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Pluja d’estels
Laia Aguilar
Català
Destino
19,50 ¤
Premi Josep Pla 2020

Un grup d’amics es reuneixen cinc 
anys després d’un tràgic accident 
en una casa al Cap de Creus, un lloc 
idíl·lic de cara al mar, amb l’excusa de 
contemplar una pluja d’estels.

Reis del món
Sebastià Alzamora
Català
Proa
20,50 ¤

A través de Joan Mascaró i Joan March, 
Alzamora teixeix un relat que passa per 
Espanya, Suïssa, el Regne Unit, Alema-
nya, Algèria, el Marroc o Sri Lanka, i 
que registra els tremolors del segle més 
convuls de la història de la Humanitat.

No soc aquí
Anna Ballbona
Català
Anagrama
18,90 ¤
5è Premi Anagrama de novel·la 2020

Hi ha fronteres que sembla que només 
s’hagin d’obrir amb un conjur. No són 
exactament barreres, ni línies rectes, ni 
fan un tall net. Tampoc són fronteres 
imaginàries ni portes que franquegin el 
pas a un món paral·lel, sinó llocs, situa-
cions i circumstàncies ben reals.

Boulder
Eva Baltasar
Club Editor (cat.)
Random House (cast.)
16,90 ¤

Una dona atreta per la solitud com 
per un imant es guanya la vida fent de 
cuinera en un vaixell; la situació per-
fecta: una cabina, l’oceà, moltes hores 
per encarar el buit i algun port on 
conèixer dones. Fins que una la reté.

El tango de Dien  
Bien Phu

David Castillo
Edicions 62 (cat.)
20,00 ¤ 
Edhasa (cast.)
21,00 ¤
Premi Joanot Martorell 2019

Des de la sortida de les columnes lli-
bertàries per la frontera el 1939 fins a la 
desfeta francesa al Vietnam el 1954, El 
tango de Dien Bien Phu és una novel·la 
coral que explora en les biografies de 
personatges anònims tots els accents 
dels lluitadors que no van tenir por de 
la derrota.

Les vencedores 
Las vencedoras

Laetitia Colombani
Cat. / Cast.
Salamandra
18,00 ¤

Laetitia Colombani torna amb un relat 
vibrant i colpidor en el qual presenta la 
història de dues figures excepcionals 
nascudes amb un segle de diferència, 
però que comparteixen un mateix esce-
nari: el Palau de la Dona.

A l’horitzó
A lo lejos

Hernán Díaz
Periscopi (cat.)
19,90 ¤
Impedimenta (cast.)
22,00 ¤

A principis del segle xix, dos joves su-
ecs, en Håkan i el seu germà, decidei-
xen emigrar a Nova York. Durant una 
escala del viatge, en Håkan s’equivoca 
i puja a un vaixell que el porta a San 
Francisco. Sol, desemparat, sense ni un 
cèntim ni parlar anglès, l’únic que sap 
és que ha d’anar cap a l’est.

La madre de Frankenstein
Almudena Grandes
Tusquets
Castellano
22,90 ¤ (rústica) 
26,00 ¤ (tapa dura)

El apasionante relato de una mujer y 
un hombre que optaron por resistir en 
los tiempos más difíciles. La novela 
más intensa y emotiva del ciclo de los 
Episodios de una Guerra Interminable.

Aquest Sant Jordi 2020 serà un Sant Jordi diferent, per força.

Ens hem conegut i ens hem estimat un dia de Sant Jordi entre 
parades de llibres i de roses, amb parelles passejant la seva esti-
ma i escriptors i escriptores dedicant llibres als seus seguidors 
més aferrissats.

En un món on tot es mercantilitza i es desdibuixa, on un dia del 
pare o de la mare sembla més aviat el dia dels grans magatzems, 
o la tradicional castanyada sucumbeix sota l’embranzida globa-
litzadora del Halloween, el nostre dia de Sant Jordi resisteix i 
refloreix any rere any com a referent d’amor a les persones i a la 
cultura, com aquell dia en què cadascú de nosaltres regala una 
flor i un llibre a les persones que estimem.

Volem que aquest Sant Jordi continuï sent per a nosaltres aquell 
dia tan especial; no podrem fer-ho ni celebrar-ho com sempre, 
traient els llibres de la Llibreria Blanquerna a la vorera del carrer 
Alcalá, i oferint la rosa que olorem profundament quan la nostra 
persona estimada ens la dona.

És, serà diferent. Però, en essència, serà el mateix. Un dia en 
què compartirem, ni que sigui virtualment, el nostre amor a les 
persones i a la cultura, tot pensant en tots aquells i aquelles que 
hem perdut aquest any de la pandèmia, que potser recordarem 
com si fos el títol d’una novel·la d’Eduardo Mendoza. Tots i totes, 
i les seves famílies, són a la nostra memòria, especialment les 
d’aquest Madrid que ens acull i on treballem, on la pandèmia 
s’ha acarnissat tan cruelment.

Deia Shakespeare en els seus Sonets: «Per res tinc aquest vast 
univers, excepte tu, la meva rosa; en ell tu ets el meu tot.»

Farem una gran rosa aquest Sant Jordi 2020, que us lliurarem 
amb tot el nostre amor, tot recordant els que no hi són, i agraint 
infinitament la gran feina de tots i totes aquelles que han fet un 
gran esforç per ajudar i acompanyar els malalts.

Gorka Knorr i Borràs 
Delegat del Govern a Madrid

Sant Jordi 2020 será un Sant Jordi diferente,  
inevitablemente.

Nos hemos conocido y nos hemos amado un día de Sant 
Jordi entre puestos de libros y rosas, con parejas pasean-
do su amor y escritores y escritoras dedicando libros a sus 
seguidores más fervientes.

En un mundo en donde todo se mercantiliza y se desdi-
buja, en donde un día del padre o de la madre parece más 
bien el día de los grandes almacenes, o la tradicional cas-
tañada sucumbe bajo el impulso globalizador de Hallowe-
en, nuestro día de Sant Jordi resiste y reflorece año tras 
año como referente de amor a las personas y a la cultura, 
como aquel día en el que cada uno de nosotros regala una 
flor y un libro a las personas que amamos.

Deseamos que este Sant Jordi siga siendo para nosotros 
ese día tan especial; no podremos llevarlo a cabo ni ce-
lebrarlo como siempre, sacando los libros de la Librería 
Blanquerna a la acera de la calle Alcalá, y ofreciendo la 
rosa que olemos profundamente cuando nuestra persona 
amada nos la da.

Es, será diferente. Pero, en esencia, será lo mismo. Un día 
en el que compartiremos, aunque sea virtualmente, nues-
tro amor a las personas y a la cultura, pensando en todos 
aquellos y aquellas que hemos perdido este año de la 
pandemia, que quizás recordaremos como si fuera el título 
de una novela de Eduardo Mendoza. Todos y todas, y sus 
familias, están en nuestra memoria, especialmente las de 
este Madrid que nos acoge y donde trabajamos, donde la 
pandemia se ha ensañado tan cruelmente.

Decía Shakespeare en sus Sonetos: «Pues del vasto uni-
verso nada importa salvo tú, rosa mía, que eres todo.»

Haremos una gran rosa este Sant Jordi 2020, que os entre-
garemos con todo nuestro amor, recordando a los que no 
están, y agradeciendo infinitamente la gran labor de todas 
y todos aquellos que han hecho un gran esfuerzo para 
ayudar y acompañar a los enfermos.

Gorka Knorr i Borràs 
Delegado del Gobierno en Madrid

SANT JORDI
Madrid 2020
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Cavalcarem tota la nit
Carlota Gurt
Català
Proa
18,00 ¤
Premi Mercè Rodoreda 2019

Personatges que podrien ser el teu 
veí, la teva filla, la teva verdulaire o tu 
mateix protagonitzen aquest recull fent 
malabars amb l’amor que se’ls marceix 
als dits, la vida que se’ls emporta i el 
deure que els colga. 

El destino de los héroes 
El destí dels herois

Chufo Llorens
Cast. / Cat.
Grijalbo
23,90 ¤

Una saga familiar inolvidable que reco-
rre turbulentas primeras décadas del  
siglo xx a través de unos personajes  
magistrales que se enfrentan a la gue-
rra, el amor, los celos y la traición.

La panerola 
La cucaracha

Ian McEwan 
Cat. / Cast.
Anagrama
17,90 ¤

Una panerola que, un bon dia, quan es 
desperta, descobreix que s’ha convertit 
en un ésser humà enorme, concreta-
ment el primer ministre del Regne 
Unit, anomenat Jim Sams. I no és l’úni-
ca panerola transformada en polític.

Les amistats traïdes
David Nel·lo
Català
Proa
19,50 ¤ 
Premi Sant Jordi 2019

Fins on som capaços d’arribar per 
aconseguir l’èxit? Salvador Togores, 
traductor literari, se’n va a Suïssa a 
fer una estada en una residència de 
traductors quan tot just fa un any de la 
mort del seu pare. 

La teva ombra
En la sombra

Jordi Nopca
Columna (cat.)
Tusquets (cast.)  
20,00 ¤

Les vides de dos germans que transcor-
ren en paral·lel, ara com dos rius, ara 
com dos cotxes en sentit contrari. Una 
novel·la ambiciosa sobre la identitat per-
sonal en els nostres dies, que combina 
de manera brillant el drama i la ironia.

Tota una vida  
per recordar
Toda una vida  
para recordar

Núria Pradas
Columna (cat.)
Planeta (cast.)
21,90 ¤
Premi Ramon Llull 2020

La Sophie Simmons, amb només setze 
anys, deixa la seva família a Nova York 
l’any 1932 per anar a Los Angeles en 
plena depressió perseguint el seu gran 
somni: treballar com a animadora de di-
buixos a Disney Studios. Aviat descobri-
rà, però, que no és un món per a dones.

Gent normal 
Gente normal

Sally Rooney 
Periscopi (cat.)
Random House (cast.)
19,90 ¤

En Connell i la Marianne han crescut al 
mateix poble de l’interior d’Irlanda, però 
en realitat provenen de dos mons molt 
diferents. Quan, tot i les diferències 
socials, sorgeix entre ells una connexió 
especial, provaran de mantenir-la oculta.

Ca la Wenling
Donde Wenling

Gemma Ruiz 
Proa (cat.)
Destino (cast.)
20,00 ¤

Que algú de l’altra punta de la terra 
faci el cop de cap de venir a viure al teu 
país. Que et triï a tu per veí. Que faci 
créixer els seus fills en la teva llengua 
perquè estimin el que tu estimes. I que 
aquest algú tingui la generositat d’ex-
plicar-te el seu món.

No ficció
No ficción

La pluralidad  
del mundo

Hannah Arendt
Castellano
Taurus
21,90 ¤

Antología de una pensadora funda-
mental para afrontar los grandes desa-
fíos del siglo xxi. Arendt abordó todas 
las grandes cuestiones de su tiempo, 
incluidos los orígenes de la democra-
cia, la crisis de la autoridad, los funda-
mentos de la educación y la estética o 
el problema del mal en la modernidad.

La nació en portada 
La nación en portada

Antoni Bassas
Rosa dels Vents (cat.)
Plaza Janés (cast.)
17,90 ¤

El 12 de setembre de 2019, el periodista 
Antoni Bassas va pronunciar una con-
ferència al Círculo de Bellas Artes de 
Madrid amb motiu de la festa nacional 
de Catalunya, que va acabar amb una 
llarguíssima ovació dels presents i 
milers de reproduccions posteriors a 
YouTube.

Pedagogies  
i emancipació 
Pedagogías  
y emancipación

Diversos autors
Cat. / Cast.
Arcàdia
16,00 ¤

Educar, per a què? Els assaigs que inte-
gren aquest volum proposen un exerci-
ci crític sobre els models educatius que 
se’ns imposen gairebé sense marge per 
plantejar alternatives. 

Sempre han parlat  
per nosaltres
Siempre han hablado  
por nosotras

Najat el Hachmi
Edicions 62 (cat.)
Destino (cast.)
12,90 ¤

Poques veus tenen tanta autoritat per 
parlar de feminisme i identitat com 
Najat El Hachmi. Més enllà de la seva 
condició d’immigrant i de filla de famí-
lia musulmana marroquina, el seu món 
narratiu és un món de dones. 

Mites. La mitologia grega 
com ningú te l’ha explicada
Mythos. Los mitos griegos  
revisitados

Stephen Fry
Ara Llibres (cat.)
Anagrama (cast.)
21,90 ¤

La mitologia grega és addictiva, entre-
tinguda, accessible, sorprenentment 
humana. Milers d’éssers carismàtics 
habiten el paisatge mític de la Grècia 
antiga, des del cim de l’Olimp fins a les 
profunditats de l’inframón.

Sota terra
Bajotierra

Robert Macfarlane
Angle (cat.)
Random House (cast.)
23,90 ¤

Aquest és un viatge èpic, d’una magni-
tud extraordinària, per revelar-nos tot 
allò que s’amaga sota terra. Macfarlane 
hi fa seves les vivències de viatgers, 
artistes, exploradors o somiadors que 
al llarg de la història han sentit l’atrac-
ció dels espais subterranis.

És hora d’actuar
Es hora de actuar

Carola Rackete 
Ara llibres (cat.)
17,50 ¤
Paidos (cast.)
16,95 ¤

En aquest llibre, l’autora explica per 
què defensa tan incondicionalment 
l’humanitarisme, la justícia global i 
la protecció ambiental. Si ara no fem 
res contra l’erosió dels drets humans, 
l’ensorrament de l’ecosistema i la crisi 
climàtica, no hi haurà marxa enrere.
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Còmic /  
Llibre il·lustrat
Cómic /  
Libro ilustrado

Sisa. Los años galácticos
J.M.Polls – Manu Ripoll
Castellano
Norma editorial
19,95 ¤

Una historieta sobre las canciones y la 
biografía de Jaume Sisa y de la Barce-
lona de los años sesenta. Un recorrido 
por los años más galácticos de Jaume 
Sisa a través de la mirada de sus  
alter ego.

Todos nazis 
Tots són nazis

Alex Saló
Cast. / Cat.
Reservoir books
14,90 ¤

Debes saber que en este libro hay na-
zis, lazis y feminazis. Y unos señores 
de extrema derecha que por alguna 
extraña razón son antinazis. Y también 
pronazis.

Infantil / Juvenil

+4 anys

Pájaro amarillo 
Ocell groc

Olga de Dios
Apila (cast.)
14,00 ¤
Estrella polar (cat.)
13,95 ¤

Un cuento sobre el valor de compartir. 
Nos invita a cuidar el planeta en el que 
vivimos y a liberar nuestras ideas por 
el bien común.

+3 anys

Sant Jordi, la princesa  
i el drac

Marc Donat – Sandra de la Prada 
Català
Estrella polar
9,95 ¤

Sant Jordi i la princesa aconsegueixen 
derrotar el drac que està arrasant les 
collites i devorant el bestiar d’una vila 
catalana.

+3 anys

Un cocodril sota el llit
Un cocodrilo bajo la cama

Mariasun Landa – Marta Moreno 
Cat. / Cast.
La Galera
14,90 ¤ 
Premi nacional de literatura  
infantil i juvenil

El dia que l’oficinista J.J. descobreix 
que hi ha un cocodril sota el seu llit, 
comprèn que té un greu problema. El 
metge li diagnostica cocodrilitis com si 
fos el més normal del món. Es pot par-
lar de soledat i incomunicació des d’un 
punt de vista humorístic? 

+14 anys

Jo, Pol Rubio
Yo, Pol Rubio

Héctor Lozano
Columna (cat.)
15,90 ¤
Crossbooks (cast.)
15,95 ¤

El Pol Rubio vol arribar a ser un «Merlí». 
Recent graduat en filosofia, espera el 
moment en què rebrà una trucada d’En-
senyament per cobrir una substitució 
com a professor de filosofia. Mentre no 
li surt feina, rememora els seus inicis 
com a estudiant universitari.

Poesia / Teatre
Poesía / Teatro

Esperant Godot
Samuel Beckett
Català
Proa
15,50 ¤

Dos rodamons, Vladimir i Estragó, es 
reuneixen al peu d’un salze esperant 
l’arribada d’un personatge desconegut, 
Godot. L’autor planteja, des dels pa-
ràmetres de l’anomenat teatre de l’ab-
surd, els interrogants que turmenten 
l’home mentre dura el seu pas pel gran 
circ del món.

El nus la flor
Enric Casasses
Català
Poncianes edicions
24,00 ¤ 
Premi d’Honor  
de les Lletres Catalanes 2020

Segons Casasses, «aquest llibre és un 
moment vital d’uns pocs anys convertit 
en visió global de tot, és un poema del 
món que va agafant totes les formes i 
tons i estats d’ànim...».

La mancança
Isabel-Clara Simó
Català
Gregal
14,00 ¤

Un recull de poemes delicat, senzill, 
colpidor... En definitiva, una reflexió 
en veu alta, un bàlsam literari que ens 
recorda que, tal com va dir ella, «som 
mortals i vivim com si no ho fóssim».

Llibre d’artista /  
Fotollibre
Libro de artista / 
Fotolibro

Iberia
Aleix Plademunt
Ca l’Isidret Ed.
Cast. / Ing.
30,00 ¤

El libro introduce el origen del nombre 
de la localidad de Iberia, así como algu-
nas de las consecuencias de la llegada 
de Máximo Rodríguez a la región: el 
desplazamiento de pueblos originarios 
y la explotación indiscriminada de 
materia prima para su exportación.

Son Boter. Joan Miró
Rif Spahni
Ediciones Anómalas
Diseño Underbau
20,00 ¤

Son Boter, una casa rural típi-
ca mallorquina del s. xviii es 
el edificio más antiguo de la 
Fundació Miró en Palma. Rif 
Spahni inició este proyecto en 
2012 atraído por la fuerza crea-
tiva del estudio Son Boter.

America Sanchez. 
Clásico, moderno, jazz  
y tropical

Exposició prorrogada fins al  
setembre 2020. 

Exposición prorrogada hasta  
septiembre 2020.

CCLBlanquerna
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CD / DVD

Per la bona gent
Manel
CD
Ceràmiques Guzman
17,50 ¤

Dos anys després de tancar a Manila 
(Filipines) el llarg centenar de concerts 
de Jo competeixo (2016), MANEL 
tornen amb l’àlbum més sorprenent, 
artísticament ambiciós i radicalment 
contemporani de tota la seva carrera.

Marina Rossell canta  
Moustaki y canciones  
de la resistencia

Marina Rossell
CD
Satélite K
14,50 ¤

Marina Rossell nos sorprende una vez 
más ofreciéndonos un disco de diez 
canciones en castellano.

Els dies que vindran
Los días que vendrán

Carles Marques-Marcet
DVD
Cameo
14,95 ¤

Durant 9 mesos, seguirem l’aventura 
d’aquesta jove parella barcelonina, el gir 
enorme que donarà la seva vida, les se-
ves pors, alegries, les seves expectatives 
i les realitats que, durant el seu embaràs, 
creixen davant ells, intentant aprendre 
a ser tres quan ni tan sols havien tingut 
temps d’aprendre a ser dos... 

La tria
La selección  
de Blanquerna

La memòria de l’aigua
Montse Barderi
Català
Columna
19,50 ¤
Premi Prudenci Bertrana 2019

La història de tres generacions de do-
nes: la Clemència, rossa com un fil d’or, 
nascuda a Bellparatge a finals del  
segle xix; la seva filla Rosalia, que 
viurà tot el procés d’industrialització, 
i la Núria, neta de la Clemència, que 
lluitarà per tenir la formació, la llibertat 
sexual i l’amor que no van tenir mai la 
seva mare ni la seva àvia.

Extraordinàries.  
Noves autores de l’insòlit

Diverses autores
Català
Males Herbes
18,00 ¤

Quinze relats inèdits d’autores que es-
tan a punt de fer un gran salt endavant. 
Una pinzellada de la literatura que 
vindrà, d’una banda perquè qui l’escriu 
són dones, i de l’altra perquè s’endin-
sen en els gèneres fantàstics amb una 
clara voluntat de renovar-los. 

Contra la inèrcia.  
Textos polítics (1979-1980)

Maria-Mercè Marçal
Català
Comanegra
19,50 ¤

Les cròniques polítiques que  
Maria-Mercè Marçal va fer durant els 
anys 1979-1980 surten a la llum per 
primera vegada. Aquesta és la peça 
que faltava per comprendre la trajec-
tòria intel·lectual de l’autora i la pulsió 
de l’independentisme i el feminisme en 
aquesta decisiva cruïlla històrica.

L’esperit del temps
El espíritu del tiempo

Martí Domínguez
Proa (cat.)
Destino (cast.)
19,50 ¤ 
Premi Òmnium millor novel·la 2019
I Premi llibreries valencianes

L’esperit del temps va fer que un metge 
austríac s’interessés pel desenvolupa-
ment de les teories darwinistes... Una 
novel·la que reflexiona sobre les fos-
cors més inquietants de la naturalesa 
humana.

Llibre de cavalleries
Joan Perucho
Català
Empúries
18,50 ¤ 
Centenari de Joan Perucho

Espectacular adaptació al còmic de la 
novel·la d’aventures medievals i fantàs-
tiques de Joan Perucho.

Si voleu encarregar algun dels llibres  
d’aquest recull, podeu demanar-los a: 
llibreriablanquerna@gencat.cat

Us els servirem tan bon punt obrim la 
llibreria.

Si quieres encargar alguno de los libros  
de esta publicación, puedes solicitarlos a: 
llibreriablanquerna@gencat.cat

Los serviremos en cuanto abra la librería.
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Ens veiem el 23 de juliol 
al CCLBlanquerna per celebrar 
Sant Jordi d'estiu!

¡Nos vemos el 23 de julio 
en el CCLBlanquerna para celebrar 
Sant Jordi de verano!


