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La figura de Joan Perucho exerceix de 
guia a través d’un llibre que recorre la 
seva vida i radiografia el clima cultural 
de la postguerra. La gastronomia, els 
viatges, la bibliofília i la màgia es 
desenvolupen en una biografia coral, 
que presenta Perucho al costat de Joan 
Miró, Salvador Espriu i Antoni Tàpies i 
dibuixa el retrat de la seva generació. 

JOAN PERUCHO, 
CENDRES I  
DIAMANTS 
Julià Guillamon 
Galaxia Gutenberg 
736 pàg. / 39 €

La vida de Virginia Woolf es desplega 
en aquesta monumental biografia 
elaborada a partir d’un extens treball 
d’investigació. La complicada relació de 
l’escriptora amb el seu pare, el dia a dia 
amb el marit i els interrogants sobre la 
seva sexualitat queden relatats amb 
minuciositat al llarg del gairebé miler 
de pàgines del llibre.

VIRGINIA 
WOOLF 
Irene Chikiar Bauer 
Taurus 
952 pàg. / 23,90 €

Comprendre Juan Marsé i aprofundir 
en la seva trajectòria literària resulta 
més fàcil gràcies a aquesta biografia. La 
relació epistolar amb l’escriptora 
Paulina Crusat és una de les fites del 
llibre, que també repassa la infantesa 
de Marsé, les possibles influències 
literàries i algunes polèmiques. 

MIENTRAS 
LLEGA LA FE-
LICIDAD 
Josep Maria Cuenca 
Anagrama 
752 pàg. / 29,90 €

JAUME SISA, EL 
COMPTADOR 
D’ESTRELLES 
Donat Putx 
Empúries 
248 pàg. / 17 €

PANIKKAR. 
UNA  
BIOGRAFIA 
Maciej Bielawski 
Fragmenta 
Tr. Jordi Pigem 
368 pàg. / 24 €

TESTIMONI

La caiguda és un llibre compost de 424 
passos, que és la distància que separa 
Diogo Mainardi del seu fill Tito. El nen 
té paràlisi cerebral i el pare lluita per 
comunicar-s’hi i aconseguir que 
camini. Demolidor i commovedor, el 
llibre, format per capítols breus, ajuda 
l’escriptor brasiler a entendre la 
situació. 

LA CAIGUDA 
Diogo Mainardi 
Anagrama 
Tr. Pere Comellas 
176 pàg. / 16,90 €

Eva Schloss va ser capturada pels nazis 
el dia que va complir 15 anys. Ella i la 
seva mare van anar a parar al camp de 
concentració d’Auschwitz. 60 anys 
després, Schloss trenca el silenci i 
relata l’horror que va viure. També 
narra les dificultats, una vegada 
alliberades, per retrobar-se amb la seva 
família i iniciar una nova etapa.

DESPUÉS DE  
AUSCHWITZ 
Eva Schloss 
Planeta 
Tr. Dulcinea  
Otero-Piñeiro 
368 pàg. / 19,50 €

Un any després de la mort de la seva 
filla Gina, Elisabet Pedrosa ofereix el 
seu testimoni, lúcid i serè, sobre com 
ha afrontat aquest fet. Pedrosa explica 
amb naturalitat els últims mesos al 
costat de la Gina, que tenia trastorn de 
Rett. El llibre és un text de comiat 
sense eufemismes i un cant a la vida. 

SEGUIREM 
VIVINT 
Elisabet Pedrosa 
Ara Llibres 
240 pàg. / 17,90 €

ADÉU A L’EDDY 
BELLEGUEULE 
Édouard Louis 
Salamandra 
Tr. Anna Casassas 
160 pàg. / 16 €

SIN TI NO HAY 
NOSOTROS 
Suki Kim 
Blackie Books 
Tr. Pablo Álvarez 
336 pàg. / 21 €


