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El Goncourt, en català...
i molts 



La crítica ha dit...

5a 

EDICIÓ

DE L’AUTORA 

D’AMOR EN CAS 

D’EMERGÈNCIA

DE L’AUTORA DE  

DE PEDRA I OS

DE L’AUTORA DE  

TRES DONES

Connectar
Kae Tempest
Traducció de  
Martí Sales
978-84-17353-30-8
112 pàg. / 12,95 €

Vaig néixer 
contenta a 
Oraibi
Bérengère Cournut
Traducció de  
Marta Marfany
978-84-17353-37-7
248 pàg. / 19,95 €

La vall 
del Mulde
Daniela Krien
Traducció de  
Maria Bosom
978-84-17353-35-3
176 pàg. / 18,95 €

Animal
Lisa Taddeo
Traducció de  
Ricard Vela
978-84-17353-34-6
392 pàg. / 21,95 €

«Krien mostra com ningú de què estem fets. 
I ho fa tan bé que, malgrat el patiment, no vols 
que s’acabi.» 
Anna Nicolau, Les Voltes

«És un llibre que m’ha donat fe.  
Saber que podem ser més generosos.» 
Anna Guitart, Els Matins de TV3

«Un llibre que tots hauríem de tenir  
molt a prop.» 
Míriam Cano, L’Irradiador

«Una veu trencadora i única, capaç d’aportar  
a la literatura una visió nova.» 
Begonya Mezquita, Trapezi

«Va més enllà de la novel·la d’aventures, 
et presenta tot un món.» 
Arnau Cònsul, Cal Llibreter

«Una novel·la compulsiva sobre la naturalesa 
humana que trigarem a oblidar.» 
Anna Carreras, Ara Llegim

«Una de les històries de ficció més dures i 
fosques que he llegit mai.» 
Anna Pardos, Paraula de Mixa
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Nits de pesta
Orhan Pamuk
Traducció de  
Xavier Gaillard
978-84-17353-38-4
830 pàg. / 23,90 €

Lluites i 
metamorfosis 
d’una dona
Édouard Louis
Traducció de  
Jordi Martín Lloret
978-84-17353-40-7
130 pàg. / 12,95 €

Istanbul
Orhan Pamuk
Traducció de Carles 
Miró i Emma Piqué
978-84-98241-83-9
448 pàg. / 22,95 €

Treu la 
galleda!
(El català 
s’enfonsa, però 
tu el pots salvar)
Gerard López 
Fageda
978-84-17353-39-1
248 pàg. / 12,95 €

NOVA 

EDICIÓ 

REVISADA

Orhan Pamuk reconeix en el destí d’Istanbul el seu 
propi destí, i per això en aquesta obra, elogiada per la 
crítica internacional, barreja memòria personal de la 
seva ciutat amb la història, la cultura i les tradicions 
d’un dels indrets més fascinants del món, a mig camí 
entre Europa i Àsia. Així, Istanbul esdevé, a més d’un 
retrat autobiogràfic original i irresistible, una bella 
declaració d’amor.

Nova edició revisada de l’obra mestra del Nobel 
turc de Literatura.

Primavera de 1901: una epidèmia de pesta fa estralls 
entre els habitants de l’illa de Minguer, 29a província 
de l’imperi Otomà. Nits de Pesta és una història coral 
d’amor i revolta. Una vibrant ficció històrica que ens 
toca molt de prop.

«Entre la novel·la detectivesca i l’epopeia 
històrica, una obra brillant.» 
Anna Carreras, Núvol

El català s’enfonsa, però tu el pots salvar. La fórmula 
existeix, i és fàcil: se’n diu voluntat individual. Si amb 
una sola galleda (usant el català amb naturalitat) 
es pot revertir un munt de situacions, què es podria 
aconseguir amb milers i milers de galledes? Malgrat 
la suma de factors adversos, aquesta llengua encara 
té eines per revertir la tendència negativa.

L’autor d’Adéu a l’Eddy Bellegueule, Història de la 
violència i Qui va matar el meu pare (Més Llibres, 
2019) torna amb un llibre valent, honest i bonic en 
què explica la història de la metamorfosi social de 
la seva mare, la Monique, una dona d’origen humil, 
marginada durant molt de temps per la violència 
masculina. Fins que un dia, als quaranta-cinc anys, es 
revolta i emprèn el camí cap a l’alliberament. 
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La xef
Marie NDiaye
Traducció de  
Marta Marfany
300 pàg. / 22,95 €
(octubre 2022)

La  memòria 
més secreta 
dels homes 
Mohamed Mbougar Sarr
Traducció d’Oriol Valls
9788417353421
460 pàg. / 22,90 €
(setembre 2022)

Prou fred 
perquè nevi
Jessica Au
Traducció d’Albert Nolla
120 pàg. / 16,95 €
(novembre 2022)

L’any 2018, Diégane Latyr Faye, un jove escriptor 
senegalès, descobreix a París un llibre llegendari: 
El laberint de la inhumanitat, publicat el 1938. Ningú 
no sap què li va passar al seu autor, T. C. Elimane, a 
qui havien anomenat el «Rimbaud negre» després 
que la publicació del llibre provoqués un bon escàndol 
en la societat de l’època. Diégane queda fascinat i 
decideix buscar el rastre del misteriós autor. Durant 
la recerca viatjarà a diversos països, i també es 
veurà obligat a revisar algunes grans tragèdies de la 
història, com ara el colonialisme i l’Holocaust.

L’escriptor senegalès, a qui alguns ja anomenen 
el «Bolaño africà», ret homenatge al poder de la 
literatura.

El narrador de La xef, novel·la d’una cuinera explica 
la vida i la carrera (gloriosa) de la Xef, una cuinera 
de Bordeus de la qual ell havia fet d’ajudant i de la 
qual havia estat enamorat (sense ser correspost). 
La cuina, en el centre del relat, és viscuda com 
una experiència espiritual. Això no vol dir que el 
cos i el plaer en siguin absents, al contrari: són els 
instruments d’un viatge cap a un més enllà, perquè la 
Xef busca sempre arribar més lluny en la seva recerca 
de puresa. NDiaye explora els replecs de l’ànima de 
cada personatge amb la voluntat de mostrar-los nus, 
sense clarobscurs. 

Una mare i una filla que fa temps que no es veuen 
queden per per fer un viatge juntes a Tòquio: 
passegen pels canals durant els vespres de tardor, 
s’aixopluguen dels ruixats, comparteixen àpats en 
petits cafès i restaurants i visiten galeries d’art. I, 
mentrestant, parlen, de les coses més banals a les 
més profundes: del temps, dels horòscops, de roba 
i d’objectes, però també, i sobretot, de la família, la 
distància i la memòria. Però quin és el motiu real 
d’aquest viatge el·líptic i, fins i tot, espectral?

Novel·la guanyadora del Novel Prize 2020

PREMI

GONCOURT

De l’autora de La venjança és meva 
(Més Llibres, 2021) 

NOVEL·LA 

GUANYADORA 

DEL NOVEL 
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