El Sant Jordi de La Campana

Hi ha molts llibres per llegir. Encertar és saber triar

Aquesta és la Història del nou cognom, la segona novel·la
de l’èxit mundial de la saga de L’amiga genial. Hi retrobem de seguida la Lila i l’Elena, i aquesta gran història
d’amistat complicada i meticulosament retratada: la seva
relació d’amor i odi i l’entramat indestriable de dependència i alhora voluntat d’autoafirmació.
La Lila i l’Elena tenen setze anys i se senten en un cul-desac. La Lila s’acaba de casar, però de seguida que adopta
el cognom del seu marit té la impressió d’haver-se perdut a si mateixa. L’Elena s’ha convertit en una estudiant
modèlica, però, justament al casament de la seva amiga,
descobreix que no està bé ni al barri ni fora.
«Com a home m’ha deixat totalment captivada.»
Toni Soler
«Una narració descomunal que et transporta i et fa reviure els primers amics, els primers amors i les històries
de joventut que et marquen i acompanyen tota la vida.
La seva lectura també marca.»
Xavier Graset
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«Si Stefan Zweig ens explica l’Europa
que va desencadenar la Segona Guerra
Mundial, l’Elena Ferrante ens narra a
través d’una dona l’Europa que va sorgir després.»
Joan Puigcercós
«Amistat, família, Nàpols, Itàlia, mig segle en una tetralogia apassionant.»
Lluís Morral, Llibreria Laie
«Literalment fora de sèrie.»
Robert Saladrigas, La Vanguardia
«Cal llegir-la. Empassar-se-la.»
Marià Veloy, TimeOut
«Parlem de l’amistat? Parlem de dones? Parlem de la inseguretat de les emocions? Doncs llegim Ferrante.Tan
bella com brutal. Imprescindible.»
Marta Ramoneda, La Central
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Novetat: edició rústica
«Una suite a l’alçada de les millors previsions.»
Julià Guillamon, La Vanguardia
«Entretingudíssim Vae Victus, primer de totes les llistes de llibres que es fan i es desfan, des del moment de
néixer.»
Xènia Bussé, El Món
«Una magnífica novel·la riu (…), un relat esbojarrat i
molt divertit que ha convertit l’exili de Martí Zuviría
en una novel·la d’aventures al·lucinant per la geografia
universal del segle XVIII.»
Josep Vicenç Eres, Núvol
«L’autor posa en joc tots els subgèneres del conte i els
sotmet, d’un en un, a una tensió extraordinària, portant-los a les seves últimes conseqüències i límits.»
Sam Abrams. El Punt Avui
VICTUS
250.000 exemplars.
Traduït a 16 llengües.
Drets cinematogràfics venuts.
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VAE VICTUS narra quatre noves aventures de l’enginyer
Martí Zuviría.
El llibre comença el 12 de setembre de 1714, l’endemà
de la caiguda de Barcelona i poc abans que Zuviría fugi
a l’Amèrica del Nord, on ajudarà els indis yames en la
guerra contra els colons anglesos. Després de l’aventura
americana tornarem a Catalunya, però també anirem a
Londres, Alemanya i fins i tot Nova Zelanda. Hi retrobarem personatges històrics que ja vam conèixer a VICTUS,
com l’ambigu duc de Berwick, el seu acèrrim enemic Verboom o l’admirat general Villarroel, alhora que en descobrirem de nous, com el famós guerriller antiborbònic
Pere Joan Barceló –àlies Carrasclet– o l’explorador anglès
James Cook.
Sánchez Piñol confirma amb VAE VICTUS el seu pols
narratiu, un equilibri prodigiós entre el rigor històric i
la imaginació més desbordant i un sentit de l’humor que
converteixen la seva prosa en una de les més modernes i
alhora populars del nostre temps.
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El llibre escrit pel president i completat ara per
Carles Ribera
Pròleg d’Artur Mas
CATA… QUÈ? és l’expressió amb què, fins fa ben poc, els estrangers interrogaven els catalans que parlaven del seu país.
«Catawhat?», «Cataquoi?». Volien dir «No sé de què em parles».
El qui avui és el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, el 1994 ja va fer una investigació sense precedents: com havia tractat el fet català la premsa internacional,
en el passat i fins als Jocs Olímpics de Barcelona. És curiós i
significatiu descobrir el ressò i la interpretació que va tenir per
als diaris d’arreu del món, i especialment d’Europa i els Estats
Units, la realitat catalana.
La visió que el món té de nosaltres està canviant. Així ho demostra l’apartat que ha escrit el periodista Carles Ribera per a
aquesta nova edició i que recull el que s’ha dit de Catalunya a
tot el món des del 1994 fins a aquest mateix 2016. Ara som notícia internacional. Aquell «Cata… què?» s’ha convertit sovint
en un «Ah! Els catalans de la independència!…».
Ja ho deia Carles Puigdemont al 1994: el que queda per fer és a
les nostres mans.
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Un retrat íntim i viu del Carles Puigdemont més
personal escrit pel seu vell amic Carles Porta, autor
del best-seller Tor.
«Té collons, Puigdemont: president de Catalunya! ¿Ets tu?
Estic assegut al sofà, mirant la tele, amb una copa de vi i
una barreja estranya d’emocions. Estic content, però espantat i, sobretot, perplex. ¿Ets el mateix Puigdemont que
conec des dels anys vuitanta? Sí, ets tu, et veig igual, però
tot el que t’envolta et fa molt diferent.
És diumenge, 10 de gener. Com tanta gent que no ho havia
fet mai fins avui, m’estic empassant la sessió d’investidura
que s’emet per televisió. Et veig, et sento, i veig i sento el
meu amic, el Pugi. Tu em dius Xarli i jo a tu Pugi, més fàcil que Puigdi, com et diuen alguns a Girona. Veig a la tele
el Pugi que conec des que les nostres nòvies d’aleshores,
l’Elianne i la Roser, vivien en un pis d’estudiants de Cerdanyola i tu i jo érem els borinots que les visitàvem els
caps de setmana. Tu venies de Girona, on treballaves al
diari El Punt, i jo de Lleida, on treballava al Segre. Vam
connectar de seguida.»
Carles Porta
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«El respecte em sembla compatible amb alguns apunts satírics. He evitat tant com he pogut el to transcendent i solemne i m’he acostat a la mort com a fet natural, quotidià,
repetit. Però ple de matisos.
La meva mirada aspira a ser una personal reflexió sobre un fet íntim i alhora social, a vegades amb un punt
d’humor, perquè la mort és, també, un fet vital».
Josep M. Espinàs
«Una claredat expositiva poc comuna en els savis.
Traspassa idees i emocions».
J. C. Girbés
«Un català lluminós, planer, sense greix ni adjectius».
J. D. Bezsonoff
«Darrere de la seva senzillesa hi ha un depurador tenaç».
F-M. Álvaro
«En la línia de Montaigne, examina racons de la consciència en què solem fer-nos trampes».
A. Pla Nualart
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El gran fenomen literari de l’últim any.
30 setmanes als primers llocs dels més venuts.
«Un dels pocs best-sellers que fan treure el barret al crític més despietat.»
Anna Carreras, TimeOut
«Una de les millors virtuts d’aquest llibre és que fa lectors. Si fa temps que no llegeixes, si et costa que un llibre t’atrapi, si fa temps que ho intentes i no passes de
la pàgina cinquanta… prova-ho amb aquest. Complirà
les teves expectatives.»
Tot és una mentida
«Un thriller d’allò més absorbent. Ruth Rendell pot
descansar d’allò més tranquil·la. La gràcia consisteix en
el fet que li acabem agafant afecte a una dona frustrada,
alcohòlica i xafardera.»
Ramón de España, El Periódico
«Una novel·la de suspens boníssima. Em va tenir gairebé tota la nit despert. La narradora alcohòlica és absolutament perfecta.»
Stephen King
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El 4t i últim llibre de la sèrie WONDER.
El bullying vist des del punt de vista de les nenes.
Si heu llegit Wonder, El capítol del Julian i Plutó, no
us podeu perdre Charlotte, que us obrirà una finestra a una part de l’escola de l’Auggie que fins ara R. J.
Palacio gairebé no ens havia ensenyat: el món de les
nenes.
A través del relat de la Charlotte, la nena triada pel
professor Culet per ensenyar l’escola a l’Auggie, veurem com viuen les noies que una part dels nens de la
classe faci bullying a l’Auggie i al seu amic Jack Will, i
també fins a quin punt els nostres prejudicis i l’afany
de ser acceptats pels altres de vegades ens impedeixen
ser nosaltres mateixos.
Charlotte és una altra invitació irresistible de R. J.
Palacio a triar sempre ser amables amb els altres, encara que a secundària, ja se sap, hi hagi dies que costa
una mica.
Charlotte. PVP 12,95, PVP e-book 6,99, 248 pàgs, ISBN 978-84-16457-21-2, ISBN e-book 978-84-16457-26-7, traducció d’Imma Falcó

«Extraordinari.»
Salvador Cardús, Ara
«Un èxit rotund.»
Montserrat Serra, Vilaweb
«Una joia per a la canalla, adolescents i adults.»
Jordi Basté, La Vanguardia
«Un encert per a la literatura juvenil i més enllà.»
Trinitat Gilbert, Catorze
«Una meravella que em va emocionar com feia temps
que cap història no feia.»
Maria Mercè Roca, El Punt Avui
«Magistral.»
August Garcia. Rapsòdia
«Un llibre que fa justícia al seu nom.»
Yolanda Aguilar, La finestra digital
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«En aquestes pàgines hi ha un Arnaldo Otegi tal com jo honestament
el veig a partir del meu tracte amb
ell i amb la gent que li és propera,
complementat amb el seguiment
periodístic que vaig fer durant vinti-cinc anys en la meva corresponsalia política al País Basc.
El meu punt de vista, català i per tant ni basc ni espanyol,
m’ha permès sempre observar el conflicte des d’una distància crítica.
No és perquè sí: Arnaldo Otegi és la força de la pau.»
Antoni Batista
«Tota una generació estem amb deute amb Batista per
haver-nos ajudat a pensar.»
David Fernàndez (autor del pròleg)
«Documentadíssim, revelador, imprescindible i colpidor.»
Xavier Antich, La Vanguardia
«Un periodista honest que ens ha explicat tota la complexitat del conflicte des de la imprescindible distància
crítica. Un llibre essencial.»
Jordi Creus, El Punt Avui
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¿Qui era la besàvia de l’autor? La Ben Plantada, el mite
literari d’Eugeni D’Ors. ¿I la tia besàvia? Isabel Llorach,
la protagonista de la Vida privada de Sagarra. Però els
vincles d’aquesta família amb personatges crucials de la
nostra història no s’aturen aquí: el pintor de la família era
el mateix Casas; els arquitectes, Gaudí i Puig i Cadafalch;
el cosí, Pompeu Fabra; i el professor de violoncel, Pau Casals.
«M’ha quedat la recança que sempre queda quan tastes
un bon vi, o quan estàs amb aquells amics entranyables
que et fan desaparèixer el temps. Un llibre amè i molt
recomanable.»
El Barrinaire
«Un llibre carregat d’estimació i d’elegància que ens retrata un home que va estimar, que va ser estimat i que
va fer de l’elegància norma de vida. Clarivident i savi,
l’avi Ninus…»
Joan Josep Isern, Vilaweb
«És una delícia. Explica detalls fabulosos»
Julià Guillamon, La Vanguardia
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El llibre més venut el Sant Jordi del 2014
Les probabilitats estadístiques que una analfabeta nascuda als anys seixanta a Soweto arribi a l’edat adulta i acabi un dia tancada en un camió de patates en companyia
del rei de Suècia i del seu primer ministre són d’una entre
quaranta-cinc bilions set-cents seixanta-sis milions, duescentes dotze mil vuit-centes deu. Això segons els càlculs
de l’analfabeta en qüestió.
«No té desperdici. Em trec el barret amb el sentit de
l’humor d’aquest autor. No és un humor a estones. És
total.»
M.Teresa Calabús. Llibreria El Cucut
«Un “vodevil nuclear” que fa petar de riure»
Fernando Iwasaki. El País
«Un triomf merescut. ¿Esteu preocupats per la crisi?
¿Teniu angoixa, depressió? La millor teràpia no es troba a les farmàcies: disfruteu de l’humor. Jonas Jonasson: no falla.»
Ramon Ventura. El Periódico
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El llibre més venut el Sant Jordi del 2012
L’Allan fa cent anys. A la residència on viu tots estan a
punt de celebrar-ho, però ell ha decidit tocar els dos. Salta
per la finestra i fuig cap a l’estació. Puja al primer autobús i
s’emporta una maleta plena de diners que només havia de
vigilar una estona. Immediatament té al darrere els mafiosos, la poli i els responsables de la residència, que han
perdut L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra.
A partir d’aquí comença una rocambolesca persecució on
l’Allan aconsegueix superar totes les dificultats gràcies a la
seva calma estoica i a l’ajuda del grup de pintorescos amics
que anirà fent pel camí.

Un viatge delirant per la història del segle XX
que fa petar de riure
8 milions de llibres venuts a 40 països
Premi al millor llibre dels llibreters suecs
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