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«No he pogut parar de llegir», «M’ha re-
cordat tant la vida dels meus avis!», «És 
una història excepcional», «En aquest 
llibre es respira molt d’amor per la famí-
lia», «El final és sorprenent, inesperat»... 
Els comentaris dels lectors que m’aturen 
pel carrer són el millor premi. Però soc 
conscient també que si no fos per l’em-
penta del Premi Josep Pla, la majoria 
dels nous lectors no s’haurien encuriosit 
per la vida del meu avi. I és ell la raó de 
ser d’aquest llibre. Un homenatge a tota 
la generació d’homes i dones que van 
sobreviure a una guerra quan eren nens 
i que ara han hagut de fer front a la pan-
dèmia de la covid des de les residències 
geriàtriques. 
Molts han mort, com el meu avi. Per això 
he volgut deixar constància de com ha-
víem viscut la crueltat del comiat en la 
solitud del confinament. Aquest llibre és 
una teràpia compartida per la meva fa-
mília. La memòria, com una font de con-
sol. Potser escric per curar-me d’aquest 
mal. Per recrear-me en la nostàlgia. 
Perquè la paraula escrita és l’espai de 
llibertat definitiu. Protegit de la mirada 
immediata dels altres, de la pressa de 
l’actualitat. Sense l’escrutini ni la neces-
sitat d’aprovació immediata dels altres.
Deliris i desmemòries

La Vall de la Llum 
són els deliris i les 
desmemòries de 
l’avi, quan pateix 
els estralls de la 
senilitat. Les seves 
paraules, aparent-
ment inconnexes, 
són les que em 
porten a investigar 

el seu passat, les arrels profundes dels 
orígens de la meva família i de tot un po-
ble. El paisatge de l’avi és també l’escena-
ri de la meva infantesa. A través del meu 
prisma particular, retrato un poble i una 
família que podrien ser els de qualsevol. I 
és que per a mi, com per a tothom, la famí-
lia és el primer trencaclosques de la vida. 
Tant si hi encaixem com si no, la resta de 
peces segueixen allà. Estableixen relaci-
ons, sentiments i dependències. Sempre 
transcendents. Se sobreposen fills i pares 
d’èpoques diferents, que actuen amb tota 
naturalitat entre ells. 
La història del món ja és això: la suma 
de les vides de cadascun de nosaltres, 
dels nostres pares, avis, besavis... com 
si ens poséssim entremig de dos miralls 
encarats l’un davant de l’altre, i veiéssim 
la multiplicació de miralls, cada cop més 
petits, que ens queden al darrere. Cada 
cop són imatges més febles dels miralls 
més petits, fins que no pots distingir-los. 
Escriure sobre la família és evitar que es 
perdi l’últim, el més petit dels miralls re-
flectits al mirall més gran.
Episodis dramàtics
La Vall de la Llum és el meu poble du-
rant els últims cent anys, però és tam-
bé tot Catalunya, plena d’oportunitats, 
i tanmateix cruel. Un poble de canyes, 
vent i fang que desperta a la modernitat 
a través d’experiències violentes. Amb 
secrets i episodis dramàtics. He volgut 
anar a les arrels del meu paisatge per-
què la gent sàpiga què va passar a La 
Vall de la Llum ara fa un segle. I tinc la 
sensació que compleixo aquest objectiu 
cada vegada que un lector se m’acosta 
emocionat perquè llegint sobre la vida 
del meu avi hi ha reconegut els seus 
propis avis i pares: «Qui conegui aques-
ta història, no l’oblidarà».

*Toni Cruanyes, autor de La Vall de la Llum 
(Destino), Premi Josep Pla 2022

Tony Cruanyes*

Una història 
impossible 
d’oblidar
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Després del diari d’Anne Frank
Bas von Benda Beckmann

KALANDRAKA
20,00 €

Milions de lectors a tot el món han 
llegit El diari d’Anne Frank, però gairebé 
ningú coneix què els hi passa després 

a la protagonista i a la resta d’habitants 
de la «Casa del darrere». Mitjançant 

testimonis orals de supervivents i amics, 
documents oficials i altres diaris, Benda 
Beckmann, historiador i investigador de 

la Fundació Anne Frank, reconstrueix 
en aquest llibre el que els va succeir a 

aquestes vuit persones després del seu 
arrest.

Swing
Rafael Vallbona

LABUTXACA
10,95 €

Una novella basada en la història 
real del músic Enric Torres. Als 

anys vint del segle XX, Enric, 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 
Nova York, on s’aferma en la idea 
que la música ajudarà a construir 

un món millor.

Quan s’esborren  
les paraules

Rafel Nadal
COLUMNA EDICIONS

21,00 €

Deu anys després de la 
publicació de Quan érem feliços, 

Rafel Nadal torna a posar la 
seva mirada literària sobre la 

memòria, el pas del temps i les 
noves generacions en aquest 

llibre íntim i delicat amb el 
qual tanca la saga familiar més 

venuda de la literatura catalana. 
El desenllaç d’una saga literària 

única, un llibre íntim  
i emocionant.

L’alquímia de la vida
Coia Valls

COLUMNA EDICIONS
21,50 €

Al segle xv el món està canviant, 
però la medicina es troba 

ancorada en la vella fórmula de 
la triaca establerta en l’antiguitat 

clàssica. Amb tot, sempre hi ha 
homes i dones que busquen 
noves formes de guarir el cos 
i l’ànima, que sovint passen 

per bojos o bruixots. Assagen 
fórmules alquímiques per 

aconseguir la pedra filosofal o 
l’elixir de la vida. En Magí Surroca 

és un d’ells.

Morir-ne disset
Sergi Belbel

PROA
20,00 €

Ernest Calvo, fill d’una família immigrant 
vinguda del sud d’Espanya, neix i creix 

en una ciutat industrial del Vallès 
Occidental, en la qual s’integra com 

el més català dels catalans. Mentre va 
relatant, amb nostàlgia i humor, la seva 

infantesa i la seva joventut –en què 
descobreix una cultura i una llengua 

que el fascinen i l’inquieten alhora–, es 
confessa autor d’una sèrie d’assassinats 

comesos entre el període que va del 
cop d’estat de febrer de 1981 fins als 

Jocs Olímpics de Barcelona del 92. 

Animals com tu 
Ismael López Dobarganes

DUOMO
15,90 €

Són en Samuel, l’Olga, la Fabiola, 
la Tina o la Freser, animals com 
tu.Les seves històries d’amor i 

superació t’ajudaran a entendre 
que no som diferents de la resta 

d’animals amb qui compartim 
el planeta. Són les històries 
dels animals rescatats per la 
Fundación Santuario Gaia. 

Un llibre que no podràs deixar 
de llegir.

Encara hi ha flors
Margarida Aritzeta

CAPITAL BOOKS 
18,50 €

Poc podia imaginar-se en Kàputx 
com s’embolicarien les coses 
quan va rebre l’encàrrec de 

desplaçar-se a La Malvasia, una 
casa a prop del monestir de 

Santes Creus. La propietària, una 
arquitecta que vol convertir-la en 
una casa rural de luxe, li demana 
que aplegui les llegendes locals 
sobre bandolers perque la zona 
tingui un atractiu turístic nou.

Declaració d’invencions
Ricard Sunyol 

PROA
19,00 €

Recull de relats que cremen 
la llengua, escrits des d’una 

concepció lúdica i irreverent de 
la literatura. Unes instruccions 
estranyament espirituals sobre 

com hauríem de caminar; 
el mite d’un sensesostre embriac 
que podria ser símbol de tot i de 
res; dos amics que s’expliquen 

batalletes surrealistes i 
emboirades de fum d’haixix, o 

la desesperació d’un entomòleg 
que intenta esbrinar per què el 
seu pare xiula a totes hores,..

Premi Mercè Rodoreda 2021.

Mamut
Eva Baltasar
CLUB EDITOR

17,50 €

La protagonista de ‘Mamut’ és 
una dona arcaica atrapada en 
la vida moderna. El seu medi 

és la ciutat, on signa contractes 
per viure. Vol tenir un fill i això 

l’obliga a fer-se amb homes. 
¿Com resistir el formiguer humà 

quan tens instint de  
caçador solitari?

Se’n va. Canvia d’hàbitat i esdevé 
la mestressa d’un mas aïllat...

La vida de l’altre
Gabriel Marat

LA MAGRANA
19,90 €

«Jo no vaig néixer. Mai no vaig 
ser infant ni tampoc adolescent. 

No tinc passat, el meu passat 
és d’un altre. En realitat, jo vaig 

començar a existir el dia que 
aquell desgraciat li va engegar 
un tret entre cella i cella al vell 

armador». La desaparició en 
circumstàncies estranyes d’Álvaro 

Stein, un milionari a qui han 
diagnosticat un tumor cerebral, és 
el final d’una història i el principi 

d’una altra.



Unes setmanes abans de Nadal vaig te-
nir ocasió de xerrar amb la Maria Antònia 
Oliver per explicar-li que ens disposàvem 
a tornar a posar en marxa La Magrana i 
que ens feia molta il·lusió recuperar en-
tre els primers títols Estudi en lila, la seva 
primera novel·la protagonitzada per la 
investigadora Lònia Guiu. Vam riure pen-
sant en com guarniríem aquesta edició. 
Ens vam imaginar una faixa que expli-
qués que l’autora es deia realment Maria 
Antònia i que no era el pseudònim d’uns 
senyors amb barba. I que hi posaria en 
lletres ben grans que una escriptora com 
ella, una de les poques dones que han 
rebut el Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes, havia estat també la pionera de 
la novel·la negra veritablement feminista. 
Tristament, uns mesos després, la Maria 
Antònia Oliver va morir el mateix dia que 
la seva novel·la arribava de nou a les lli-
breries, juntament amb altres novetats 
d’aquesta nova etapa de La Magrana, un 
segell editorial que ella havia vist néixer 
fa prop de cinquanta anys.
Aposta ferma
Ara, amb idèntica voluntat de convidar a 
la lectura i a la descoberta que ha guiat 
La Magrana al llarg dels anys, tornem a 
les llibreries amb una aposta ferma per la 
narrativa, l’assaig i el pensament. 
A Les ales esteses, hi trobareu novel·les 
de noves veus de la narrativa catalana 
que alcen el vol –com Geosmina de Cinta 
Farnós, La vida de l’altre de Gabriel Marat 
o Canviar de pell d’Aina Gatnau– i també 
obres d’autores amb una carrera literària 

llarga i brillant, com Diatomea de Núria 
Perpinyà, una inquietant incursió en la 
ciència-ficció que ens descobreix el po-
der de la demagògia i el populisme. Hi 
podreu descobrir, per primera vegada en 
català, l’obra d’Abdulrazak Gurnah, premi 
Nobel de literatura, amb una novel·la me-
ravellosa que explora la identitat i el do-
lor de la immigració: A la vora de la mar. 
I us convidem a redescobrir en magnífi-
ques traduccions clàssics moderns com 
La senyora Dalloway de Virginia Wolf o 
llibres universals com Jacques el Fatalista 
en una acurada edició amb textos de Raül 
Garrigasait i de Marina Garcés.
Clàssics grecs i llatins
Amb el desig de contribuir al debat cul-
tural des de l’assaig i el pensament, a la 
col·lecció Orígens hi trobareu Jardins se-
crets de Ponç Puigdevall –un elogi dels 
territoris inacabables de la lectura– les 
Cartes a un jove investigador –en què 
Manel Esteller anima a endinsar-se en 
el món de la ciència– o Infocràcia de 
Byung-Chul Han, una reflexió imprescin-
dible sobre la transformació de l’esfera 
pública i la crisi de la democràcia.
I en aquesta nova florida de La Magra-
na hi trobareu també els clàssics grecs 
i llatins –d’Homer a Heròdot, d’Ovidi a 
Safo–, que han estat sempre referents i 
companys de navegació imprescindibles 
en la història d’aquest segell que ara re-
brota amb el desig de fer pinya de nou 
amb autors, llibreters i lectors.

*Joan Riambau,  
director literari de La Magrana

Joan Riambau*

Voluntat de convidar a  
la lectura
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Més que una dona
Caitlin Morand

LLIBRES ANAGRAMA 
20,90 €

Qui és que va dir que convertir-
se en una dona de mitjana edat 
seria fàcil? Caitlin Moran, que 
va arrasar amb aquell divertit 
i lúcid manifest de feminisme 

assilvestrat titulat Com es fa una 
dona, torna amb una seqüela que 

rebat la teoria que les segones 
parts mai són bones, perquè 

aquesta és espectacular.

Tots els color del negre
Jordi Borràs
ARA LLIBRES

21,90 €

Desemmascarant els hereus 
del feixisme a casa nostra i 

infiltrat a les manifestacions 
de la ultradreta a Europa, Jordi 
Borràs presenta la investigació 

periodística de tota una vida. A la 
Terra Alta, davant la descoberta 

d’una bomba nazi que havia 
llençat la Legión Cóndor, un 
Jordi Borràs adolescent pren 

consciència que la memòria i la 
justícia són els millors antídots 

contra el feixisme.

El somni d’Ulisses
José Enrique Ruiz-Domènec

ROSA DELS VENTS
21,90 €

La Mediterrània és un mar 
aparentment plàcid sobre 

el qual s’alcen sovint núvols 
negres, un lloc de trobada i 
alhora de conflictes, bressol 

dels mites clàssics i de les grans 
religions monoteistes, escenari 

de l’eclosió d’algunes de les 
creacions de la humanitat més 

enlluernadores i camp de batalla 
de guerres terribles. Amb una 
amenitat extraordinària, Ruiz-
Domènec construeix un retrat 

elegant d’aquest món.

Límits
Mírian Tirado 

ROSA DELS VENTS
18,90 €

Quins són els límits que cal 
posar als fills i filles i, sobretot, 
com s’han de posar és una de 
les preocupacions de moltes 

famílies. El paradigma de 
criança tradicional, que tirava 
d’autoritarisme, d’arbitrarietat 

i del «perquè ho dic jo» no 
serveix quan les mares i pares 
volem establir una relació amb 

els fills i filles basada en el 
respecte mutu i la connexió.

Fronteres 
Vicent Partal 
COMANEGRA

18,00 €

Les fronteres són punts clau de 
confluència cultural i de conflicte 

polític, de mixtura lingüística i 
de transformació històrica. Són 
un fenomen social magnífic i de 
lectura inesgotable. Resseguint 

el traç d’aquestes línies 
dibuixades sobre els mapes, 
ens endinsem en la història 
dels seus pobles de manera 

privilegiada. Partal n’ha viscut de 
tots colors i en moments de gran 
transcendència, i aquí en deixa 

una bona mostra.

Depuració hepàtica 
Carla Zaplana 

COSSETÀNIA
15,95 €

El cos és el vehicle que permet 
que el nostre ésser creixi, es 

desenvolupi, experimenti 
i evolucioni. Sabem que 

funciona de manera holística i 
perfectament coordinada, però 
a vegades cal parar atenció en 

la salut de certs òrgans que 
tenen un paper fonamental en 
el nostre benestar. L’objectiu és 
descongestionar-lo, per tal de 

poder processar i eliminar millor 
les substàncies tòxiques que 

entren a l’organisme.

Tinta invisible
Patrick Modiano

PROA
17,90 €

El jove detectiu privat Jean Eyben, 
de l’agència Hutte, rep l’encàrrec  de 
localitzar una dona desapareguda, la 
misteriosa Noëlle Lefebvre. Tot i que 

el cas queda sense resoldre, les pistes 
que en Jean ha anat trobant durant la 
investigació el continuen perseguint 

temps després. Tres dècades més tard, 
fora de l’agència, reprèn la recerca, 

tornant als llocs d’abans i buscant antics 
testimonis, impulsat per raons que no 

sap explicar, per recuperar un rastre que 
ja és fred i descobrir la increïble veritat.

Terres mortes
Núria Bendicho Giró

LLIBRES ANAGRAMA 
16,90 €

La mort violenta d’en Joan és l’inici 
d’aquesta no vel·la que descabdella la 

història d’una nissaga maleïda. Ha estat 
un tret per l’esquena en un ca salot aïllat 

on només hi viu la família. Qui de tots 
ells ha pogut ser? Era l’únic que ho tenia 

tot i ara es dessagna en el petit rebost 
on la mare el va instal·lar després de 

tres anys d’absència. Quin cor és capaç 
de proposar que li serrin les cames a un 

fill per tal d’encabir-lo dins la caixa?

Junil a les terres  
dels bàrbars

Joan-Lluís Lluís
CLUB EDITOR

19,95 €

«Una vegada hi havia un home 
que menyspreava la seva filla.» 
Amb començament de rondalla 

apareix l’heroïna d’aquesta 
història, anomenada Junil. Encola 

papirs a la llibreria del pare i 
aprèn a llegir a l’ombra del seu 
menyspreu. Però mort el pare, 

morta la ràbia –i és la filla qui ha 
concebut l’arma del crim.

Trova la teva persona 
vitamina

Marian Rojas Estapé
COLUMNA

19,90 €

Si vols que et passin coses bones 
en l’amor, sigui quin sigui el tipus 

d’amor, necessites un pla.
Qui és aquella persona vitamina? 

És la que ens genera il·lusions, 
bons pensaments, energia 

positiva, ens dona seguretat i 
fins i tot salut. És el contrari de 

la persona tòxica que ens genera 
angoixes.
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Teoria de la resta
Flavia Company

COMANEGRA
14,50 €

Un llibre savi que reflexiona sobre la vida 
amb empatia, tolerància i sensibilitat. 

Una visió al voltant de l’existencia com 
un camí cap a la reconciliciació. L’Osamu 
ha escrit la Teoria de la resta perque la 
Haru, la seva filla, la trobi i la llegeixi el 

dia que, ja anciana, torni a casa per saber 
i entendre. Allà l’espera un gran miracle.

La vall de la llum 
Tony Cruanyes

DESTINO
21,50 €

«Aquest llibre recorda la vida del meu 
avi, que és la història d’un temps, d’un 
país. És un homenatge a una generació 

sencera d’homes i dones que van 
sobreviure a una guerra quan eren nens 

i que ara han hagut de fer front a la 
pandèmia des de la residència geriàtrica. 

La compilació d’una vida que abraça 
gairebé la totalitat del segle xx m’ha 

portat per viaranys insòlits».
Premi Josep Pla 2022.

Carmen Balcells,  
traficant de paraules

Carme Riera
ROSA DELS VENTS

22,90 €

Carmen Balcells va ser molt més que una 
agent, va ser un mite. Una combinació 

afortunada de talent, intel·ligència i 
ambició la va convertir en un referent 

internacional de la literatura en llengua 
espanyola. A l’hora d’escriure’n la 

biografia, Carme Riera, la qual va tractar 
amb ella durant gairebé quaranta anys, 
ha tingut accés a l’arxiu de l’Agència i 
ha entrevistat familiars, amics, autors, 

editors i agents. 

Els salaris de la ira
Miquel Puig
LA CAMPANA

19,90 €

A  partir d’una anàlisi exhaustiva dels 
postulats del liberalisme economic i 

d’un recorregut historic farcit d’exemples 
il·lustratius, coneixerem les causes de 
l’estancament dels salaris d’ençà dels 
anys vuitanta. La desindustrialització, 

el comerç internacional i la immigració 
són els tres eixos que articulen la 

descompensació i que fan emergir la 
figura, única i potent, del rendista o 

propietari.

Crims: Llum a la foscor
Carles Porta
LA CAMPANA

19,90 €

La «cronica negra» es un genere que 
te els elements bàsics per fer una bona 

escudella: grans personatges i una trama 
potent. Cal, pero, treballar-ne be els 

ingredients, i aquest es el secret que ha 
permes Carles Porta convertir Crims en 
uns relats que captiven centenars de 

milers d’espectadors, oients i lectors pel 
seu rigor, respecte i ritme narratiu.

El cervell de l’adolescent
David Bueno

ROSA DELS VENTS
19,90 €

Descobreix com els funciona per 
entendre’ls i acompanyar-los.

David Bueno, el científic català que 
domina les xarxes i els mitjans, i també 
la paraula i la ciència, posa una mica de 

llum perquè entenguem com funciona el 
cervell dels tan temuts adolescents. Un 
discurs únic que ens ajuda a entendre 

com és i com madura el cervell dels 
adolescents.

Sabates noves 
Neus Moya | Júlia Solans

ESTRELLA POLAR
13,95 €

Un conte sobre la il·lusió de canviar el 
calçat pel simbolisme que comporta: 

jugar, saltar, córrer i avançar. 
A la Laura se li han quedat petites els 

sabates, així que n’ha d’anar a comprar 
unes de noves... Quina emoció!  

A la botiga en veu unes de precioses, li 
serviran per córrer, saltar i ballar?  
Això només ho poden fer els peus  

que es senten lliures...

Astèrix i el griu
René Goscinny | Jean-Yves Ferri | 

Albert Uderzo
BRUÑO 
9,95 €

Torna el clàssics dels clàssics: Astèrix!
Arriba el nou àlbum de la col·lecció 

clàssica d’Astèrix amb els personatges de 
sempre… i molts de nous.

Ralet, ralet 
Contes per a primers lectors

Estel Baldo
BARCANOVA

15,50 €
Una recopilació de contes clàssics i 

actuals pensada per afavorir la lectura 
autonoma dels infants que comencen 
a llegir. Cada doble pàgina presenta el 

text d’una manera breu i escrit amb dues 
modalitats de lletra: de pal i lligada. 

Contes: El soldadet de plom, La cabana 
dels bons amics, En Niti i el lleó, L’àvia 
Pepa, Els músics de Bremen, El cargol 

Arol, Els tres ossos i La Dringueta.

 +3 
anys

 +6 
anys

 +5 
anys

Què hi ha dins de l’orinal?
Guido van Genechten

CRUÏLLA
12,95 €

El ratolí és molt tafaner i es fica pertit 
arreu. Tot li interessa, fins i tot les 

gibrelletes dels seus amics! Quan ell 
haurà vist què hi tenen, a l’orinal, la 
llebre, la xaieta, el coala..., els amics 

també voldran saber què hi té ell. 
I, quina sorpresa!

Un llibre divertit per parlar de caques, 
tifes i cagallons. Un llibre divertit i amb 
solapes que parla de la curiositat d’un 

ratolí i del món tan complicat de les tifes, 
les caquetes i els cagallons.

El drac rac
El pot petit

MONTENA INFANTIL
14,95 €

«El lleó vergonyós», «El rock de la 
formiga», «Els pirates»... L’univers de 
les cançons del Pot Petit és l’univers 

dels més petits, que ara podran gaudir, 
a més, en un àlbum per a tota la família. 

Amb les històries més entranyables 
dels seus coneguts personatges, El 

Drac Rac presenta una nova manera de 
treballar les emocions, amb una mirada 

respectuosa que ressalta el valor de 
l’amistat i la solidaritat en un format 

lúdic i fresc.

Qui estima un drac?
Bianca Schulze

CRUÏLLA
11,95 €

La dragona està trista. És a punt de 
començar la Festa Major de l’Amistat i els 
seus amics no hi són. On es deuen haver 
ficat? El petit lector haurà d’anar passant 

les pàgines i seguint les instruccions, 
aviam si la pot animar! Al final, però, la 
dragona té una sorpresa molt tendra. 
Resulta que un drac l’estima tothom!

 +1 
any

 +4 
any

 +3 
any
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Arc Iris  
Grey i la màgia del temps

Laura Ellen Anderson
MONTENA INFANTIL

15,00 €
La nova serie de la creadora d’Amelia 

Fang arriba carregada de màgia i canvis 
atmosferics. L’Iris Grey te deu anys i viu a 
Meteolàndia. Somia amb tenir màgia com 

la resta dels seus amics, perque la vida 
sense ella no es igual! Quan l’Iris viatja a 
la Terra sense permís, no s’imagina que 

haurà de trobar el seu poder interior, 
lluitar contra nous enemics i donar un 

pas a un món multicolor.

Les bruixes d’Arlet
Bel Olide
COMBEL 
11,90 €

Set eren les bruixes d’Arlet fins que van 
trobar un ou misteriós. Que hi deu haver 

a dintre? El pitjor dels encanteris o el 
monstre més pudent? Cap de les set no 

es pot imaginar el que han portat al bosc 
d’Arlet.

Poni
R. J. Palacio
LA CAMPANA

17,95 €
En Silas es un nen de dotze anys. Un bon 
dia, molt entrada la nit, hi apareixen tres 

genets desconeguts decidits a endur-se’n 
el pare. En Silas es queda sol i se sent 

espantat, pero quan un poni apareix a la 
porta de casa, enten que ha de fer.

Silas s’embarca en un viatge perillós pel 
vast paisatge americà que el connectarà 

amb el passat i amb el futur i amb els 
misteris insondables del món que 

l’envolta.

Encara he de viure
Jaume Funes

COLUMNA
17,95 €

La primera novel·la de l’autor referència 
en l’adolescència.

Per fi s’acaba l’ESO. Sis adolescents es 
juramenten perquè la vida no els separi 

i per no convertir-se en adults que 
traeixen els seus principis. Però en els 
seus nous recorreguts de joventut han 
de gestionar molta vida desconeguda. 

No tenen clar el que volen ser, i tampoc 
sembla que el fet de decidir-ho estigui a 

les seves mans.

 +10 
anys

 +7 
anys

 +12 
anys

 +14 
anys

L’atac del drac  
dels calçotets

Scott Rothmn
MOLINO
15,00 €

En Cole sempre ha somiat servir el gran 
cavaller Sir Perceval com a escuder, i ja 
està a punt per lluir una armadura ben 
brillant i muntar un cavall esplèndid. 
Quan a Sir Perceval li fallin les forces, 
però, en Cole haurà d’afrontar el repte 

més complicat de la seva vida. 

L’Home Gos 8 
Atrapa’n 22
Dav Pilkey

CRUÏLLA
12,50 €

Un petit canvi pot trastocar-ho tot? En 
la vuitena aventura de l’Home Gos, el 

policia que és mig gos i mig humà mirarà 
de llimar diferéncies amb el seu gran 
enemic, el gat Pepet, i entre els dos 

hauran de salvar el món d’un gran perill 
causat per vint-i-dos capgrossos molt 

pèrfids i poderosos.

 +6 
anys

 +10 
anys


