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La dona de la seva vida

Consumits pel foc

El camarot del capità

Sira

Jo que no he conegut els homes

El dia que vaig marxar

Xavier Bosch

Jaume Cabré

Màrius Carol

María Dueñas

Jaqueline Harpman

Albert Om

COLUMNA
21,90 €

PROA
19,00 €

DESTINO
20,50 €

COLUMNA
22,90 €

EDICIONS DEL PERISCOPI
18,00 €

UNIVERS
18,50 €

El Joel, el Raimon i la Victòria són els
germans Estrada. Cadascú viu en una
punta de món. Un fet, però, els uneix.
Una investigació periodística, en canvi,
ho posa tot en risc. El Joel, director de
documentals, aviat s’adonarà que hi
ha descobertes que fan trontollar els
sentiments, sacsegen la vida i obliguen
a reescriure el passat.

L’Ismael no ha tingut una infantesa
gens fàcil, però ha aconseguit estudiar
i es guanya la vida com a professor de
llengua i literatura. Un dia, per atzar, es
retroba amb una antiga veïna i a poc a
poc comencen a intimar, fins que una
altra trobada aparentment casual, ara
amb el conserge de l’institut on treballa,
porta l’Ismael a una situació límit, de
conseqüències traumàtiques.

El camarot del capità és el relat
apassionant del període en què Màrius
Carol va dirigirLa Vanguardia, del
desembre del 2013 al febrer del 2020.
Convençut que un diari és una peça
decisiva en una societat democràtica i
que no es pot limitar a explicar les coses
que passen sinó que ha d’aclarir per què
passen, ha tingut accés, des del mirador
privilegiat de la direcció del diari, als fets
i als protagonistes que han sacsejat la
nostra història recent.

La segona gran guerra s’ha acabat i el
món comença una tortuosa reconstrucció.
La Sira deixa enrere les seves funcions
com a col·laboradora dels serveis
secrets britànics i ara afronta el futur
amb moltes ganes de serenitat. Però no
ho aconseguirà. El destí li té preparada
una tràgica sorpresa que l’obligarà a
reinventar-se, prendre sola les regnes de
la seva vida i lluitar.

Quaranta dones estan engabiades i
privades d’intimitat en un soterrani, sota
la vigilància externa d’un grup d’homes
armats. Entre elles hi ha una jove sense nom
que no recorda el passat i s’alimenta dels
records que li transmeten les altres dones,
nostàlgiques de la seva vida anterior.
Un dia, després del so d’una sirena
misteriosa, les dones aconsegueixen sortir a
l’exterior, a un món despoblat i desconegut
on hauran de reinventar-se i d’enfrontar-se
a un nou repte, desafiant i ple d’incògnites:
la llibertat.

A cavall entre els records de la infantesa
a Taradell i la crònica del present del
periodista de prestigi, aquest és un text
deliciós, hedonista, senzill i sofisticat
alhora, amarat de tendresa.
A prop de fer 50 anys, un dia l’autor
decideix que vol «desaparèixer d’ell
mateix», deixar-ho tot i marxar un temps
a França, a aprendre francès, la llengua
que quan era petit significava per als
seus pares la del país de la llibertat,
arraconada per l’omnipresent anglès.

L’aigua qui vols

Diluns ens estimaran

Hamnet

Boulder

Tàndem

Els angles morts

Víctor García Tur

Najat El Hachmi

Maggie O’Farell

Eva Baltasar

Maria Barbal

Borja Bagunyà

ENCICLOPEDIA CATALANA
21,00 €

EDICIONS 62
20,90 €

L’ALTRA EDITORIAL
23,95 €

CLUB EDITOR
16,90 €

DESTINO
18,00 €

EDICIONS DEL PERISCOPI
19,90 €

La Marie Tremblaypierre
aprofita la bonança de l’estiu
quebeques per organitzar
una trobada familiar a l’antic
xalet de vacances. L’excusa
de celebrar el setanta-sise
aniversari es forçada, pero les
filles i el fill no s’hi capfiquen:
rememorar els banys al llac i
reviure la infantesa els sembla
una bona idea per retrobar-se
al cap de tant de temps.

Una novel·la emotiva i reveladora
sobre la importància que les
dones siguin les protagonistes
de les seves vides.
Dilluns ens estimaran explica la
història d’una jove que vol ser
lliure i feliç. Les circumstàncies
en què viu, però, són
complicades. Un entorn opressiu,
del qual no li serà fàcil sortir
sense haver de pagar un preu
molt alt, marca el seu present
i potser el seu destí.

Un dia d’estiu de l’any 1596, una
nena de Stratford-upon-Avon, un
poble a prop de Londres, torna
de l’escola cansada, amb febre,
mal de cap i poques ganes de
jugar amb el seu germà bessó,
el Hamnet. Angoixat, ell busca
per tota la casa algú que pugui
ajudar-los, però no hi troba
ningú. La mare, un esperit lliure
i excèntric, és al jardí on cultiva
plantes medicinals, a més d’un
quilòmetre de distància, vigilant
els ruscos d’abelles.

La protagonista de Boulder és
una dona atreta per la solitud
com per un imant. Es guanya
la vida fent de cuinera en un
buc—la situació perfecta: una
cabina, l’oceà, moltes hores
per encarar el buit i algun
port on conèixer dones. Fins
que una la reté, se l’emporta
entre les quatre parets d’una
casa i l’embarca en la gestació
assistida d’una criatura.

Des que es coneixen, l’Elena i
l’Armand intentaran desfer-se
de tot allò que els té atrapats
i recuperar l’espontaneïtat i
l’alegria del present. S’adonaran
que tenen dret a canviar,
a mirar el món de manera
diferent de com ho havien
fet durant anys, a estimar-se
a si mateixos. En definitiva, a
concedir-se la llibertat de viure
plenament.

Quan el seu rival s’emporta
la plaça de catedràtic que
tant desitjava, en Morella
s’adona que necessita una idea
per posar-se a escriure i fer
avançar la seva carrera. Durant
la guàrdia de la nit de Nadal,
la Sesé, la seva dona, una
ginecòloga molt reconeguda,
viu una experiència per a la
qual no estava preparada. I
mentrestant, l’Olof, l’ultranebot,
fill d’un germà inaguantable,
arriba a Barcelona…
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PREMI JOSEP PLA 2021

L’home que va viure
dues vegades

Animal de bosc

Gerard Quintana

PROA
15,50 €

COLUMNA
21,50 €

Eivissa, 1999. La Maria i els
seus fills, l’Àngel i l’Alba, de cinc
i set anys, arriben una tarda
plàcida de setembre a la platja
després de saber que el vol del
pare, el Salvador, ha patit una
cancel·lació i que torna amb
el darrer avió de la nit. El que
passarà en aquella petita cala
ho canviarà tot per sempre.
PREMI RAMON LLULL 2021

Joan Margarit

Margarit inèdit.
Poques setmanes abans de
morir, Joan Margarit va deixar
enllestits els poemes que
componenAnimal de bosc,
l’obra que Margarit jutjava
com“el millor dels meus llibres”.
El poeta va escriure amb
passió durant els últims anys,
aprofitant la mirada nítida que
li oferia l’últim tram de la vida.

POESIA
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LA LECTURA RECOMANADA

A cor obert

Paraules d’Arcadi

Pijos

Oriol Mitjà

Arcadi Oliveres

Marc Giró

COLUMNA
19,90 €

ANGLE
16,90 €

UNIVERS
18,95 €

El 13 de març del 2020 s’anunciava el
confinament domiciliari a causa d’una
pandèmia mundial que ha canviat les
nostres vides. Oriol Mitjà, investigador
mèdic especialitzat en estratègies per
combatre les malalties infeccioses
relacionades amb la pobresa, ens venia
alertant des del febrer dels perills d’una
malaltia, la covid-19, que es convertiria
en la primera causa de mort
al nostre país.

Hem construït un món de relacions
internacionals complexes, amb un
sistema capitalista que perpetua les
desigualtats controlat per governants i
poders fàctics que actuen sense frens, en
un planeta que està dient prou, mentre
la Mediterrània s’omple de persones
que s’ofeguen... Potser aquesta no era la
fotografia que havíem imaginat del món
que deixarem a les noves generacions.

Marc Giró ens descobreix el món dels pijos,
una guia imprescindible per entendre qui
són, què fan i on trobar-los. Però, també,
què els fa feliços, què els angoixa, què els
posa calents. Pijos és un llibre necessari,
és un llibre que ens acosta a nosaltres, els
mortals que habitem la Lower Diagonal
o, Déu no ho vulgui, l’extraradia aquest
grup de gent tan selecte i exclusiu com
mal entès i pitjor comprès, i ens revela una
vida sovint més complexa del que cap de
nosaltres pot arribar a imaginar.

© M.A.Chazo

ASSAIG

Núria Puyuelo*

Rellegir l’Espinàs
La Campana rellança la col·lecció dels viatges a peu de Josep
Maria Espinàs amb els títols A la taula dels altres (A peu pel
Priorat), L’últim traginer (A peu pel Pallars i la Vall d’Aran) i
Viatge a la frontera de la llengua (A peu per la Llitera). La col·
lecció va arrencar els anys cinquanta i seixanta amb tres títols
ambientats al Pallars i la Vall d’Aran, al Priorat i a la Segarra.
No va ser fins al cap de trenta anys, el 1988, que va escriure
la resta de viatges. Llavors en van ser disset: primer va viatjar
a peu pels Països Catalans (per deixar també testimoni de la
llengua) i després per la península Ibèrica. Vint viatges a peu
que representen un gran retaule d’un món que s’acaba.

L’infinit dins d’un jonc

Humà, mes humà

La farmacèutica

Irene Vallejo

Josep Maria Esquirol

492 dies segrestada

COLUMNA
24,95 €

QUADERNS CREMA
14,00 €

Carles Porta

Aquest llibre tracta sobre la història
dels llibres. Un recorregut per la vida
d’aquest fascinant artefacte que vam
inventar perquè les paraules poguessin
viatjar per l’espai i el temps. La història
de la seva fabricació, de tots els tipus
que hem assajat al llarg de gairebé trenta
segles: llibres de fum, de pedra, d’argila,
de joncs, de seda, de pell, d’arbres i, els
últims d’arribar, de plàstic i de llum.
A més, és un llibre de viatges.

Preguntes aparentment senzilles, com
ara ¿que et passa?, ¿com et dius? o ¿d’on
vens?, ens van acostant de mica en mica
al centre mes profund de la nostra ànima,
allí on es descobreix la ferida originada
per les quatre infinituds essencials: vida,
mort, tu i món. Mai serem massa humans:
si cap horitzó te sentit es el d’arribar
a ser mes humans.
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LA CAMPANA
17,90 €

«El 20 de novembre de 1992 va ser
segrestada Maria Àngels Feliu Bassols,
farmacèutica d’Olot. Aquella dona, mare de
tres fills, va passar setze mesos sota terra,
enterrada viva en un forat de la mida d’un
armari. Va compartir captiveri amb aranyes,
formigues, rates, serps i humitat.»
Així comença la història real però
increïble d’un dels casos més impactants
de la crònica negra del nostre país. La
investigació del segrest de la farmacéutica
va estar plena d’errors policials i judicials.

El rellançament d’aquests tres llibres de la col·lecció, a banda d’aportar un títol diferent per a cada volum, inclouen un
pròleg de l’editora de La Campana, Isabel Martí. «Amb quina
devoció es passava setmanes recorrent mapes, calculant quilòmetres i escollint la ruta. Era començar a paladejar la felicitat que se li acostava. Per a l’Espinàs, caminar per la terra
de la gent ha estat, ho sé segur, un dels plaers més grans. La
seva manera literària de passar sobre el fil prim que separa
ser espectador i alhora actor de la vida», explica Martí, que va
acompanyar l’escriptor en alguns d’aquests viatges.
Gènere nou
Amb aquesta col·lecció, que va definir un gènere nou, Espinàs
converteix l’experiència de la caminada en una narració viva,
en una crònica en la qual el lector s’aventura amb l’escriptor
per camins desconeguts. És una obra que no pretén ser una
guia de viatges, sinó que va molt més enllà: ens endinsa i ens
descobreix el territori d’una manera pròxima, per mitjà de la
seva gent i els seus costums. A través dels ulls de l’escriptor,

el lector reviu un món perdut, una manera de fer que ja forma
part del passat, i redescobreix un territori i un paisatge que
connecta amb el seu país.
A A la taula dels altres, l’escriptor camina pel Priorat el 1957
en l’època de verema. Espinàs esmorza i conversa amb la gent
que troba a les vinyes i coneix una sèrie de personatges curiosos que, a través de la mirada de l’escriptor, hi apareixen
molt ben retratats.
L’últim traginer ens transporta a un temps en què el Pallars
i la Vall Aran no tenien estacions d’esquí i els guàrdies civils
anaven amb bicicleta. A través d’aquesta crònica, Josep M. Espinàs reviu uns fets, uns personatges i un paisatge que avui ja
formen part del passat, però que l’autor manté vius per sempre a través del seu testimoni.
I, finalment, a Viatge a la frontera de la llengua ens descobreix
aquest territori de la Franja d’Aragó, força desconegut per a
molta gent i on es parla català, i aporta un testimoni directe i
apassionat dels pobles de la comarca i de la llengua que s’hi
parla.
Les cobertes d’aquests tres títols, il·lustrades per Pep Montserrat, transporten el lector a aquests territoris i a un passat
perdut que cal reivindicar. Els volums, amb una edició molt
acurada amb tapa dura, ens conviden a endinsar-nos a una
literatura de viatges pròpia de Josep M. Espinàs, que en
aquests llibres va fer del viatjar el seu ofici.
*Núria Puyuelo,
editora de La Campana

L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES |

5

ASSAIG

+6

+6

anys

Parla bé, collons!

El fil del xofer

Com evitar un desastre climàtic

La incorrecta

Jordi Amat

Bill Gates

MONTENA
18,95 €

EDICIONS 62
18,50 €

EDICIONS 62
20,90 €

El llibre que tens entre les mans no és
llarg com una enciclopèdia, no és avorrit
com un manual i tampoc és carrincló
com un diccionari: és una guia incorrecta
del català, feta amb humor i amor
per la nostra llengua. Aquí hi trobaràs
nocions ortogràfiques, morfològiques
i sintàctiques del català perquè puguis
anar pel món parlant-lo i escrivint-lo
millor que Pompeu Fabra.

Ascens i caiguda del periodista i advocat
Alfons Quintà: un relat magistral sobre les
clavegueres del poder a Catalunya.
Arran de la figura fosca i perversa
d’Alfons Quintà—periodista, advocat,
oficial de la Marina Mercant i jutge, que
el 19 de desembre de 2016 va assassinar
la seva dona i després es va suïcidar amb
una escopeta de caça—, Jordi Amat, un
dels observadors més lúcids i transversals
del moment , fa una reflexió
sobre el poder.

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.

anys

Oblida´m, Nata
Maria Scrivan

Extraterrestre

Eduard Estivill / Carla Estivill

Daniel Cassany

Avi Loeb

ROSA DELS VENTS
18,90 €

ANAGRAMA
17,90 €

COLUMNA EDICIONS
20,90 €

Com posar a l’hora el teu rellotge intern
per viure amb salut, energia i optimisme.
Fa milers d’anys l’ésser humà estava
connectat de manera harmònica amb
els cicles naturals de la vida. Aquest
vincle amb els ritmes de la natura
proporcionava als nostres avantpassats
salut, energia i benestar emocional.

Quin és el secret d’una bona classe? Com
s’acon-segueix captar i retenir l’atenció
dels alumnes? Com podem gestionar
l’estrès com a professors? Com ens hem
de relacionar amb els estudiants? Com
podem detectar i prevenir les situa-cions
conflictives?
Aquest llibre contesta aquestes
preguntes i d’altres que ens fem els
docents cada dia.

L’octubre del 2017 científics ubicats
a l’observatori de Haleakala, a Hawaii,
van detectar un objecte interesteŀlar
en moviment dins del sistema solar i
prou a prop de la Terra. Primer el van
catalogar com a cometa i finalment com
a asteroide, tot i que es comportava de
manera molt diferent de qualsevol altre
asteroide o cometa del nostre sistema
solar. De fet, com més l’observaven els
científics, més estrany els semblava.
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HACHETTE HEROES
10,95 €

Per primer cop a la vida, la Natalie se sent segura.
Els seus mèrits són reconeguts, té amics que li fan
costat i passa molt temps amb el noi que li agrada,
el Derek! Però quan el Derek diu a la Natalie que
l’estima només com a amiga, l’autoconfiança de
la Natalie es transforma immediatament en baixa
autoestima. Té el cor trencat, i mentre intenta
recuperar-se, la Natalie deixa de banda les seves
aptituds i fins i tot els seus amics. Sense ningú a qui
recórrer, la Natalie haurà de sortir-se’n tota sola.

+6

L’art de fer classe

Cristophe Cazenove

BRUIXOLA
12,95 €

Primer títol de la col·lecció de novel·la gràfica Les
sisters, protagonitzada per dues germanes, una
adolescent i l’altra una nena encara, que viuen
en mons diferents: la major parla de nois amb les
seves amigues, comença a arreglar-se, vol que la
deixin en pau... i la petita només vol saber a cada
moment què fa la seva germana. I així estan tot
el dia, com el gat i el ratolí! Divertidíssima sèrie
de còmics per a lectors de 8-15 anys amb tots
els ingredients per a convertir-se en una lectura
imprescindible. El canal Super3 emet actualment la
versió audiovisual de la sèrie. Tot un èxit!

+6

anys

El mètode Tokei

Les sisters 1

Germanes per força

+9

anys

101 Contes emocionants
Gabriel García de Oro
BARCANOVA
19,95 €

Contes curts, divertits, fantàstics, per
parlar de les emocions. Una manera
senzilla i natural de revelar com
ens sentim. Benvinguts a un llibre
ple de fantasia, imaginació i contes,
en què cada pàgina és important.
Pàgines plenes d’emocions, en les
quals els personatges viuen un munt
d’aventures. Però el més important és
saber com se senten amb el que els
passa. I tu, com et sents?

anys

Gràcies

Amanda Black 1

Història d’un veïnat

Una herència perillosa

Rocio Bonilla

J. Gómez Jurado / B. Montes

ANIMALLIBRES
15,90 €

B DE BLOCK
14,95 €

Gràcies a una avaria d’Internet, la vida
del venat canviarà del tot. Gràcies a
la valentia i la curiositat, els vens i les
venes arribaran lluny, molt lluny. I ho
faran junts. Una historia sobre com un
petit detall pot millorar les nostres vides.
Una historia sobre tots nosaltres. El nou
àlbum de Rocio Bonilla ens presenta
una historia sobre l’empatia i sobre les
emocions que reivindica la vida en comú
i la solidaritat.

El mateix dia que l’Amanda fa tretze anys
rep una carta misteriosa que canviarà la
seva vida. I de quina manera.
De viure quasi en la miseria, ella i la seva
tieta Paula s’instal·laran a una mansió
gegant i laberíntica que ha pertanyut a la
família Black durant generacions. Com si no
fos suficient, el cos de l’Amanda comença a
manifestar habilitats insospitades i esbrina
que ha de prendre possessió d’un llegat
familiar apassionant, secret i perillós.

L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES |
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Pirates rodamons

Un talp al meu jardí

Tinc un volcà

El fil invisible

El Pot Petit

Martí Gironell

Míriam Tirado/ Joan Turu

Míriam Tirado

MONTENA
16,95 €

ESTRELLA POLAR
13,95 €

EL CEP I LA NANSA
11,5 €

B DE BLOCK
24,95 €

Un conte fantàstic que ens
convida a viatjar sota terra per
conèixer i cuidar el nostre entorn.
En Felip és un talp que apareix al
jardí de la casa de dos nens, en
Quim i el seu germà petit, en Pep.
El talp els diu que fa molta estona
que corria pels túnels i galeries
que havia fet per sota terra i que
no aconseguia trobar el camí cap
a casa seva. Resulta que tots els
forats tenien alguna trampa.

L’Alba no ho sabia, però a dins
hi té un volcà, més o menys
entre el melic i les costelles.
De vegades, el volcà s’encén i
explota. Llavors el foc ho crema
tot i l’Alba pateix i s’espanta,
tot alhora. Però una nit una fada
menuda li explica a cau d’orella
què pot fer quan s’enrabia, i
aquell truc li farà descobrir
sensacions inesperades.

+6

+6

La font amagada
Míriam Tirado
B DE BLOCK
24,95 €

Al Pol li agrada molt cantar. Quan
canta, sent que vola. Es com si pogues
desplegar unes ales imaginàries i
recórrer llocs del món que mai no ha
vist. Com si toques el cel amb els dits
de les mans. Sovint es pregunta com es
diu aquesta sensació. Quan tanca els ulls
li, recorre per tot el cos un sentiment
immens, com si una font màgica brolles
del seu pit. Està convençut que si tothom
trobes la seva font, serien mes feliços.

L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES

La Nura ha descobert el secret
que amaga el melic. Ara ja sap
que en surt un fil invisible que
la uneix a totes les persones que
més s’estima: la mare, el pare,
els avis, els tiets, els cosins,
els amics...
Un conte sobre els vincles que
ens uneixen amb els qui més
estimem, i sobre com, sovint,
les coses més importants són
aquelles que no es veuen.

+6

anys

anys
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El Pot Petit presenta els Pirates
Rodamons en un àlbum il·lustrat
per a tota la família! Un llibre
que et recordarà que l’amistat és
el més gran tresor!
Diverteix-te amb les increïbles
aventures dels Pirates Rodamons
i descobreix el tresor més gran
de tots: l’amistat!
Estàs preparat per pujar al
vaixell i jugar, cantar i ballar amb
El Pot Petit?
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Arbres
Salvador Comelles
BARCANOVA
15,00 €

Els arbres ens fan ombra, ens donen
fruits, ens fan més amables els carrers
i les ciutats... Els arbres s’arrelen a
la terra i alhora creixen cap al cel.
Ens assenyalen el pas del temps i el
pas de les estacions. En aquest llibre
hi trobareu uns quants arbres que
us faran companyia. Cada arbre ens
parla de la seva vida i també de la
nostra vida. Coneixes l’Arbre Viatger?
I l’Arbre Curiós, L’Abre Far...?

El robot dels bosc
Copons & Fortuny
COMBEL
12,90 €

La Mus i el Wagner, una rata i un os,
troben un robot enmig de la carretera.
Decideixen emportar-se’l a casa i
arreglar-lo. El seu nom es Bitmax i te una
professió molt estranya: es ajudador!
Amb els habitants del Bosc Blau viuran
aventures i ajudaran tothom
que ho necessiti.

