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Des de petit, el meu desig per al geni 
de la llàntia sempre ha sigut tenir una 
màquina del temps. Descobrir per casa 
vells records familiars m’havia resultat 
tremendament excitant. Arqueologia 
domèstica. Trobar aquella joguina amb 

la qual els avis havien jugat de petits, 
conèixer la mare a través de les car-
tes desgastades que s’escrivien amb 
el pare quan festejaven, desenterrar 
alguna fotografia... Tot allò eren per a 
mi petits foradets des d’on podia es-
piar el passat, una manera estimulant 
de transgredir l’implacable avenç del 
temps. La meva afició per la pols, l’olor 
de ranci i el blanc i negre van créixer 
encara més gràcies al cinema i la lite-
ratura històrica, però sobretot gràcies a 
dos professors amb una genuïna voca-
ció per a l’ensenyament del passat de 
la humanitat, en Frederic i en Xavier. 
Ells van ser la meva anhelada màquina 
del temps i els qui em van empènyer 
fins a la gènesi de la novel·la. Jo havia 
marxat a viure a Dublín. 
La famosíssima biblioteca
Una nit, davant d’una estufa amarada 
d’aromes de Guinness i amb una no-
vel·la d’en Bernard Cornwell a les mans, 
va néixer la més profunda de les capes 
que formen la trama de Sota la mar sa-
lada: i si els alexandrins, en ple segle IV 
d. C, sabent que els romans avançaven 
per conquistar-los, van buidar la ciutat 
d’Alexandria per protegir tot el que te-
nia valor, com s’ha fet en la majoria de 
les guerres de la història de la humani-
tat? I si, per tant, l’arxiu de la famosíssi-
ma biblioteca no es va perdre sinó que 
va ser rescatat i amagat?

Sergi Caparrós*

Submergir-se 
en el passat 
familiar

Terrible traïció
Aleshores jo no sabia que en el 
simple acte de viure sembrem 
llavors que desconeixem quan 
brotaran. Ignorava que quan co-
mencés a teixir-ne la trama, mol-
tes d’aquestes vivències s’obriri-
en i creixerien en una associació 
simbiòtica, encaixant en un tren-
caclosques perfecte per acabar 
formant la resta de capes que 
constitueixen aquest thriller. Aca-
bava de néixer l’Andreu, l’heroi de 
la història, i amb ell la terrible tra-

ïció que pateix algú de la seva família i 
la venjança que se’n deriva. Aquesta és 
sens dubte la veritable columna verte-
bral de la novel·la.
Lluites de poder
En un clima d’expectació ansiosa, on ni 
tots els accidents són fortuïts ni tots els 
personatges són el que semblen, l’An-
dreu es veurà forçat a submergir-se en 
el passat familiar. Es tracta d’una immer-
sió dràstica cap a les profunditats, en la 
qual, com més hi baixa, més tèrbols són 
els descobriments i més hostil és el medi 
on li toca bregar. A través del periple de 
l’Andreu, viurem crims espantosos, llui-
tes de poder i veurem què amaguen 
les aigües braves de l’Empordà mentre 
ens movem per la ciutat de contrastos 
que era la Barcelona prerepublicana: 
de la sordidesa del barri Xino a l’extre-
ma riquesa dels voltants del passeig de 
Gràcia, passant per barris populars com 
Sants o el Poble Sec.
A l’últim, immensament agraït a la vida 
per la bona rebuda de la novel·la i ex-
pectant per veure quina en serà la re-
percussió final, declaro que hi ha molta 
veritat en aquesta història.  Això sí, serà 
feina del lector descobrir quins fets són 
reals i quins ficticis. Ajusteu-vos els cin-
turons. 

*Sergi Caparrós   
és autor de Sota la mar salada 

(Rosa dels Vents)
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Obscuritas
David Lagercrantz
COLUMNA EDICIONS

21,90 €

Estiu del 2003. Als afores d’Estocolm 
hi troben mort un àrbitre de futbol. 

Arresten en Giuseppe Costa, pare d’un 
dels jugadors de l’últim partit en què 
ha participat. El cas sembla clar, però 

en Costa es nega a admetre l’assassinat. 
El temps els juga en contra, la pressió 

per trobar l’assassí augmenta i, quan no 
queden fils d’on tibar, el cap de l’equip 
d’homicidis decideix recórrer a en Hans 

Rekke, catedràtic de Psicologia a la 
prestigiosa Universitat de Stanford.

Benvolguda
Empar Moliner

COLUMNA EDICIONS
20,90 €

La Remei Duran és una dibuixant de 
prestigi que es considera una atractiva 

senyora de cinquanta i pocs anys, massa 
feliç esposa i mare. Una tarda, asseguda 
al seient del darrere del cotxe familiar, 

endevina, amb tota nitidesa, que el 
seu jove marit, violinista titular en 

una orquestra, s’enamorarà de la noia, 
violinista suplent, que els acompanya a 
casa per assajar i que seu al costat d’ell. 

Ells dos encara no ho saben. Ella, sí.

Premi Ramon Llull 2022

La dona de la seva vida
Xavier Bosch

LA BUTXACA
12,95 €

Cada família té els seus silencis. Cada 
país, també.

El Joel, el Raimon i la Victòria són 
els germans Estrada. Malgrat que 

cadascun viu en una punta de món, es 
mantenen molt units. Una investigació 
periodística, però, 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.

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.

Crònica fabulosa de la Mamà 
Asya i la seva descendència

Frances Bellart
LA CAMPANA

19,90 €

Des de la mort d’una noia escanyada 
a la platja, una maledicció terrible cau 
sobre el Poblenou. Quin monstre pot 

haver comès un crim tan cruel?
En plesegle XIX, la formidable i 

misteriosa Mamà Asya obre les portes 
del seu luxós prostíbul al Poblenou 
i atrau clients de tota la ciutat però 

ignora que acaba de posar la primera 
pedra d’un llinatge familiar que serà 
perseguit per una maledicció terrible 

fins als nostres dies.

 Terrible maledicció

Sota la mar salada
Sergi Caparrós
ROSA DELS VENTS

19,90 €

Del cap de Creus a la Barcelona 
agitada dels anys vint, la ploma 

de Sergi Caparrós ens submergeix 
en una historia truculenta on el 

tràfic d’antiguitats i l’ambició per la 
dominació de la bellesa fan girar la 

vida dels personatges com baldufes.
El juny del 1929 un misteriós papir 

irromp a la vida del Ramon i l’Andreu. 
Pare i fill desconeixen el valor de 

l’objecte, pero els queda clar que es 
únic quan hauran de fugir de traficants 

d’antiguitats i de policies corruptes.

Misteri profund

El monstre de Santa Helena
Albert Sánchez Piñol

LA CAMPANA
19,90 €

Mai un home ha estat reclòs en una 
presó més segura, més llunyana i més 
inexpugnable que Napoleó Bonaparte 

després de ser derrotat a Waterloo. 
Tothom sap què li va passar: que el 

món, fart de les seves ambicions 
infinites i les destrosses inacabables, 
va decidir tractar-lo com el que era. 
Un geni del mal. I la llàntia on el van 
tancar es deia Santa Helena: un illot 

de roca a milers de quilòmetres de la 
costa més propera, infestat de rates i 

vigilat per l’armada britànica.

Napoleó derrotat



Puc dir-vos, d’aquesta novel·la que ara 
potser llegireu, que és una història en 
primera persona. La primera persona té 
coses bones, com ara que, per força, el 
lector se situa molt més avall, molt més a 
prop del protagonista. Això obliga l’autor, 
si no es vol estavellar contra la tanca a la 
pàgina vint, a donar una veritat rotunda i 
absoluta, molt generosa, molt crua. Amb 
la primera persona demanes al lector que 
s’ho qüestioni tot i a cada instant. M’està 
dient la veritat, se l’està dient a ell ma-
teix, el protagonista?
«Literatura per a homes»
No s’ha escrit literatura sobre això que 
en diem «la menopausa». Ric si penso, 
esclar, que Ramon Llull (el magnífic es-
criptor que dona nom al premi que he 
guanyat) devia tenir altres arguments al 
cap. Jo ho he volgut fer, però pensant en 
tothom. De la mateixa manera que hi ha 
escriptors que han parlat de certs decli-
vis sexuals masculins (penso en Roth o 
Houellebecq) i cap lector ha pensat que 
era «literatura per a homes», jo amb 

aquesta història aspiro que em llegeixi 
tothom. Cap lector ha d’esperar un final 
«aspiracional».
Clàssics grecs i llatins
Els personatges fan el que fan, com po-
den, i no espero que ningú «s’hi identifi-
qui». Molts lectors m’ho demanen: «M’hi 
identificaré?». I jo sempre els contesto: 
«Però vostè ha llegit Moby Dick. I l’hi 
asseguro, no veig que s’assembli gens a 
una balena blanca»..

*Empar Moliner   
és autora de Benvolguda (Columna Edicions), 

Premi Ramon Llull 2022

Empar Moliner*

«En primera 
persona»

«De la mateixa manera que hi 
ha escriptors que han parlat de 
certs declivis sexuals masculins 
(penso en Roth o Houellebecq) 
i cap lector ha pensat que era 

‘literatura per a homes’, jo amb 
aquesta història aspiro que em 

llegeixi tothom»
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Musclos per sopar
Birgit Vanderbeke

VIENA EDICIONS
15,00 €

Un vespre, una modèlica família 
alemanya espera la tornada del pare, 
el cap de casa, que ve d’un viatge de 
negocis que ha de suposar un ascens 
laboral i social. Han preparat musclos 

per sopar, el seu plat preferit, tot i 
que a cap dels altres els agraden 

especialment. Però passen les hores 
i el pare no arriba... Mare, fill i filla 
comencen a parlar i a poc a poc es 

va gestant una revolta que posarà en 
qüestió el sistema patriarcal al qual es 

troben sotmesos.

Rússia, l’escenari  
més gran del món

Manel Alías
ARA LLIBRES

21,90 €

L’autor rastreja amb olfacte de reporter 
els grans temes que singularitzen 

aquest país de guerra i poesia, però 
també els fets quotidians més pròxims, 

els que afecten els seus veïns i a ell 
mateix. Història, literatura, política, 

tradició, clima extrem, conflicte i una 
bellesa autèntica, singular, feta de 
paraules i testimonis. Aquesta és la 
matèria primera sobre la qual Manel 

Alías construeix el relat polièdric d’un 
territori i una gent fascinants.

Les modistes d’Auschwitz
Lucy Adlington

COLUMNA EDICIONS
21,90 €

Les modistes d’Auschwitz explica 
la història real de vint-i-tres dones i 
adolescents, la majoria jueves, que 
enmig de l’horror absolut del camp 

d’extermini d’Auschwitz-Birkenau van 
ser seleccionades per confeccionar 

roba a mida per a les dames de l’alta 
societat nazi. Les seves habilitats es 

van convertir en l’única possibilitat per 
salvar-se de les càmeres de gas.

Les confessions  
del senyor Harrison

Elizabeth Gaskell
VIENA EDICIONS

18,00 €

Una divertidíssima i tendra història 
d’amor i equívocs en l’Anglaterra rural 

victoriana.
Havent completat la seva formació 
mèdica en un hospital de Londres, 

el jove i ben plantat senyor Harrison 
accepta una posició d’ajudant de 
metge a la petita localitat rural de 

Duncombe, on, curiosament, cinc de 
cada sis habitants són dones; per tant, 
en Harrison es trobarà que la majoria 

de les seves pacients són viudes riques 
i fadrines una mica aprensives.

La Vall de la Llum 
Toni 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

L’alegria de viure
Sílvia Soler

UNIVERS
19,90 €

A L’alegria de viure trobem postals de 
felicitat: tres germans trapelles cantant 

a tot drap al seient del darrere d’un 
Gordini blau d’excursió amb els pares, 
una nena que llegeix compulsivament 
llibres d’Enid Blyton d’amagat, la noia 

enjogassada que trova l’amor de la seva 
vida en una discoteca de Mallorca, la 
dona conscient del privilegi de veure 

com surt el sol cada dia pel mar de 
Badalona caminant al costat d’una 

amiga, la que aplega llimones del pati 
de casa i en fa la llimonada més gustosa.

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.

Crims: Llum a la foscor
Carles Porta
LA CAMPANA

19,90 €

La «crònica 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.

Crònica negra
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Troba la teva  
persona vitamina
Marian Rojas Estapé

COLUMNA EDICIONS
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.

Els que manen
Miquel Macià / Pep Martí

SALDONAR
22,50 €

No tots els poders s’elegeixen a les 
urnes. A les democràcies, també hi 
ha espais d’ombra en què les elits 

econòmiques fan valer la seva influència 
per consolidar la seva hegemonia. Els que 
manen presenta, amb un mètode gairebé 
enciclopèdic, els orígens i la trajectòria 
de cinquanta grans fortunes catalanes, 
des dels seus orígens fins avui mateix: 
noms com Sol Daurella, Javier Godó, 

Jaume Roures i Tatxo Benet o Isidre Fainé 
i clans familiars com els Vidal-Quadras, 

els Gallardo o els Grífols.

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.

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.

Albert Roig.  
Humor amb bigoti

Albert Roig
FANBOOKS

14,90 €

Humor i sarcasme en català.  
I amb bigoti. El llibre del 

tiktoker del moment.
Tot el que ha de saber un bon 

català per anar per la vida 
moderna. Un llibre amb un 

sentit de l’humor delirant i ple 
de curiositats.

Aitana Bonmatí
Aitana Bonmatí

EDITORIAL BASE
15,95 €

Als seus 23 anys Aitana Bonmatí 
és ja una de les jugadores més 
representatives, més valuoses 

i més estimades per l’afició 
del FC Barcelona. A la gran 

qualitat futbolística, l’Aitana 
uneix la reivindicació de la 

igualtat i un gran compromís 
social. Descobriu-ho llegint 
la autobiografía  escrita amb 

la col·laboració del periodista 
Cristian Martín  d’una Aitana que 

té moltes coses per explicar.

Cuina! o barbarie
Maria Nicolau

ARA LLIBRES
24,90 €

Entusiasta, inconformista i hilarant, 
Maria Nicolau ens obre les portes a una 

cuina rica, sostenible, apassionada i, 
sobretot, coherent. Una cuina explicada 

a través de la història i la ciència, la 
natura i la tecnologia, els episodis 

col·lectius i la vivència íntima. Com és 
que només comprem salmó i lluç, tenint 
el Mediterrani ple d’altres varietats de 
peix? En aquest llibre, molt més que 

receptes, trobareu una cuina que respon 
a la necessitat de subsistir, però també al 

goig de compartir.

Pep & Mila Tatxin! Tatxan!
Yayo Kawamura

CRUÏLLA
12,00 €

En Pep i la Mila fan música amb els 
seus amics. Tu també pots participar 

a l’orquestra. Prem els botons i 
sonaran els instruments.

Deu minuts i a dormir.  
Nadó unicorn!

Rhiannon Fielding / Chris 
Chatterton
LA GALERA

11,95 €

L’Espurna sempre ha volgut ser 
un germà gran! El seu desig es fa 

realitat gràcies a l’arc de Sant Martí 
màgic, pero aconseguirà dur el seu 
germanet a casa abans de l’hora de 

dormir?
Deu minuts i a dormir es una 

col·lecció d’histories màgiques per 
ajudar als petits a anar a dormir sols.

L’orinal de la Lulú
Camilla Reid

CRUÏLLA
12,95 €

La Lulú es va fent gran i ha arribat 
l’hora de fer servir l’orinal.

És una història realista i escrita amb 
molt d’humor per ajudar a fer servir 

l’orinal.

Veig veig qui veus?
Guido van Genechten

TAULA
14,90 €

Qui sóc?
Busca entre les finestretes i aixeca 

les solapes. Quin animal hi ha 
amagat? Potser no és qui penses!
Un llibre animat ple de sorpreses. 
Els infants s’ho passaran bé jugant 
a endevinar qui s’amaga realment 

darrere cada solapa.

 +2 
anys

Kai i Emma 2.  
Unes vacances intenses

Mírian Tirado / Marta Moreno
B DE BLOCK

16,95 €

Després de Kai i Emma: Un aniversari 
emocionant arriba a llibreries la 

segona part! La col·lecció de Míriam 
Tirado, autora de El fil invisible, per 
a famílies d#avui Per fi ha arribat el 

dia! Kai i Emma es van de vacances en 
família. Estan nerviosos i emocionats, 

i es nota: Com serà el càmping? 

 +0 
anys

 +3 
anys

 +0 
anys

 +3 
anys

Aprendre a llegir a l’escola 
de monstres 1.  

Una mascota trapellota
Sally Rippin / Julia Cot

MONTENA
6,95 €

Obre les pagines d’aquest divertit 
quadern, repassa i practica els 

números i apren a comptar! 
Línies amb puntets per repassar els 
números i entrenar l’ús i el maneig 

del llapis, guies per practicar el 
traç dels números, amb formes per 
resseguir-los, dibuixos per pintar i 

aprendre a reconeixer els números...

 +3 
anys
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Catric, catroc. Contes 
clàssics per a primers lectors

Estel Baldó / Rosa Gil
BARCANOVA

15,50 €

Aquest és un llibre de contes 
clàssics pensat per afavorir la lectura 
autònoma dels infants que comencen 
a llegir. Cada doble pàgina presenta 

el text d’una manera breu i escrit 
en dues modalitats de lletra: de pal 

i lligada. Al final de cada conte hi 
trobareu la versió explicada d’una 

manera més detallada.

L’Home Gos
Dav Pilkey

CRUÏLLA
12,50 €

Una historia esbojarrada d’un policia 
mig home mig gos. Una historia 

esbojarrada del creador del Capità 
Calçotets sobre un policía ximple 

que és mig home i mig gos. Ha arribat 
un nou heroi, l’Home Gos! Amb el 

cos d’un humà i el cervell d’un gos, 
protegirà la ciutat i lluitarà contra les 
terribles maleses del gat més dolent 

del món.

Anna Kadabra 9.  
Un llop en escena

Pedro Mañas
ESTRELLA POLAR

9,95 €

L’Anna i els seus amics estan muntant 
una obra de teatre sobre Llobèlia de 
Llopblanc, la fetillera més famosa de 

Moonville! Alguns veïns la consideren 
una gran heroïna que els va ajudar 
amb la seva màgia. D’altres pensen 

que va ser una maga malvada que va 
embruixar un llop enorme perquè 

ataqués el poble, però... què va 
passar realment?

Bitmax & Co 7. Garfunkel en 
directe!

Copons & Fortuny
COMBEL
12,90 €

En Garfunkel està tan enlluernat pels 
concursos de talents que n’organitza 

un al Bosc Blau! Si l’Evo l’ajuda, el 
desastre arriba sol. En Bitmax i els 
seus amics treballaran plegats per 

tornar la pau al bosc.

El fil invisible 
Mírian Tirado / Marta Moreno

B DE BLOCK
24,95 €

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.

 +5 
anys

 +6 
anys

Tinc un volcà  
(llibre + figura)

Mírian Tirado / Joan Turu
EL CEP I LA NANSA

19,00 €

L’exit de Tinc un volcà ha fet que la 
fada hagi pogut sortir del conte i 

arribar a tots els nens i nenes que 
la necessitin per poder apagar els 
volcans que tenen al seu interior.

 +6 
anys

 +5 
anys

 +3 
anys

 +6 
anys


