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10.000 exemplars en 15 dies
500.000 exemplars venuts a Alemanya
Premi dels Llibreters de Madrid al millor llibre de l’any
En aquest meravellós llibre Angelika Schrobsdorff reconstrueix la vida real i
inconformista de la seva mare, l’Else, una dona nascuda en una família de la
burgesia jueva de Berlín que viurà de ple els “bojos anys vint” i que tindrà tres
fills de tres pares diferents, fidel a les dues promeses que es va fer de jove: viure la vida amb la màxima intensitat i tenir un fill amb cada home que estimés.

«Enfilat entre els més venuts en només dues setmanes,
es postula com un dels llibres de l’any.»
Anna Abella, El Periódico

«Conté aquell ingredient màgic que es troba a les confessions a cau d’orella.»
Albert Vitó, el traductor

«Fascinante, abrumador, único.»
Andrés Trapiello, El País

LLEGEIX

http://lacampanaeditorial.com/file/2016/11/primeres1407.pdf

MIRA EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=QDW7VgOZci8&feature=youtu.be

QUÈ N’HAN DIT
http://lacampanaeditorial.com/noticies/que-nhan-dit-15/
PVP 23,95, PVP ebook 10,99, 608 pàgs, ISBN 978-84-16863-04-4, ISBN e-book 978-84-16863-05-1, traducció d’Albert Vitó i Godina

«Imagineu-vos una barreja de El festí de Babette
i Pirates del Carib!»
Wilda Williams, Library Journal
És l’any 1819, i l’Owen Wedgwood, gran cuiner conegut com «el cèsar de les
salses», és segrestat per una colla de pirates. La capitana Hannah Mabbot li fa
saber que salvarà la vida només si cada diumenge sens falta li serveix un àpat
exquisit. Per satisfer aquesta despiadada pèl-roja, en Wedgwood fa miracles
amb les escasses provisions que troba a bord.
El refinat cuiner acaba embolicat en totes les batalles que lliura la capitana i
en la seva recerca obsessiva, per tots els oceans, d’un enigmàtic personatge
anomenat Brass Fox.
Pólvora i canyella és una gran novel·la d’aventures i gastronomia escrita amb
un humor molt fi. Un relat vertiginós sobre l’amor i el paladar, una proesa
imaginativa d’una originalitat sorprenent, profund i enlluernador com el mateix mar.

«Tota crítica és subjectiva, però després d’haver llegit
aquest llibre me n’ha quedat la sensació d’haver tingut
a les mans una de les millors novel·les de pirates de tots
els temps, equiparable fins i tot a L’illa del tresor de
Stevenson. Crec que és una festa no només per al cervell
i el cor, sinó també per als cinc sentits.»
Xavier Pàmies, el traductor

LLEGEIX

http://lacampanaeditorial.com/file/2016/11/primerespolvora.pdf

PRÒLEG DEL TRADUCTOR

http://lacampanaeditorial.com/noticies/polvora-comentari-del-traductor/
PVP 23,95, PVP ebook 10,99, 512 pàgs., ISBN 978-84-16863-10-5, ISBN e-book 978-84-16863-12-9, traducció de Xavier Pàmies
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La divertida comèdia de l’ embaràs, el part
i el que ve després
Edició revisada i ampliada del gran èxit del Premi d’Humor
i Sàtira 1992, Criatura i companyia, el llibre que és el germen
de l’actual triomf del monòleg viral Educar con humor, amb
2 milions de visites a YouTube i 3 a Facebook.

https://youtu.be/dd_z-pnGKaU

L’ argument d’aquesta història és únic i universal alhora: ella i ell s’ho
pensen, ella i ell ho fan, ella i ell esperen, ella i ell es desesperen, ella
té la Criatura (ell s’ho mira) i la Criatura capgira la vida d’ella i ell.
A més dels protagonistes, l’escriptor fa entrar
en escena uns actors secundaris perfectament
dibuixats amb esplèndid humor: «Actors veterans com els pares i sogres, convidats a lluir-se
en el paper d’avis. Extres de luxe com el ginecòleg o el pediatre. I figurants com els veins, el
farmacèutic, els altres pares o els amics-sensefills-ni-ganes, que completen la companyia
artística liderada per la Criatura.»
TAMBÉ EN CASTELLÀ
Parir amb humor, , PVP 15,00, PVP ebook 7,99, 208 pàgs., ISBN 978-84-16863-06-8, ISBN e-book 978-84-16863-07-5
Parir con humor, PVP 15,00, PVP ebook 7,99, 216 pàgs., ISBN 978-84-16863-11-2, ISBN e-book 978-84-16863-14-3

El gran fenomen literari de l’últim any
Un any i mig als primers llocs dels més venuts
18 MILIONS A TOT EL MÓN

«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

PVP 19,50, PVP e-book 9,99, 464 pàgs, ISBN 978-84-16457-00-7, ISBN e-book 978-84-16457-01-4, traducció d’Imma Falcó
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MÉS DE 2 MILIONS VENUTS A TOT EL MÓN
«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.
La revelació més transcendent de la narrativa europea de l’últim quart de segle.»
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

«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

«Una obra que els creadors d’elogis de contraportada qualifiquen de “droga”,
“addicció”, “virus”, i en el meu cas han encertat aquest cop: amb la tetralogia de
Ferrante he passat un agost infernal.»
Imma Monsó, La Vanguardia

«La tetralogia es tanca aquí definitivament sota una creixent, lúcida i poderosa temperatura dramàtica que la converteix en una de les grans narracions del
nostre temps.»
José María Guelbenzu, El País

«Immens retrat de l’amistat i la rivalitat femenines, i d’una societat inestable
que trontolla. La prosa que hi trobem és d’una sinceritat ferotge i captivadora.»
Francesc Ginabreda, Núvol

«Qui no ha tingut mai mals pensaments envers les persones que més s’estima?
És d’aquelles obres plenes de sensacions que perduren en el temps.»
Nèlida Fornell, Catorze

«La primera obra italiana en dècades que es mereix el Nobel.»
The Guardian

«Amb un domini narratiu extraordinari, vorejant els límits de la novel·la rosa.
No es pot deixar de llegir.»
Pruden Panadès, El Núvol

«Las novelas de Elena Ferrante me han tenido atado al sillón, leyendo y celebrando unas páginas donde la emoción nunca es banal.»
Juan Marsé

L’amiga genial, PVP 21,90. PVP e-book 9,99, 512 pàgs, ISBN 978-84-16457-18-2, ISBN e-book 978-84-16457-19-9, traducció de Marta Hernández Pibernat
Història del nou cognom, PVP 21,90, PVP e-book 9,99, ISBN 978-84-16457-22-9, ISBN epup 978-84-16457-29-8, 720 pàgines, Traducció de Cesc Martínez
Una fuig, l’altra es queda, PVP 21,90. PVP e-book 9,99, 544 pàgs, ISBN 978-84-16457-39-7, ISBN e-book 978-84-16457-40-3, traducció de Marta Hernández Pibernat
La nena perduda, PVP 21,90. PVP e-book 9,99, 624 pàgs, ISBN 978-84-16863-02-0, ISBN e-book 978-84-16863-03-7, traducció de Cesc Martínez
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EL CAPÍTOL DEL JULIAN, PLUTÓ i CHARLOTTE,
junts en un sol llibre

Wonder explica la història de l’Auggie Pullman, un noi
normal i corrent amb una cara que no ho és tant i que
quan va a escola per primer cop transforma amb la seva
presència la vida de tots els que l’envolten i la seva manera
de veure el món.
L’Auggie i jo és una nova mirada a la història de Wonder:
tres nous capítols narrats per tres personatges diferents
–l’assetjador, el Julian; l’amic de tota la vida, el Christopher, i una companya de classe, la Charlotte– que ens expliquen com els ha afectat el fet d’haver conegut l’Auggie.
Si us va agradar Wonder, no us perdeu aquestes tres històries sorprenents i commovedores, que us faran veure
que les coses no sempre són com sembla que són i que
tothom té una història per explicar.

PVP 14,00, PVP e-book 9,99, 480 pàgs, ISBN 978-84-16863-00-6, ISBN e-book 978-84-16863-01-3, traducció d’Imma Falcó

4 anys a les llistes dels més venuts
«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

PVP 14,00, PVP e-book 9,99, 420 pàgs, ISBN 978-84-96735-71-2, ISBN e-book 978-84-96735-74-3, traducció d’Imma Falcó

