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FICCIÓ
Desperta, ferro! La reina sola

Jordi Molist

Col·lecció Clàssica

2

Columna

Constança de Sicília, com una júlia domna de
l’edat mitjana, ha d’assumir les tasques de
govern i enfrontar-se amb els grans poders de
la seva època.
Una història real i èpica. Una dona que es va enfrontar amb els tres poders més grans del
segle XIII. Un jove almirall que va meravellar el món amb les seves victòries heroiques. Un rei
audaç que serà recordat com a Pere el Gran.
• Una història èpica que havia quedat oblidada injustament. Les gestes bèl·liques i polítiques
de Pere II, Contança de Sicília o Roger de Llúria van meravellar el món.
• Una època fascinant, la segona meitat del segle xiii, en un escenari apassionant, la Mediterrània. Lluites pel poder, traïcions, estratègies polítiques... Uns fets que van canviar el món.
• Té ingredients de best-seller: aventura trepidant, història, erudició, emocions (amor, traïció,
amistat, pèrdues), personatges inoblidables...
• Jordi Molist va obtenir el Fernando Lara 2018 amb la novel·la Cançó de sang i or.
• Una veu narradora amb molta solvència.
RECORDA...

Distribució
5 de maig de 2021

978-84-664-2788-3
10276443
15 x 23 cm / 656 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 21,63 €
PVP 22,50 €

Atlàntic

Cançó de sang i or
ISBN: 978-84-664-2407-3
Codi: 10224751
21,63 / 22,50 €

Josep Lorman

Col·lecció Clàssica

Promet-me que seràs lliure
ISBN: 978-84-664-1375-6
Codi: 383027
21,63 / 22,50 €

Columna

Una novel·la de periples humans plens de
diﬁcultats, on el valor i la tenacitat dels
protagonistes obtenen la seva recompensa.
1842 i 1848, costa occidental d’Àfrica. El capità Ferrer procedeix a la compra d’esclaus per
traslladar-los al mercat de l’Havana a bord del Tritón. Un dels esclaus que va a parar a la bodega és Djembo, un noi de l’ètnia fang, intel·ligent i resignat, per a qui el grumet Marc Badia
sent néixer un corrent de simpatia. Però quan posa rumb a Cuba, el Tritón és interceptat per
la fragata de guerra britànica Charleston, que el captura i el condueix a Freetwon, on, tret
del capità Ferrer i d’en Marc, la resta de la tripulació es lliurada a les autoritats colonials de
Sierra Leone perquè els jutgin per tràﬁc d’esclaus. I és a bord del Charleston que entra en
escena el tercer protagonista de la novel·la, el jove alferes Simon Flaherty, un marí d’origen
irlandès, que sacriﬁcarà una carrera prometedora a la Royal Navy per amor i sentit de la
responsabilitat.
Els destins d’aquests tres personatges s’uneixen i un sentiment profund d’amistat romandrà
viu al llarg dels anys.
• Finalista del Premi Nèstor Luján 2020.
• Podríem dir que és un Dickens contemporani.
• Una trama amb molt de dinamisme, i un bon dibuix de personatges: Marc, Emili Ferrer,
Flaherty, Djembo, Roser...
• El fet que la família dels Ferrer i Marc Badia siguin catalans acosta el lector català a aquesta
història, que transcorre a uns quants països.
Distribució
19 de maig de 2021

978-84-664-2789-0
10276444
15 x 23 cm / 656 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 20,19 €
PVP 21,00 €

FICCIÓ

JO NESBØ

El regne

Jo Nesbø

BNunperun

Col·lecció A Tot Vent

3

Proa

Dos germans. Un poble petit. Tota una vida de
secrets ocults. Arriba l’extraordinària última
novel·la de Jo Nesbø.
En un poblet en recessió de les muntanyes de Noruega, en Roy porta una vida senzilla i tranquil·la. Però un dia arriba de visita el seu germà petit acompanyat de la seva dona Shannon,
una glamurosa arquitecta. De petits, en Roy el protegia, però ara sembla que en Carl ja no
és algú tan indefens com abans, ni tan angèlic com sembla. A poc a poc, a mesura que
l’emprenedor Carl inicia un pla per rellançar el poble i fer-los rics a tots, emergeixen secrets
del passat, com ara les morts irresoltes dels seus pares, que posen en Roy entre l’espasa i la
paret. I això només és el començament.
• El millor Jo Nesbo amb una novel·la de gran alè, tan addictiva, poderosa i convincent com
les de Harry Hole.
• Un duel de rivalitat entre dos germans, extraordinàriament dibuixats.
• Una història universal d’ambicions desmesurades, cobdícia i un triangle amorós, en un poble
ple de secrets on cada pocs capítols se’ns gira la història. Espectacular.
• Un dels autors de thriller més llegits. Més de 45 milions de llibres venuts a tot el món.

Distribució
5 de maig de 2021

978-84-7588-887-3
10275955
15 x 23 cm / 528 pp
Rústica amb solapes

Sang a la neu

Jo Nesbø

Col·lecció Negra

labutxaca

L’entrada perfecta a Jo Nesbø amb una novel·la
breu i tensa que mira cap al noir americà.
L’Olav Johansen té la vida solitària d’un assassí a sou. Amb un talent extraordinari, per cert.
Però quan la teva feina és fer desaparèixer gent —per sempre— és difícil fer-se gaire amb
ningú. També té una estranya capacitat per a la compassió i la tendresa. I, ara, ﬁnalment
ha conegut una dona amb qui pot imaginar una vida junts. Però hi ha dos problemes. És
la dona del seu cap. I ell acaba d’encarregar a l’Olav que la mati.
A Sang a la neu, Jo Nesbø, autor de la cèlebre sèrie de novel·les de l’inspector Harry Hole,
barreja el seu món nòrdic amb la novel·la negra americana més clàssica.
• Jo Nesbø té un públic molt ﬁdel i tots els seus títols en català compten amb molt bones vendes.
• Tot l’art de Nesbø en un homenatge tens i vibrant a la novel·la negra americana.
RELLANCEM:

Distribució
5 de maig de 2021

978-84-18572-33-3
10276241
12,5 x 19 cm / 176 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

L’estrella del diable
978-84-9930-419-9
387293
Preu 9,57 / 9,95 €

El redemptor
978-84-9930-604-9
387639
Preu 9,57 / 9,95 €

Escarabats
978-84-16600-23-6
10163337
Preu 9,57 / 9,95 €

BNunperun

FICCIÓ
Estiu de llops

Hans Rosenfeldt

Col·lecció Clàssica

4

Columna

Un thriller escandinau ple d’acció, amb una
inspectora que deixarà empremta.
Un llop mort. Un negoci de drogues fallit. Una assassina professional amb uns mètodes molt
personals. I la Hannah Wester, una policia de mitjana edat a Haparanda, la remota ciutat del
nord de Suècia, al caire d’un abisme personal.
Quan es troben restes humanes a l’estómac d’un llop mort, la Hanna Wester sap que aquest
estiu no serà com cap altre. Les restes es poden relacionar aviat amb una operació entre
traﬁcants que va acabar en un bany de sang a la frontera de Finlàndia. Però, què hi feia
l’última víctima al bosc dels afores de Haparanda? I on han anat a parar les drogues i els
diners desapareguts?
La Hannah i els seus col·legues investiguen a fons el cas, però no tenen gaire temps i no
són els únics que busquen. Quan apareix la Katja, comencen a acumular-se fets inesperats i
brutals i en pocs dies, la vida a Haparanda es capgira.
• El primer lliurament de la nova sèrie de novel·la negra de Hans Rosenfeld, coautor de la sèrie
Bergman.
• Hans Rosenfeld és un autor d’èxit reconegut que a Catalunya té nombrosos fans.
• Aquest thriller és trepidant i compta amb una investigadora de mitjana edat que roba el cor
des del primer moment.

Distribució
28 d’abril de 2021

978-84-664-2787-6
10276442
15 x 23 cm / 432 pp
Rústica amb solapes
Preu 19,13 €
PVP 19,90 €

Ulls d’aigua

Domingo Villar

Col·lecció Clàssica

Columna

Ara en català, la primera entrega de la sèrie
del ja mític inspector Leo Caldas.
Entre l’aroma del mar i dels pins gallecs, en un bloc de pisos al costat de la platja, un jove
saxofonista d’ulls clars, Lois Reigosa, ha aparegut assassinat amb una crueltat que fa pensar
en un crim passional. Però el músic mort no tenia cap relació estable i la casa, on no han
trobat ni una sola empremta, només mostra partitures ben ordenades a les estanteries i
saxofons penjats a les parets.
Leo Caldas, un solitari i melancòlic inspector de policia que compagina la feina a la comissaria amb un consultori radiofònic, es farà càrrec d’una investigació que el portarà de la boira
del capvespre gallec al fum de les tabernes i els clubs de jazz. Al costat hi té el seu ajudant,
Rafael Estévez, un aragonès massa impetuós per a una Galícia irònica i ambigua, i massa
impetuós ﬁns i tot per a en Leo, que busca entre glops de vi els fantasmes amagats en els
altres mentre intenta sobreviure als seus. Gràcies a la feina d’aquest singular tàndem Caldas-Estévez descobrirem el secret que amaguen els Ulls d’aigua.
• Domingo Villar és un autor supervendes (cadascun dels tres títols que ha publicat ha venut
entre 20.000 i 40.000 exemplars en castellà).
• S’ha traduït a 15 llengües i a tot arreu està tenint molt d’èxit.
RECORDA...

Distribució
28 d’abril de 2021

978-84-664-2631-2
10256340
15 x 23 cm / 208 pp
Rústica amb solapes
Preu 19,18 €
PVP 19,95 €

L’últim vaixell
ISBN: 978-84-664-2549-0
Codi: 10240955
23,03 / 23,95 €

BNunperun

FICCIÓ
Una història real

Kate Reed Petty

Col·lecció Narrativa

5

Empúries

Enginyosa, elèctrica i arriscada. Una novel·la
com no has llegit mai abans.
Quantes mentides calen per explicar una veritat? Una història real ha estat un dels debuts
més esperats i elogiats als Estats Units, per la joventut i seguretat de l’autora i la increïble originalitat de la novel·la. Una agressió sexual en una festa d’institut als anys noranta marca a
foc els 15 anys següents dels seus protagonistes. Escrita amb constants canvis de gènere que
van del retrat generacional al thriller psicològic, del terror al memoir, i incloent-hi textos tan
dispars com guions de cinema, transcripcions d’entrevistes o esborranys successius de cartes
de motivació, aquesta novel·la apassionant i enlluernadora és també una reﬂexió sobre com
quedem deﬁnits per les històries que expliquem o s’expliquen de nosaltres.
• És una novel·la calidoscòpica que enganxa moltíssim.
• Arriscada i original, l’estil és fresc i ràpid, cinematogràﬁc.
• La història té múltiples nivells de lectura.
• Amb temes de plena actualitat com la superació dels traumes o com es posa en qüestió les
víctimes d’abusos.
«Literalment, no em puc creure que aquest llibre existeixi. [...] Hauria de ser la quinzena
novel·la d’algú i en canvi és la primera de Kate Reed Petty. Quin talent tan increïble!»
–Elif Batuman, autora de La idiota.
«Kate Reed Petty és una autora tan superdotada que fa que ﬁns i tot una carta de motivació
per entrar a la universitat et trenqui per dins.» Nathan Hill, autor d’El Nix

Distribució
28 d’abril de 2021

978-84-17879-89-1
10275961
14 x 21,5 cm / 360 pp
Rústica amb solapes
Preu 18,75 €
PVP 19,50 €

La cantant de fado

Jordi Campoy

Col·lecció Clàssica

Columna

No és valent qui no té por, si no qui sap
conquistar-la.
En Guillem, un músic i compositor de jazz decideix quedar-se una temporada a viure a Lisboa
on ha conegut la Rita, una cantant de fado de la qual ha vist una actuació en un restaurant
de l’Alfama. Sense esperances de tornar-la a trobar, perquè la noia ja no canta allà, en Guillem s’instal·la en un pis on un dels seus veïns, el João, el posa sobre la pista de la Rita que
ara regenta una pastisseria que ha heretat de la seva mare, morta recentment. La Rita i en
Guillem inicien una relació sentimental que va força bé, però quan en Guillem torna d’una
estada a Barcelona perquè el seu pare s’ha posat malalt, la Rita ha desaparegut. En Guillem
reconstrueix els fets del passat per trobar-la.
• Una novel·la àgil, dinàmica, original i molt ben escrita per un pianista amb molt de ganxo.
• Thriller amb una gran dosi d’anàlisi sentimental i psicològica.
• La novel·la està ambientada a Lisboa, amb gran encert en els seus ambients
• La novel·la tracta el tema de l’amor, la superació de les pors i les relacions familiars.
• El domini de la música es nota en tota la novel·la, a través de metàfores i d’altres recursos
literaris.
RECORDA...
• L’autor té molt de carisma i és molt actiu a les xarxes.

Distribució
5 de maig de 2021

978-84-664-2785-2
10276440
15 x 23 cm / 368 pp
Rústica amb solapes
Preu 19,23 €
PVP 20,00 €

La noia del violoncel
ISBN: 978-84-664-2460-8
Codi: 10231051
19,23 / 20,00 €

BNunperun

FICCIÓ
Lungomare

Gabriel Janer Manila

Col·lecció A Tot Vent

6

Proa

Memòries de maduresa d’una de les grans
ﬁgures del món cultural mallorquí.
L’any 2016 Gabriel Janer Manila va sorprendre els seus lectors amb un llibre escrit a partir
dels records d’infantesa, Ha nevat sobre Yesterday, un volum mereixedor del premi de la
Crítica Serra d’Or. Tres anys més tard va narrar els tempteigs i les batalles de joventut a
Amor, no estàs fatigat. El nou relat memorialístic, titulat Lungomare, exposa sense esquivar
polèmiques la seva experiència com a personalitat pública inquieta i controvertida, amb una
activitat internacional frenètica i un compromís amb la cultura que el va dur a presidir l’Institut d’Estudis Baleàrics. Gabriel Janer Manila signa aquest llibre havent complert 80 anys com
una ﬁgura imprescindible per entendre la Mallorca d’avui.
• Gabriel Janer Manila és, segons Julià Guillamon, el millor memorialista de la seva generació.
• Desaparegut Baltasar Porcel, Janer Manila és un referent claríssim al món cultural illenc, amb
múltiples complicitats.
• Retrat del món cultural balear i català que no estalvia tensions i polèmiques.
• Tercer i últim volum de memòries d’un nom indiscutible de la cultura mallorquina dels últims
cinc decennis.
RECORDA...

Distribució
19 de maig de 2021

978-84-7588-888-0
10275956
15 x 23 cm / 400 pp
Cartoné
Preu 20,19 €
PVP 21,00 €

La creació d’Eva i altres contes

Ha nevat sobre Yesterday
ISBN: 978-84-7588-617-6
Codi: 10139133
20,19 / 21,00 €

Josep Carner

Col·lecció El Balancí

Amor, no estàs fatigat
ISBN: 978-84-7588-780-7
Codi: 10243054
18,75 / 19,50 €

Edicions 62

En el cinquantenari de la mort de Josep
Carner, nova edició d’uns contes clàssics.
Josep Carner, un dels més grans poetes del segle xx, va ser també un prosista extraordinari.
Els vint-i-quatre contes que el 1922 Josep Carner va aplegar en aquest llibre donen una mostra perfecta del seu art consumat de narrador. La incisiva ﬁnor en l’observació dels caràcters
i en el retrat de les situacions, la subtilesa amb què l’humor juga amb els tòpics i amb la
sorpresa per resoldre cada plantejament, i la riquesa d’un estil incomparablement ric i precís,
en fan encara avui un clàssic de pedra picada: una lectura imprescindible.
Aquesta edició de Marcel Ortín restitueix certs passatges ﬁns ara omesos en les edicions
precedents. A més a més, s’inclouen també dos dibuixos de Joan Junceda i vuit de Xavier
Nogués.
• Una lectura imprescindible. Un dels llibres més populars de Josep Carner (Barcelona,
1884-Brussel·les, 1970), molt llegit en clubs de lectura.
• El 50 aniversari de la mort de l’autor permet dinamitzar el llibre en múltiples sectors.
• Edició commemorativa il·lustrada amb dos dibuixos de Joan Junceda i vuit de Xavier Nogués
(com el de la portada).

Distribució
5 de maig de 2021

978-84-297-7955-4
10276010
15 x 23 cm / 128 pp
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 18,27 €
PVP 19,00 €

BNunperun I 

FICCIÓ
Archie, el noi que parlava amb elefants

Lluís Prats

Col·lecció Clàssica

Columna

Premi Carlemany per al Foment de la Lectura.
Kenya, 1947. Una elefanta neix en un poblat a tocar de la plantació de te de la família
Cunningham. La infantesa del petit Archibald quedarà marcada per aquest esdeveniment
extraordinari. El vincle que s’estableix entre els dos durarà seixanta anys, i res, ni els canvis
de continent, ni les moltes voltes que dóna la vida, aconseguiran desfer aquella amistat
entre un nen i una elefanta, entre l’home i la natura.
Malgrat abandonar Àfrica amb només onze anys, l’Archibald Cunningham somiarà sempre
en tornar-hi i retrobar-se amb la seva amistat d'infància i només als seixanta sis anys, després
de jubilar-se, aconseguirà acomplir el seu desig: tornar a veure elefants en llibertat.

•El jurat encarregat de triar l’obra guanyadora està format per nou estudiants d’entre catorze i setze anys.

RECORDA...

•Una novel·la crossover que mostra la vida idealista d'un jove anglès
de classe alta a l'Àfrica, la seva relació d’amistat amb una elefanta, i
alhora no s'absté de plantejar conflictes adults: el colonialisme africà,
el pragmatisme adult en relació amb la immaduresa infantil, els conflictes d'Àfrica amb Occident...
•Relat idealista juvenil contra la colonització d'Àfrica i sobre la relació
d'un jove amb una elefanta, de gran qualitat i també per a un públic
adult. El personatge de l'Archibald està molt ben perfilat.
Distribució
12 de maig de 2021

9 788466 427913

978-84-664-2791-3
10276535
13,7 x 20 cm / 304 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 15,29 €
PVP 15,90 €

Atrapats

•Gran documentació històrica: música pop, referents cinematogràfiques, l'IRA, els Mau Mau, els processos de descolonització.

Xavier Gual

Col·lecció Ficció

Misteris de la boira
978-84-664-2661-9
10259156
15,29 € / 15,90 €

Fanbooks

Un llibre que us deixarà glaçats!
Un grup d'amics aprofitaran les vacances de Nadal per entrar d’amagat al seu institut. L’excusa
serà enregistrar un curtmetratge de terror i passar-s’ho bé. No sospiten, però, que una gran
nevada els complicarà els plans. Mentre es fa fosc, dubtaran si estan del tot sols o si les llegendes més esgarrifoses poden convertir-se en realitat.
Aquesta novel·la recupera el to i el personatge de la Laura, la protagonista de La noia de la
caravana, premi Ramon Muntaner 2017.
• Xavier Gual va guanyar el premi Ramon Muntaner 2017 amb la novel·la La noia de la caravana,
la qual acumula ja 4 edicions.
• L’autor és professor d'institut i coneix de primera mà els temes que interessen i preocupen
els joves.
• Atrapats està destinada a convertir-se també en un longseller, ja que té tots els components
que la fan una novel·la imprescindible: misteri, emoció, amistat, amor i una llegenda que us
deixarà... glaçats!
RECORDA...

Distribució
19 de maig de 2021

9 788418 327438

978-84-18327-43-8
10274026
14 x 21,5 cm / 252 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 13,41 €
PVP 13,95 €

La noia de la caravana
978-84-16716-72-2
10203979
13,41 € / 13,95 €

BNunperun

NO FICCIÓ
No sóc racista, però...

Matthew Tree

Col·lecció L’Àncora

8

Destino

Un manual imprescindible per reconèixer i combatre
el racisme en els altres però sobretot en un mateix.
El llibre comença amb una explicació de com el racisme és pseudocientífic, anacrònic, i especialment
innecessari en una època en què hi ha més refugiats que mai (i més n’hi haurà, en bona part a causa del
canvi climàtic). També explica el racisme semiconscient del mateix autor, abans que se’n ‘curés’, que les
arrels del racisme rauen en les suposicions que la gent blanca fa sobre persones que tenen un fenotip
diferent: diversos testimonis filmats per TV3, per exemple, expliquen com suposen que són prostitutes
(una africana explica com els homes la sol·liciten senzillament perquè és una negra caminant sola pel
carrer) o que -si tenen una botiga- que no paguen cap llicència, o que no parlen català, etc. També es fa
ús de paraules en to despectiu com ara “moros”, “negres”, “sudaques”.... I finalment descriu les seves
experiències a l’Àfrica i com va eliminar els últims rastres de prejudici racial que tenia.
• Un assaig imprescindible sobre què és el racisme i com combatre’l.
• El llibre denuncia que fins i tot les persones que no
som racistes podem patir microracismes que aquest
Distribució
llibre ajuda a detectar.
28 d’abril de 2021
• Un autor de solvència contrastada i amb recorregut
amb llibres sobre aquest tema.

Cal que siguem masovers del món Joandomènec Ros

Col·lecció BUE

978-84-9710-322-0
10276445
11,5 x 18 cm / 128 pp
Rústica sense solapes
Preu 11,44 e
PVP 11,90 e

Empúries

Reflexions sobre la crisi climàtica del president de
l’IEC, catedràtic d’Ecologia.
En els vint anys del nou segle, hem passat dʼuna certa indiferència respecte al canvi climàtic a declarar lʼemergència mundial pel clima. Fins i tot un negacionista com Donald Trump ha intentat comprar Grenlàndia
a Dinamarca, convençut que el desgel deixarà al descobert territoris lliures i recursos importants. Malgrat
els pobres resultats de les cimeres sobre el clima, no es pot negar lʼaugment de la consciència ambiental
gairebé a tot arreu, i lʼenverdiment de les nostres ciutats ha passat a formar part de polítiques municipals.
Encara estem molt lluny d’entendre que som una espècie més dʼaquest món cada cop més assetjat per
una població humana creixent i àvida de recursos de tota mena. Aquest llibre de Joandomènec Ros pretén
fer-nos reflexionar, des de la divulgació científica, sobre alguns aspectes fonamentals, no tots prou coneguts, que afecten el medi ambient. El títol vol ser un toc d’alerta: som estadants dʼaquest món, no pas els
propietaris, i nʼhem de tenir cura i fer dʼadministradors del propietari, sigui aquest qui sigui.
• Joandomènec Ros és catedràtic d’Ecologia i president
de l’Institut d’Estudis Catalans.
• Els textos combinen el rigor científic amb el caràcter
divulgatiu.
• La reflexió sobre el medi ambient serà un gran tema
mundial després de la pandèmia.

Distribució
12 de maig de 2021

Col·lecció Óssa Menor

978-84-17879-48-8
10263230
14 x 21,5 cm / 288 pp
Rústica amb solapes
Preu 18,17 e
PVP 18,90 e

Proa

Poesia narrativa de gran emoció lírica.
La poesia de Teresa Colom produeix un gran impacte en el lector pel caràcter íntim i narratiu dels seus
poemes, per la combinació del realisme quotidià amb la fuga fantàstica, i per la delicadesa amb que
aborda qüestions punyents, com ara la família, la mort i la bogeria.
• La poesia de Teresa Colom ha anat creixent a prop dels
lectors.
• Teresa Colom excel·leix en una lírica imaginativa i torbadora.
• David Castillo firma un pròleg que presenta una obra
que cal tenir en compte.

Distribució
12 de maig de 2021

978-84-7588-886-6
10275954
13 x 17,5 cm / 96 pp
Rústica amb solapes
Preu 13,94 e
PVP 14,50 e

BNunperun

NO FICCIÓ
Estels que encara fan llum

Oriol Pi de Cabanyes

Col·lecció Visions

9

Pòrtic

Uns extraordinaris retrats literaris inèdits
que són una càpsula del temps de l’art i els
intel·lectuals del segle XX.
L’escriptor Oriol Pi de Cabanyes reuneix una trentena llarga de retrats literaris extrets del seu
dietari, fruit de les seves trobades amb gent –artistes i intel·lectuals, sobretot– que ha marcat
una època de la cultura i de la història, on trobem, entre d’altres, Rafael Alberti, Pierre Vilar,
Maria Aurèlia Capmany, Octavio Paz, Joan Perucho, Néstor Luján, Salvador Espriu, Ibáñez
Escofet, el pare Miquel Batllori, Baltasar Porcel, Marta Harnecker, Josep Guinovart, Jorge Luis
Borges, Guillem Viladot...
En la millor tradició de la prosa de no-ﬁcció i de l´assaig, el llibre participa del retrat literari
i de la crònica i, combinant anècdotes i idees, presenta una trentena llarga de situacions i
personatges que sobreviuen com a referents del món d´ahir.
• Un àlbum de retrats literaris que ens transporten a una altra època.
• Oriol Pi de Cabanyes és un autor conegut i de llarga trajectòria.
• La nòmina de personatges és espectacular i els retrats, inèdits.cinc decennis.

Distribució
19 de maig de 2021

978-84-9809-496-1
10275959
14 x 21,5 cm / 224 pp
Rústica amb solapes
Preu 16,83 €
PVP 17,50 €

La fàbrica de cambrers

Ramon Aymerich

Col·lecció Visions

Pòrtic

Catalunya ja no és un país de fàbriques, sinó
de cambrers.
En els últims setanta anys, el turisme ha canviat la cara del país. Ha malmès el medi ambient,
ha urbanitzat la meitat de Catalunya i ha capgirat els costums. També ha creat molts llocs
de treball, ha permès fer molts diners i ha canviat l’economia. El que havia estat un país de
fàbriques és avui un país de cambrers. El turisme ha estat el motor del conjunt de l’economia
catalana en aquest periode. Ara, en plena pandèmia, és també el sector més castigat. I les
seves febleses (treball precari, estacional, i mà d’obra poc formada) són les nostres febleses.
La pandèmia ens obliga a repensar si Catalunya va seguir l’estratègia correcta, si el context
(la competència amb Madrid) ens va abocar cap aquí o si ho podíem haver fet d’una altra
manera. La fàbrica de cambrers revisa el temps mític de la Costa Brava, l’Eldorado dels anys
de “sol i platja” i el turisme de borratxera. I acaba amb l’edat d’or de Barcelona, convertida
des del 2000 en el primer destí de l’Estat, la ciutat on tothom voldria estar, convertida al
monocultiu turístic.
• La pandèmia ha posat el focus en la nostra dependència del turisme.
• El turisme ha condicionat el nostre paisatge, la nostra economia i la nostra cultura.
• Per què Catalunya va apostar pel turisme? És a les nostres mans canviar l’aposta?
• Llibre breu i il·luminador que proposa un debat que La Vanguardia potenciarà.
• Tercer i últim volum de memòries d’un nom indiscutible de la cultura mallorquina dels últims
cinc decennis.

Distribució
19 de maig de 2021

978-84-9809-497-8
10275960
14 x 21,5 cm / 144 pp
Rústica amb solapes
Preu 15,29 €
PVP 15,90 €

BNunperun

BUTXACA
La porta dels tres panys 3.
Els cinc regnes eterns

Sònia Fernández-Vidal

Col·lecció Narrativa

10

labutxaca

L’esperat desenllaç de «La porta dels tres
panys», la trilogia que converteix la física
quàntica en una trepidant aventura.
A en Niko se li acumulen els problemes en els diferents mons. El temps ha embogit a la
Terra i va enrere. La Quiona ha quedat atrapada al regne del Temps i reclama la seva ajuda.
Per retornar l’harmonia als multiversos, en Niko i els seus amics hauran de travessar forats
de cuc, teleportar-se a llocs desconeguts, crear universos de butxaca amb les constants
universals modiﬁcades i desaﬁar un munt de lleis de la física. Recórrer els cinc regnes
eterns serà l’única manera d’enfrontar-se a l’enemic inesperat que pretén aconseguir el
poder dels multiversos. Sortiran victoriosos els nostres amics d’aquesta nova aventura
quàntica?
• La trilogia de La porta dels tres panys està destinada a esdevenir un clàssic de la ﬁcció divulgativa per a totes les ments curioses del segle XXI.
• 2. La trilogia porta venuts més de 60.000 exemplars en català.
Recorda:
• 3. La porta dels tres panys és un títol recomanat a moltes escoles de Catalunya.

Distribució
28 d’abril de 2021

978-84-18572-29-6
10276016
12,5 x 19 cm / 320 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

• 4. Sònia Fernández-Vidal és escriptora, investigadora, emprenedora i divulgadora
cientíﬁca. Jove doctora en física quàntica
que ha treballat als centres d’investigació
més prestigiosos i imparteix classes i dona
xerrades a les universitats més importants
del món.
• 6. La revista Forbes va escollir Sònia Fernández-Vidal com una de les cent persones més
creatives del món el 2017.

Breus respostes per a les grans preguntes Stephen Hawking

La porta dels tres panys
978-84-17031-91-6
10218859
Preu 9,57 / 9,95 €

La porta dels tres panys 2
978-84-17420-64-2
10238190
Preu 9,57 / 9,95 €

Col·lecció Narrativa

labutxaca

El gran llegat de Stephen Hawking.
Abans de la seva mort al març de 2018, Hawking estava treballant en el projecte d’un llibre
que recopilés les seves respostes a les «grans» qüestions que se li plantejaven sovint i que
oscil·laven més enllà del seu camp acadèmic. Jugant a rememorar el títol del seu llibre més
famós, el llibre recull els últims pensaments de Hawking respecte a les grans preguntes
sobre l’univers. Amb la seva intel·ligència i humor característics, s’agrupen en quatre grans
capítols:
1) Per què estem aquí?
2) Sobreviurem, els humans?
3) La tecnologia ens salvarà o ens destruirà?
4) Com podem progressar?
• Un llibre que recull els descobriments i punt de vista de Hawking sobre tota mena de temes:
des de la creació de l’univers, els forats negres, la vida extraterrestre, l’existència de Déu, la
colonització de l’espai ﬁns als perills i les promeses de la intel·ligència artiﬁcial.
• 2. Un llibre que celebra la ment, l’humor i les ﬁtes d’una de les ﬁgures més inspiradores de la
història recent.
• 3. Amb pròlegs de la seva ﬁlla, Lucy Hawking, i d’en Kip Thorne, Nobel de Física del 2017.
Distribució
28 d’abril de 2021

978-84-18572-27-2
10276013
12,5 x 19 cm / 288 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

BNunperun

BUTXACA
El gran Gatsby

Francis Scott Fitzgerald

Col·lecció Narrativa

11

labutxaca

Un clàssic de la literatura nord-americana que
retrata de manera brillant els feliços anys vint.
Ningú coneixia ben bé qui era Gatsby. Alguns deien que havia estat espia dels alemanys durant la
primera guerra mundial; d’altres, que estava emparentat amb una de les famílies reials d’Europa. Això
sí, ningú l’avantatjava en la seva esplèndida hospitalitat. Les festes més meravelloses tenien lloc en la
seva superba mansió de Long Island. La ironia d’aquesta façana fabulosa era que ell l’havia bastida no
pas per impressionar el món, els amics o l’esposa, sinó una noia que ell havia estimat, que era el seu
somni, la seva il·lusió...
• Publicada el 1925, El gran Gatsby és considerada la
millor novel·la de l’autor i tot un clàssic de la literatura
nord-americana del segle XX.
• Traducció esplèndida de Ramon Folch i Camarasa.
• La història té lloc a Nova York durant els feliços anys
vint i la novel·la retrata brillantment aquella època
boja de festes, jazz i disbauxa prèvia a la Gran Depressió.

Distribució
5 de maig de 2021

978-84-18572-30-2
10276017
12,5 x 19 cm / 234 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

RECUPERACIÓ

Les set lleis espirituals de l’èxit.
Una guia pràctica per
a la realització dels somnis

Deepak Chopra

Col·lecció No-ﬁcció

labutxaca

«Les set lleis espirituals de l’èxit és una valuosa caixa
d’eines per als viatgers espirituals del segle XXI.»
Aquest és un llibre que estimaràs per sempre. Entre les seves pàgines s’hi amaguen els secrets per fer realitat els teus somnis. Senzill i ambiciós alhora, conté l’essència dels ensenyaments de Deepak Chopra perquè puguis assolir l’èxit i el benestar en les diverses àrees de la
teva vida. Sempre s’ha cregut que l’èxit és un procés que requereix treballar de valent, exigència i ambició, i sovint es creu que s’aconsegueix a costa dels altres. En canvi, l’autor assegura que l’èxit és l’habilitat de portar a terme els teus desitjos fàcilment i sense cap esforç.
• Més de tres milions de còpies venudes a tot el món.
• Deepak Chopra és un dels gurus més coneguts de la
ﬁlosoﬁa de vida oriental. Gràcies al seu carisma, les seves idees i les seves reﬂexions ha despertat l’interès de
grans multituds.
• Pioner en medicina alternativa, Chopra ha publicat una
trentena de llibres que s’han traduït a 35 idiomes.

Distribució
5 de maig de 2021

978-84-18572-31-9
10276018
12,5 x 19 cm / 112 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

RECUPERACIÓ

El primer glop de cervesa
... i altres plaers minúsculs

Philippe Delerm

Col·lecció Narrativa

labutxaca

«Un regal, una col·lecció de petits tresors,
de petites obres mestres». Le Monde
El primer glop de cervesa descriu, amb molta tendresa i ironia, els petits plaers de la vida, des del
primer glop de cervesa ﬁns al diari de l’esmorzar, passant per l’olor de les pomes acabades de collir,
la ràdio desgranant les notícies al cotxe, una bona pel·lícula al cine o el Tour de França en una tarda
d’estiu. Heus aquí la narració breu i exquisida d’aquestes situacions que, en els nostres dies atrafegats, no els hi parem prou atenció i que, en canvi, són essencials per al bon viure.
• El primer glop de cervesa és la narració breu, exquisida, de situacions quotidianes a les quals no parem
suﬁcient atenció en els temps atrafegats en què vivim.
• Philippe Delerm incita el lector a reconèixer en ell mateix quins són els seus moments de gaudi i a aproﬁtar-los.

RECUPERACIÓ

Distribució
12 de maig de 2021

978-84-17423-57-5
10259152
12,5 x 19 cm / 112 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 7,64 €
PVP 7,95 €

BNunperun

BUTXACA
L’art de ser normal

Lisa Williamson

Col·lecció Narrativa

12

labutxaca

Una història sobre la lluita per la normalitat
de ser diferents. Què signiﬁca, per a tu,
ser «normal»?
Dos nois. Dos secrets. Una amistat sincera. En David sempre ha estat un noi raret. Els seus
pares creuen que és gai i a l’institut pensen que és un friqui. Només els seus dos amics
saben la veritat: en David voldria ser una noia. En el seu primer dia de curs en Leo només té
un objectiu: passar desapercebut i que ningú s’assabenti del seu passat. Però les coses es
compliquen: la noia més guapa de la classe s’enamora d’ell i, a més a més, comença a ferse amic d’en David. Els secrets són difícils de mantenir. Què signiﬁca per a tu ser «normal»?
• Primera novel·la juvenil amb un protagonista transgènere.
• Aquesta temàtica és absolutament actual i adient per a la recomanació escolar del llibre.
• Novel·la molt ben narrada, que enganxa i que s’endinsa en la intimitat dels personatges i les
seves històries. No només es valoren les diferències, sinó que també s’ajuda a entendre i qüestionar el concepte de normalitat.

978-84-18572-28-9
10276014
12,5 x 19 cm / 416 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

#  

HANS ROSENFELDT S.N. 28.04.2021

Crims duplicats
Codi 10207155 - 978-84-17031-43-5
PVP: 9,57 / 9,95 €

Morts prescindibles
Codi 10207156 - 978-84-17031-44-2
PVP: 9,57 / 9,95 €

TERESA COLOM S.N. 12.05.2021

Secrets imperfectes
Codi 10185637 - 978-84-17031-06-0
PVP: 9,57 / 9,95 €

JORDI MOLIST S.N. 05.05.2021

Distribució
12 de maig de 2021

Temps de cendres
Codi 10041026 - 978-84-9930-881-4
PVP: 12,45 / 12,95 €

La senyoreta Keaton i altres bèsties
Codi 10173657 - 978-84-16600-44-1
PVP: 8,61 / 8,95 €

ELS LLIBRES MÉS RECOMANATS A LES ESCOLES CATALANES
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Codi 387463
ISBN 978-84-9930-066-5
PVP 8,61 / 8,95 €
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Codi 10030130
ISBN 978-84-96863-58-3
PVP 10,53 / 10,95 €
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Codi 10261487
ISBN 978-84-17423-67-4
PVP 8,61 / 8,95 €
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Codi 387162
ISBN 978-84-9930-339-0
PVP 7,64 / 7,95 €
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Codi 10177839
ISBN 978-84-16600-74-8
PVP 8,61 / 8,95 €
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ISBN 978-84-96863-10-1
PVP 7,64 / 7,95 €
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ISBN 978-84-17420-30-7
PVP 7,64 / 7,95 €
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PVP 9,57 / 9,95 €

