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PARAULES D’AMOR

PARAULES
D’AMOR
DAVIDESCAMILLA
EDICIONS62
272PÀG./19,50€

SARAHLARK
LACANÇÓDELS
MAORÍS
EIDCIONESB
704PÀG./21,50€

L’any 1967, Joan Manuel
Serrat publica al segon
disc, Cançó de matinada,
la que s’ha convertit en la
banda sonora de diverses
generacions: Paraules
d’amor. Escamilla roba el
títol al seu padrí per
escriure la història de la
Maria i el Ramon, un
“Romeu i Julieta a la
catalana”: un amor
impossible, proscrit i
prohibit que arrenca
durant el primer concert
de Serrat al Palau.

Després de l’èxit d’Al
país del núvol blanc, un
fenomen sorpresa a
Alemanya i també en
català, l’autora establerta
a Almeria continua la
saga ambientada a
l’exòtica Nova Zelanda:
les cosines Elaine i Kura
–nétes de les primeres
immigrants angleses– es
debaten entre les seves
arrels i la crida del poble
maorí per forjar el seu
propi destí. Una novel·la
extensa i clàssica: amor,
odi i traïció.

El nou recull de contes de
Francesc Serés (La força de la
gravetat, Contes russos) mostra les
diverses cares i edats de l’amor.
Fascinació infantil, excitació
adolescent, compromís, rutina,
angúnia, mascotes, Viagra i algun
amant: Serés condensat, però en
estat pur. L’encàrrec dels contes
va venir de la revista Time Out. En
el projecte hi havia dos
constrenyiments molt marcats: la
periodicitat (havia de sortir un
conte cada setmana) i l’extensió
(que havia de ser de 5.000 espais).
No hi ha sociologia, però “sí que
conté un punt de voluntat
descriptiva, de narrar les parelles
que han anat passant per la teva
vida, les pròpies i les dels altres”.
MOSSEGAR
LAPOMA
FRANCESCSERÉS

QUÈ EN DIU L’AUTOR

QUADERNSCREMA

SERÉS DESCRIU EL SEXE MECÀNIC AL CONTE ‘BAIXES PRESSIONS’

AQUESTANIT
DIGUESQUE
M’ESTIMES
FEDERICOMOCCIA
DETALLS
464PÀG./18,90€

160PÀG./15€

«La descripció del sexe és tècnica i
postural. És un conte de rutina: el sexe
també ho havia de ser. Tard o d’hora,
tothom acaba fent sexe rutinari. El
repertori és limitat... D’altra banda, costa
trobar escriptors que narrin bé el sexe»

ELLLENGUATGESECRETDE
LESFLORS
V. DIFFENBAUGH
EDICIONS32
416PÀG./18,50€

Federico Moccia és el
culpable que a la majoria
de capitals europees hi
hagi cadenats –en senyal
d’amor etern– lligats a
ponts i tanques. Després
de deixar rendits els
adolescents italians amb
novel·les com Tres metres
sobre el cel i Perdona si et
dic amor, l’italià –que
signarà llibres per Sant
Jordi a Barcelona– escriu
aquí una nova història
d’amor però per a un
públic adult.

La Victòria és una noia
que, als 18 anys, acaba de
ser expulsada del sistema
assistencial, després de
passar-se la vida de casa
d’acollida en casa
d’acollida. Només una
mare l’ha ajudat a sortir
del seu aïllament a través
del llenguatge de les
flors. “La Victòria és una
compilació de moltes
criatures que he conegut
al llarg dels anys.
Recordo una noia que en
comptes d’un nom, tenia
un número!” diu l’autora.

HUMOR

ENFOTEUVOS-EN!
DIVERSOSAUTORS
ANGLEEDITORIAL
144PÀG./12,80€

CRACKÒVIA.
ELLLIBREDE
JOCS
DIVERSOSAUTORS
COLUMNAITVC
120PÀG./18,95€

Les retallades,
la banca,
l’habitatge i
els polítics,
entre altres
temes
d’actualitat,
són el blanc de la sàtira
de 45 dibuixants, entre
els quals n’hi ha alguns
dels més importants del
país, com ara Kap, Toni
Batllori, Miquel Ferreres,
Andreu Buenafuente i
Manel Fontdevila.
Humor indigant.

Els personatges de
Crackòvia han fugit de la
pantalla i s’han instal·lat
en aquest llibre per a
grans i petits, que es
podran trencar el cap i
divertir-se amb 33 jocs
diferents protagonitzats
per personatges com
Mourinho, Guardiola o
Cristiano Ronaldo.
Conté 33 jocs, amb
quatre taulers, les fitxes,
les cartes amb les
instruccions, les targetes
amb preguntes i els
trofeus.

HUMORISTAS
PAULJOHNSON
ÁTICODELOSLIBROS
304PÀG./22€

APM?ELCIRC
DELATELE
DIVERSOSAUTORS
ARALLIBRES/ TVC
160PÀG./22,90€

Una reflexió sobre l’art
de fer riure a partir de la
vida i l’obra d’un bon
grapat d’escriptors,
artistes i còmics, com ara
William Hogarth,
Benjamin Franklin, Dr.
Johnson, Thomas
Rowlandson, Dickens,
Toulouse-Lautrec,
Damon Runyon, G.K.
Chesterton, W.C. Fields,
Charlie Chaplin, Laurel i
Hardy, els germans
Marx, Noël Coward i
Nancy Mitford.

APM? El circ de la tele
arrenca amb un pròleg
d’Antoni Bassas, després
del qual trobareu un
diccionari amb les frases
mítiques del programa
televisiu –per fer-les
servir en les ocasions
més adequades–, el
making of, les millors
imatges, les expressions
preferides dels famosos i
fins i tot un test per
comprovar si per fi ja us
heu convertit en uns
autèntics Homos APM?
“Ho haveu vist?”

Una mirada àcida a la realitat a
través de definicions trobades a la
xarxa, frases divertides i
ocurrències per pixar-se de riure
(o no). Joana Ortega, la
vicepresidenta del Govern,
defineix mosqueigcat com a
“sensació amb què sovint tornem
després d’una reunió a Madrid”, i
Cesc Freixas assegura que un
cantaautista és un “cantautor que
fa cançons de coses que només
entén ell”. L’autor del llibre,
Francesc Domènech,
s’autodefineix com algú d’esperit
camaleònic, que tant pot fer guions
per a la productora del Terrat, com
col·laborar amb el Tricicle i
cultivar el gènere radiofònic a la
COM, Catalunya Ràdio i RAC1.
MICCIONARI
FRANCESC
DOMÈNECH
COLUMNA

QUATRE DEFINICIONS
‘MICCIONS’ DEL LLIBRE DE FRANCESC DOMÈNECH

160PÀG./11,95€

«Renfre. Companyia ferroviària encallada
Sobrassado. Embotit preferit dels
sadomasoquistes
Codornew. Cava encara per estrenar
Feixist. Acudit que explicava Franco
Putinejar. Imitar Vladímir Putin»

“«L’amor torna negra, l’amor torna blanca...», / i el cor no sabia ni què era l’amor”
Maria Antònia Salvà. Enigma

