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La història continua a Mil nits sense tu. 
Viu una història d’amor absolutament irre-
sistible.

«De vegades em sembla de debò que ho he 
aconseguit, que m’he salvat, que puc tirar 
endavant sense ella. Llavors, però, de cop 
i volta, un detall particular em transporta 
novament fins allà, a aquell poc temps que 
vaig passar amb ella. I llavors tot torna a 
començar de cap i de nou».
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«Cada cop que coneixes algú, la teva vida 
canvia, i ho vulguis o no, nosaltres ens hem 
conegut. Jo he entrat en la teva vida i tu en 

la meva».

#MilNitsSenseTu
#ANDQM

www.federicomoccia.es

El 1992, després d’haver estat rebutjada per 
moltes editorials, Federico Moccia publica 
pel seu compte en una petita editorial A 
tres metres sobre el cel. El 2004, gràcies 
al boca-orella, el llibre es converteix en un 
èxit, els lectors que no troben exemplars 
comencen a fotocopiar-lo i aconsegueixen 
que el llibre es reediti i es converteixi, així, 
en un fenomen editorial a Itàlia i a molts 
altres països.

La història d’amor de la Babi i l’Step con-
tinua a Tinc ganes de tu i a Tres vegades 
tu, fa el salt al cinema, primer a Itàlia i 
després a Espanya, i milers de seguidors 
a tot el món se sumen al fenomen Moccia.

Federico Moccia també és autor de Per-
dona si et dic amor (Proa, 2010), Perdo-
na però vull casar-me amb tu (Colum-
na, 2010), Carolina s’enamora (Columna, 
2011), Aquesta nit digues que m’estimes 
(Columna, 2012), Aquell instant de felicitat 
(Columna, 2013), Tu, i només tu (Columna, 
2014), Mil nits sense tu (Columna, 2019) i 
Tu sei ossessione.

Les seves novel·les han estat traduïdes a 
quinze països.



 

 
 


     

      



col lecció clàssica                                                                                                

títol original: l’uomo che non voleva amare

primera edició: uny del 2019

© federico moccia, 2012                                                                     

publicat d’acord amb pontas literary  film agency

© de la traducció de l’italià: anna torcal i salvador company, 2012 

© editorial planeta, s.a., 2012

© columna edicions, llibres i comunicació, s.a.u., 2012, 2019            

av. diagonal, 662-664 - 08034 barcelona

isbn: 978-84-664-2530-8

dipòsit legal: b. 9.225-2019

fotocomposició: víctor igual, s.l.

                                                                                             
www.columnaedicions.cat

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qualsevol forma de reproducció, 

distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra, que serà sotmesa a les sancions 

establertes per la llei. Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, 

wwww.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra
(www.conlicencia.com;  91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els drets reservats.                                   

El paper utilitzat per imprimir aquest llibre està qualificat com ecològic 
i procedeix de boscos gestionats de manera sostenible. 

008-AQUESTA NIT DIGUES QUE.indd   6 15/12/11   18:40





        
        
       

           
           
        
          
         
         
          
        
            
        
           

          
          
          
             
        

        
            

      



   

        
            
           
          
      
          
      
          

          
     
           

          
           
           
        
          

           

        
        
         

         
         
         
     
      
  
     
       

      
         
          
  

      



      

         
        

             

         
        

             

          
   
 
          

          
         
        
          
            
       

      





      
 
      

          

          

            
          
           
          
           
    
        

  
        

  
         


       

        
        

      



      

           
 
         

        
          
      
           

  
          

            
            
       
      
        

      
           

             
         
           
          
    
           

         
         
          

        
         

  
      

           
     
   

      



   

  
           

  
           
         

       
   
         

         
          
  
    
        

          
   
        

        
            
  
   
       

           
        
      
 
          

          
          
         
         
        

         
         

      



      

         
           
          

          
        

            
          
         
          
        
          
    
          

           
           
            

      
          
       

         

           
            
       
            
     
         

       
          
    
        

         

      



   

        

         
          

     
           

   
    

          

     
  
           

           
          
            
         
        

         
          
         

          
       
     
           
            

      
           


    
   
           

        

      



      

        
          
           
          
           
         
        
         

  
           


    
  
   
       
         


  
          

         
     
    
        

        
         

          
           
            
       
        
  
    
         

      



   


          

    
            

  
            
           

           
         

      
  
   
       
            

     
 
          

           
          
     
          
         

       
      
       

            
     
          

       
     
         

           
  

      



      


         

 
      
           

       
       
        
          

        
          
       
           
          
          
 
    
         

         
          
        
         
         
           
          
          
   
          

         
           
            
        
       

      



   

 
           

        
         
        
   
       
    
           
          

   
    
           

            
         
          
          
          
        
        

       
    
          
        

       
   
    
 
          

           
           
        

     

      




