
Isidor Cònsul

cent llibres D
la selecció del teu llibreter

tardor-hivern 2009-2010

L’editor

 Si ara miro enrere veig l’Isidor de maneres molt 
diverses i complementàries. Però si vull definir millor la 
relació que ens ha lligat en aquests darrers deu anys 
aleshores, per raó de freqüentació diària, sobresurt la 
d’editor per sobre de totes les altres. ”
“

Àlex Broch
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Isidor Cònsul  
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I
Si ara miro enrere veig l’Isidor de maneres molt diverses i com
plementàries. Però si vull definir millor la relació que ens ha 
lligat en aquests darrers deu anys, aleshores, per raó de fre
qüentació diària, sobresurt la d’editor per sobre de totes les 
altres. I com en tota relació, en la nostra hi ha un origen i una 
continuïtat. Però quan es va produir aquest origen ni ell ni jo no 
podíem imaginar les característiques de continuïtat que en el 
futur prendria el nostre lligam editorial i que, amb els anys, ens 
portà a compartir l’aventura de Proa, ell com a director literari i 
jo com a assessor de col·leccions. 

  L’inici l’esmento no per nostàlgia memoria
lística sinó perquè està en l’origen de l’Isidor Cònsul com a 
edi tor. La meva entrada al món editorial es produeix en els 
primers anys vuitanta dirigint col·leccions per a Edicions de La 
Magrana. D’entre les col·leccions hi havia “L’Esparver. Llegir”, 
adreçada a la creació d’un catàleg de material per a l’ensenya
ment en un moment històric en què el català esdevenia llen
gua vehicular. L’Isidor acabava de publicar a Edicions del Mall  
Jacint Verdaguer. Història, crítica i poesia, primera manifes
tació editorial important de la seva passió verdagueriana. Era 
l’abril de 1986. Li vaig demanar una antologia de divulgació i 
adreçada a l’ensenyament de Jacint Verdaguer per a la col
lecció. Sortí amb data de desembre de 1986. Sense saberho 
l’Isidor acabava d’obrir la porta que l’introduïa al món editorial. 
Dos anys després, jo deixava La Magrana per incorporarme 
a la direcció literària d’Edicions 62. Diversos noms s’ocuparen 
de la direcció de les diverses col·leccions que havia endegat i, 
amb bon encert i criteri, l’editor proposà a l’Isidor, la direcció de 
“L’Esparver. Llegir”. En els deu anys que ell dirigí la col·lecció 
es convertí en referència imprescindible i en capdavantera en 
aquest tipus de col·leccions adreçades a l’ensenyament. 

  Quan després de l’etapa d’Edicions 62 vaig 
ser temptat a tornar al món de l’edició per la porta d’Enci
clopèdia Catalana amb l’encàrrec d’assessorar i dirigir unes 
col·leccions de Proa jo no sabia que hi havia un canvi en la 
direcció literària. De manera que en un dels primers encontres 
d’Escriptors al Pirineu, concretament a Esterri d’Àneu, quan 
ell ja tenia sobre la taula la proposta formal d’Enciclopèdia, 
tots dos, sopant un dissabte a la nit del darrer cap de setmana 
de juny de 1998, vam saber i descobrir que algú, diria que 
feliçment, havia decidit que, a partir d’aquell moment, treballa
ríem plegats. Deu anys després de l’aventura i l’experiència de  
La Magrana començava la de Proa i Enciclopèdia Catalana. 

II
Un encàrrec com el que havia rebut l’Isidor, i que ell accep
tà de grat, amb alguns interrogants però sense vacil·lacions, 
era un repte intel·lectual i professional de primera magnitud. 
I, sense cap mena de dubte, guanyarlo ha estat el nord que, 
professionalment, ha orientat els darrers deu anys de la seva 
vida. L’Isidor havia de demostrarse i demostrar que podia ser 
un bon editor i si podia estar entre els primers, millor. D’això en 
podem dir legítima ambició intel·lectual. I tots sabem que de 
les ambicions intel·lectuals en surten les obres de relleu. 

  Però les obres mai no es fan soles i per a 
guanyar calia replantejar de cap i de nou el llegat de Proa. 
Aquesta transformació entrava en els plans empresarials i cul
turals d’Enciclopèdia Catalana. Justament la proposta edito
rial era aquesta. Fer de Proa una editorial literària catalana de 
referència obligada i necessària, amb pes real dins la cultura 
catalana. I per ferho calia dissenyar un model editorial. I en el 
disseny i en el model rau la base de l`èxit. En el model i en la 
persona que encapçala i dirigeix el projecte. 

  De models editorials n’hi ha diversos que 
podríem sintetitzar entre un model concentrat i un altre d’ex
pansiu. El model concentrat centra l’acció de l’editorial en 
unes poques col·leccions molt ben definides i que general
ment aposten pels gèneres tradicionals amb un públic conegut 
i reconegut. El model expansiu vol abastar l’arc possible dels 
interessos del lector —a vegades sense saber si hi ha prou 
lectors per a un interès concret— i identificar l’editorial en tots 
els registres i manifestacions d’aquesta diversitat. Aquesta fou 
l’aposta i la decisió i, per tant, l’adopció d’un canvi de model. 
Proa passaria d’un model concentrat a un model expansiu. 

III
Si analitzem el catàleg d’aquests darrers deu anys de Proa, 
sota la direcció d’Isidor Cònsul, veurem els efectes d’aquesta 
transformació i del pas d’un model a l’altre. Cada gènere i 
cada col·lecció té la seva història. La narrativa inicialment es 
vinculava a la històrica “A tot vent”, la col·lecció taronja. Però 
la imatge i la voluntat d’intervenció immediata suggerí la pos
sibilitat d’una col·lecció més directa i popular, més actual, amb 
un disseny més variat i modern, més enllà de la homogeneïtat 
formal d’”A tot vent”. Així nasqué “Beta” per a visualitzar la 
revitalització i el canvi i facilitar una penetració més ràpida al  

“És i ha estat, per mèrit propi, un dels  
editors de més relleu, influència i importància 
d’aquest canvi de segle i principi de segle XXI  

dins de la cultura i la literatura catalana.”
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mercat. Però la tipologia de la col·lecció no facilitava grans 
operacions editorials —com les traduccions de la Divina Comè
dia de Dant, L’Alcorà, o els Assaigs de Montaigne o la recu
peració de grans clàssics com l’Ulisses de Joyce o La Ilíada 
d’Homer— també els premis literaris quedaven més prestigiats 
sota l’empara de la clàssica “A tot vent” i aquesta, finalment, 
torna a ser la col·lecció clau, encara que no única, de la narra
tiva de Proa. La voluntat de potenciar la narrativa d’uns au
tors portà a la creació de la “Biblioteca d’autor”, amb els noms:  
J. Cabré, J. Coca, R. Saladrigas. Però el mercat limita la possi
bilitat de continuïtat. És una constant amb el gènere d’obra 
completa. A Proa i a qualsevol altra editorial. En la recerca 
d’ampliar els registres editorials neix una col·lecció que respon 
a uns interessos generals per la descoberta i el viatge. El nom 
de la col·lecció que acull la literatura de viatges és “Ali Bei” in
corporant traduccions de llibres clàssics i recollint i potenciant 
el gènere entre autors del país, històrics o contemporanis. És 
un exemple clar de com una col·lecció pot ajudar a potenciar un 
gènere fins aleshores de consideració limitada. Quant a Obres 
Completes es produeix la renovació d’un nom per tantes raons 
vinculat a la història de Proa, Joan Oliver, o s’inicia una edició 
filològica de gran abast com són les O.C. de Pompeu Fabra, 
mentre Isidor Cònsul, amb Joaquim Molas, compleix un dels 
seus somnis en posar a l’abast del gran públic, però amb tot el 
rigor filològic necessari, els quatre volums d’Obra completa de 
Jacint Verdaguer. La potenciació d’un dels nuclis històrics  
de Proa com és la col·lecció “Óssa menor”, de poesia, amb un 
ritme d’edició altíssim i amb una clara voluntat de renovar refe
rents i noms, va acompanyada d’un desdoblament estratègic 
amb la creació d’una col·lecció germana: “Óssa menor. Sèrie 
Gran”, amb el desig d’incorporar projectes poètics o edició de 
poesia completa que no podia recollir la col·lecció històrica. El 
compromís d’editar els textos del repertori dramàtic que defi
nia la programació del Teatre Nacional de Catalunya deixava a 
Proa sense la possibilitat de tenir una col·lecció pròpia. Per  
a ferho possible nasqué “Ossa major” de teatre. El biografis
me i el memorialisme, és a dir, la potenciació d’un gènere de 
limitada pràctica anterior i de creixent interès i pràctica con
temporània, avui conegut com “literatures del jo”, es canalitza, 
primer, per “Biografies i Memòries” i després amb “Perfils” i es 
complementa amb una col·lecció de divulgació popular com 
“Què pensa”. L’assaig genèric rep un fort impuls amb una col
lecció històrica, “La mirada”, que pren una embranzida nova 
mentre la sensibilitat i l’interès per l’assaig i debat de reflexió 
nacionalista, que es converteix en un dels signes d’identifica
ció de l’editorial i, per tant, dels clars interessos del seu direc
tor, s’independitza de “La Mirada”, per canalitzarho a través 

de la nova “Debat”. I tot un projecte de divulgació de clàssics 
amb estudis i notes introductòries de primer nivell s’articula en 
tres col·leccions com “Clàssics catalans”, “Clàssics universals” 
i “Clàssics orientals” mentre l’assaig estrictament literari ho fa 
a partir de “Biblioteca literària”. Novament, malgrat la voluntat 
i l’interès, el mercat mostra els seus límits i les quatre col
leccions viuen els seus efectes. 

IV
Si tanco el record i analitzo tot el que ha passat i l’acció de 
l’Isidor davant de Proa diria que ha estat un editor que 1) ha 
desenvolupat un projecte de model obert d’editorial abas
tant i potenciant el màxim de gèneres possibles, 2) ha valo
rat la tradició literària nacional i internacional, l’ha recuperat 
en traduccions de gran relleu i úniques en l’edició catalana,  
3) igualment, ha apostat per la contemporaneïtat facililitant i in
corporant nous autors que signifiquen la continuïtat d’una lite
ratura i, per tant, ha fet apostes de futur, 4) com a bon editor, 
ha potenciat i fidelitzat uns autors creant la necessària aliança 
entre autor i editor, imprescindible per a la creació d’un bon 
catàleg, 5) ha convertit Proa en una editorial de referència,  
6) empresarialment ha sabut moure’s entre el difícil equilibri 
que cal mantenir entre projecte cultural i empresa comercial, 
i 7) ha estat estímul per a molts autors i moltes obres que no 
s’haurien escrit sense el seu suggeriment i la seva insistència. 

  Per tot, si ara penso amb l’amic i l’editor 
crec, amb total sinceritat, que Isidor Cònsul ha guanyat amb 
rotunditat el repte que s’havia plantejat en assumir la direcció 
de l’editorial i del qual tantes vegades m’he n’havia parlat. És i 
ha estat, per mèrit propi, un dels editors de més relleu, influèn
cia i importància d’aquest canvi de segle i principi de segle xxi 
dins de la cultura i la literatura catalanes. Segur que no li fou 
fàcil però ho ha fet possible. 
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Londres nevat
Jordi Llavina 

Després de l’èxit de Ningú ha escombrat 
les fulles, Jordi Llavina torna amb un nou 
recull de relats, tots impregnats d’atmosfera 
hivernenca, tots deliciosament temptadors, 
per gaudirne recollit al sofà una nit freda 
de Nadal. 

Amsterdam · 160 pàg. · 16,95 €

Els jugadors de whist
Vicenç Pagès Jordà

En Jordi viu al garatge d’una casa 
adossada, la seva dona es comporta com si 
fos adolescent i la seva filla està a punt de 
casarse amb un pelao que condueix una 
retroexcavadora… Divertida, sorprenent i 
fresca, Els jugadors de whist revisa  
els últims trenta anys de la nostra història.

Empúries · 542 pàg. · 20,00 €

Vint-i-vuit contes
Manuel de Pedrolo

L’abundant obra de Manuel de Pedrolo  
es manifesta en una enlluernadora pluralitat 
de formats, de gèneres i amb un riquíssim 
repertori formal. Aquesta antologia vol 
despertar novament l’interès per un dels 
nostres grans narradors i remarcarne  
la gran qualitat humana i literària. 

Ed. 62 · 430 pàg. · 22,90 €

Nit de vetlla
Jaume Serra Fontelles

Nadal, començament dels anys seixanta. 
Una gran nevada cau sobre la ciutat. 
L’Eduard, exiliat al sud de França, ha tornat 
per passarhi les festes en un inútil intent  
de retrobar un temps que ha quedat enrere. 
Ja no hi té família ni amics, només uns 
quants coneguts…

Edicions de 1984 · 208 pàg. · 16,00 €

Narrativa catalana

La pinça birmana
Maria Jaén

Guionista d’èxit de la televisió catalana, 
Maria Jaén ens ofereix una novel·la sobre 
les interioritats de la creació d’un serial. 
Escrita en to de farsa, ens presenta  
un cas aparentment absurd (la mort d’una 
vella diva i la desaparició de la seva filla)  
per descriure profusament els deliris  
de realitzadors, guionistes, actors…

La Magrana · 187 pàg. · 17,00 €

La nit de les papallones
Jordi Coca 
Premi Sant Joan Caixa Sabadell 2009

Protagonitzada per la Carla, una vedet 
genial, agosarada, intuïtiva i vital que acabarà 
convertintse en una icona de la llibertat i la 
modernitat, aquesta novel·la mostra la vida 
nocturna de la Barcelona dels primers anys 
setanta, fent un excel·lent retrat dels locals 
que aleshores estaven de moda.

Ed. 62 · 208 pàg. · 19,50 € 

La memòria de les formigues
Iolanda Batallé Prats

La Joana treballa amb una màquina que 
neteja la sorra. A més de trobar objectes 
perduts, dibuixa figures i ens porta de 
viatge pel seu passat omplint de notes el 
quadern de la seva vida: des del primer 
enamorament fins a un llarg i explícit 
memorial de seduccions i glops de plaer. 
Sensacional debut d’una nova escriptora.

Àmsterdam · 259 pàg. · 17,90 €

Prínceps
Josep Maria Carandell

Barcelona, començaments dels anys 
cinquanta. L’Eloi aterra a la ciutat des  
del seu Reus natal per estudiar a l’Escola de 
Comerç. S’està a dispesa a casa dels Ferran 
i recorre la ciutat amb el seu cosí Damià. 
L’Eloi, jove idealista, inquiet, vol trobar  
un amic, un amor, un caràcter i un destí.

La Magrana · 287 pàg. · 19,00 €

Contes russos
Francesc Serés

Recull de contes que parlen de Rússia des 
de Rússia, contes que descriuen un arc 
històric que va des d’aquell principi dels 
temps que és el segle xix fins a l’actualitat, 
des de la recreació d’algunes fàbules 
tradicionals fins la difícil relació de Rússia 
amb el segle xxi.

Quaderns Crema · 224 pàg. · 18,00 €
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Tornar a la terra
Jim Harrison 
Traducció de Marc Rubió

El Donald és un indi chippewa d’ascendència 
finesa de poc més de quaranta anys que té 
una malaltia terminal. A mesura que la seva 
salut empitjora, s’adona que quan ell ja no 
hi sigui, ningú no serà capaç de transmetre 
als seus fills la història de la família. Per això 
comença a dictar a la seva dona unes històries 
que no havia compartir mai amb ningú…

La Campana · 328 pàg. · 18,00 €

Els Grope
Tom Sharpe 
Traducció de Josefina Caball

A l’inici del nou mil·lenni, l’Esmond Wiley, 
un jove inexpert, és conduït amb enganys  
al casalot dels Grope per un dels membres 
de l’excèntrica família. El jove Esmond 
no es podrà escapar de cap manera, i el 
seu segrest posarà en marxa un seguit de 
situacions d’allò més hilarants.

Columna · 200 pàg. · 17,00 €

Adam i Evelyn
Ingo Schulze 
Traducció de Ramon Monton

Narra la història d’Adam i Evelyn abans  
de la caiguda del mur a l’Alemanya Oriental.  
Fals paradís, la RDA és analitzada com  
si fos un món idealitzat pels seus dirigents 
fins que els protagonistes en són feliçment 
expulsats, el 9 de novembre del 1989.

Proa · 288 pàg. · 19,00 €

Catoia l’enfarinat
Joan Bodon 
Traducció d’Artur Quintana

La novel·la més gran de la literatura 
occitana moderna, i una esplèndida 
metàfora de les comunitats que agonitzen 
en una migració voluntària. Joan Bodon  
hi descriu l’univers familiar d’uns  
secretaris catòlics, descendents dels 
que van negarse a prestar jurament a la 
República durant la Revolució Francesa. 

Club Editor · 176 pàg. · 16,00 €

Caín
José Saramago 
Traducció de Núria Prats

Partint de l’Antic Testament,  
Saramago reescriu la història de Caín i  
Abel i denuncia qualsevol mena de religió  
que porti a negarse a un mateix, que anul·li 
la capacitat crítica de l’individu o que obligui  
a matar en nom de Déu.

Ed. 62 · 240 pàg. · 18,50 €

Narrativa en català

País de Neu
Yasunari Kawabata 
Traducció d’Albert Nolla

Shimamura viatja amb tren a la regió que 
anomenen el País de Neu, atret pels colors 
del final de la tardor i sobretot pel record de 
la visió d’una jove aprenent de geisha que 
va conèixer en un viatge anterior. Novel·la 
que assoleix la delicada bellesa d’un haiku.

Viena Edicions · 144 pàg. · 15,00 €

El millor de la vida
Rona Jaffe 
Traducció de Sílvia Alemany

Carolina Bender i les seves amigues treballen 
a l’editorial Fabian, a Nova York, i allí les 
veiem, navegant entre manuscrits i intentant 
conquerir el millor de la vida en un ambient 
dur, carregat de fums i intrigues; un lloc on el 
triomf és cosa d’homes i les dones són poca 
cosa més que objectes ornamentals.

Rosa dels Vents · 612 pàg. · 21,90 € 

Això sembla el paradís
John Cheever 
Traducció de Jordi Martín Lloret

Faula moderna situada en un idíl·lic poblet 
dels Estats Units tan ensopit que cap de  
les grans cadenes de menjar ràpid hi ha 
volgut obrir un establiment, on viu Lemuel 
Sears, un home gran que s’esforça a  
no semblar vell.

Viena Edicions · 138 pàg. · 16,00 €

La meva mare
Tahar Ben Jelloun 
Traducció d’Eulàlia Sandaran

L’autor dibuixa el retrat intens i dolorós dels 
darrers anys de la vida de la seva mare, anys 
durant els quals ella va patir una malaltia que 
li afectava directament la memòria i la feia 
viure dels records del seu passat més que no 
pas de les experiències del present. Novel·la 
autèntica, emotiva i colpidora.

Empúries · 199 pàg. · 18,95 €

El crit del peresós
Sam Savage 
Traducció de Josefina Caball

Andew Whittaker és l’editor d’una revista 
literària modesta però molt cuidada, 
Soap: Una revista de les Arts. A través 
d’aquesta publicació, espera atiar el foc de 
l’excel·lència literària… la qual cosa no és 
gaire fàcil quan l’empaiten els deutes, una 
exmuller exigent, uns autors desesperats, 
uns llogaters bojos i la seva pròpia  
manca de perspectives.

Columna · 218 pàg. · 16,50 €



Esquivant la mort
Josh Bazell 
Traducció d’Elisabet Ràfols

Peter Brown és metge d’urgències en 
un hospital de Manhattan. La seva vida 
és aparentment normal. Però un passat 
tacat de sang no es pot ocultar per 
sempre. Relat sorprenent i original, a mig 
camí entre House i Els Soprano, que ens 
endinsa en el món sòrdid de la màfia. 

Bromera · 283 pàg. · 18,00 €

Un lloc incert
Fred Vargas 
Traducció de Salvador Company i  
Anna Torcal

De retorn a França, amb un cas anglès per 
resoldre, el comissari Adamsberg i els seus 
companys han de fer front a una horrible 
massacre que ha tingut lloc en un suburbi de 
París. Amb l’ajuda de Danglard, Adamsberg 
comença a estirar el fil d’una trama de 
vampirs que els portarà fins a Sèrbia.

Amsterdam · 238 pàg. · 18,90 €

Nèmesi
Jo Nesbo 
Traducció de Laia Font i Mateu

L’inspector Harry Hole es troba immers 
en la investigació d’un assassinat durant 
l’atracament en un banc d’Oslo quan 
rep la trucada d’una antiga amant, Anna 
Bethsen, que el convida a sopar a casa 
seva. Ell accepta la invitació i l’endemà es 
desperta sense recordar res i amb la seva 
amiga morta...

Proa · 495 pàg. · 18,00 €

Aurora boreal
Åsa Larsson
Traducció de Núria Vives Colom

El cos de Víctor Strandgard, el predicador 
més famós de Suècia, jeu mutilat en una 
remota església a Kiruna, una ciutat del 
nord submergida en una eterna nit polar. 
L’ombra de la sospita recau sobre la 
seva germana, que ha trobat el cadàver. 
Desesperada, demana ajuda a la seva 
amiga de l’adolescència…

Columna · 360 pàg. · 18,50 €

Novel·la negra. Una tardor de misteri

lli
br

er
ia

 P
ro

a 
Es

pa
is

L’accident
Ismail Kadaré 
Traducció de Pau Joan Hernàndez 
Premi Príncipe de Asturias 2009

Una novel·la d’amor del nostre temps, que 
s’endinsa en el misteri d’aquest sentiment a 
través, aparentment, de la investigació d’un 
assassinat. En aquesta obra magistral, l’autor 
intenta explicar l’inexplicable: Una història 
d’amor, la història d’un assassinat o una 
tercera història que neix de les dues primeres?

Ed. 62 · 224 pàg. · 19,00 €

Quatre germanes
Jetta Carleton 
Traducció de Jordi Nopca

A principis dels anys cinquanta, Matthew 
Soames, mestre d’una escola rural, i la seva 
esposa Callie, passen l’estiu a la granja 
de Renfro, Missouri, on van criar les seves 
quatre enèrgiques filles. Allà els records fan 
acte de presència reafirmant l’amor profund 
que els ha mantingut units des de sempre.

Libros del Asteroide · 448 pàg. · 21,95 €

Vincle
Isabel Fonseca 
Traducció de Joan Puntí

Una parella de britànics que presumeixen de 
moderns i poc convencionals s’instal·len en 
una illa de l’oceà Índic amb la pretensió de 
gaudir d’un any sabàtic. Però quan la Jean 
descobreix una carta eròtica dirigida al seu 
marit, s’adona que no ha estat prou a sobre 
de certs aspectes de la seva vida.

Empúries · 314 pàg. · 19,50 €

Gioconda
Nikos Kokantzis 
Traducció de Montserrat Franquesa  
i Joaquim Gestí

Dos adolescents descobreixen l’amor  
a la ciutat grega de Tessalònica durant 
l’ocupació alemanya, en la Segona Guerra 
Mundial. Al seu voltant, milers de persones 
moren, i d’altres, innocents, són torturades  
i executades. Un dia, una patrulla nazi deté 
la protagonista i la seva família per durlos  
en un camp d’extermini. 

Pagès editors · 85 pàg. · 12,00 €

El que el dia deu a la nit
Yasmina Khadra 
Traducció de Pau Joan Hernàndez

Obra generosa i valenta sobre l’atroç 
dislocació de dues comunitats enamorades 
d’un mateix país. Younes es converteix 
en Jonàs en ser educat per una família 
benestant. Enmig d’una Algèria tumultuosa 
i apassionada conviuen els ciutadans 
autòctons i els colons francesos.

Ed. 62 · 358 pàg. · 21,00 €

Si no pots venir a Proa  
Espais et portem els llibres  
a casa (tramesa gratuïta a  
partir dels 60 euros)



Clàssics

Els deu mil (Anàbasi)
Xenofont 
Traducció de Francesc J. Cuartero

En la seva obra mestra, Xenofont ressegueix 
de manera trepidant l’expedició dels 
mercenaris grecs que van lluitar a l’Àsia 
menor, implicats en una lluita intestina entre 
dos germans de la família reial persa. 

Bernat Metge i Ed. 62 · 432 pàg.

Poesia eròtica (Amors, Art  
amatòria, Remeis a l’amor)
Ovidi 
Traducció de Jordi Pérez Durà i Miquel Dolç

La primera època de la carrera literària  
de Publi Ovidi Nasó (43 aC  17dC) es va 
centrar en l’experimentació amb el gènere  
de l’elegia eròtica, molt en voga a la Roma de 
l’època d’August. L’autor demostra que és 
un gran expert en les arts de la seducció  
i en altres aspectes de l’amor.

Bernat Metge i Ed. 62 · 267 pàg. · 18,00 €

L’altre món
Savinien Cyrano de Bergerac 
Traducció de Martí de Riquer  
i Jordi Raventós

Considerada la primera novel·la de ciència
ficció de la literatura francesa l’obra ha 
influït indiscutiblement en autors com Verne, 
Wells o Tolkien. L’autor ens descriu un món 
fantàstic en què l’economia se sotmet  
a la poesia, els ocells administren justícia  
i els homes aprenen a conviure en pau.

Adesiara · 280 pàg. · 22,00 €

Tots els contes de Nadal
Charles Dickens 
Traducció de Xavier Pàmies 
Il·lustrat per Bernat Cormand

L’edició que presentem, amb traducció 
de Xavier Pàmies i il·lustracions de Bernat 
Cormand, inclou reunits per primer cop  
en català els cinc contes nadalencs de 
l’autor: Cançó de Nadal, Les campanes,  
El grill de la llar, La batalla de la vida i 
L’home embruixat.

La Magrana · 480 pàg. · 32,00 €

Història
Heròdot 
Traducció de Rubén J. Montañés

Conscient de la importància de les Guerres 
Mèdiques, el relat deixa palesa la vocació 
d’investigació i d’anàlisi de l’autor. D’una 
banda, perquè gestes glorioses no restin  
en l’oblit; d’una altra, perquè només des del 
passat és quan es pot explicar el present.

La Magrana · 864 pàg. · 40,00 €

Cap home és visible.  
Poesia catalana medieval
Dolors Miquel

Amplíssima antologia de la poesia catalana 
medieval traduïda per una poeta actual  
a la llengua d’avui.

Ed. 62 · 480 pàg.

El llibre dels esnobs
William Thackeray 
Traducció de Xavier Pàmies

L’autor ens ofereix una radiografia 
implacable de la societat occidental, 
societat que dóna preeminència a la 
cortesia i menysprea les arts i les lletres, 
la defineix com una societat esnob, amb 
esnobs entre la reialesa i l’aristocràcia, 
esnobs a les ciutats i als pobles, esnobs 
pertot arreu…

Adesiara · 280 pàg. · 22,00 €

El conjur
Isabel-Clara Simó

Compost en tres blocs que apleguen  
un conjunt èpic, un de líric i un darrer de 
narratiu, aquest recull de poemes  
de l’escriptora IsabelClara Simó també  
inclou alguns poemes dedicats a la  
memòria del seu fill.

Ed. 62 · 72 pàg. · 15,00 €

Poesia i teatre
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A partir dels 40 euros de compra  
aconsegueix el Carnet Client i gaudeix  
del 5% de descompte en tots els llibres



Memòries. Temps de  
construir (1980 -1993)
Jordi Pujol

L’aparició, ara fa dos anys, del primer 
volum de les memòries de Jordi Pujol  
va suposar un autèntic impacte popular.  
Si aleshores Jordi Pujol esbossava les 
línies mestres de la seva personalitat i  
de les seves conviccions, en aquest segon 
volum (que s’obre amb la seva investidura 
com a president de la Generalitat) parla 
amb franquesa d’episodis crucials de  
la nostra història recent, com el 23F o la 
querella de Banca Catalana, entre d’altres.

Biografies i memòries

Seductors, il·lustrats i visionaris
Josep Maria Castellet

Amb afecte, sinceritat i agudesa, i  
des d’un coneixement profund, Josep  
Maria Castellet ofereix un retrat personal  
de Manuel Sacristán, Carlos Barral, Gabriel 
Ferrater, Joan Fuster, Alfons Comín i 
Terenci Moix, tots ells amics íntims de 
l’autor, i tots ells personatges amb una  
forta personalitat.

Ed. 62 · 256 pàg. · 22,00 €

Carta al pare
Franz Kafka

Kafka escrigué Carta al pare quan tenia  
36 anys, provocada pel trencament del seu 
prometatge (el tercer) amb una jove, filla 
d’un servent de sinagoga. Tot i que  
el pare ja s’havia mostrat contrari a aquest 
matrimoni, Kafka sent la necessitat de 
justificarse. Constitueix, de fet, un esbós 
d’autobiografia i un nou intent de salvarse 
en la literatura.

Avenç · 96 pàg. · 12,00 €

Agustí Montal. Memòries  
d’un president blaugrana  
en temps difícils
Agustí Montal

Les memòries personals del president  
del Barça que va catalanitzar el club els 
darrers anys del franquisme, que va haver 
de fer front a les autoritats per defensar  
la dignitat del club, l’home que va portar 
Cruyff i va viure el 05 a la llotja del 
Bernabéu. Testimoni de primera mà  
de les pressions del règim. En definitiva,  
les memòries del president que va 
popularitzar el lema “més que un club”.

Proa · 216 pàg. · 19,00 €

Manuel Carrasco i Formiguera
Josep Benet

L’afusellament de Manuel Carrasco  
i Formiguera, ordenat pel mateix general 
Franco, és un dels fets que contribueixen 
a explicar què ha estat el franquisme. 
Per això, sense conèixerlo, no es podrà 
comprendre, en tota la seva profunditat  
i abast, un dels aspectes fonamentals de 
la guerra d’Espanya i del règim franquista: 
l’odi contra Catalunya i contra tota  
expressió de catalanitat.

Ed. 62 · 200 pàg. · 22,90 €

Proa 
424 pàg.  
23,95 €
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Els fets del 6 d’octubre
Jaume Barrull

El 6 d’octubre de 1934, el president  
de la Generalitat Lluís Companys va 
proclamar l’Estat Català dins la República 
Federal Espanyola. Ara que es compleixen  
75 anys de l’efemèride, l’historiador 
Jaume Barrull, de la Universitat de Lleida, 
analitza aquells dies posant la lupa  
en els fets que van passar, no només  
a Barcelona, sinó arreu del Principat, els 
quals sovint s’han menystingut i oblidat. 

Pòrtic · 160 pàg. · 18,50 €

Una tragèdia francesa
Tzvetan Todorov

L’alliberament de França, el 1944, no  
va ser només una batalla decisiva entre 
els exèrcits aliats i els alemanys, sinó que 
va ser també el final d’una despietada 
guerra civil entre francesos. En aquest 
llibre, construït com una tragèdia grega, 
Tzvetan Todorov reconstrueix un episodi 
poc conegut d’aquesta guerra civil,  
que va tenir lloc durant l’estiu del 1944  
en un poble situat al centre de França.

Avenç · 155 pàg · 17,00 €

Contrabandistes de la llibertat
Assumpta Montellà

Hi va haver un temps en què travessar 
els Pirineus es va convertir, per a molts, 
en sinònim de llibertat. Durant la Guerra 
Civil (19361939) eren els espanyols els 
que fugien, mentre que durant la Segona 
Guerra Mundial (19391945) van ser 
famílies jueves i els refugiats dels països 
ocupats pels nazis, com França, Polònia, 
Bèlgica o Holanda, els que buscaven 
entrar a Espanya i unirse a l’exèrcit aliat.

Ara Llibres · 232 pàg. · 19,00 €

Història



Pelegrinatge al Kailasa i  
al centre d’un mateix
Raimon Panikkar i Milena Carrara

Durant l’ascensió ritual a la muntanya 
sagrada tibetana de Kailasa, Milena Carrara 
i el seu mestre Raimon Pannikar relaten  
a dues veus la seva experiència, tant física 
com espiritual. El marc narratiu del viatge 
permet als dos pensadors glossar la seva 
filosofia d’una manera accessible.

Pòrtic · 216 pàg. · 17,00 €

Un món desajustat
Amin Maalouf 
Traducció d’Imma Falcó

Davant la situació crítica del món actual, 
Amin Maalouf prova d’explicarnos com 
hi hem arribat i com podem sortirnosen. 
La seva anàlisi és dura, però no cau en el 
fatalisme, sinó en la urgència d’iniciar un 
procés nou, argumentant que potser som a 
la prehistòria d’una nova humanitat.

La Campana · 284 pàg. · 18,00 €

L’ofici de viure
Gaspar Hernández

Aquest és el llibre del programa L’ofici de viure, de Catalunya 
Ràdio, presentat per l’autor mateix. Després de dos anys  
en antena, aquest espai ha estat guardonat amb el Premi Ciutat 
de Barcelona en l’apartat de mitjans de comunicació. El jurat ha  
pres la decisió per unanimitat, i valora “la innovació que suposa 
tractar continguts relacionats amb els reptes vitals actuals  
i el rigor en el seu tractament”.

Columna · 168 pàg. · 16,00 €

L’home que va canviar casa  
seva per una tulipa
Fernando Trías de Bes

Quina curiosa lògica va poder fer que un 
neerlandès, que abans era assenyat, veiés 
que era un bon negoci canviar la seva 
casa per una tulipa? Quins paral·lelismes 
existeixen entre la nostra crisi immobiliària, 
la bombolla dels Mars del Sud i la del Japó 
dels anys noranta? Quina estranya síndrome 
ha dut tantes persones a creure’s que els 
maons eren lingots d’or o a invertir tots els 
seus estalvis en accions d’una companyia en 
pèrdues de la qual només saben el nom?

Columna · 240 pàg. · 18,50 €
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Filosofia i pensament
A partir dels 40 euros de compra  
aconsegueix el Carnet Client i gaudeix  
del 5% de descompte en tots els llibres

Si no pots venir a Proa  
Espais et portem els llibres  
a casa (tramesa gratuïta a  
partir dels 60 euros)

L’Empordà dels escriptors
Jaume Guillamet

L’Empordà dels escriptors és un viatge 
literari a fonts de la fascinació política i 
cultural que aquesta comarca ha exercit 
des del segle xix. Joan Maragall i Josep 
Pla són els referents d’un recorregut que 
passa per Jacint Verdaguer, Josep Pella  
i Forgas, Carles Bosch de la Trinxeria,  
Víctor Català, Josep Pous i Pagès, entre 
moltes altres destacadíssimes figures 
literàries de primer ordre.

Avenç · 196 pàg · 17,00 €

El Tercer Capítol
Sara Lawrence-Lightfoot 
Traducció de Núria Artigas i Núria Vives

Una obra que parla sobre la realització 
personal de les persones entre cinquanta 
i setantacinc anys i la manera d’afrontar 
els nous reptes i aprenentatges que donen 
significat a les nostres vides. Un llibre per 
canviar les interrelacions de la societat 
amb la gent de més de cinquanta anys.

Columna · 263 pàg · 19,00 €

Introducció a la Ilíada, Homer 
entre la història i la llegenda
Jaume Pòrtulas 
Premi Nacional de literatura 2009.

Una obra que tracta amb profunditat 
totes les qüestions que giren al voltant 
d’aquesta gran epopeia occidental. Una 
rigorosa i acurada explicació del text 
d’Homer, que ens ajudarà a conèixer la 
personalitat d’aquest autor.

Alpha i Fundació Bernat Metge  
578 pàg. · 20,00 €

Si és dolent t’ho recomano
Steven Johnson 
Traducció d’Elisenda Serrano

La tesi d’Steven Johnson contradiu 
l’opinió generalitzada que la cultura de 
massa ens està idiotitzant. Un llibre que 
generarà controvèrsia i que captivarà el 
lector més escèptic pels interrogants que 
planteja, a més d’ajudarnos a entendre la 
cultura de massa.

La Campana · 267 pàg. · 20,00 €

Estudis literaris

Assaig divulgatiu



Escoltant Guardiola
Josep Riera Font

Un llibre que ens parla de les idees i els 
valors de l’entrenador del primer equip del 
FC Barcelona. Aquest recull de frases ens 
ajuden a entendre el pensament futbolístic i 
vital del líder de la banqueta del Barça.

Cossetània · 172 pàg. · 13,80 €

La cultura de la cobdícia
Francesc Cabana

Barack Obama va encunyar el terme  
«cultura de la cobdícia» per denunciar les 
causes de la crisi econòmica actual. Aquesta 
crisi confirma la teoria dels cicles econòmics. 
Aquesta teoria dels cicles s’havia posat en 
dubte darrerament per alguns economistes 
que parlaven d’un creixement continuat. 
Però Francesc Cabana sosté que els errors 
humans persistiran i que després d’aquesta 
crisi en vindrà una altra.

Pòrtic · 128 pàg. · 18,00 €

Artistes catalans al món
Autors diversos 

Com ha arribat l’art català 
contemporani a tots els racons 
del món? El reconeixement escàs 
del país vers els seus artistes, en 
alguns casos també l’exili, va fer que 
molts d’ells s’escampessin pel món, 
cosa que va permetre que alguns 
esdevinguessin artistes d’èxit en el 
panorama internacional. Aquest llibre 
ens acosta a les trajectòries d’uns 
artistes que, amb el temps, s’han 
convertit en ambaixadors de la cultura 
i l’art del nostre país arreu del món.

Al vent de Raimon
Xevi Planas

“Qui perd els orígens perd identitat”. 
“L’amor és sempre una immensa pregunta 
que els amants alimenten estimant”. 
“Desnua l’amor molts nusos, més que no 
hauria pensat, aquest amor necessari  
que em lliga i que m’ha lligat”. Les cançons 
de Raimon contenen molts pensaments 
d’esperit aforístic. Aquest llibre en recull  
els millors.

A contravent · 130 pàg. · 15,00 €

Art i arts aplicades
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Això és la guerra!  
Robert Capa en acció
Richard Whelan 
Traducció de Francesc Massana i  
Albert Mestres

Un llibre que reuneix una gran 
part de l’obra fotogràfica d’un dels 
fotògrafs més importants del segle xx. 
Fotografies que són un testimoni fidel 
del que va passar en la Guerra Civil 
Espanyola, el conflicte sinojaponès o  
la Segona Guerra Mundial.

MNAC · 128 pàg. · 18,00 €

Camins de Collserola
Ferran de la Fuente

La serra de Collserola és el pulmó de 
Barcelona i poca gent sap que, a només 
tres o quatre quilòmetres al capdamunt de la 
Diagonal, s’obre un espai encara verge que 
permet passejar per boscos, fonts i masies 
com si ens trobéssim en ple Montseny. L’autor 
ens porta per antics camins i corriols en vint 
excursions que es poden fer en tres o quatre 
hores, qualsevol matí de diumenge.

Cossetània · 126 pàg. · 17,00 €

Parcs nacionals dels Pirineus.  
80 recorreguts 
Didier Castagnet i Gerard Névery

Els Pirineus disposen de tres parcs nacionals 
que constitueixen tres santuaris de la natura: El 
Parc Nacional dels Pirineus, al vessant francès; 
el Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut, 
a Aragó, i el Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, en territori català. 
En aquesta guia, hi trobareu un total de 80 
excursions a peu per gaudir dels tres parcs.

Cossetània · 239 pàg. · 19,50 €

En BTT pel Pirineu català.  
20 itineraris transpirinencs
Oriol Guasch

Aquest llibre aporta una mostra molt variada 
d’itineraris de bicicleta de muntanya per 
l’àmbit territorial del Pirineu català: des de la 
Cerdanya fins al Rosselló o l’Alt Empordà, i 
tant pel vessant nord com pel vessant sud. S’hi 
inclouen rutes fàcils, accessibles a qualsevol 
iniciat, i també d’altres que exigeixen una bona 
resistència física i un nivell tècnic acceptable.

Cossetània · 153 pàg. · 16,00 €

Economia

Ed. 62  
176 pàg. 
35,00 €

Excursionisme

Si no pots venir a Proa Espais  
et portem els llibres a casa (tramesa  
gratuïta a partir dels 60 euros)



El carrer de la Maisy
Lucy Cousins

Les botigues, el mercat, els amics, 
la festa… No et perdis el passeig 
pel carrer on viuen la Maisy i 
els seus amics! Un desplegable 
sensacional en forma d’acordió amb 
escenes a tot color per ambdues 
cares. Dos metres de diversió amb 
solapes. A partir de 2 anys.

El somni de l’Amina
Anna Gosol 
Il·lustrat per Mariona Cabassa

En un país llunyà, on hi ha una 
guerra, una mare i una filla estan 
soles a casa. La filla, Amina, explica 
els seus desitjos a la mare. Ella vol 
jugar, passejar, viure com altres 
nens, en una ciutat sense guerra i 
sense por. Per això ella té una idea.  
A partir de 5 anys. 

El llibre de comptar del  
Baltasar.  
A la recerca del conill bru
Marie-Hélène Place 
Il·lustracions de Caroline  
FontaineRiquier

A fora feia tan mal temps que a dins s’hi 
estava d’allò més bé. El Baltasar i el Din 
miraven com queia la pluja. De sobte, van 
veure un conill bru que feia salts pel jardí. 
Bonic àlbum il·lustrat amb el qual els més 
petits aprendran a comptar.  
A partir de 3 anys.

Les aventures de  
Tom Sawyer
Adaptat per Rosa Moya 
Il·lustrat per Roger Olmos

Quan es compleixen els 100 anys de la 
mort de Mark Twain ens arriba aquest 
àlbum il·lustrat on se’ns relata la història 
d’un noi, en Tom, entremaliat i noble, que 
somnia ser un pirata, i les aventures amb 
el seu amic Huckleberry Finn. Un relat ple 
d’humor i ironia. A partir de 7 anys. 

Lumen · 32 pàg. · 13,95 €

Cofre Coc
Jo Lodge

Quatre nous llibres del Senyor Coc amb boniques i alegres 
il·lustracions i de format reduït adequat a les mans dels infants. 
Llibres on hi ha un apropament i assimilació dels objectes del món 
real a través de preguntes i respostes.  
A partir de 2 anys. 

Baula · 12 llibres · 20 pàg. · 87,60 €

Poma vermella
Feridun Oral

Un dia, un conill famolenc va sortir a 
buscar menjar. Tot estava cobert de neu, 
i no trobava res. Finalment va veure una 
preciosa poma vermella dalt d’un arbre. 
Però per més que va saltar, no hi va 
poder arribar. I va anar a buscar ajuda...  
A partir de 4 anys.

Joventut · 32 pàg. · 12,00 €

Miki
Stephen Mackey 
Traduït per Francesc Strino Prat i  
Belén Cabal Riera

Miki i el seu amic el pingüí caminen 
sota un fred i fosc paisatge. “Desitjaria 
que trobéssim un arbre” sospira. Ella no 
sospita fins on la portarà aquest desig  
ja que és la vigília del Ple Hivern, quan 
la Lluna deixa anar la seva màgia i els 
desitjos es converteixen en realitat. Un 
àlbum que enamora petits i grans…  
A partir de 4 anys.

Chevalier Auguste Dupin i la 
carta robada
Adaptada per Rosa Moya 
Il·lustrat per Roger Olmos

Amb motiu del 200 aniversari del 
naixement d’Edgar Allan Poe arriba 
aquesta adaptació de La carta robada 
protagonitzada pel detectiu Chevalier 
Auguste Dupin, el primer detectiu de la 
literatura universal. A partir de 7 anys.

Lumen · 32 pàg. · 13,95 €

Els més petits de la casa

Àlbums il·lustrats
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Editorial Serres  
12 pàg. · 9,50 €

Baula 
32 pàg. · 7,30 €

L’Estrella Polar  
38 pàg. · 12,50 €

Lumen 
48 pàg. · 14,95 €

A partir dels 40 euros de compra  
aconsegueix el Carnet Client i gaudeix  
del 5% de descompte en tots els llibres



L’Eneida explicada als infants
Rosa Navarro 
Il·lustrat per Francesc Rovira

L’Eneida és un relat d’aventures, 
amor i guerra. Llegint l’Eneida podrem 
commoure’ns amb el dolor de la reina Dido 
quan Enees se’n va, patir quan les naus 
marxen... Una lectura que ens atraparà  
a tots. A partir de 8 anys.

Edebé · 208 pàg. · 19,80 €

Contes japonesos
Anna Gasol i Teresa Blanch 
Il·lustrat per Juan M. Moreno

És un recull de contes tradicionals del 
Japó anònims i accessibles tenint com a 
nexe d’unió que pertanyen a la tradició 
oral i han estat transmesos de boca a 
orella. Boniques històries que ens porten 
a terres llunyanes. A partir de 8 anys.

Edebé · 152 pàg. · 18,00 €

En Jim Botó i en Lluc el  
maquinista / En Jim Botó i  
els tretze salvatges
Michael Ende

Les aventures d’en Jim Botó i en Lluc  
el maquinista, ara en un lot commemoratiu 
del 80è aniversari del naixement de l’autor. 
Un clàssic en una edició única i especial.  
A partir de 10 anys.

La Galera · 32 pàg. · 12,00 €

La bèstia
Ally Kennen
L’Stephen és un adolescent que mai no  
ha tingut la vida fàcil. De petit, el seu pare  
li va regalar una mascota. L’animal ha  
crescut… i avui és un dels rèptils gegants  
més perillosos que existeixen.  
A partir de 14 anys. 

La Galera · 256 pàg. · 14,95 €
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Endinsem-nos en un món de clarobscurs

Tens ganes de passar una bona estona

Ghostgirl. El retorn
Tonya Hurley

La Charlotte ja ha superat la fase 
acadèmica, però per a guanyarse un 
lloc en el més enllà ha de passar un 
temporada treballant en un servei telefònic 
d’adolescents amb problemes. Aquesta 
nova situació li demostrarà que la vida 
terrenal i l’eterna no són tan diferents. 
Novel·la plena d’humor amb diàlegs i 
escenes surrealistes.  
A partir d’11 anys. 

Estrella Polar · 296 pàg. · 19,95 €

Emily the strange
Rob Seger i Jessica Gruner

No sap com es diu. No sap on és. Només 
sap que acaba de despertarse i que està 
asseguda en un banc al mig d’un parc. 
Quasi no té res: un bloc de notes, un boli 
i un tirador personalitzat. I res d’això no li 
dóna cap pista. Així que comença a anotar
ho tot. Encara no sap que encara hi ha un 
misteri més gran que la seva amnèsia.  
A partir de 13 anys.

Cruïlla · 256 pàg. · 12,95 €

Bel: Amor més enllà de la mort
Care Santos

La Bel ja no reconeix tot allò que formava 
part del seu món. Tots els seus éssers 
estimats ara són estranys. No sap què 
passa, però està disposada a descobrirho, 
si no fos així, podria perdre l’amor de la 
seva vida. La primera novel·la amb banda 
sonora.  
A partir de 13 anys.

Cruïlla · 448 pàg. · 17,95 €

El llibre del cementiri
Neil Gaiman

En Nob ha estat abandonat al cementeri. Una parella de  
morts, el senyor i la senyora Owens, se’n faran càrrec. Ell anirà 
aprenent, de la mà d’extravagants personatges, a controlar la 
ment, a aparèixer i desparèixer i altres propietats dels “morts”.  
La història combina el terrorífic món dels difunts amb una  
divertida i humorística trama.  
A partir de 12 anys.

Estrella Polar · 304 pàg. · 17,00 €

Deu coses que odio de mi
Randa Abdel-Fattah

A l’escola és la Jamie: rossa, de pell blanca, 
una més. A casa és la Jamilah, musulmana, 
morena i amb un pare de l’edat de pedra. 
Però quant temps podrà seguir així? L’autora 
amb un estil fresc i humorístic reflecteix  
la situació de moltes noies musulmanes  
a Occident. A partir de 14 anys.

La Galera · 352 pàg. · 15,00 €



Si no pots venir a Proa Espais  
et portem els llibres a casa (tramesa  
gratuïta a partir dels 60 euros)
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Saps que...

Singulars

La meva primera guia d’arbres
Martí Boada i Arnau Boada 
Il·lustrador Òscar Julve

Com sabem si és un pi o un roure? Són 
de fulla caduca? Tot això ho podrem 
aprendre amb aquesta guia pràctica per 
a conèixer els arbres dels nostres boscos 
de la mà dels naturalistes més importants i 
reconeguts. A partir de 10 anys.

La Galera · 64 pàg. · 12,00 €

La Terra i el cel. Un llibre  
interactiu
Pascale Hedelin 
Il·lustracions de Laurent Richard

Un llibre amb solapes, rodetes, 
pestanyes i un globus terraqüi 
desplegable per a fer descobrir 
als infants la Terra i els planetes, 
les estrelles, la galàxia, els 
coets... fins i tot l’estació espacial 
internacional. A partir de 7 anys.

Anem a veure món
Anne-Sophie Bauman i Laurence Jammes

Bonic llibre amb fotografies, dibuixos i solapes 
acompanyades de preguntes i respostes per a 
descobrir les cultures dels diferents continents 
del món a partir dels nens que hi viuen.  
A partir de 4 anys.

Cruïlla · 24 pàg. · 12,00 €

Atles del temps
Il·lustrador Jaume Bosch

Un llibre de format gran i desplegable amb 
sis làmines il·lustratives on per un costat  
hi ha la manera de viure de cada època, i  
per l’altre, una línia dels temps en la qual,  
de manera molt visual i amb fotografies  
es mostren els principals esdeveniments  
de la història. A partir de 8 anys.

La Galera · 24 pàg. · 18,00 €

Festes i tradicions de tot 
l’any. El costumari per  
als infants
Elena Ferro 
Il·lustrat per Subi

Vols saber quan es la Castanyada? 
Saps què és un calendari 
d’Advent? O per què la nit de  
Sant Joan és la nit del foc? Si teniu 
curiositat, amb en Sebastià, el follet 
de les festes, farem un recorregut 
pel calendari passant per les festes 
i tradicions de tot l’any.  
A partir de 8 anys.

Cruïlla  
38 pàg. · 29,30 €

Baula 
64 pàg. · 16,90 €

Què m’està passant?
Eva Armisén i Marc Parrot

Un bonic i original llibre que és una 
invitació a mirarnos per dins i fernos la 
pregunta: “què em passa?”. Ens parla 
dels sentiments des d’una perspectiva 
subjectiva amb la finalitat de poder parlar 
del que sentim i com ho sentim. Va 
acompanyat d’un CD amb sis cançons 
inèdites d’en Marc Parrot.  
A partir de 4 anys.

Lumen · 32 pàg. · 18,95 €

Les faules de La Fontaine
La Fontaine 
Il·lustrat per Dedieu

Un bonic i delicat llibre on trobem sis de 
les faules tradicionals de La Fontaine. 
Combina el text amb un desplegable en 
forma de teatre. A partir de 8 anys.

Cruïlla · 16 pàg. · 22,00 €

Brain Maestro Jocs 1
Ron Vander Meer i Ad Dudkin
Il·lustrat per Tim Dyer

Aquest llibre fomenta l’estimulació 
primerenca de la intel·ligència a 
través de diferents jocs. Treballa 
una gran varietat de destreses: les 
nocions espacials, la comprensió 
dels nombres, el llenguatge,  
el pensament lògic, la memòria...  
i busca oferir un temps de  
qualitat amb els fills.  
A partir de 3 anys.

Cruïlla  
12 pàg. · 18,75 €



  Recomanacions encadenades…

Entro a la llibreria, demano una recomanació:  

—Què heu llegit darrerament? 

Un mecanisme invisible s’engega, el llibreter es desperta.

El llibre de les il·lusions 
Paul Auster  
Traducció de Marc Rubió

Ed. 62 · 302 pàg. · 20,00 €

El llibre de les il·lusions utilitza el cinema com 
a pretext per a presentar una història tràgica. 
Els dos protagonistes, atrapats fatalment 
pel seu destí, donen tombs pels atzars que 
la vida els ha portat. Auster extrema les 

possibilitats argumentatives conscient 
que la seva impecable tècnica li permetrà fer creïble allò 
increïble, així, el text domina el lector de la mateixa manera que 

els protagonistes estan dominats pels esdeveniments. El llibre 
de les il·lusions és aquella mena de lectures que es llegeixen 

contenint la respiració, empatitzant amb els personatges, patint 
amb ells, celebrant el seu triomf i plorant la seva desgràcia. Un 

autèntic clàssic modern que ocuparà un merescut lloc a la nostra 
biblioteca.

(Xavi Sala)

CineclubDavid Gilmour  Traducció de Ferran Ràfols Gesa
Empúries · 204 pàg. ·16,90 €

Cineclub és un relat autobiogràfic 

brillant i poc convencional sobre la 

relació entre un pare i un fill en el 

complicat procés de l’adolescència, 

en què els protagonistes, a mesura 

que en el cineclub setmanal parlen de 

dones, música, feina, drogues, diners, amor i amistat, veuen 

com les seves vides canvien de manera sorprenent.  

També és una mostra com el setè art pot influir  

en la manera de fer i de pensar de les  

persones. 
(Eva Fuentes)

La dama del llac

Raymond Chandler 

Traducció de Ramon Folch i Camarasa 

Labutxaca · 288 pàg. · 8,00 €

El món quotidià està envoltat d’il·lusions. 

En la recerca pel territori fosc de 

l’engany i la traïció, Philip Marlowe ens 

portarà més enllà del que veiem per tal 

de poder desenterrar la realitat lletja, 

hipòcrita i simulada del pou de mentides 

en què tothom l’ha amagat. Aquest clàssic absolut i primordial 

de la novel·la negra mostra el tarannà pessimista de Raymond 

Chandler, mestre singular en la recreació d’un món actual 

marcat pel desassossec que no vol mostrar les seves misèries 

a la llum enlluernadora de la veritat.

(Borja Antela)

A sang freda Truman Capote  Traducció d’Avel·lí ArtísGenerProa · 466 pàg. · 19,00 €Estem davant d’una de les novel·les 
clau del segle xx. A sang freda relata 
la història, basada en fets reals, d’un crim cruel i brutal comès per 

dos assassins sense escrúpols, que 
sacseja l’estabilitat ideal de la societat 
nordamericana. Narrada en tercera persona i mitjançant 

la prosa captivadora de Truman Capote coneixem com han 

estat les vides dels assassins des de la seva infància fins el 

moment de cometre el crim, i la seva posterior condemna. 

Gràcies al relat de Capote, el lector podrà conèixer amb tota 

mena de detalls què va passar la nit terrible.
Aquest clàssic de la novel·la nordamericana fou portat a la 

gran pantalla amb un èxit notable l’any 1967.(Gerard Granados)

Contes de l’era d
el jazz

F. Scott Fitzgerald 

Traducció de Xavier Pàmies

Edicions 62 · 302 pàg. · 21,50 €

Un recull de contes impactants, inspirats en 

situacions estranyes d’una realitat que F. Scott 

Fitzgerald va saber aprofitar per a expressar tota 

la inquietud i els somnis trencats d’una generació 

marcada per la cadència transgressora del jazz i 

que, fins i tot, han deixat la seva empremta en el 

cinema.

(Sílvia Rodríguez)

Nora i el jazzAntoni Cuesta i Maria Vidal La Galera · 32 pàg. · 18,00 € La Nora, una nena de Nova Orleans, ens dóna a conèixer el jazz. Ens descobreix quins instruments hi ha en una big band i els estils del jazz. Tot, acompanyat d’un CD perquè els més petits coneguin aquest estil musical.

(Neus Ferrándiz)



La literatura quotidiana: res de més sorprenent que una petita alteració  
a les nostres vides

El relat breu és un gènere divertit i fàcil de practicar. No pel fet que sigui breu, sinó perquè el que en diem “relat” surt 
de la nostra vida i la nostra imaginació. Fer literatura vol dir “mirar el nostre entorn” ja que la literatura rau en tot allò 
que ens envolta. Per això, aquesta tardor, inaugurem la secció “Curtlletratges”, per anar afilant l’eina 
d’observar i escriure. Cada temporada us proposarem un tema i penjarem els millors dels 
vostres relats al bloc http://proaespais.wordpress.com. 
Tema: escriptura domèstica
Aquesta “escriptura domèstica” és la que funciona millor. Sempre és més senzill partir de la nostra experiència. Cada dia 
ens llevem i fem el mateix recorregut per anar a treballar. Què passaria si demà agaféssim un altre camí? Què veuríem?

I si només creuant el carrer ja tenim una nova perspectiva de les coses? 

I si en arribar a la feina la nostra oficina no existeix i al seu lloc hi ha una verduleria?

I si en arribar a casa ens trobem una família que no és la nostra?
Per això volem proposar-vos, que penseu en les vostres quotidianitats i les mireu des 
d’un altre punt de vista.
Ens podeu enviar els vostres relats a l’adreça electrònica llibreriaproaespais@gmail.com. Pel que fa a la tècnica, no us 
preocupeu. Primer imagineu, després ja polireu. Ens veurem al bloc!

Una llen
gua musicada 

C. González Collanes

Documenta Balear · 300 pàg. · 19,00 €

Una passejada per la música i la cultura de les 

terres catalanes de la mà d’una àvida oient i 

analítica Carla González. Partint de les gloses 

o la dolçaina fins a la difusió dels nous grups a 

través de MySpace, aquest assaig pren el pols 

de la música que es fa avui en llengua catalana. 

(Mireia Ramos)

Per haver d’amor vida
Ausiàs March Antologia comentada per Francesc J. 

Gómez i Josep PujolEditorial Barcino · 389 pàg.· 20,00 €
Antologia formada per trentatres 
poemes que ofereixen un recorregut 

per l’obra d’Ausiàs March, comentats 

i analitzats en el seu estil, vocabulari i 

significació.
Aquest poeta, format en la cort de Gandia durant el s. xv, és 

un dels primers a escriure una lírica amorosa que s’allunya 

de la tradició local trobadoresca, inspirat en la poesia d’Ovidi i 

aprofitant els seus coneixements de retòrica crea una obra on 

es barregen passió, raó i follia, vida i mort de l’estimada i de 

l’amor en si mateix.
(Mireia Perelló)



octubre Dissabte 17, a les 18.00 h 
Tarda de bruixes

Qui són realment les bruixes? Veniu a passar una tarda 
d’encanteris i bruixeria. 

Divendres 30, a les 18.00 h 
“El comissari Llampec”. Teatre. Edicions del Pirata

Alumnes de l’Institut del Teatre representaran El comissari Llampec. 
En resoldrem un cas. Participeu i gaudiu del teatre! 

novembre Dissabte 7, a les 18.00 h 
I si… no sóc presumida? 

I si llegir llibres fos més interessant que malgastar el dia  
mirantse en el mirall?  

Dissabte 21, a les 18.00 h 
Tècniques informalistes

Saps que es pot fer un quadre sense utilitzar pintura? Si t’agrada 
experimentar i ser una mica salvatge, aquest és el teu taller. 

desembre Dissabte 12, a les 18.00 h 
I si… m’agrada fer ganxet? 

La mitja, el ganxet i les labors no són només cosa de les 
nostres àvies. Sessió acompanyada de taller.  

Dissabte 19, a les 18.00 h 
La llum de Nadal

El Nadal és a tocar... Bones idees per a omplir de llum les vostres 
llars, mentre a fora el fred pica...

gener Dissabte 9, a les 18.00 h 
I si… sóc una gran xef de cuina? 

Un dia les princeses van decidir posar en pràctica els seus 
propis projectes… i no hi va haver qui les aturés! 

Dissabte 23, a les 18.00 h 
No ho tiris a la brossa!

Hi ha coses que no cal que les llencem perquè es poden 
reconvertir en un objecte útil i d’última moda. Només cal ser una 
mica creatiu. Què  podríem fer amb un bric? 

febrer Dissabte 6, a les 18.00 h 
I si… no faig por? 

A l’home del sac, el papu, els fantasmes i els ogres no els 
agrada espantar els nens i les nenes.  

Dissabte 20, a les 18.00 h 
Els colors dels puntillistes

Els artistes puntillistes sabien que els colors tenen molts secrets... 
Descobrirne els trucs ens permetrà esdevenir mags del pinzell!

març Dissabte 6, a les 18.00 h 
I si… sóc més forta que el llop? 

Qui ha dit que les noies són dèbils? Vet aquí les caputxetes  
més fortes del món dels contes! 

Dissabte 20, a les 18.00 h 
Taller de Pisanki

En alguns indrets d’Europa hi ha la tradició de pintar ous: són els 
ous de Pasqua o pisanki. Si estàs tip dels tons apagats de l’hivern, 
vine a pintar ous per omplir de colors vius i brillants casa teva.  

 
Activitats per a nens i nenes a càrrec de Maria Sellarés, 
historiadora de l’art. A partir de 5 anys. Durada 60 minuts / 
participació dels pares. Cal inscripció (15 places)

 
Cicle Prínceps i princeses desexplicats: els personatges clàssics 
com mai te’ls havien ensenyat. A càrrec de la companyia Vivim del 
Cuentu. A partir de 3 anys. Durada: 40 minuts. Inscripció: No

Vine a Proa Espais llibres i activitats culturals
                                                         c/Rosselló, 212, de Barcelona. T’hi esperem

Si no pots venir a Proa Espais pots fernos la teva comanda de llibres...

Enviant un correue a narrativa@grec.cat  
amb els llibres que desitgis

Entrant a www.llibres.cat/centllibres  
trobaràs tots aquests llibres i tot el fons en català

Trucant al 93 412 51 66 Tramesa gratuïta a partir de 60 €

© Proa Espais 
Directora: Olga Federico. proaespais@grec.cat  
Redacció: Eva Fuentes, Neus Ferrandiz, Gerard Granados,  
Mireia Perelló, Mireia Ramos, Sílvia Rodríguez, Xavier Sala  
i Borja Antela. narrativa@llibres.cat  
Disseny i Muntatge: Tono Cristòfol

Fundació Enciclopèdia Catalana, Fundació Privada 
NIF G08657942 Inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya. DOG núm. 220.5.5.82

Els preus d’aquesta revista es mantindran sense canvis tret d’errades 
tipogràfiques i/o que les editorials en facin modificacions.

Dipòsit Legal: B46187–2008

Imprès per: 
Grupo Gráfico 
C/Caracas, 13, nau 21 
08030 Barcelona

Si voleu gaudir de totes aquestes propostes i no voleu passar per alt cap activitat, envieunos un correu  
electrònic a proaespais@grec.cat o a infantil@grec.cat (per a les activitats infantils), o truqueu al 934 125166 i estareu informats de les  
noves propostes per al curs 20092010.

Tallers, contacontes i manualitats. Tardor-hivern 2009-2010  
Us presentem un nou cicle d’activitats pensades per a un públic infantil i juvenil amb l’objectiu de ferlos gaudir i conèixer el món que  
els envolta, i també acostarlos a disciplines com l’art, la història i la poesia. 


