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Amb il·lustracions de Javier 
Mariscal, aquest títol parteix de 
la idea que els diners sempre 
fan la felicitat. A partir 
d’aquesta premissa, l’autor 
elabora un relat que funciona 
com a curset intensiu i 
subversiu sobre l’origen, el 
significat i el valor dels diners. 
El pilar de la història és la tieta 
Fe, una anciana milionària que 
decideix instruir els nebots 
sobre l’economia. A través d’un 
to irònic i divertit, el llibre 
repassa la història econòmica i 
aplega les citacions de grans 
personatges sobre els diners.

SEMPRE, ELS DINERS! 
Hans Magnus Enzensberger 
Edicions 62 / Anagrama 
Tr. Carlota Gurt 
160 pàg. 
16,90 €

Valero Sanmartí torna a la 
càrrega amb un llibre 
postapocalíptic que imagina 
Catalunya d’aquí 16 anys. 
Convertit en un humorista 
fracassat, Sanmartí decideix 
reunir els supervivents de la 
Catalunya Nova per encetar 
una guerra civil contra la 
Catalunya Vella. El llibre conté 
sis finals diferents. Tots, però, 
estan farcits de l’humor àcid 
que caracteritza l’autor, que 
caricaturitza les personalitats 
més rellevants de la política, 
l’economia i la cultura fins a 
deformar-les de dalt a baix.

LOS DEL SUD  
US MATAREM A TOTS 
Valero Sanmartí 
Males Herbes 
371 pàg. 
18 €

La vida del Josepet de Sant 
Celoni no és gaire exemplar. 
Nascut a l’enllaç ferroviari de 
Girona, el pare del protagonista 
l’instrueix durant la seva 
infantesa perquè sigui capaç de 
fer tota mena de trampes. 
Estafes, mentides, traïcions i 
robatoris formen part del seu 
dia a dia fins que els negocis 
poc clars li permeten ascendir 
socialment. Amb la seva 
història, Rusiñol retrata 
irònicament l’arquetip d’algú 
que, aprofitant l’auge 
econòmic, aconsegueix crear-se 
una situació envejable.

EN JOSEPET DE  
SANT CELONI 
Santiago Rusiñol 
L’Avenç 
168 pàg. 
16 €

La felicitat de la vaca Elsie 
Bovary queda truncada quan 
s’adona, mirant la televisió, que 
el seu destí passa, 
inevitablement, per un 
escorxador. Decidida a canviar 
aquest futur, la vaca fuig de la 
granja acompanyada d’un porc 
que es vol convertir al judaisme 
i d’un gall dindi molt manetes. 
Tots tres provaran d’arribar a 
l’Índia, on les vaques són 
sagrades, en un periple ple 
d’aventures extravagants i 
situacions còmiques que 
qüestionen les actituds dels 
humans respecte als animals.

VACA SAGRADA 
David Duchovny 
Empúries / Stella Maris 
Tr. Marc Rubió 
224 pàg. 
17,5 €

Humor
Revolucions futuristes, aventures d’animals i històries d’assassins  
i sacerdots per trencar-se de riure

“M’agrada explicar els 
errors de la humanitat i 
per això utilitzo diverses 
eines literàries”

L’AUTOR HA DIT

Amb el seu peculiar to 
humorístic, Jonasson relata 
les aventures de tres 
personatges extravagants: un 
assassí curt de gambals que 
acaba de sortir de la presó, 
una sacerdot que no creu en 
Déu i un recepcionista 
torturat pel passat. Junts 
comencen un estrany negoci, 
una empresa per assassinar 
o trencar articulacions a la 
carta que els permet fer-se 
rics ràpidament, però també 
posar-se tota la màfia sueca 
en contra.  
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