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Nu
La vida secreta de la pregària
Francesc Torralba

«La pregària, sense transformació interior i exte-
rior, és pura xerrameca.»

Què fem, en realitat, quan preguem? Al llarg de la 
vida hem pregat sempre igual? Pot ser una activi-
tat merament rutinària? Què n’esperem? 
Francesc Torralba es despulla de tots els condi-

cionants superflus mentre es capbussa en la seva 
vida com a «persona que prega» i ens descriu set 

etapes, des de la mera imitació infantil de les oracions familiars fins a l’abandonament 
i el silenci amb què, ara, intenta trobar el sentit final de la pregària i del nostre diàleg 
amb Déu. «La pregària és un exercici espiritual que tot ésser humà, independen-
tment del que creu, pot realitzar. (...) La pregària és la respiració de l’ànima.»
«Arriba un dia que la full de roure es despenja de la branca i cau sobre el riu. (...) No 
es pregunta on va, no es pregunta si s’enfonsarà o surarà fins arribar al mar. Senzilla-
ment, s’abandona al riu.»

Inspira, 61
176 pàgines (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 18 gener   
978-84-15307-56-3

Al Paranimf!
Maria Coll i Pigem 

El 21 de febrer de 1957 més de 800 estudiants es reunei-
xen al Paranimf de la Universitat de Barcelona en el que 
serà l’acte més massiu contra la dictadura franquista.
Durant el fred hivern de 1957, Barcelona bullia: les pro-
testes universitàries eren cada cop més generalitzades. 
Pel febrer, en un pis de la capital catalana, uns quants es-
tudiants conspiren; són d’ideologies ben diferents, però 
tots units per l’antifranquisme, i redacten un manifest rei-
vindicatiu per llegir-lo l’endemà mateix, dia 21, a la Uni-
versitat. La trobada serà al Paranimf i a les dotze s’hi concentren més de 800 estudiants. 
S’hi veuen pancartes i s’hi senten crits reivindicatius. Retrats de Franco i José Antonio 
són llançats per la finestra. La policia entra a la Universitat i, a la tarda, desallotja el Pa-
ranimf. Després, la duríssima repressió...

Base Històrica, 142
200 pàgines
15,5 x 23 cm
Rústica
17,80 e / 17,12 e
Distribució: 30 gener  
978-84-16587-63-6

Parlem d’economia amb els joves per 
un futur millor
Enric Casulleras

A tots ens preocupa el futur. Trobaran feina 
els nostres fills? Hauran d’emigrar? Ens po-
drem jubilar nosaltres? I encara mirant més en-
llà: no hi ha res a fer contra la fam al món? I contra 
la desigualtat? El canvi climàtic alterarà la vida al planeta? 
Parlar d’aquestes coses no és fàcil. Però és necessari, per-
què sense saber d’economia no es pot entendre el món.
Enric Casulleras intenta donar un cop de mà a les famílies 
parlant d’economia amb un llenguatge planer, amb la in-
tenció de promoure l’esperit crític del joves envers el siste-
ma capitalista que els ha tocat viure. 

En família, 3
120 pàgines
12,9 x 20,5 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 25 gener
978-84-9766-585-8

Un llibre

per a creients

i no creients

Un altre món 

és possible i
 

imaginar-lo és 

a les nostres 

mans
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Carrers salvatges
Àlex Gombau 

Extraordinària crònica d’un barri infernal.
En la seva primera novel·la Àlex Gombau s’ha ca-
pbussat en un barri mític i irrepetible, el Bronx (Nova 
York), per oferir-nos una crònica esplèndida sobre 
els seus pitjors anys, la dècada dels setanta, quan els 

propietaris preferien calar foc als seus edificis abans que llogar-
los o vendre’ls, quan les bandes dominaven els carrers, quan 
l’economia s’enfonsava..., però també, alhora, quan la gent llui-
tava pels seus drets civils, reivindicava millores socials, buscava 
l’esperança en ritmes nous com el hip hop...

Carrers salvatges es desplega com un panorama fascinant del 
Bronx (immigrants més i més pobres, policies atemorits, polítics 
corruptes, gent corrent), on la convivència està marcada per fenò-
mens nous en aquella dècada com les violentes bandes juvenils, 
l’empobriment generalitzat o la devastació provocada per les dro-
gues recents.

Color de llet
Nell Leyshon

«Em dic mary i he après de lletrejar el meu nom. m.a.r.y. es 
lletreja així.»
El seu nom és Mary, té el cabell del color de la llet i una cama 
defectuosa. Amb només catorze anys, ha de deixar la seva família 
per cuidar la dona del vicari, malalta terminal. De fet, a casa seva 
a l’Anglaterra rural del 1830 treballava de sol a sol al costat de les 
seves tres germanes, la mare i l’avi i sotmesa, com la resta de la 
família, al seu pare. 
És la pròpia Mary qui ens explica la seva història, amb un llenguat-
ge precari, rudimentari, on no existeixes les majúscules i les frases 
són gairebé infantils. I serem testimonis d’aquest aprenentatge en 
primera persona, un aprenentatge que ella viu com un do i una rei-
vindicació de la seva identitat, però que creix en paral·lel a la des-
coberta d’un món que exigeix pagar penyora per qualsevol regal. 

Narratives, 88
176 pàgines (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 23 gener   
978-84-15307-52-5

Premi Libro del Año (Gremio de Libreros de Madrid)

Narratives, 89
640 pàgines (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
24,50 e / 23,56 e
Distribució: 25 gener   
978-84-15307-53-2

Una novel·la

ambiciosa,

documentada,

captivadora,

inoblidable

«Simplement,

una lectura fantàstica.»

Amuse Magazine

•

«Memorable... el fi
nal

us sorprendrà.» Glamour

•

«Un autèntic prodigi de

fragmentació literà
ria.»

Mario S. Arsenal,

Revista de Letras

La novel·la

de debut d’un

experimentat

traductor

literari
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La família Asparó
Novel·la de costums del nostre temps
Carme Mas

La família Asparó narra la  història de quatre generacions pertan-
yents a dues famílies que s’enllacen amb el casament de Rosita As-
paró i Pablito Balcells. Es desenvolupa en la segona meitat del segle 

XIX, al voltant d’una figura clau, Filomena Roca, la vídua Asparó. 
La frivolitat versus el seny, exemple dels dos models de dona 
monserdians, tot emfasitzant la transcendència de la trans-
missió d’uns valors o d’uns altres en l’educació de la dona.

Llibre d’amic i amat 
Ramon Llull. Versió català actual: Sebastià Alzamora

El Llibre d’amic e amat és un del textos místics més importants 
de la literatura europea. És, així mateix, l’obra més coneguda de 
Ramon Llull. S’hi relata el procés d’unió entre el fidel cristià i Déu. 

La naturalesa superior d’aquesta unió fa que els homes no dis-
posin de paraules apropiades per descriure-la. Per això els 
místics en parlen amb termes metafòrics. En els seus ver-
sicles això es concreta sobretot en la metàfora de l’amic i 
de l’amat, en què l’amic és el fidel cristià i l’amat és Déu.

L’arqueòleg Maluquer de
Motes i el Creuer universitari 
per la Mediterrània de 1933
Jordi Maluquer de Motes

Joan Maluquer de Motes (Barcelona, 1915-1988) va 
ser un dels puntals del desenvolupament modern de 
l’Arqueologia i de la Prehistòria a Catalunya. Aquest 
llibre descriu la seva trajectòria vital i intel·lectual i 
emfasitza la seva visió de la immigració i de l’acollida d’immigrants 
com l’element central de la formació de la societat catalana.

Com escriure bé
una ressenya 
Enric Serra

Guia pràctica per a la redacció del gènere textual més 
habitual en l’àmbit acadèmic: el comentari crític d’un llibre.
Més enllà de consells generals sobre expressió escrita (adequació, 
cohesió, coherència, variació, llegibilitat, aspectes de normativa, 
etc.), l’autor dóna pautes per construir una argumentació sòlida, per 
adquirir competència retòrica i per redactar dins la lògica d’un gène-
re discursiu breu i valoratiu.

Biblioteca de
Tots Colors, 10
288 pàgines (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució: 18 gener  
978-84-9034-558-0

Tast de Clàssics, 12
142 pàgines
18 x 12 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: gener
978-84-7226-807-4

Documents
288 pàgines
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 23 gener
978-84-9766-578-0

Punts de vista
000 pàgines
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 23 gener
978-84-9766-586-5

De l’autora

capdavantera

del feminisme 

burgès

Una de les

obres de Llull

més conegudes

i estimades

pel públic

Diari

de viatge

inèdit

fins ara

Pràctic

i didàctic,

amb molts

exemples i

propostes 

d’exercicis
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La vuitena caixa 
Dory Sontheimer  

Després de l’èxit de Les set caixes, Dory 
Sontheimer torna a emocionar amb la història 
i el destí dels nens de la seva família. 
Dory Sontheimer va descobrir a casa seva set caixes 
amb fotografies, cartes, passaports i altres documents 
que li revelaven la seva identitat jueva i la dramàtica història de la seva 
família, víctima de la persecució nazi. Ho va explicar a Les set caixes, 
un llibre inoblidable que va estar a la llista dels més venuts durant set-
manes consecutives, i va continuar investigant i viatjant arreu del món 
per conéixer més sobre el seu passat i la seva família. Concretament, 
sobre cinc dels seus membres que eren nens quan va esclatar l’escala 
de violència i persecució cap als jueus a l’Europa nazi. Catherine, Pe-
ter, Michael, Pavel y Tommy són aquests nens amb diferents destins 
víctimes del capítol de la història més vergonyosa. Dory Sontheimer 
reconstrueix les seves identitats, negades pel nazisme, amb una sensi-
bilitat que emociona i implica al lector durant tot el llibre.

La filla esborrada
Margarida Aritzeta

Un secret ocult durant més de quaranta cinc anys.
Tots els personatges de La filla esborrada amaguen secrets, com si 
aquell hivern de l’any 1945, en la duríssima postguerra espanyola, 
aquesta fos l’única manera de viure i sobreviure. Uns, com la Laura, 
per la vergonya d’haver sofert una violació i imaginar constantment la 
seva venjança; altres, com el Gabriel, per la lluita antifranquista que 
el fa viure ocult en les muntanyes amb un grup de maquis. 
Ella és una joveneta que viu encara «entre les històries de 
pirates i princeses i els somnis robats»; ell, un home 
jove amb «sis anys de guerra i unes quantes me-
dalles al valor». L’amor entre tots dos naixerà en-
voltat de dificultats, esperances i secrets, i alguns 
s’allargaran durant dècades.
«La filla esborrada és una novel·la, però parteix de 
dues històries reals, l’una ocorreguda a Lleó, l’altra 
prop de Reus.»

Capital Books, 6
272 pàgines (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució: 30 gener   
978-84-944928-7-7

Capital Books, 5
304 pàgines (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 23 gener   
978-84-944928-6-0

Tancament

personal i emocional

de la història que va

començar amb les

Les set caixes,

gran èxit

de vendes

Una novel·la 

rodona, plena 

d’emocions

i passió
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El Grup de Folk
Crònica d’un esclat
Ferran Riera Vives 

Coincidint amb la celebració dels 50 
anys de la fundació del Grup de Folk, 
aquest llibre pretén homenatjar-ne la 
seva transcendència.

Prisma, 39
184 pàgines (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,20 e / 14,61 e (aprox.)
Distribució: 18 gener
978-84-9034-559-7

El psicópata
Un camaleón en la sociedad actual
Vicente Garrido 

Primer libro escrito en lengua española que presenta de modo cla-
ro y exhaustivo la personalidad del psicópata en la sociedad actual. 

La ironia en les literatures occidentals 
des de l’inici de segle fins a 1939
Ferran Carbó, Carme Gregori i Ramon X. Rosselló (eds.)

Des de finals de la dècada dels anys vuitanta del segle XX, els 
estudis sobre la ironia han experimentat un auge extraordinari.

Filologia, història i societat
Joan Martí i Castell

S’ocupa d’aspectes diversos sobre els quals Joan Martí i Castell 
ha investigat i investiga. 

Respirar el segle
Un perfil de Gregori Estrada
Joan Todó 

Biogràfica del pare Gregori Estrada (1918-2015), músic i monjo de 
Montserrat, des de la seva infantesa al Bages fins a la seva mort.

Els límits del silenci
La censura del teatre català durant el franquisme
Maria Dasca Batalla

La censura franquista s’acarnissà implacablement amb el teatre 
català. Sense defallir, durant més de quaranta anys.

Llibre dels articles de la fe
Llibre que Déu hom creure de Déu
Llibre contra anticrist
Ramon Llull 

Ofereix tres exposicions de la fe cristiana de Ramon Llull.

CientoCuarenta, 6
320 pàgines
15 x 22,2 cm
Rústica
18,95 e
Distribució:
25 gener  
978-84-943113-5-2

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 209
552 pàgines
16 x 22 cm
Rústica
27,00 e / 25,96 e
Distribució: gener
978-84-9883-873-2

Biblioteca
Serra d’Or, 494
152 pàgines
16 x 19 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: gener
978-84-9883-877-0

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 212
272 pàgines
16 x 22 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: gener  
978-84-9883-879-4

Nova edició de les Obres
de Ramon Llull, 3
192 pàgines
16,5 x 24 cm.
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució: gener
978-84-9883-880-0

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 211
264 pàgines
16 x 22 cm
Rústica
21,00 e / 20,19 e
Distribució: gener
978-84-9883-876-3

Commemoració

del 50è aniversari 

del Grup de Folk
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Els Tres Tombs                                       
Roger Roig i Hugo Prades

En aquest conte, la colla del Patufet es prepara per viure 
la celebració de Sant Antoni Abat, amb els emocionants 
Tres Tombs. Tots els infants gaudeixen d’allò més veient 
passar carros de tota mena, cavalls i traginers. S’ho pas-
sen tan bé que no es conformen només de mirar: hi volen 
participar activament. Una aventura bestial…!

El jove rei Artús                                       
Popular. Adaptació: Josep Antoni Fluixà Il·lustració: Teresa Ramos

Després de la mort dels reis d’Anglaterra, esclaten les lluites pel poder. 

La zapatera prodigiosa                                      
Federico García Lorca

Un maduro zapatero se ha casado con una chica joven y atractiva, matri-
monio que, en realidad, a ninguno de los dos complace. Ella se afana en 
pregonar por el vecindario su larga lista de pretendientes; él, en la taber-
na, se lamenta por haber accedido a la unión. Llega el momento en que el 
zapatero debe tomar una decisión...

Màgia amb aliments
Sorprenents trucs de màgia per a nens
Mag Gerard. Il·lustració: Raquel GU

En aquest manual es recullen 28 jocs de màgia inèdits perquè el lector
faci els primers passos en l’art de l’impossible i sorprengui els seus espectadors.

Fora de col·lecció
60 pàgines (aprox.)
22 x 22 cm
Rústica
10,50 e / 10,09 e (aprox.)
Distribució: 25 gener   

El Patufet i les Tradicions, 21
24 pàgines
24 x 22 cm. Rústica
5,90 e / 5,67 e
Distribució: 18 gener    
978-84-9034-560-3

Joven Teatro de Papel, 19
136 pàgines
Rústica
Distribució: 25 gener    
978-84-9142-041-5

CAS: 978-84-9034-561-0 CAS: 978-84-16012-94-7

El Lleó, 6
24 pàgines
20 x 21 cm. Rústica
6,50 e / 6,25 e
Distribució:
25 gener   

CAS: 978-84-9845-846-6 ANG: 978-84-9845-854-1 CAT: 978-84-15975-94-6

Romeu i Julieta                                       
William Shakespeare. Adaptació: Teresa Broseta. Il·lustració: Valentí Gubianas

Encara que les seves famílies són enemigues, Romeu i Julieta no poden evitar estimar-se. 

El Lleó, 5
24 pàgines
20 x 21 cm. Rústica
6,50 e / 6,25 e
Distribució:
25 gener   

CAS: 978-84-9845-845-9 ANG: 978-84-9845-853-4 CAT: 978-84-15975-93-9

Una trentena

de trucs de

màgia inèdits 

amb aliments
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El tresor de la Coco
Pierre Bailly i Céline Fraipont

Un lloro rondinaire i una petita pirata molt trempada acompanyaran el 
Petit Pelut en aquesta nova aventura. En una illa paradisíaca, els tres 
amics es llançaran a la trepidant recerca d’un tresor! 

El Petit Pelut, 9   
34 pàgines
20 x 26,5 cm. Tapa dura
9,80 E / 9,42 E 
Distribució: 25 gener

El tresor de la Coco
Pierre Bailly i Céline Fraipont

Fins i tot els més petits s’enamoren, i en aquesta història el Petit Pelut 
descobrirà l’amor de la mà d’una encisadora patinadora russa. Però 
conquerir el seu cor no serà gens fàcil.

El Petit Pelut, 10   
34 pàgines
20 x 26,5 cm. Tapa dura
9,80 E / 9,42 E 
Distribució: 25 gener

Animàlium                                     
Katie Scot. Traducció: Anna Turró i Núria Sales. Il·lustració: Jenny Broom

Per aprendre sobre l’evolució dels animals, les seves principals característiques, com 
s’alimenten, com viuen, com es reprodueixen amb unes il·lustracions molt boniques 
en un estil com de vells gravats científics que el fan un llibre únic. 

Simbolet
98 pàgines
28 x 37,7 cm. Tapa dura
25,00 E / 24,03 E 
Distribució: 25 gener

El Petit Pelut

té un adversari

de talla:

el ben plantat 

Cretinov!

Una història

on els més petits 

aprendran que 

la intel·ligència 

supera la força

Per a nens

de 9 anys

 fins a 99

978-84-16587-58-2

978-84-15315-22-3

978-84-16587-58-2


