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Escric aquestes paraules des de la plan-
ta set de l’edifici de Penguin Random 
House a Barcelona. Fa un sol espaterrant 
que il·lumina de ple l’edifici del davant. 
Una cuina. Un home amb calçotets que 
es prepara un cafè. I penso en aquell 
matí a Atlanta. No pels calçotets —això 
és una altra història, a la novel·la—, hi 
penso pel cafè. Per aquell primer cafè 
que ho va canviar tot. 
Era la primera setmana. Conduïa un cotxe 
de pija de cinquanta anys, ple de llumetes 
pijes i tapisseria beige... pija. Havia vorejat 
el mateix barri quatre vegades —d’això no 
me n’adonaria fins uns mesos més tard, 
perquè cada barri és un dejavú de l’ante-
rior i del que vindrà—, i abans d’acceptar 
la derrota logística, vaig decidir aparcar en 
aquell Starbucks remot. Vaig entrar oferint 
el meu millor somriure d’esperança. Era 
senzill: només volia un cafè amb llet. Vaig 
recopilar les primeres frases d’anglès que 
em venien a la memòria. 
Eren poques: «hello, how are you? I am 
fine, thanks», i en bucle: «Flying freeeee,  
feel the ecstasy». Jo sabia que podia fer-
ho, que li podia demanar un senzill cafè 
amb llet a aquell cambrer tan simpàtic. 
Però la cosa es va començar a torçar rà-
pid, tan ràpid com el cambrer va dir el seu 
nom: «Bon dia, em dic Ovari esquerre». 
Merda. Jo: «Cofi güiz milk». «D’acord», va 
respondre, i va afegir: «Avui de manera es-
pecial, una escola de conills volarà per da-
munt del MIssissipí». Yes. Vaig respondre. 
Al cap d’uns minuts, rebia un frappuccino 
mocca de carbassa i virutes de vainilla per 
damunt de dos dits de nata. Merda, vaig 
pensar. Flying free, vaig pensar. 
Res era fàcil
Vaig seure. L’Ovari esquerra em somreia 
senyalant la beguda psicodèlica. Jo feia 

que sí amb un somriure enrampat. Repri-
mia l’enyorança d’un cafè amb llet normal 
i corrent. M’anticipava a una pujada de su-
cre que potser fins i tot em faria augmen-
tar les diòptries. Vaig obrir l’ordinador que 
la Daniela m’acabava de cedir. Per cert, la 
Daniela era l’au-pair de bellesa oficial-
ment premiada i capacitat d’organització 
envejable a la que substituïa.  Res era fà-
cil. La nata es fonia dins del cafè de car-
bassa. I vaig començar a escriure. La nata, 
l’Ovari, la tapisseria beige. 
L’home de l’edifici es cuina uns ous. Di-
ria que remenats. Segueix en calçotets 
però juraria que se’ls ha canviat. A la no-
vel·la també n’hi ha d’ous, fins i tot hi ha 
fricandó de Can Roca, a Girona, i hi ha 
pancakes en forma de penis. Però això 
és una altra història, també a la novel·la. 
Em faig un cafè amb llet. Flying free. 
Penso que si aquell matí a l’Starbucks 
hagués pogut treure el cap per una 
finestra temporal i em veiés ara, aquí, 
aquella Regina hauria cregut abans en 
la clonació massiva o en una germana 
bessona –separadas al nacer– que en 
aquest moment. Que en aquest llibre. 
I no és perquè no hagi cregut sempre 
en mi mateixa –soc així d’inconscient i 
somiadora– sinó perquè tot el que pas-
sa en aquesta novel·la estava a punt de 
passar, darrera la porta d’aquell Star-
bucks remot.
El sol d’Alabama
El John i el seu secret i la seva avione-
ta aparcada en aquell monticle amb el 
sol d’Alabama ponent-se entre versos 
de rap. Les bogeries amb la Six. La seva 
casa dins d’un antic institut i una nova 
dimensió sexual damunt d’un escenari. 
Tornar a la universitat. Conèixer la po-
esia damunt la pell de la Roberta. Però 

Regina Rodríguez 
Sirvent*

Quan les 
calces 
s’assecaven 
al sol

sobretot havien de venir els Bo-
okland. L’Aksel, l’Eva i el Bini. Els 
nens ultra intel·lectuals als que 
vaig cuidar durant un any i que 
em canviarien la vida. Que aca-
baria estimant tant contra pro-
nòstic. O sigui, fins a quin punt 
et pots estimar uns nens que lle-
geixen toms d’enciclopèdia per 
voluntat pròpia? Sembla increïble 
però pots. Pots fins al punt d’acos-
tumar-te a discutir sobre Sòcra-
tes per esmorzar. Fins al punt de 
conèixer les teories de Parmènie-

des i d’Empedocles. Fins al punt d’em-
portar-te als nens en un antro il·legal 
d’Atlanta en una batalla de rapers. 
Però si hi penso, la primera llavor 
d’aquesta aventura increïble comen-
ça en un terrat. Al terrat de casa meva, 
amb la meva iaia. Amb les llàgrimes que 
s’eixugava amb el mocador que es treia 
dels sostenidors –on també hi guardava 
un tiquet de la compra i un bitllet de 
cinc euros– Aquell dia que es va atrevir 
a explicar-me el seu passat i juraria que 
la vaig veure levitar. Aquell dia, quan les 
calces s’assecaven al sol i la meva vida 
canviava per sempre.  

*Regina Rodríguez Sirvent, autora de  
Les calces al sol (La Campana)
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La mentida més bonica
Francesc Serés

PROA
19,90 €

Després d’una vida dedicada a 
l’ensenyament, dos professors de 

secundària –la Marina i en Carles–celebren 
la seva jubilació. De manera inevitable, 

miren enrere i s’interroguen sobre el que ha 
passat a les seves vides durant els últims 
deu anys tan endimoniadament intensos.

Animals ferits
Elisenda Roca

EDICIONS 62
19,90 €

Un grup de desconeguts ferits 
per un passat que pesa. Una 

vida per endavant amb segones 
oportunitats. Un mas enmig 
del bosc com a penyora. La 

Nora, amb la mare gran, afronta 
un divorci després d’un llarg 

matrimoni tòxic. Amb l’ajut dels 
amics, intentarà desfer-se de 

tot allò que durant quinze anys 
l’ha mantingut atrapada en una 
mentida… El Daniel i els seus 
fills també han d’afrontar una 
pèrdua irreversible i tràgica.

Vuit dies de maig
Josep Fuster Ribas

ASOCIACIÓN ALFIL
20,00 €

Els primers anys de la dècada 
dels seixanta, en Martí i la 

Julia viuen molt intensament 
el primer amor de joventut. 

La diferència de classe social, 
els prejudicis de l’època, i les 
complicades circumstàncies 

personals d’en Martí, el 
portaran a emigrar i buscar 

noves oportunitats d’un millor 
futur per a oferir a la Julia. La 
separació s’allargarà molt més 
temps del que tenien previst.

Pura passió
Annie Ernaux

ANGLE EDITORIAL
15,90 €

Ernaux dibuixa el temps 
d´espera i d´absència, fet 

d´emocions i obsessions en 
una muntanya russa, quan 

l´amant ocupa el pensament i 
el món desapareix...

Ernaux fa la crònica d´un 
enamorament apassionat a 

tocar dels cinquanta anys. I ho 
fa capbussant-se en els seus 

records i relatant-los amb total 
transparència, servint-se d´una 

escriptura sòbria i precisa. 

El fabricant de records
Martí Gironell

COLUMNA EDICIONS
20,50 €

El viatge fascinant i ple 
de peripècies del fotògraf 

ambulant Valentí Fargnoli, que 
en les primeres dècades del 

segle XX, amb la seva bicicleta, 
recorre el país retratant la 

vida des de la costa fins a la 
muntanya passant pels petits 

pobles i les grans ciutats. 
Memòria personal i col·lectiva 

de gran valor que estava 
destinada a desaparèixer. 

Premi Prudenci Bertrana 2022.

Terres mortes   
Núria Bendicho Giró 

LLIBRES ANAGRAMA
16,90 €

Una novel·la gòtica i calidoscópica que 
desplega un univers atàvic sobre un 

món rural fet de secrets on és habitual 
l’exercici de la violència i la crueltat. 

Una mare que surt d’un infern per 
crear-ne un altre. Un pare a qui ja 

po¬ques coses importen. El fill gran 
sorrut i rude que tothom tem…

Napalm al cor   
Pol Guasch

LLIBRES ANAGRAMA
18,90 €

Un delicat mosaic sobre com es creen 
identitats col·lectives des d’espais 

de vulnerabilitat escrit amb poètica 
i belleza. Una distopia situada en 

una geografia ambigua, una parella 
de nois que han crescut en una 

zona militaritzada, marcats per unes 
condicions de vida precàrie.

Premi Llibres Anagrama  
de Novel·la 2021.

Les hores noves
Julià Guillalmon
LLIBRES ANAGRAMA

19,90 €

Un llibre lluminós i vital que s’endinsa 
en la natura del Montseny i ens 

ensenya que no hi ha vida petita per 
a una mirada intel·ligent. Parla de 

plantes, conreus i besties, de gent que 
encara viu de la terra i del bosc, de 

muntanyes i rieres, i dels canvis que es 
produeixen en el paisatge al llarg  

d’un any.



La tragèdia, la resistència i l’esperança. 
Tota la història de Catalunya bascula 
tossudament entre aquests tres paràme-
tres: la tragèdia d’un poble que ha estat 
secularment reprimit, la resistència que 
l’ha fet sobreviure i l’esperança, reno-
vada generació rere generació. I entre 
aquests tres factors es mouen les meves 
darreres novel·les, que s’articulen al vol-
tant d’una mateixa nissaga familiar. La 
primera, Mariona, situada al segle XIX, en 
plena lluita contra les lleves imposades 
pels Borbons, que s’enduien els joves a 
les guerres d’ultramar. La segona, Rosa 
de cendra, que segueix els personatges 
de la novel·la anterior i narra els fets de 
la Setmana Tràgica, quan varen obligar a 
enviar homes a les guerres africanes per 
defensar els interessos econòmics d’al-
gunes fortunes espanyoles. I la tercera, 
L’espia del Ritz, en què l’escenari és du-
rant la Segona Guerra Mundial a Barce-
lona, amb Franco favorable a Hitler i la 
ciutat plena d’espies alemanys, italians, 
anglesos, francesos..., i amb l’arribada de 
milers de jueus que travessaven a peu 
els Pirineus fugint dels nazis. Al bell mig 
de tots ells, Bernard Hilda, que tocava a 
l’orquestra del Ritz mentre espiava per a 
la resistència, i la Merceneta, la besne-
ta de la Mariona, que s’alçarà sobre les 
runes de la seva vida trencada.
Part de la nostra historia
Ara publico la darrera novel·la de la saga 
que va començar amb Mariona i que se-

gueix la història de la Nina, la neta de 
la Merceneta. Ocell d’aire i de foc passa 
entre 1955 i 1960, amb el rerefons del 
maquis Quico Sabaté i els seus últims 
anys de lluita contra el franquisme.
En totes aquestes novel·les procuro des-
velar part de la nostra història a través 
d’uns personatges que la viuen en pri-
mera línia, sacsejats per uns esdeveni-
ments que els fereixen i els revolten. Al 
capdavall, crec que aquesta és la funció 
de la novel·la històrica, submergir-se en 
la memòria col·lectiva amb el batec de 
persones que senten, estimen, pateixen, 
lluiten, sobreviuen, moren... En defini-
tiva, mirar el passat amb els ulls de les 
emocions.
Més enllà de l’escenari històric, la lite-
ratura em permet capbussar-me en els 
abismes humans més profunds, allà on 
habiten les pors, els neguits, els com-
plexos, els reptes. Cerco personatges 
complexos, que creixen a mesura que 
s’alcen, reconstruint cada bocí trencat, 
determinats a ser els amos del seu camí. 
A Ocell d’aire i de foc, a través de la Nina, 
el personatge central, hi he deixat una 
mica de la meva adolescència: la des-
coberta de la sexualitat, les estades a 
Cadaqués tot espiant Salvador Dalí, el 
desvetllament de la consciència políti-
ca. No és, en absolut, un autoretrat, però 
la Nina fa un viatge iniciàtic que recull 
molt del que jo mateixa vaig viure als di-
nou i vint anys... Per altra banda, també 

Pilar Rahola*

La tragèdia, la resistència  
i l’esperança

continua la història de la seva àvia Mer-
ceneta, que, com la neta, conquereix la 
seva llibertat.
Emocions, paisatges, paraules
No sabria dir per què escric novel·les. 
Per explicar alguna cosa, per expli-
car-me? No ho sé. No tinc pretensions. 
Només goso confessar que la literatura 
em fa molt feliç, i que quan construeixo 
aquests universos personals, m’escapo 
de tot, com si m’alliberés. No hi ha res 
més intens que veure un personatge 
que ha començat amb una simple frase, 
una descripció, un mot, va creixent len-
tament fins a tenir vida pròpia, alliberat 
del seu autor. Emocions, paisatges, pa-
raules, persones, intrigues..., totes són 
notes d’una simfonia que malda per dei-
xar una música afinada. La literatura és 
passió, és dolor, és bellesa, és llibertat. 
I és amb passió i amb dolor que he es-
crit Ocell d’aire i de foc, la novel·la d’uns 
personatges ferits que, tanmateix, no es 
deixen vèncer.

*Pilar Rahola, autora de Ocell d’aire i de foc 
(Columna Edicions)
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Tres desitjos abans de morir
Espartac Peran

LA CAMPANA
18,90 €

Converses, viatges, molta vida i amor per 
curar aquelles ferides que la mort dels 

nostres estimats ens deixa a la pell.
«A casa, la mort i el dol van seure amb 
tots a taula. Vaig créixer al costat d’uns 

pares marcats per la mort del seu primer 
fi ll. Era el meu germà gran. No el vaig 
poder conèixer, no vam coincidir en el 
temps, però és com si el conegués de 

tota la vida.»

Liquideu Einstein
Andreu González

CAPITAL BOOKS
18,90 €

El febrer de 1923 Einstein, aleshores ja 
el científic més destacat del planeta, va 
visitar Catalunya per impartir diverses 

conferències sobre les teories més 
avançades de la física. Però no era 
estimat ni reconegut per tothom.  A 

Alemanya, alguns sectors no volien que 
un jueu –a més, pacifista– fos la figura 

capdavantera de la seva comunitat 
científica.

Les filles de la nit  
y altres contes

Jordi Diu
COSSETÀNIA EDICIONS

12,10 €

«Som l’obaga un dia de sol, som la font 
que sempre raja, l’oliba que riu quan us 
la mireu de cua d’ull. Vivim en la dall, la 
destral, la sang i el pacte. Veniu, veniu. 

Pregueu, pregueu. Som un mirall, no 
crideu quan no us hi reconeixeu.» 

25 Premi de narrativa curta per Internet 
Tinet (Premis Literaris Ciutat de 

Tarragona 2021-2022)

El futur de la humanitat
Eudald Carbonell

ARA LLIBRES
18,50 €

La humanitat está arribant a un punt de 
no retorn. La nostra forma de viure está 

portant el món al límit i només tenim 
dues opcions: o ens repensem i ens 

humanitzem o ens extingirem. Encara 
hi som a temps, però no hi ha temps 

per perdre i no será possible sobreviure 
sense fer canvis profunds.

Riccardino
Andrea Camilleri

EDICIONS 62
18,00 €

Estiu del 2005, Andrea Camilleri lliura a 
la seva editora italiana una novel·la. Es 

diu Riccardino i només se sap que serà la 
darrera de la saga Montalbano. Acorden 

que es publicarà més endavant, un demà 
indefinit, quan es tingui la certesa que 

l’autor no n’escriurà cap altra.

Esperant el diluvi
Dolores Redondo
COLUMNA EDICIONS

20,00 €

Entre 1968 i 1969, l’assassí a qui la 
premsa batejaria com a John Bíblia, 
va matar tres dones a Glasgow. Mai 

no se’l va identificar. A principis dels 
anys vuitanta l’investigador escocès 
Noah Scott Sherrington aconsegueix 

arribar fins a Bíblia, però un problema li 
impedeix detenir-lo.

Ocell d’aire i de foc
Pilar Rahola

COLUMNA EDICIONS
21,90 €

Barcelona, anys cinquanta. La Nina té 
dinou anys i acaba de descobrir les 

cartes de la seva àvia Merceneta, fugida 
als anys quaranta. A partir d’aquesta 

lectura inicia un procés de transformació 
personal que la portarà a la descoberta 

de la seva sexualitat i al compromís 
polític en la clandestinitat. Al país el 

règim es consolida…
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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.

Crims: la noia de Portbou
Carles Porta
LA CAMPANA

20,90 €

El 3 de setembre de 1990, en marxar 
de l’apartament de la seva germana a 

Florència, l’Evi Rauter va deixar una nota 
en què deia que tornaria al vespre. No 
se’n va saber mai més res. Tenia només 

dinou anys. L’endemà de bon matí, a 
Portbou, va aparèixer el cos d’una noia 
penjada d’un pi al costat del cementiri.

El regal de la lectura
Sebastià Serrano

ARA LLIBRES
19,95 €

Un ictus deixa en Claude, un home culte, 
apassionat per l’art i la literatura, sense 
capacitat per llegir. Ni una sola paraula. 
Res. És el primer cas de «ceguesa a la 
lectura» diagnosticat. El seu misteriós 

cas desperta l’interès la comunitat 
científica del París de finals del segle XIX.
Una petita joia sobre el poder fascinant 

del llenguatge i de la lectura per a la 
salut del nostre cervell i per combatre’n 

l’envelliment.

Meditar dona vida
Vilma Montoliu
ROSA DELS VENTS

19,90 €

Per meditar no cal que deixis la ment 
en blanc ni que t’allis a la muntanya, 
ni tampoc cal que et tanquis a una 
habitació a les fosques amb música 

i encens. Nomes has d’incorporar 
la meditació a la teva rutina diària 

mitjançant exercicis creats per Vilma 
Montoliu, fàcils d’aprendre i amb els 

quals, de seguida, descobriràs els 
beneficis de meditar.

Com fer que et passin  
coses bones

Marian Rojas Estapé
COLUMNA EDICIONS

19,90 €

Les teves emocions i els teus 
pensaments tenen un impacte directe en 

el teu organisme, en la teva percepció 
de la realitat i fins i tot en els teus propis 

gens. La manera que tens de gestionar 
els conflictes et pot predisposar a tenir 
ansietat o depressió, les malalties més 

freqüents del segle XXI. Per a la doctora 
Marian Rojas Estapé la felicitat consisteix 

a viure instal·lat de manera sana en el 
present.

El gran llibre de la nutrició
Abel Marine / Inma Amadeo

COMANEGRA
29,50 €

Un llibre que condensa mes de 20 anys 
de recerca. Abel Marine es el gran mestre 

de la nutrició catalana de les últimes 
decades. Un savi que s’ocupava de la 

divulgació científica aplicada al menjar 
abans de l’actual onada d’interes per 
la qüestió. Un manual exhaustiu que 
analitza didàcticament cada família 

d’aliments.

La ciència de la microbiota
Cristina Sáez/ Fundació Alícia

LIBROS CÚPULA
17,95 €

El nostre cos alberga uns 40 bilions de 
microorganismes, una col·lecció d’éssers 

microscòpics integrada sobretot per 
bacteris, però també per virus, fongs 
i arqueus, única per a cadascun de 

nosaltres com una empremta dactilar. 
La gran majoria d’aquesta microbiota 

resideix al còlon i duu a terme funcions 
crucials per a la supervivencia.

El llibre del paraulógic
Jordi Palou i Pau Vidal

ARA LLIBRES
15,90 €

El Paraulógic és la revolució més 
engrescadora en llengua catalana dels 

últims temps. Milers de persones hi 
juguen i aprenen paraules noves cada 
dia amb la tauleta o el móbil. Els seus 

creadors han adaptat en un format 
llibre per posar a prova la nostra passió 

lingüística amb acudits, enigmes, 
endevinalles i un humor desbordant.

Un regal de por
Meritxell Martí | Xavier Salomó

FLAMBOYANT
17,95 €

Avui es la Nit Mundial del Terror, que 
reuneix els nou personatges mes malvats 
que existeixen en un lloc secret. El famós 

xef Jean-Col Trinxat ha preparat el seu 
millor càtering. És mitjanit: l’hora d’obrir 
els regals! Acompanya la bruixa, el trol 
i els altres monstres a obrir els paquets 
aixecant les solapes: un forn per a nens, 

una catapulta enderroc...

Aprendre a llegir a l’escola 
de monstres 6

Sally Rippin
MONTENA

6,95 €
El Bernat és un vampir molt entremaliat: 
li encanta fer bromes! L’únic problema 

és que als amics no els fan tanta grácia... 
com els podrá demostrar que sota la 
seva capa de monstre té un gran cor? 
Frases rimades - Vocabulari senzill - 

Il·lustracions a tot color - Els nens i les 
nenes guanyaran confiança per gaudir de 

la lectura.

Catric, catroc  
Contes classics per  
a primers lectors

Estel Baldo | Rosa Gil
BARCANOVA

15,95 €
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 
detallada.

La meravellosa i horripilant 
casa de la iaia

Meritxell Martí
COMBEL
16,90 €

La casa de la iaia és un lloc una 
mica especial perquè amaga moltes 

sorpreses...
Fixa’t bé en tots els detalls, però vigila, 
perquè et pots endur més d’un ensurt!
I, sobretot, recorda això: mira cap al cel 
quan es faci fosc..., perquè no tot és el 

que sembla!
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La guerra de les formigues
Jaume Copons | Fortuny

COMBEL
12,90 €

Un caramel abandonat provoca la 
discòrdia al Bosc Blau. Tant les formigues 
negres com les formigues vermelles es 

pensen que són les propietàries d’aquest 
valuós botí i no hi ha manera que es 

posin d’acord: la guerra esclata.

La porta dels tres panys
Sonia Fernández-Vidal

ESTRELLA POLAR
14,90 €

Obre les portes al fascinant món de 
la física quàntica! L’exitosa novel·la es 

converteix en trilogia!
Després de rebre un misteriós missatge, 
en Niko recorre un nou camí per anar a 
l’institut i descobreix una casa que no 

havia vist mai abans.

Las ratitas 8 
El bosc de les fades lluminoses

Las ratitas
ESTRELLA POLAR

14,90 €
Entre flors i animalets, troben una pedra 
bonica i especial. A la nit, descobreixen 
que la pedra amaga una fada lluminosa, 
que els explica que un caçador de fades 
va talar l’arbre on vivien i va segrestar 
les seves companyes. Las Ratitas no ho 
dubten: l’ajudaran a rescatar-les. Ni el 

camí ni l’aventura seran fàcils…

Després de desembre
Joanna Marcús

MONTENA
17,95 €

El temps es quelcom relatiu. Per alguns 
passa mes ràpid, per altres no tant. Per la 
Jenna Brown l’últim any se li ha fet etern. 

Quan superes una ruptura el temps es 
regeix per altres lleis i estar un any sense 
en Jack Ross, ha estat un dels reptes mes 

difícils de la seva vida.

Diari del Greg 17 
Bolkers Superkagats

Jeff Kinney
ESTRELLA POLAR

15,00 €
Bolkers Superkagats… Una nova aventura 

del Greg, a ritme de rock!
El Greg torna a embolicar la troca. 
Aquesta vegada amb el seu germà 

Rodrick i el grup de rock Bolkers Kagats.

Invisible
Eloy Moreno
NUBE DE TINTA

17,95 €
Edició especial: amb un capítol inedit,  

El Drac.
Emotiva, commovedora, diferent... 

Invisible narra, a traves dels ulls d’un 
nen, una historia que podria ser la de 

qualsevol de nosaltres.
Qui no ha volgut ser invisible  

alguna vegada?
Qui no ha volgut deixar-ho de ser  

alguna vegada?
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