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Benvolgut/da llibreter/a,
En el seu cèlebre llibre d’aforismes Consells, proverbis i insolències, que feliçment
recuperem a Ara Llibres amb motiu del centenari del seu naixement, Joan Fuster afirma
que «la gratitud paralitza». Nosaltres, però, lluny de paralitzar-nos, volem expressar-vos
la nostra gratitud i seguir avançant junts. Hem viscut el Sant Jordi més esperat de les
nostres vides. I, malgrat les inclemències del temps, ens n’hem sortit força bé. Aquest
Sant Jordi hem escampat tant d’amor —a la cuina, a Rússia, a la llibertat, a la gent que
estimem— com hem pogut, i hem situat quatre dels nostres títols en les llistes dels més
venuts. Contravenint el mestre de Sueca, estem imparables… i això és possible gràcies a
la vostra complicitat!
Aquest estiu, més enllà de seguir defensant els llibres que hem editat els últims
mesos, plantegem als lectors diverses novetats de molt de pes. I comencem jugant amb
la llengua amb la nova edició dels Mots encreuats de Màrius Serra i Fortuny i un llibre
clau: l’èxit del Paraulògic, el joc lingüístic que té enganxades cada dia més de 200.000
persones i que arriba en format de llibre híbrid —paper i accés a jocs exclusius en línia—
per continuar fent créixer el fenomen més positiu que ha passat amb la llengua catalana
en els últims temps.
Al nostre segell de Ficció Amsterdam proposem dos plats forts: la delicadesa de
Milena Busquets, l’autora més exitosa del nostre catàleg, i un nom imprescindible
de l’escena internacional: Colm Tóibín, que transforma la història fascinant de Thomas
Mann en una novel·la colpidora i inoblidable. I la col·lecció Bernat Metge Universal
s’enriqueix amb un clàssic de la literatura de tots els temps: Cap al far, que Virginia Woolf
considerava «sens dubte» el millor dels seus llibres. Un imprescindible, traduït amb cura
per Xavier Pàmies.
Mentrestant, seguim treballant en l’àmbit infantil amb Els llibres del Petit Sàpiens,
que vol posicionar-se com una col·lecció d’àlbums de referència en l’àmbit de la
història i els coneixements per a lectors, amb contingut interactiu i didàctic al web
www.petitsapiens.cat/llibres.
Us desitgem un magnífic estiu de bones lectures i tot el descans que us mereixeu.
Recordeu que al setembre comencem amb tota la força en l’edició més festiva de
La Setmana del Llibre en Català! Celebrarem 40 anys de bona salut de l’edició i la
literatura en la nostra llengua. Us hi esperem al Moll de la Fusta, del 9 al 18 de setembre!!
Ben cordialment,
Joan Carles Girbés
Director editorial
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Grans èxits de Sant Jordi!
Quatre de les novetats d’Ara Llibres han estat entre els
10 llibres més venuts de Sant Jordi! Gràcies per la vostra
confiança i complicitat.
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Les paraules justes

Milena Busquets

L’obra més íntima i alhora vital de Milena
Busquets s’endinsa en la quotidianitat d’una
escriptora.
La protagonista d’aquest dietari és una escriptora amb una capacitat
inesgotable de renovar la seva mirada sobre el món. Directa, apassionada,
intel·ligent i una mica desastre, cerca les paraules justes per capturar una
realitat complexa i canviant, sense renunciar a l’elegància i a l’honestedat
de la concisió.
Gràcil, vital i delicada, Milena Busquets ens endinsa en l’univers d’una
dona que es pren la vida amb la desimboltura de qui ha viscut prou per
copsar la futilitat de tot plegat, i amb l’entusiasme de qui tot just arrenca.
L’enamorament, els fills, l’amistat, l’ofici d’escriure, una Barcelona en
constant transformació i una fina ironia, marca de la casa, consoliden
l’univers literari de la celebrada escriptora de També això passarà.
ISBN: 978-84-17918-69-9
PVP: 16,90 €
Pàgines: 144
A la venda: 30 de maig

L’autora de l’èxit internacional També això passarà
torna amb una obra fresca, espontània i desenfadada,
escrita amb el seu estil més personal
Publicació simultània en castellà per Anagrama

De la mateixa autora:
Milena Busquets va néixer a
Barcelona. Va estudiar al Liceu
francès i va obtenir el Grau
en Arqueologia de l’Institut
d’Arqueologia de l’University College
de Londres. Aquest és el seu cinquè
llibre. En català, s’han traduït les
seves novel·les També això passarà
i Gemma, i el recull d’articles Homes
elegants. Actualment viu a Barcelona
amb els seus dos fills.

TAMBÉ AIXÒ
PASSARÀ

HOMES
ELEGANTS

GEMMA
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El mag

Colm Tóibín

Traducció de Ferran Ràfols
De l’aclamat escriptor de Brooklyn, arriba una saga
familiar èpica travessada per l’amor no correspost,
la guerra i l’exili.

ISBN: 978-84-17918-67-5
PVP: 23,95 €
Pàgines: 496
A la venda: 6 de juny

Colm Tóibín (Enniscorthy, 1955) és
un dels escriptors més celebrats de la
literatura anglosaxona. Autor de deu
novel·les i dos reculls de relats breus,
ha estat candidat al premi Man Booker
tres vegades i ha estat guardonat amb
el Costa Novel Award entre d’altres
premis.

Any 1933. Thomas Mann i la seva dona abandonen Alemanya anticipant
l’horror del nazisme. Ell és l’escriptor més famós del seu temps, però quins
secrets oculta la seva ànima turmentada?
El mag explica la història d’un home imperfecte i ambivalent. L’home
que amb l’esclat de la Primera Guerra Mundial va situar-se al costat fosc
de la història. El pare de sis fills que va amagar la seva homosexualitat.
L’escriptor reconegut amb el Premi Nobel que va desertar de la pàtria que
l’havia inspirat per no tornar-hi mai.
Amb el preciosisme literari que el caracteritza, Colm Tóibín s’endinsa
en la vida íntima de Thomas Mann i desplega la història vibrant i devastadora del segle xx.

Un dels millors llibres de l’any segons The New York
Times, The Times, NPR, The Washington Post, Vogue
i The Wall Street Journal
Thomas Mann és un personatge extraordinari. A
partir de la seva vida íntima, l'autor traça la història
monumental del segle xx
Tóibín visitarà Barcelona per fer promoció del llibre
Publicació simultània en castellà per Lumen

Del
mateix
autor:

BROOKLYN

EL TESTAMENT
DE MARIA

NORA WEBSTER

LA CASA DELS
NOMS

MARES I FILLS
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Consells, proverbis i
insolències

Joan Fuster

Celebrem el centenari del naixement de Joan Fuster
amb la recuperació del seu emblemàtic llibre
d’aforismes, exhaurit durant les últimes dècades.
Plens d’humor i intel·ligència, el miler d’aforismes que trobareu en aquest
llibre són un exercici de seducció intel·lectual d’una vigència colpidora.
Ja tractin sobre filosofia, literatura, art o consells per a la vida pràctica,
les reflexions esmolades de Joan Fuster són una deliciosa invitació al
pensament d’un assagista extraordinari i un conversador irònic de
fortes conviccions.
«Ja coneixeu el cèlebre aforisme grec: “Joan Fuster és la mesura de
totes les coses”.» Joan Fuster
ISBN: 978-84-18928-39-0
PVP: 17,90 €
Pàgines: 176
A la venda: 23 de maig

«Els aforismes de Fuster ens donen perspectives noves i sorprenents
sobre els grans temes de la cultura i l’experiència humana. Ens
conviden a pensar d’una altra manera qüestions tan diverses com la
guerra i la pau, el compromís polític, l’amor i l’amistat, les relacions
de família, la literatura o l’art.» Jordi Muñoz

Joan Fuster és un intel·lectual d’escala europea de
referència de la segona meitat del segle xx
Un llibre imprescindible del mestre de Sueca increïblement
descatalogat durant els últims 20 anys. Recuperem
una obra clau del seu pensament, àmpliament citat en
discursos, proclames i xarxes socials

Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) va ser
assagista, dietarista, historiador, crític
literari, activista cultural i poeta. Autor
d’una seixantena de llibres, d’entre
els quals destaquen El descrèdit de la
realitat, Nosaltres els valencians o L'home,
mesura de totes les coses, entre d'altres.
Va ser distingit, entre altres guardons,
amb el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes (1975) i amb la Medalla d’Or
de la Generalitat de Catalunya (1983). A
títol pòstum, el Consell de la Generalitat
Valenciana li concedí l’Alta Distinció al
Mèrit Cultural (1992). També dugué a
terme una tasca de divulgació literària i
historicista.

Aquest 2022 celebrem l’Any Joan Fuster, amb motiu
del centenari del seu naixement
El politòleg Jordi Muñoz reflexiona al pròleg sobre com
llegir els aforismes de Fuster en temps de Twitter

maig - juny 2022

7

El llibre del Paraulògic

Jordi Palou i Pau Vidal

El fenomen lingüístic que té enganxats més de
200.000 usuaris!

ISBN: 978-84-18928-51-2
PVP: 15,90 € (provisional)
Pàgines: 240 (provisional)
A la venda: 20 de juny

El Paraulògic és la revolució més engrescadora en llengua catalana dels
últims temps. Milers de persones hi juguen i aprenen paraules noves cada
dia amb l’ordinador, la tauleta o el mòbil. Un èxit que no para de créixer i
que ara els seus creadors han adaptat en un format llibre per posar a prova
en un format diferent la nostra passió lingüística amb acudits, enigmes,
endevinalles i un humor desbordant d’imaginació i enginy.
Tant si ets un paraulista expert o debutant, jugant al El llibre del
Paraulògic aprendràs un munt de curiositats sobre mots coneguts i d’altres
que descobriràs per primera vegada, et divertiràs amb les anècdotes sobre
el fenomen que ha revolucionat la ludosfera catalana i descobriràs trucs
infal·libles per dominar aquest desfici verbal.
Inclou 90 jocs inèdits en paper i digital, i encara 30 jocs exclusius més
en digital: 120 dies per jugar al Paraulògic de totes les maneres possibles!

Si t’agraden els reptes lingüístics, aquest llibre és per a tu!
Llibre oficial del Paraulògic, desenvolupat
pels creadors del joc

Jordi Palou és el creador del Paraulògic,
i Pau Vidal un lingüista i traductor
reconegut. Tenen en comú que són
graciencs, boomers i lletraferits. A
partir d'aquí, tot són diferències: l'un
beu te i l'altre cafè, l'un va amb moto i
l'altre amb bici, a un li agrada perorar i
a l'altre li reca, l'un rodamoteja i l'altre
camillereja, l'un és perifràstic i l'altre
enyora els diacrítics... Però allò que els
acomuna de debò és la passió per fer
jugar els altres amb les mil possibilitats
que ofereix la llengua. Junts han creat
aquest llibre oficial del Paraulògic
perquè continuem divertint-nos mentre
aprenem llengua.

El fenomen del qual tothom parla per fi en format
llibre per gaudir a l’estiu allà on siguem sense
dependre del wifi o la cobertura
Inclou 90 jocs inèdits i 120 paraulògics exclusius
en línia, a més de trucs infal·libles i curiositats
lingüístiques. I tot amb molt d’humor!
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Els millors mots encreuats

Màrius Serra i Jordi Fortuny

Un llibre excel·lent per jugar amb les paraules a
l’estiu i tot l’any!
Els dos creadors de mots encreuats més importants del país reuneixen
els seus millors enginys en un sol volum que farà les delícies dels seus
seguidors. Un llibre que recull els 100 millors mots encreuats de Màrius
Serra, entre els quals es troben absolutes joies i rareses del gènere, i els
100 millors crucigramas de Fortuny, dels quals era fidel seguidora Ana
María Matute. N’inclou dos de bilingües: uns mots crucigramados i un
crucigrama encreuat, tot un repte per als més espavilats! Ets capaç de
resoldre’ls?

«A tots dos ens agrada jugar amb les llengües.
Los dos tenemos la lengua bastante larga.»
ISBN: 978-84-18928-38-3
PVP: 12,90 €
Pàgines: 256
A la venda: 23 de maig

Nova edició d’un llibre que farà les delícies dels
amants dels jocs lingüístics aquest estiu!
Més de 200 jocs per als qui es volen posar a prova o
per als qui creuen que ho saben tot. T’hi atreveixes?

Màrius Serra és escriptor, llicenciat en
Filologia Anglesa i membre de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
Les seves creacions giren al voltant de la
literatura, la comunicació i el joc. Fa els
mots encreuats de La Vanguardia des de
l’1 de juliol del 1990.
Jordi Fortuny Boladeras elabora, desde
el 1 de diciembre de 1985, el crucigrama
diario de La Vanguardia. También practica
otros pasatiempos, como los jeroglíficos,
pero los más antiguos, los egipcios.

De Jordi Fortuny, també et pot interessar:
Un diccionari amb balls de lletres i
coreografies de paraules que és, alhora,
un joc i un repte per al lector: n’haurà
d’endevinar les entrades!
ISBN: 978-84-16154-78-4
PVP: 12,90 €
Pàgines: 160
A la venda: Ja a llibreries!

La col·lecció d’àlbums il·lustrats
per descobrir els grans personatges
que van fer història
Una col·lecció impulsada amb la col·laboració del Petit Sàpiens,
la revista infantil líder als quioscos.
Tots els títols tenen informació addicional: podcasts, propostes
didàctiques per a famílies i escoles, quizs divertits per jugar
i aprendre… i molt més a la web www.elpetitsapiens.cat/llibres.

EL GRAN CONQUERIDOR
Les fabuloses aventures del rei Jaume I
Text de Jordi Creus
Il·lustracions de Pep Boatella
Jaume I va ser coronat rei amb només sis anys, i
va tenir una vida molt llarga i plena d’aventures
i conquestes per terra i mar.

LA PRIMERA ASTRONAUTA
Valentina Tereixkova
i la conquesta de l’espai
Text de Lara Toro
Il·lustracions d'Eleonor is Drawing
Quan era una nena, Valentina Tereixkova es passava
el dia mirant el cel perquè sentia la necessitat
d’enlairar-se. I el seu somni es va fer realitat.

UN GENI IRREPETIBLE
Leonardo da Vinci
i el Renaixement italià
Text de Màrius Moneo
Il·lustracions d'El Guibo
Des de petit, Leonardo va demostrar molt d’enginy i una
gran curiositat per aprendre. Va ser un gran pintor, escultor,
inventor, arquitecte… El seu llegat és impressionant!

LA GRAN FARAONA
Hatxepsut i els secrets de l'antic Egipte
Text de Lara Toro
Il·lustracions de Paula Estévez

Perquè iar
canv
puguin ajuda’ls
,
el món ndre’l!
a ente

Fa uns 5.000 anys, una dona va desafiar la tradició i va canviar la història: Hatxepsut va ser
la primera a proclamar-se faraona, i va regnar
durant 35 anys a l’antic Egipte.
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Cap al far

Virginia Woolf

Traducció de Xavier Pàmies i pròleg de Maria Callís
Una esplèndida nova traducció del clàssic indiscutible
del segle xx
Cap al far és una de les novel·les cabdals del modernisme literari. En aquesta novel·la, Woolf retrata tres moments diferents dels estius que la família
Ramsay passa a l’illa escocesa de Skye per reflexionar sobre la complexitat
de les relacions humanes, la naturalesa de l’art, el paper de la dona dins de
la família, la càrrega mental o la subjectivitat de l’individu, i ho fa amb el seu
estil característic.
«Aquest és, de lluny, el millor dels meus llibres» Virginia Woolf
ISBN: 978-84-9859-385-3
PVP: 24,95
Pàgines: 256
A la venda: 13 de juny

Amb una traducció impecable de Xavier Pàmies
i pròleg de Maria Callís Cabrera
La seva novel·la més autobiogràfica, on profunditza en el paper
de la dona com a mare, treballadora o artista, per la qual cosa
manté plena vigència

Tragèdies (vol. II). Les troianes.
Les fenícies.
Sèneca. Traducció d'Antoni Seva
Les tragèdies que llegia Shakespeare,
ara en català
Aquest volum presenta la primera traducció
al català de dues de les tragèdies més antibel·
licistes de Sèneca, Les fenícies i Les troianes,
sobre la lluita entre germans pel poder i sobre
les desastroses conseqüències que té la guerra.

ILÍADA

ROBINSON CRUSOE

CRIM I CÀSTIG

ORGULL I PREJUDICI

Vides i doctrines dels filòsofs
més il·lustres (vol. III). Llibres IV-V.
Diògenes Laerci. Traducció de Sergi Grau
La font fonamental sobre la vida dels
pensadors de l’Antiguitat
Per a qui vulgui saber què es deia a l’Antiguitat sobre les vides de Parmènides, de Plató o
d’Aristòtil, entre molts altres pensadors, les
Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres són,
sens dubte, l’obra de referència.
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Arrels #6
Transhumància

Números
anteriors

Direcció: Josep Sucarrats Miró
Perquè els camins de la transhumància
són més infinits del que sembla i tots
porten cap al nostre punt de trobada,
que és el món que torna

ISBN: 978-84-17804-68-8
PVP: 9,95 €
Pàgines: 212
A la venda: abril
Periodicitat: trimestral

Sortim de l’estable i fem camí pels prats generosos que
alimentaran el bestiar els mesos de bon temps. Aquesta
primavera, compartim les rutes de transhumància amb
els ramats d’ovelles, cabres, vaques, eugues i rens, i
amb els pastors que els menen. Hi descobrim un estil
de vida, que, tot i la seva ancestralitat, es troba en perill
d’extinció. La transhumància contribueix a mantenir
viva la biodiversitat dels ecosistemes, a conservar un
patrimoni cultural i paisatgístic ric i profund, a entendre
com ha de ser la nostra relació amb els recursos que
ens regala l’entorn. Us expliquem relats de proximitat,
però també de la cañada real de Navarra, dels tratturi
que recorren les vaques al sud d’Itàlia, i de les planúries nevades que els nènets solquen amb els trineus
arrossegats per rens als confins de Rússia.

ARRELS #4 MUNTANYES

ARRELS #5 LLANA

El món d’ahir #22 Casa

Direcció: Toni Soler

ISBN: 978-84-18928-43-7
PVP: 20,00 €
Pàgines: 207
A la venda: 22 d’abril
Periodicitat: trimestral

La casa —l’habitatge, la llar— és una al·legoria perfecta de la condició humana. D’una banda, és el refugi,
la garantia d’un cert isolament, de l’espai propi d’un
individu o una unitat familiar. És un espai tan respectat
que la majoria de codis legislatius, des de fa segles, el
consideren inviolable, a redós dels poders públics. De
l’altra, la llar és l’expressió concentrada de la convivència, l’espai en què els éssers humans es doten de
regles per viure junts. En aquest sentit, cada casa és
l’expressió mínima de l’ordre social. «Benvingut a la
república independent de casa teva», deia l’eslògan
d’una conegudíssima marca sueca de mobles.

Pròxim número:

El món d’ahir #23
Un número d'escàndol!
A l'esport, A la televisió, A
l'església o relacionat amb
el sexe, repassem els grans
escàndols de la història de
la humanitat.

Lectures per gaudir de l'estiu!
Deixa't endur per
l'amor i batega amb força
a cada història!
DIGUEM-NE AMOR
Marta Vives

Un dels llibres més venuts
per Sant Jordi continua
enamorant-nos tot l'any
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