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«El Mal no existeix; només existeix el Poder.»
«La gent no és conscient del poder que té.»
Any 1888. Pirineus occidentals. Un militant anarquista, anomenat
Ric-Ric, arriba a una petita, remota i oblidada vall pirinenca tot fugint de la policia. Allà coneixerà el cap dels contrabandistes, en Cassian, i la mestra de l’escola, la Mailís, una dona que no combrega amb
la mentalitat conservadora dels habitants de la vall. Però tot canvia
quan en Ric-Ric, accidentalment, desperta unes criatures extraordinàries, sobrehumanes, que alguns associen amb els menairons de
les llegendes locals. En Ric-Ric pretén convertir els monstres en un
instrument que faci realitat la revolució àcrata, l’«Ideal». I potser sí
que aconseguirà canviar el món, però no com ell s’esperava.
Albert Sánchez Piñol (Barcelona, 1965) és l’autor més traduït de les
lletres catalanes. Amb FUNGUS. El rei dels Pirineus, torna al gènere fantàstic. Però més enllà del gènere literari, Sánchez Piñol utilitza
el monstre, la monstruositat i les relacions amb allò monstruós per
parlar-nos d’un tema universal i sempre vigent: el poder, les relacions
amb el poder i la monstruositat del poder.

«Notareu els seus efectes al cap de pocs minuts de
començar la lectura. Albert Sánchez Piñol no està tocat
del bolet, sinó per la vareta màgica de la literatura.»
Josep Vicenç i Eres, Núvol
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L’esperança basada en fets reals
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Quan ens fan preguntes molt senzilles sobre tendències globals –
quin percentatge de la població mundial viu en la pobresa extrema;
per què està augmentant la població mundial; quantes nenes acaben
l’escolaritat…– triem sistemàticament la pitjor resposta. Tan incorrecta que un ximpanzé que elegís qualsevol opció a l’atzar ho faria
molt millor que periodistes, banquers d’inversió i premis Nobel.
A Factfulness el professor de salut global i fenomen Global TED
Hans Rosling, juntament amb els seus dos col·laboradors de sempre,
l’Anna i l’Ola, ens ofereix una explicació nova i radical de per què
ens passa això i ens revela els deu instints que distorsionen la nostra
perspectiva del món –des de la tendència a dividir el món en dos
(nosaltres i ells), a la manera com rebem la informació (guiats per la
por) o com percebem l’evolució del món (pensant-nos que la majoria
de coses van cada cop pitjor).
Estimulant i revelador, ple d’anècdotes divertides i d’històries commovedores, Factfulness és un llibre urgent i essencial que canviarà la
teva manera de veure el món.

«Aquest llibre magnífic és un autèntic antídot contra la
negativitat i la desesperança.»
Nature

«Si necessites descansar una mica del missatge dominant que el món està caient a trossos, et recomano insistentment aquest llibre superdivertit i ple de fets.»
Seeking Alpha
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«La crisi catalana és una crisi europea, i no només
espanyola. Posa la Unió Europea a prova i l’obliga a
demostrar si està disposada a situar els interessos dels
ciutadans per damunt dels d’alguns estats membres.»
Carles Puigdemont
La idea d’aquest llibre va sorgir d’una editora belga que va veure la
necessitat d’explicar el cas català a Europa. Durant les seves llargues
converses amb el periodista polític Olivier Mouton, Carles Puigdemont explica al ciutadà europeu les motivacions dels catalans. No,
el president Puigdemont no renuncia al somni d’independència del
poble català. Al contrari, n’explica l’abast real i espera aconseguir que
es reconegui aquest dret al poble català. Però, per damunt de tot, vol
demostrar que el que impulsa aquest projecte és sobretot un desig de
democràcia radical, feta a mida del ciutadà, i al mateix temps explicar
per què pot ser una oportunitat per a Europa.
Aquest relat de la crisi catalana, descrita sense tabús per un dels seus
principals protagonistes, invita els ciutadans europeus a veure la cara
oculta d’un fet històric importantíssim i a forjar-se ells mateixos la
seva opinió. El lector d’aquí hi trobarà la veu serena d’un Carles Puigdemont que ha sabut trobar el moment d’explicar-se pausadament
amb Olivier Mouton en mig d’aquesta època convulsa que està vivint
el nostre país.
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La de La Campana, primera i ÚNICA
traducció sense CENSURAR
Inclou els capítols: L’AMANT i L’ESTIMAT

«Brutal! M’encanta! Malgrat el tema no és una lectura
frívola. Divertit, ben escrit. Quin gran llibre!»
Xavi Ayén

«Un llibre per a gaudir de bona literatura, per a endinsar-nos en l’ànima humana a un ritme trepidant i amb
ple sentit de l’humor.»
Ramon Moreno, La República

«Una obra d’una gran contundència, que no deixarà
ningú indiferent.»
Gustau Nerín, El Nacional

«Una novel·la única, fascinant i brutalment sincera
que trenca amb patrons i estereotips.»
Marta Vilà, Núvol

«Efectiu, fresc, directe»
Lluís Llort, El Punt Avui
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Una novel·la que és com una tragèdia clàssica: un gran
misteri, impecable i cronometrat.
Primer acte: Roma. Una família infeliç. La Carla, en Vito i tres fills.
Dos adolescents i una nena petita. El pare, en Vito, que fa vint anys
que maltracta la dona, el troben mort en un abocador. La principal
sospitosa és la Carla, la dona. I se l’enduen detinguda a la presó, en
espera del judici. Ella al·lega que l’ha matat en defensa pròpia.
Segon acte: un gran judici mediàtic. La fiscal construeix un relat en
què la Carla ha planejat el crim amb molts mesos d’antelació i a sang
freda. La premsa destrossa la Carla, l’anomenen la Mantis religiosa.
Ningú se la creu, només la defensen les seves companyes de la presó.
«Sabem que tot és culpa del teu exmarit, estem amb tu, Carla.»
Tercer acte: ¿la Carla és una criminal? ¿La Carla és una santa? Arriben les revelacions. I aquí no hi ha ni dos ni tres girs. N’hi ha, com a
mínim, cinc. I tots encaixen. Els fills, els parents i els amants. Tots hi
juguen el seu paper.
A través d’una novel·la d’intriga, addictiva per la història que explica
i per l’ambigüitat de tots els personatges, Una història negra va més
enllà i ens parla de la culpabilització de les dones com d’un estigma
social que encara les tenalla.

«Un thriller domèstic que talla la respiració.»
Anna Carreras, Núvol
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30 de juliol del 1994. Orphea, una petita ciutat costanera dels Hamptons, a l’estat de Nova York, està molt trasbalsada per un succés esgarrifós: l’alcalde i tota la seva família han mort assassinats a casa seva,
juntament amb una noia que passava per allà fent jòguing i havia sigut testimoni del crim.
Investigaran el cas dos joves policies, el Jesse Rosenberg i el Derek
Scott. Ambiciosos i tenaços, aconseguiran desemmascarar l’assassí
gràcies a tot un seguit de proves incontestables, cosa que els valdrà els
elogis dels seus superiors i fins i tot una condecoració.
Però vint anys més tard, a principis d’estiu del 2014, el Jesse rep, pocs
dies abans de deixar el cos de policia, la visita d’una periodista, la
Stephanie Mailer, que li assegura que es va equivocar de culpable. Poc
després, la jove desapareix en circumstàncies misterioses. ¿Què li ha
passat a la Stephanie Mailer? ¿Què ha descobert? I, sobretot: ¿què va
passar en realitat el vespre del 30 de juliol del 1994 a Orphea?

«Un narrador extraordinari.»
Lilian Neuman, La Vanguardia

«Dicker és sinònim d’una bona estona de literatura.»
Martí Gironell, L’Illa dels Llibres
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