordi
Feu Gelis i Pilar Benejam Arguimbau.
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978-84-9710-308-4
Preu:
10271411 19,13 €
P. V. P.:
19,90 €
9 788497 103084

ll
ot Martore *

978-84-664-2741-8
Preu:
10271395 19,13 €
P. V. P.:
19,90 €
9 788466 427418

978-84-7588-864-4
Preu:
10270504 20,19 €
P. V. P.:
21,00 €
9 788475 888644

978-84-664-2753-1
Preu:
10273367 19,13 €
P. V. P.:
19,90 €
9 788466 427531

l·la*

i Joan
*Prem

Proa de nove
*Premi

978-84-297-7909-7
Preu:
10270500 18,75 €
P. V. P.:
19,50 €
9 788429 779097

978-84-7588-858-3
Preu:
10267216 20,10 €
P. V. P.:
20,90 €
9 788475 888583

978-84-664-2736-4
Preu:
10269634 17,21 €
P. V. P.:
17,90 €
9 788466 427364

978-84-7588-855-2
Preu:
10266585 23,94 €
P. V. P.:
24,90 €
9 788475 888552

978-84-9809-486-2
Preu:
10272022 15,29 €
P. V. P.:
15,90 €
9 788498 094862

978-84-297-7894-6
Preu:
10266427 17,79 €
P. V. P.:
18,50 €
9 788429 778946

978-84-297-7886-1
Preu:
10264874 21,06 €
P. V. P.:
21,90 €
9 788429 778861

978-84-297-7884-7
Preu:
10263535 26,92 €
P. V. P.:
28,00 €
9 788429 778847

BNunperun

BUTXACA
Distribució 3 de març de 2021

La noia invisible
Blue Jeans
978-84-18572-19-7
10273687
12,5 x 19 cm / 576 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

En aquest institut tots tenen
secrets, tots semblen
culpables, tots són sospitosos.
Trilogia La noia invisible 1
L’Aurora Ríos és invisible per a gairebé
tothom. Els esdeveniments del passat han
fet que s’aïlli del món i que amb prou
feines es relacioni. Als seus disset anys no
té amics i està farta que parlin a la seva
esquena. Una nit la seva mare no la troba a
casa quan torna de la feina.
No és l’habitual. L’Aurora apareix morta
l’endemà al matí al vestuari del seu institut,
el Rubén Darío. Té un cop al cap, i al costat
del cos hi han deixat una brúixola. La Julia
Plaza, companya de classe de la noia
invisible, està obsessionada amb trobar
respostes. Aconseguiran esbrinar qui és
l’Assassí de la Brúixola i què hi ha darrere
d’aquesta estranya mort?

Col·lecció Narrativa

20

labutxaca

El puzle
de cristall
Blue Jeans

La promesa
de la Julia
Blue Jeans

978-84-18572-20-3
10273688
12,5 x 19 cm / 576 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

978-84-18572-21-0
10273689
12,5 x 19 cm / 568 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

Tot comença a encaixar...
Trilogia La noia invisible 2
Després de l’explosió al metro, la Julia no
és la que era. El primer dimarts de gener
rep una trucada molt inquietant. L’Hugo,
company de pis de l’Iván, li assegura que
el noi del pírcing a la cella ha desaparegut
i li demana ajuda per trobar-lo. La Julia
al principi pensa que es tracta d’una broma
i no ho accepta. Però casualment, la seva
àvia Pilar viu molt a prop d’on resideix
el jove de qui la Julia s’havia enamorat i
de qui no sap res des de fa mesos. La Julia
decideix passar uns dies amb ella, però no
serà una visita tranquil·la perquè la mort
tornarà a aparèixer a la seva vida.

Amor, amistat i misteri
s’uneixen en el tancament
de la trilogia La noia invisible.
Més Blue Jeans que mai!
Trilogia La noia invisible 3
Quan la Julia comença a estudiar
Criminologia a la universitat, un dels seus
professors percep de seguida que és més
intel·ligent que la majoria i li planteja un
exercici controvertit: analitzar el cas de
Pedro Juncosa, un psicòleg que va morir
penjat cinc anys abans. Tot apunta que es
va treure la vida, però l’opinió
del professor i de les investigacions
posteriors generen molts dubtes a la Julia.
Aquest nou cas altera tot el que envolta
la noia, ﬁns i tot la seva història d’amor.

s Més d’un milió de lectors avalen l’èxit de les novel·les de Blue Jeans.
s Un thrillerr apassionant, ple de misteri i girs inesperats, que no deixa de connectar amb els temes que més preocupen
als joves: sentiments, inseguretats, identitat...
s Hi ha un auge internacional del thrillerr juvenil, que comença a ocupar els llocs més venuts en els rankings mundials.
s Les seves anteriors trilogies, El Club dels Incompresos, Cançons per a la Paula i Tan senzill, han tingut gran èxit i tenen
unes vendes molt vives i reposicions constants a labutxaca.
s Blue Jeans és un fenomen editorial de la literatura juvenil romàntica. És l’únic autor espanyol que ha aconseguit
al voltant de 100 trending topics, entre nacionals i internacionals, i té un èxit enorme a les xarxes. El seu creixement
en aquest àmbit és imparable.
s La seva publicació coincidirà amb la novetat de l’autor a Columna a l’abril.

BNunperun

BUTXACA
1793. El llop i el vigilant

Niklas Natt och Dag

Col·lecció Negra
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La gran sensació internacional que ha estat
comparada amb El nom de la rosa
Estocolm, 1793. El baró Gustaf Adolf Reuterholm governa amb mà de ferro. La conﬁança
s’ha convertit en un bé escàs i la paranoia i les conspiracions xiuxiuejades a cau d’orella
són el pa de cada dia. Només els vents de la Revolució Francesa permeten tenir esperança
als oprimits. El guàrdia Mickel Cardell troba un cadàver mutilat i impossible de reconèixer a
les aigües fètides del llac de la Reserva. El cas s’assigna a Cecil Winge, un brillant assessor
de la policia, i tots dos s’encarreguen d’una investigació que els submergeix en un mal que
sembla no tenir fons.
Recreació portentosa i atmosfèrica de l’Estocolm malaltís del segle XVIII, 1793. El llop i el
vigilant ha estat comparat amb El nom de la rosa. Una obra de múltiples nivells de lectura
amb què l’autor fa donar un tomb espectacular al noir i la novel·la històrica.
s Coincideix amb la publicació de la novetat de l’autor, 1794.
s Número 1 a Suècia i Alemanya, venut a 35 llengües, premi Llibre de l’any a Suècia i premi
de l’Acadèmia d’Escriptors Suecs de Novel·la Negra al millor debut.
s Novel·la històrica i thriller nòrdic, un còctel altament comercial.
s Ha estat comparada amb El nom de la rosa i El perfum, o amb sèries com True Detective.

Distribució
3 de març de 2021

978-84-18572-23-4
10273691
12,5 x 19 cm / 424 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

Pluja d’estels

Laia Aguilar Sariol

Col·lecció Narrativa
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Un grup d’amics. Una casa davant del mar.
Una pluja d’estels i un passat per resoldre.
Premi Josep Pla 2020.
Un grup d’amics es reuneixen cinc anys després d’un tràgic accident en una casa al Cap de
Creus, un lloc idíl·lic de cara al mar, amb l’excusa de contemplar una pluja d’estels. Durant
la trobada, es diverteixen i comparteixen conﬁdències, però també aﬂoren gelosies, una
antiga història d’amor i el sentiment constant que els produeix un fet del passat encara
sense resoldre. Cap d’ells s’imagina com acabarà la nit. Una nit que els té reservada una
darrera sorpresa.
s 'UANYADORA DEL 0REMI *OSEP 0LA 
s És la primera incursió de l’autora en la literatura d’adults.
s Amb Wolfgang (extraordinari) va rebre el Premi Carlemany per al Foment a la Lectura.
s Pluja d’estels és una novel·la de personatges que no saben com gestionar ni afrontar
el seu dolor i les seves incerteses.

Distribució
10 de març de 2021

978-84-17423-62-9
10273686
12,5 x 19 cm / 288 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €
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Núria Pradas Andreu
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La inspiradora història d’una noia plena de talent
que busca deixar empremta en un món d’homes
en els inicis daurats de Disney Studios.
Premi Ramon Llull 2020.
La Sophie Simmons, amb només setze anys, deixa la seva família a Nova York l’any 1932 per anar a
Los Angeles en plena depressió perseguint el seu gran somni: treballar com a animadora de dibuixos
a Disney Studios. Aviat descobrirà, però, que no és un món per a dones. I així, entre amors i desamors, encaixant els cops que li dona la vida, la Sophie lluitarà ﬁns al ﬁnal en una època convulsa que
marcarà un abans i un després en els professionals de l’animació de principis del segle xx.
Tota una vida per recordar és una novel·la amb una protagonista femenina forta, un entorn històric fascinant i una barreja intrigant de personatges de ﬁcció i de la vida real.
s 0REMI 2AMON ,LULL 
s Un homenatge a les dones que han lluitat contracorrent, que han intentat fer-se un camí en professions
que havien estat sempre en mans d’homes.
s Núria Pradas és una de les autores més importants
de la literatura infantil i juvenil, amb més de 60 títols
publicats.

Llibre de les bèsties

Ramon Llull

Distribució
10 de març de 2021
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978-84-18572-22-7
10273690
12,5 x 19 cm / 480 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 10,53 €
PVP 10,95 €

Educaula

Edició amb versió clàssica i versió moderna,
aquesta última a càrrec de Xavier Vernetta.
Introducció i propostes de treball de Ferran Gadea.
El Llibre de les bèsties és una deliciosa novel·la moral on l’univers dels animals projecta el món dels
homes. En una trama ordida sobre episodis d’intriga i engany, falcada per la força narrativa dels
eximplis, l’autor esbossa una teoria del poder, just en el periode en què l’organització de la societat
bascula entre el feudalisme tradicional i les formes del poder reial, matisat lleument per les corts.
Agrupat en l’enciclopèdia del Llibre de meravelles, ha estat editat, de manera autònoma, reiteradament. En el segle xv fou objecte de versions al francès i a l’italià, en el XVIII al castellà, en el XIX a
l’alemany i en el xx a l’anglès.
s Ramon Llull constitueix una de les expressions més
perfectes de llengua escrita en català i és l’escriptor
més universal de la cultura catalana.
s Una introducció i unes propostes de treball a cura de
Ferran Gadea faciliten l’accés als alumnes, que disposen del text original acarat amb la versió moderna,
en un català senzill perquè puguin gaudir-ne sense
entrebancs.

L’hora dels hipòcrites

Petros Màrkaris

Distribució
10 de març de 2021
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El comissari Kharitos s’enfronta a un estrany grup
terrorista les víctimes del qual són fruit de l’atzar.
O això sembla.
Per al comissari Kostas Kharitos, l’esperadíssim naixement del seu net comporta un signiﬁcatiu canvi
en la vida privada. Però l’alegria per aquest emotiu esdeveniment es veu eclipsada per la trucada que
li anuncia l’assassinat d’un empresari famós, un poderós hoteler conegut per les seves contribucions
benèﬁques. ¿Un nou grup terrorista? ¿Una venjança personal? Tan bon punt comença la investigació, apareix un manifest que reivindica la mort del magnat, sense explicar-ne, però, els motius. Però
no serà l’única víctima d’aquest estrany grup. Totes irreprotxables, aparentment. Fins que Kharitos
comenci a furgar en les seves vides.
s Petros Màrkaris s’ha convertit en un dels grans referents europeus de la novel·la policíaca.
s En aquesta novel·la no només es va desxifrant la trama criminal, sinó també la realitat social de Grècia:
l’avorriment dels seus ciutadans, la corrupció imperant
i l’enorme desequilibri social.

Distribució
31 de març de 2021

978-84-18572-24-1
10273836
12,5 x 19 cm / 352 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €
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L’ombra del vent

Carlos Ruiz Zafón
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20è aniversari de l’obra més emblemàtica de
Carlos Ruiz Zafón.
Una matinada del 1945 un noi és acompanyat pel seu pare a un indret misteriós amagat
al cor de Ciutat Vella: el Cementiri dels Llibres Oblidats. Daniel Sempere hi troba un llibre
maleït que canvia el rumb de la seva vida i l’arrossega a un laberint d’intrigues i secrets
enterrats a l’ànima fosca de la ciutat. L’Ombra del Vent és un misteri literari ambientat a la
Barcelona de la primera meitat del segle xx, des de les últimes esplendors del modernisme
ﬁns a les tenebres de la postguerra.
s 20è aniversari de la publicació de L’ombra del vent, la novel·la que va iniciar la saga
d’El Cementiri dels Llibres Oblidats.
s Implantació del títol amb el codi ja existent, amb adhesiu commemoratiu a la coberta.

AMB ADHESIU DEL 20è ANIVERSARI
Distribució
7 d’abril de 2021
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