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Els gats han vingut a prendre el te
50 poemes que porten cua
Selecció a cura de Marcel Riera 

Rodari, Borges, Tolkien, Yeats, Neruda, Eliot, Baudelaire, 
Pessoa, Apollinaire, Kobayashi, Verlaine, Kipling, Rilke 
i Dickinson, entre d’altres, parlen de gats trobats, gats 
caçadors de ratolins, gats que esperen el seu platet de 
llet i, sobretot, gats que els fascinen.

Celístia                                       
Francesc Prat (La Bisbal d’Empordà, 1950)

La prosa poètica de Francesc Prat és una reflexió sobre el 
nostre present i la condició humana individual i particular.
Celístia, com l’any litúrgic, va del Nadal a l’Advent i, com 
en aquest cicle, la vida i la mort hi són entreteixits. El de-
sig de llum, d’intel·ligència i de bondat del cristianisme 
hi és present.

Vinces                                       
Vicent Alonso (Godella, 1948)

Agrupa dues sèries de poemes escrits en temps dife-
rents però que comparteixen el propòsit d’aprofundir en 
un món poètic que, en paraules d’Enric Sòria, “és una 
auscultació perplexa i una apel·lació als sentits”.

La pedra i el foc 
Marc Gomar (Beniatjar, 1979)

W
Gabriel Ventura (Barcelona, 1988)

W és una barreja de poesia, ficció i gènere epistolar, una obra 
a cavall entre diversos gèneres i tècniques (collage, samplers 
textuals, apropiacionisme) i pensada com una “capsa troba-
da”. El llibre pren el títol del seu caràcter principal, W, un 
personatge que es dedica a viatjar per ciutats de tot el món. 

Neutre
Eva Baltasar (Barcelona, 1978)

Neutre planteja una reflexió personal entorn del tema del gè-
nere, de l’assumpció de la pròpia sexualitat, del fet d’haver 
de definir-se com a individu en un context social en funció 
d’un gènere, i de l’acceptació de la indissolubilitat entre allò 
que és social i allò que és personal.

Versos dispersos, 3
112 pàg. (aprox.)
13 x 18 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e (aprox.)
Distribució: 15 febrer
978-84-8330-930-8

Jardins de
Samarcanda, 84
64 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 22 febrer
978-84-9766-588-9

Jardins de
Samarcanda, 83
64 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 22 febrer
978-84-9766-587-2

Narrativa
200 pàg.
16,5 x 23,5 cm
Rústica
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 8 febrer
978-84-7226-880-7

Bromera Poesia, 121
48 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
15,20 e / 14,62 e
Distribució: 8 febrer
978-84-9026-720-2

XXXVI Premi de Poesia «25 d’abril»
de la Vila de Benissa 2016

Poesia, 210
80 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e (aprox.)
Distribució: 15 febrer 
978-84-8330-928-5

Premi Ibn Jafadja de Poesia

50 poemes

per llegir 

mentre

acarones

el teu gat
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Fins i tot els morts
Benjamin Black. Traducció: Eduard Castanyo 

En Quirke ha viscut massa temps entre els morts. Últimament, ha pa-
tit al·lucinacions i pèrdues de coneixement. Sembla que la causa és una 

antiga ferida d’un cop brutal i, segons el metge, tan sols 
necessita un descans prolongat. Però en Quirke no 

està a punt per retirar-se.
Una nit, durant una onada de calor a Dublín, un 
cotxe s’estavella contra un arbre i esclata en fla-
mes. La policia ho considera un accident o un 
suïcidi, però en Quirke arriba a una conclusió 

ben diferent en examinar el cos. Al mateix temps, 
la seva filla Phoebe rep la visita d’una coneguda 

que està embarassada i tem per la seva vida, però 
no vol dir per què.

Amics per sempre
Lluís-Anton Baulenas

Ferran Simó s’ha convertit en un 
gos. La guerra dels Balcans, on 
s’ha vist immers gairebé per atzar, 
ha reduït la seva voluntat a la d’un 
animal i ho ha assumit. Només la 
sort el salvarà de morir i podrà tornar 
a casa, a una Barcelona eufòrica a punt 
d’inaugurar els Jocs Olímpics. Gràcies a la 
proposta insòlita d’un amic, canviarà d’identitat i coneixerà 
dues noies amb qui mantindrà una relació que podria canviar 
la seva vida si les ombres del passat no l’hi impedeixen. 
Amics per sempre suposa el retorn de Lluís-Anton Baulenas 
a la narrativa, amb una novel·la subtil i irònica, plena de ma-
tisos, a estones desolada, però sempre esperançadora, que 
presenta una galeria de personatges inoblidables i una trama 
apassionant, que manté la curiositat fins a la darrera pàgina.

L’Eclèctica, 272
376 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 20 febrer   
978-84-9026-722-6

L’Eclèctica, 270
288 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,90 e / 19,13 e
Distribució:
15 febrer   
978-84-9026-709-7

Premi de novel·la Ciutat d’Alzira

La rossa dels 
ulls negres

«Amb la seva

prosa fluïda, una aguda 

capacitat d’observaci

 i una hàbil evocació

del temps i de l’espai,

Fins i tot els morts és

un autèntic plaer de

principi a fi»

The Independent

Amics per sempre

situa el lector

occidental davant

les seves grans

contradiccions:

ser solid
ari

i alhora

no tacar-se

les mans

19,50 E
978-84-9026-199-6 

«Black certament

sap com plantejar

una captivadora,

sovin intrigant,

novel·la negra»

Publishers Weekly
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La lluna per Tots Sants
Ivan Carbonell (València, 1979)

Aquest és el relat d’una història mig oblidada i mig prohi-
bida: la d’un misteriós genet que recorre de nit els carrers 
d’Altea, una història de la qual tan sols es parla quan hi ha 
lluna plena per Tots Sants. Però també és la història d’un 
bandoler proscrit de nom Perot i la del mestre Eduard 
Sendra, que es va extraviar entre els plecs del Bèrnia.

Cròniques de Kaneai                                       
Raquel Picolo (Cerbi, 1961)

Cròniques de Kaneai és un recull de contes fantàstics, la 
majoria dels quals transcorren a Cerbi (Valls d’Àneu, Pa-
llars Sobirà). La natura hi és omnipresent i s’hi trenen dues 
melodies ben diferents, la de l’alta muntanya humanitzada, on es barregen pagesos i estiuejants, i la 
fantàstica, que brolla de les esquerdes de la terra, de les roques i dels salts d’aigua. La música i el silenci.  

Xera i sutge                                       
Sílvia Fernández Serrano (Sant Jordi de Cercs, 1983)

En aquest llibre es novel·len els fets de la revolta anarquista 
de Figols de 1932. És el 24 d’Octubre de 1931 i l’Eva fa 
dotze anys. És un trist aniversari: ha de deixar l’escola i co-
mençar a treballar a la fàbrica tèxtil amb la mare, mentre el pare treballa a la mina de Sant Corneli de Cercs.
La vida a la colònia és dura: dies freds en un espai bell i alhora hostil, on la mina n’és el cor. L’Eva hi troba 
la llum gràcies a la lectura i fuig escrivint.

El jurament 
M. Àngels Vàsquez Llorens (Barcelona, 1949)

Una dona silenciada i sotmesa en el Montblanc medieval més 
autèntic.

Narrativa, 54
144 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 15 febrer
978-84-8330-929-2

Voliac, 31
106 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 1 febrer
978-84-944848-9-6

Voliac, 32
256 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
16,50 e / 15,87 e
Distribució: 15 febrer
978-84-944848-8-9

XXXVI Premi de Narrativa Curta
«25 d’abril» de la Vila de Benissa 2016

Narrativa, 4
128 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e (aprox.)
Distribució: 8 febrer 
978-84-16342-07-5

Diari d’un emboscat 
Jaume Ollé

Edició del diari de Jaume Ollé (1918-2008) fill de Sant Pau de la 
Guàrdia que narra el temps que va estar emboscat pels paratges 
de Montserrat i de la Guàrdia.

El Montserratí, 5
120 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
10,00 e / 9,26 e
Distribució: 1 febrer 
978-84-9883-875-6

Cabrils, Sao Paulo, Barcelona
Un amor pendent
Emília Illamola Ganduxé 

La novel·la Cabrils, Sao Paulo, Barcelona. Un amor pen-
dent, està inspirada en fets reals de la vida de Jaume Al-
mirall i Joana Barrós, els quals han compartit records i vivències, moltes de les quals estan reflectides en 
aquest llibre, que en molts aspectes és una ficció necessària que m’ha servit per bastir i ambientar les 
diferents èpoques i llocs per on transcorre.

Voliac, 33
208 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 1 febrer
978-84-946347-0-3
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La vida invisible de
l’Eurídice Gusmão
Martha Batalha. Traducció: Pere Comellas

Una novel·la plena d’humor sobre com arribar a 
realitzar-se i ser un mateix malgrat els entre-

bancs de la vida.
L’Eurídice és una dona amb la capacitat i la vo-
luntat de fer grans coses, amb somnis i ambi-
cions. Tot i això, els pares botiguers, el veïnat 
de xafarderes on viu i el marit banquer «Jo 
vaig a treballar, tu et cuides de la mainada», 

l’ofeguen en una vida invisible de la què inten-
ta sortir sense èxit una vegada i una altra. Però 

un dia repareixerà 
la seva germana, la 

Guida, que havia fugit molt 
jove amb un noi de família adinerada, i 
les coses canviaran. 
Les germanes Gusmão s’enfronten a 
una societat classista i dominada pels 
homes per aconseguir el seu espai 
propi, però curiosament la felicitat i 
la realització personal s’amaguen en 
llocs que no havien imaginat mai.

Capital Books, 7
224 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 8 febrer   
978-84-944928-8-4

Viure amb una estrella
Jirí Weil. Traducció: Jaume Creus

Una estrella de sis puntes cosida a la jaqueta, just 
a sobre el cor, converteix en Josef Roubicek en un 
estrany a la seva pròpia ciutat, la Praga ocupada pels 
nazis. Obligat a estar sempre a l’aguait, a treballar com 
a enterramorts al cementiri i a quedar-se tancat a casa després del 
toc de queda, el protagonista d’aquesta història malviu esperant que 
li arribi una citació, que el seu nom aparegui a la llista de transports 

cap a l’est. I tanmateix, tot i l’horror del món que l’envolta, en Josef 
sempre aconsegueix sobreposar-se a la desesperació aferrant-se 

a detalls que podrien semblar fins i tot insignificants —el re-
cord d’un amor perdut, la sobtada aparició d’un gat de carrer, 
el descobriment d’una ceba...—, perquè sobreviure contra tot 
pronòstic és, a la fi, l’acte més eloqüent de resistència.

El cercle de Viena, 60
244 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes i guardes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 15 febrer   
978-84-8330-926-1

Un abril
prodigiós 

Una singular nova

veu, un llibre difícil

de deixar»

Vogue Magazine

•

«Lleugeresa, humor i una 

gran experiència de lectura» 

Humo
•

«Una novel·la amena, amb un 

clar missatge feminista»

VPRO

«Una de les

novel·les més

extraordinàries 

que hagi llegit m
ai

sobre el 
destí dels 

jueus en temps del 

domini nazi!» 

Philip Roth

21,90 E - 978-84-8330-883-7 

«Una novel·la

amb una immensa 

autoritat i una

gran distinció.»

Harold Pinter



Estàndards
Alba Dalmau (Cardedeu)

La vida sentimental de les parelles té 
variacions infinites, potser tantes com 
la música. Alba Dalmau ha triat una 
dotzena de cançons clàssiques del 
jazz per formar aquest brillant reper-

tori de sentiments, esperances, desi-
tjos i desacords. Una parella perfecta 

però que és a punt de trencar-se, un matri-
moni que es reenamora quan ell es jubila, parelles 
que són un trio —o un quartet—, dos nòvios que 
no tenen res a dir-se, una dona que vol abandonar 
fills i marit i no acaba de trobar mai el moment... 
Perquè en els nostres destins sempre intervenen 
els imponderables de la vida: enamoraments im-
previstos i il·lusions truncades, passions incontro-
lables i fredor latent, enganys i desenganys, morts 
sobtades i assassinats lentíssims...
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A sol post...
Ivone Puig Artigas (Sabadell, 1964) 

Un mestre d’aixa i escriptor fuig dels seus records i del seu passat. És un 
home que, havent seguit sempre el camí traçat, un bon dia, a sol post, 
pren la decisió de llançar-se a la mar, per una ruta desconeguda, a la 
cerca de l’oblit.

No es poden donar tants
llagostos a la sibeca
Àngel Vallverdú Rom (Cambrils, 1973)

El cap de colla del Ball de bastons de Cambrils, el jove i brillant Ramon 
Mercadé, mor en estranyes circumstàncies. A partir d’aquest moment el 
seu millor amic, Plàcid Graells, es veu forçat a substituir-lo en el càrrec. 

Fill de la memòria
Antoni Cisteró (Barcelona, 1946)

La trajectòria vital d’un pare biològic mai cone-
gut, que va patir la guerra i l’exili Pirineu enllà, 
al qual ara volen fer un homenatge, portarà en 
Francesc a implicar-se, no sense dubtes, en la 
recerca del seu passat. «Si obres la capsa, des-
prés no et planyis dels trons», diu el professor 
Delclòs a en Francesc el dia en què es coneixen.

Notes de color, 79
336 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,70 e / 18,94 e (aprox.)
Distribució: 15 febrer
978-84-9034-570-2

Notes de color, 80
336 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,70 e / 18,94 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer
978-84-9034-468-2 

Notes de color, 81
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer
978-84-9034-576-4

Narratives, 91
176 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 8 febrer
978-84-15307-62-4

XXVIII Premi
Vila d’Ascó

de narrativa

VI Premi de Narrativa Marítima
Vila de Cambrils Josep Lluís Savall 2016

XX Premi Literari Sebastià Juan Arbó

Una història

al voltant de la

necessitat de la

memòria com

a arma per

estructurar

el passat

Els acords

imprevisibles

de les rela
cions 

personals
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Dona al punt zero
Nawal El Saadawi. Traducció: Anna Turró 

La vida de Firdaus està tenyida de tragèdia, des de 
la seva infància fins a la nit en què, mentre espera al 
corredor de la mort per haver assassinat un home, 
ens relata la seva existència. Ha passat per totes 
les formes d’explotació: nascuda en una família molt 
pobra, el pare sovint la maltractava, com a la mare; de 
jove, al Caire, el seu oncle no li permet anar a la Universitat i l’obliga a 
casar-se amb un parent ja vell; després haurà de prostituir-se... 
En àrab Firdaus significa paradís, però sembla haver habitat sempre a 
l’infern. Només quan sap que s’acosta la 

mort se sent, per primer cop, 
realment lliure: «No vull 

res. No espero res. No 
tinc por de res. Per 
això soc lliure. Per-
què mentre vivim, 
els desitjos, les es-
perances i les pors 

ens esclavitzen.»

Nosaltres en la nit
Kent Haruf. Traducció: Anna Turró

Addie és vídua i té 70 anys quan fa una estranya 
proposta al seu veí Louis, també vidu i si 
fa no fa de la mateixa edat: què li sem-
blaria venir a dormir a casa. Addie no 
li està proposant sexe, li proposa dor-
mir en companyia i parlar d’allò que els 
vingui de gust. Poc a poc la sorprenent 
idea d’Addie es transforma en hàbit i 
el dia a dia els converteix en una parella 
poc convencional. Però els rumors dels veïns i 
la desconfiança dels fills no els hi ho posaran fàcil. 

Narratives, 90
160 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer   
978-84-15307-64-8

Narratives, 92
144 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer   
978-84-15307-66-2

«El millor llibr
e de l’any»

The Boston Globe

•

«Breu, sòbria i commovedora»

The Wall Street Journal

•

«Una obra tan tendra

i curosament polida que

és una benedicció»

The Washington Post

«Només som

dues persones

grans parlant

en la foscor.»

«Un llibre in
oblidable,

imprescindible per al

nou feminisme global»

London Times

•

Visita de l’autora

a Barcelona a

principis de març

de 2017

Un clàssic

sobre

l’opressió

de la dona



Febrer 20178 NO FICCIÓ

Cafarnaüm 
Jaume Subirana 

Cafarnaüm és un calaix de records, un àlbum 
de retalls, d’evocacions literàries, on hi trobem 
anotacions breus que tendeixen al lirisme i molt 
sovint a l’aforisme i que donen compte de re-
cords i vivències personals passats pel tamís de 
la raó i la ironia. Reflexions, pensaments, evoca-
cions, citacions, definicions sobre el món actual, 
amb una sensibilitat i un gust especial per les 
diferents manifestacions de la cultura i també 
per la política.

El dol                                       
Bernabé Dalmau

Qualsevol forma o situació de dol  indica alhora un so-
friment de l’ànima i un sofriment del cos, una queixa, 
una reclamació. El dol és tanmateix una experiència uni-
versal, indefugible. La pitjor conseqüència que envolta 
l’experiència del dol és la dificultat de viure-la. Analitzar 
quines són les situacions que poden provocar dol en 
nosaltres és cosa molt útil.

¿Hiperconectados?
Educar en un mundo digital
Jordi Jubany. Pròleg: Carles Capdevila

José García actualiza su perfil profesional en la red mientras 
Ester, su esposa, lee en la tableta y sus hijos se han bajado 
una serie al ordenador. Los García están aprendiendo a com-
partir, de otro modo, experiencias, saber y emociones.

Nexos, 3
176 pàg. Rústica
12,9 x 20,5 cm
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 22 febrer
978-84-16918-02-7

Àngels i robots
Jordi Pigem

Una reflexió a l’entorn de  l’encíclica del papa Francesc Laudato si’.

Cristianisme i
Cultura, 86
152 pàg. (aprox.)
12,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 15 febrer

Retalls de vida emocional
Educant la interioritat i la intel·ligència social
Anna Carpena 

A la ràdio se sent la cançó “Jo no tinc por”.
– Jo sí que en tinc, de por – exclama l’Eduard.
L’Eduard té quatre anys i sap que tenir por és normal. Li ha ensenyat el pare. I també ha après que si en 
parla les pors es tornen petites.
A partir d’experiències reals, Anna Carpena basteix un relat viu i sincer que ens mostra com abordar 
l’educació emocional, imprescindible per a la felicitat dels nostres menors i per a la nostra pròpia.

Vària, 348
96 pàg.
13,5 x 20 cm
Rústica
12,90 e / 12,40 e
Distribució: 1 febrer
978-84-9883-878-7

Educació i Família 
176 pàg.
13,5 x 21 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 15 febrer
978-84-9766-590-2

Textures, 26
208 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 22 febrer
978-84-9026-723-3

Premi d’Assaig
Mancomunitat de La Ribera Alta

La família
en digital
13,00 e
978-84-9766-558-2

Obra guanyadora del XXV Premi Joan Maragall

978-84-8330-931-5
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Cuina flexivegetariana
Menús flexitarians per a 21 dies
Adam Martín 

Adam Martín, periodista especialista en nutrició, intro-
dueix la pràctica del flexitarianisme, un estil de vida que 
proporciona tots els avantatges d’una dieta vegetariana, 
però sense haver d’eliminar totalment el consum de carn, 
peix o altres tipus de proteïna animal. A més de parlar 
dels seus beneficis, hi afegeix 80 receptes delicioses i 
un menú complet amb esmorzars, dinars i sopars per 
poder explorar el món flexitarià en un total de 21 dies.

Batuts verds
Smoothies, sucs verds, llets vegetals 
i snacks amb polpa
Carla Zaplana

Després del best-seller Sucs 
verds, en aquest nou llibre 

Carla Zaplana s’introdueix 
en el món dels batuts 
verds (smoothies), amb 
trenta delicioses recep-
tes, i va més enllà amb 

noves elaboracions de 
sucs verds, de llets vege-

tals i d’aperitius elaborats 
amb la polpa dels sucs. La Carla 
continua aprofundint en els ali-
ments i les begudes que ajuden 
a netejar l’organisme i que no-
dreixen cada una de les nostres 
cèl·lules: les fruites i els vegetals 
frescos. 
Un total de més de cinquanta re-
ceptes per omplir-se d’energia i 
sentir-se net, per dins i per fora.

Sensacions, 3
144  pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
18,50 e / 17,79 e (aprox.)
Distribució:
22 febrer   

Fora de col·lecció
128 pàg.
14 x 19 cm
Rústica amb solapes
13,50 e / 12,98 e (aprox.)

Sucs verds
12,90 E
978-84-9034-294-7

Superfoods
17,90 E
978-84-9034-395-1Distribució: 22 febrer   

978-84-9034-577-1

Gran auge 

arreu del món

de les dietes

 veganes o

flexitarianes

Continuació

del supervendes

Sucs verds

amb 50

noves

receptes

80 receptes

per seguir

una dieta

flexitariana

en un total

de 21 dies

CAT: 978-84-9034-569-6 CAS: 978-84-16012-97-8
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Les receptes del
calendari pastisser  
Les nostres postres de sempre   
Albert Vilas Figueras 

En aquest llibre s’hi aglutinen les receptes de pastisseria 
tradicional catalana, presentades per ordre cronològic 
segons la festivitat que actualment les empara.

Escudella, 9
144 pàg. 21 x 16 cm
Rústica amb solapes
15,90 e / 15,29 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer
978-84-9034-573-3

Consejos y recetas anticolesterol 
Mariona Gummà

Este libro reúne alrededor de setenta 
recetas adaptadas a una dieta anti-

colesterol, para gente que sufra de 
esta patología. Hay propuestas de 
primeros o segundos platos, de 
tuppers, de pica-pica, de platos 

únicos, para celebraciones, de pisco-
labis, o de postres. El lector sabrá qué 

recetas de siempre podrá seguir tomando a pesar de los 
índices elevados de colesterol, o cómo adaptarlas para 
que sean adecuadas para él. Encontrará, también, una se-
rie de consejos prácticos sobre hábitos que le convienen 
y que son importantes, más allá de la alimentación. 

Comer y vivir, 1
176 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e (aprox.)
Distribució: 1 febrer
978-84-16012-76-3

100 ideas para una vida más sana
y natural  
Maria Tolmo

Este libro reúne 100 consejos para 
disfrutar de una vida más sana y 
natural, a través de prácticas tan 
variadas y beneficiosas como elimi-
nar el mal humor, cuidar el cuerpo, 
dormir bien, manejar las emociones, 
dejar fluir adecuadamente la energía dentro del hogar, 
etc. Para la autora, la fórmula para alcanzar el bienestar 
está en cuatro grandes pilares: el cuerpo, el espíritu, el 
hogar y el planeta. A través de estas páginas ha tratado 
de conectarlos y extraer su esencia. 

Cien x 100, 24
176 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,60 e / 13,08 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer
978-84-16012-98-5

Més de 40

receptes de

postres

delicioses

de la cuina

tradicional

Recetas

variadas y sanas

para pacientes

con índices

elevados de

colesterol

100 prácticas

para alcanzar

una vida sana,

plena, tranquila

y positiva



11NO FICCIÓ Febrer 2017

Feminisme de butxaca  
Bel Olid
 
  El feminisme no ha mort.

El feminisme és més viu, i necessari, que 
mai i Bel Olid és una de les activis-

tes més compromeses. En aquest 
assaig breu posa per escrit la dis-
criminació de les dones encara 
avui, una injustícia més subtil i 
difícil de detectar que en altres 

èpoques, però encara poderosa 
i paralitzadora. També parla dels 

conceptes clau de la lluita feminista 
actual d’una manera intel·ligent, radical, 

  i de vegades sorprenent. 

El Fil d’Ariadna, 97
144 pàg. (aprox.)
13 x 20 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer
978-84-15307-59-4

Ignasi de Loiola  
Genís Sinca
 
“Ara i aquí”, nova col·lecció, es una aproximació moder-
na a la vida, el pensament i l’obra de personatges des-
tacats de la nostra cultura. 
Ignasi de Loiola, sant per la tradició catòlica i fundador de la 
Companyia de Jesús (Jesuïtes), té una gran vinculació amb 
Catalunya. Ferit en una batalla i mentre s’estava guarint, va 
decidir iniciar un pelegrinatge a Jerusalem. De camí, passa 

per Montserrat i s’està en una petita cova a Manresa en-
tre març de 1522 i febrer de 1523. Aquesta cova és avui 
coneguda com la Cova de Sant Ignasi i és allà on el sol-
dat penedit de la seva anterior vida comença a exercir 
la pobresa, l’oració i la penitència i formula el que més 

endavant serà el llibre dels Exercicis Espirituals.

Ara i aquí, 3
168 pàg. (aprox.)
13 x 20 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 1 març
978-84-15307-61-7

Sarraïns i catalans  
Dolors Bramon
 
La història i curiositats de 
quan l’actual Catalunya va 
ser musulmana.
Els àrabs van arribar el se-
gle VIII i van estrendre el 
seu imperi andalusí fins la 
ciutat de Narbona. En al-
guns casos, la dominació 
va durar cinc segles, i hi va 
haver una convivència na-
tural i pacífica a tot el terri-
tori. Els textos han deixat 
testimoni de la invasió.

La invenció
dels càtars
15,90 e
978-84-16139-87-3

Inspira, 62
224 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer
978-84-15307-57-0

L’autora

col·labora

assiduament 

en tertúlies en 

diferents mitjans 

de comunicació, 

especialment

televisions

Un llibre

que ressegueix 

l’estela dels

sarraïns

catalans

Ignasi de Loiola 

vist des de

la modernitat

•

Un llibre p
er a la 

gent creient i per 

als no creients



Catalunya:
50 excursions als 
seus rius
Cèsar Pasadas 

En aquest llibre es proposen 50 excursions 
a bells i encisadors indrets que voregen els 
rius catalans, repartides per tot el territori 
de Catalunya, des del nord fins al sud.
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La Volta al món en 80 maratons 
Arcadi Alibés 

Aquest llibre fa un repàs a la trajectòria maratoniana d’Arcadi Alibés i, al ma-
teix temps, actua com una guia molt útil per a maratonians viatgers. S’hi des-
criuen 80 de les maratons que ha dut a terme l’autor mentre feia la volta al 
món, entre les quals hi ha les més importants del planeta, però també moltes 

d’exòtiques i desconegudes.

Fora de Joc, 19
332 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer
978-84-9034-575-7

Els 2.900 de Catalunya 
Del Puigmal al Cap deth Hòro de Molières
Víctor de Mas Canals

Aquesta guia inclou 32 ascensions als cims de 2.900 metres que 
hi ha al Pirineu català, des del Puigmal (2.910 m), a la vall de 
Núria, entre el Ripollès i l’Alta Cerdanya, fins al Cap deth Hòro 
(2.973 m), a la vall de Molières, entre la Val d’Aran i l’Alta Riba-
gorça. Tot i la dificultat aparent, aquest llibre demostra que els 
dos mil nou-cents catalans es deixen fer sense ser-ne un expert.

Azimut, 148
120 pàg.
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
12,10 e / 11,63 e (aprox.)
Distribució: 8 febrer
978-84-9034-562-7

Guia de rapinyaires de Catalunya
Fran Trabalon i Àlex Ollé

Descripció d’una quarantena d’espècies de rapinyaires de 
Catalunya, tant d’aparició regular com accidental.
Aquesta guia reuneix tot el coneixement actual sobre la 
nidificació, l’alimentació, la migració i els moviments dels 
rapinyaires de Catalunya.

Guies de Camp, 4
240 pàg. (aprox.)
15,3 x 24 cm.
Rústica amb solapes
22,50 e / 21,63 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer
978-84-9034-525-2

Khroma, 17
120 pàg.
24 x 22,5 cm
Tapa dura
23,80 e / 22,88 e
Distribució: 22 febrer
978-84-9034-568-9

Catalunya.
50 excursions 
inoblidables 

100 Motius per còrrer 

XVI Premi Vèrtex

23,80 E
978-84-9791-244-0

13,50 E
978-84-9034-209-1

Llibre de

gran format

sobre 50 itineraris 

amb encant al

voltant dels rius

de Catalunya

80 maratons

que descobrei

en viatges únics

per tot

el món
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Decidides
Set dones contra corrent
Elisenda Albertí 

Què tenen en comú una fotògrafa, una espiritista, 
una empresària, una concertista, una pintora, una in-
dustrial i una activista cultural? El fet de ser dones, viure a Catalunya, i 
estar condicionades per les restriccions pròpies d’una època passada, 
entre el final del segle XIX i el principi del XX. Totes elles comparteixen 
una força vital, la de no plegar-se als prejudicis socials que les reduïa 
a un paper passiu, a ser invisibles i a dependre tota la vida d’un o altre 
home del seu entorn. Les agermana l’inconformisme davant d’un destí 
que ja tenien escrit per endavant, sense tenir-les en compte.
Us presentem, set dones catalanes —de naixement o d’adopció— 
decidides a governar les seves vides a contra corrent.

A 300 per hora.
Dos periodistes de
Catalunya Ràdio
pels circuits
de MotoGP
Pere Flores i Damià Aguilar 

Sens dubte, vivim el millor moment de la història del motociclisme cata-
là, amb 7 pilots catalans a la màxima categoria, 6 dels quals amb moto 
oficial. Però per fer aquest cim ha calgut l’esforç de moltes persones 
durant més de tres dècades; Pere Flores i Damià Aguilar, periodistes de 
Catalunya Ràdio, n’han estat testimonis d’excepció, perquè han viscut 
de primera mà les experiències perso-
nals dels qui han estat els protagonis-
tes d’aquest èxit sense comparació.
Van viure de prop l’eclosió d’Àlex Cri-
villé, que, juntament amb Sito Pons i 
Joan Garriga, va situar el motociclisme 
català al primer nivell. Van presenciar 
el canvi de generació: Crivillé, Giber-
nau i Checa van deixar pas a Pedrosa, 
Elias, Lorenzo, els germans Esparga-
ró, Rabat, Rins, Viñales, Rossi, Stoner, 
Márquez...

Orígens, 22
224 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 22 febrer   
978-84-7246-157-4 Compromeses 

Fora de col·lecció
196 pàgines, duu dos 
plecs de fotografies
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer   
978-84-8330-932-2

18,00 E - 978-84-7246-105-5 

30 anys

seguint de

prop les

estrelles
 de

MotoGP

Les vides

d’unes dones

desconegudes

•
Amb 140

imatges
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100 històries al voltant dels Beatles
Tot allò que encara desconeixes del
grup més famós de tots els temps
Jordi Sierra i Fabra 

Sempre és bon moment per a un nou llibre 
sobre els Beatles, sobretot si serveix per 
acostar-se al costat més humà o insòlit, cu-
riós i no sempre conegut del grup. Aquest 
és doncs un viatge amb cent parades, cent 
moments, cent històries al voltant dels 
Beatles que faran que el públic segueixi 
estimant el grup que va canviar la història. 

100 preguntes filosòfiques
per satisfer les ments inquietes
Oriol Quintana 

El present llibre repassa tota mena de qüestions de la 
tradició filosòfica, de les més clàssiques fins a aquelles 
que s’han incorporat recentment, amb esperit divulgatiu i 
amb tocs subtils d’ironia. Conceptes essen-
cials de la filosofia, com la veritat, la justícia i 
el bé, apareixen en aquestes pàgines a par-
tir de qüestions de caire seriós, com “Ens 
hem de censurar, per no ofendre?” o “És 
legítima, la tortura?”, i d’altres aparentment 
més lleugeres.

Els verbs de percepció en català antic
Els verbs veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII-XVI
Jordi Manuel Antolí Martínez

Aquest volum és el resultat del projecte de tesi doctoral sobre 
l’estudi de la semàntica cognitiva.

Biblioteca Sanchis
Guarner, 86
232 pàg. Rústica
13,5 x 19,5 cm.
17,00 e / 16,35 e
Distribució: febrer
978-84-9883-882-4

De 100 en 100, 42
192 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,20 e / 13,65 e (aprox.)
Distribució: 1 febrer
978-84-9034-565-8

De 100 en 100, 43
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer
978-84-9034-566-5

Política de defensa i Estat propi
DD.AA. 

En una futura Catalunya independent, necessitaríem els catalans un exèrcit propi?
El debat és obert, al carrer, als mitjans de comunicació, en els cercles d’opinió. Però la pregun-
ta ha d’anar més enllà: hauríem de tenir una po-
lítica de defensa pròpia? En un món globalitzat 
i interdependent, dotze experts raonen els mo-
tius pels quals un Estat independent no podria 
prescindir d’una política de defensa, intercon-
nectada amb la resta dels països que pertanyen 
al bloc occidental.

Base Històrica 
208 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
17,80 e / 17,12 e (aprox.)
Distribució: 22 febrer
978-84-16587-65-0

Cent històries

poc conegudes

de les persones

que hi ha darrere 

dels Beatles

100 qüestions

per entendre

i reflexionar

sobre filosofia
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Roma explicada a los jóvenes (y a los no tan jóvenes)
Joaquín Ruiz de Arbulo

Una introducción brillante a 
la historia de Roma para lec-
tores de todas las edades.

Un ós anomenat Paddington
Michael Bond
Il·lustració: Peggy Fortnum.
Traducció: Maria Rossich

Les divertides aventures d’aquest ós
a qui sempre passen coses.

El jardí secret
de Viena, 3
152 pàg. 12,8 x 19 cm
Rústica amb angles
arrodonits
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 8 febrer

Els infants de la Resistència
Benoît Ers i Vincent Dugomier

La Segona Guerra Mundial ha escla-
tat. En un petit poble de la França 
ocupada per l’exèrcit alemany, 
tres nens rebutgen sotmetre’s a 
l’enemic. Però com fer front a un 

adversari tan poderós amb només 
deu anys? 

Piratas del mar Helado
Frida Nilsson
Il·lustració: Alexander Jansson 
Traducció: Carlos del Valle Hernández

El temido pirata Cabeza Blanca secuestra a niños y los 
hace trabajar todo el día en una mina de diamantes. 

Nadie se atreve a rescatar 
a los niños. Pero cuan-
do captura a Miki, la 
hermana pequeña 
de Siri, se ha bus-

cado un enemigo 
que nunca pudo ha-

ber imaginado. Siri parte 
en busca de la isla de Cabeza Blan-
ca. Porque sabe lo asustada que Miki 
tiene que estar en manos del pirata, 
sola en las oscuras galerías de la mina. 

Carta Blanca, 6
280 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 8 febrer
978-84-945613-4-4

56 pàg.
29,5 x 22 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució:
22 de febrer
978-84-16587-66-7

Narrativa ilustrada
328 pàg.
16,5 x 23 cm
Cartoné
19,95 e / 19,18 e

978-84-8330-927-8

Distribució: 1 febrer 
978-84-16817-09-2

Roma explicada als joves 
(i als no tan joves)
17,80 e
978-84-8330-921-6

La última sensación

de las letras nórdicas es 

una novela para niños:

Piratas del mar Helado,

por la multipremiada 

Frida Nilsson

Novela que

ha recibido los premios

más prestigiosos en los

países nórdicos

•

Con una recepción entusiasta 

por parte de la crítica

•

Una novela apasionante

que se lee de

un tirón

Un còmic

brillant sobre le
s 

aventures d’uns 

nens en la França 

ocupada pels

alemanys

Ara en

edició

rústica
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Els orfes del doctor Balmis                                       
María Solar

L’any 1803 el vaixell Maria Pita va emprendre un viatge ex-
traordinari des de La Corunya. Hi viatjaven vint-i-dos xiquets 
orfes inoculats amb el virus de la verola amb l’objectiu de 
transportar la vacuna enllà de l’oceà i salvar així la vida de milers de xiquets. El doctor Balmis, amb el suport 
del cirurgià català Josep Salvany, va dirigir aquesta aventura filantròpica que semblava impossible.

El bolígraf de Higgs                                       
Rubèn Montañá

Tot allò que un pot imaginar és possible. Jules Verne i H.G. 
Wells, en ple segle XIX van descriure avenços científics i tecnolò-
gics que s’han acabat realitzant en gran part tal i com ells ho van 
imaginar. I ara jo acabo de trobar un bolígraf d’una marca que es diu HIGGS tot just quan estic a punt de començar 
una novel·la sobre un bolígraf que es diu HIGGS. Segur que és una senyal per descobrir el sentit de la vida. O no?

La Capitana Dofí                                       
Mireia Vidal. Il·lustració: Albert Asensio

Per primera vegada els ulls de l’Ona es van creuar amb els 
d’aquell monstre, i va poder comprovar que el seu aspecte 
era més ferotge del que havia imaginat. A la seva barba es-
pessa, llarga i bruta de sutge hi penjaven unes metges enceses que l’embolcallaven en fum. Els ulls injectats 
en sang semblaven els del mateix diable, i tot en ell recordava més un espectre que un ésser humà.

Qui necessita la foto d’una fada?                                       
Albert Juvany. Il·lustració: Zuzanna Celej

A la Bruna li han fet el millor regal d’aniversari que ha tingut 
mai: L’Enciclopèdia definitiva de les fades. A la Carla, la seva 
germana petita li agraden els superherois i creu que les fades 
no existeixen, si no perquè en el llibre que li han regalat a la 
seva germana només hi ha dibuixos i no fotografies? 

Frankenstein                                       
Mary W. Shelley
Adaptació: Teresa Broseta
Il·lustració: Eva Sánchez

El jove Víctor està obsessionat a crear vida de 
manera artificial. A partir de diferents peces, 
aconsegueix donar vida a un ésser monstruós.

Tirant lo Blanc                                       
Joanot Martorell
Adaptació: Enrich Lluch
Il·lustració: Anna Clariana

Aquesta és la història de Tirant lo Blanc, el 
millor cavaller del món, el més valerós, savi 
i amable.

Espurna, 122
232 pàg.
13 × 20,5 cm
Rústica
9,50 e / 9,13 e
Distribució: 8 febrer
978-84-9026-715-8

L’isard, 10
160 pàg.
13 × 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 27 febrer
978-84-16844-22-7

La Formiga,
sèrie vermella, 77
180 pàg.
13 × 20,5 cm. Rústica
8,75 e / 8,41 e
Distribució: 15 febrer
978-84-16844-21-0

La Formiga,
sèrie groga, 76
124 pàg.
13 × 20,5 cm. Rústica
8,75 e / 8,41 e
Distribució: 15 febrer
978-84-16844-20-3

El Lleó, 7
24 pàg.
20 x 21 cm
Rústica
6,50 e / 6,25 e
Distribució: 8 febrer
CAT: 978-84-15975-95-3

El Lleó, 8
24 pàg.
20 x 21 cm
Rústica
6,50 e / 6,25 e
Distribució: 8 febrer
CAT: 978-84-15975-96-0

CAS:
978-84-9845-847-3 

ANG:
978-84-9845-855-8 

CAS:
978-84-9845-848-0 

ANG:
978-84-9845-856-5 
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La muntanya de
llibres més alta
del món                                       
Rocio Bonilla

En Lluc estava convençut que havia nascut per 
volar. Mirava els avions, intentava fabricar ales 
de tot tipus,... però res semblava funcionar. 

L’origen de l’Espagueti                                       
Sarramia & Espinach

Com és que es diu Espagueti, 
l’Espagueti? L’Horaci i la Sed-
na no ho saben, però el Resh 
sí, i una tarda de mal temps 

aprofita per explicar-ho.

El regal d’aniversari                                       
Sebastià Serra

Avui és l’aniversari d’en Martí. Ell voldria que li 
fessin un bon regal. Tot el que li regalen, però, 
no li acaba d’agradar...

Àlbums
il·lustrats
40 pàg.
29 x 21,5 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució:
1 març

Horaci l’inuit
36 pàgines
28,5 x 21,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 22 febrer
978-84-16587-68-1

Uni, dori, 3
20 pàgines
21 x 19 cm
Rústica
9,00 e / 8,65 e
Distribució: febrer
978-84-9883-883-1

El llibre secret de les 
princeses que també
es tiren pets
Ilan Brenman
Il·lustració: Ionit Zilberman

Quan la Laura es retroba amb el famós Llibre secret de 
les princeses, un allau de records li envaeix el pensa-
ment. Allà hi han les princeses més maques del món i 
els seus secrets!
Alguns ja els hi va contar el pare de petita, però ara po-
drà descobrir tot sola el veritable origen de la maldat 
dels dolents més famosos dels contes infantils
El vols conèixer?

Àlbums
il·lustrats
32 pàg.
24 x 25 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució:
15 febrer

CAS:
978-84-9142-053-8

CAT:
978-84-16844-28-9

CAT:
978-84-16844-23-4

CAS:
978-84-9142-050-7

Les princeses
també es
tiren pets

15,95 e

CAT:
978-84-15095-29-3

Les

aventures

de l’Horaci

l’inuit

et deixaran

glaçat!

Nova
edició

revisada

CAS:
978-84-9845-315-7
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Història de
Catalunya III.
Revolució industrial 
i modernitat
Jaume Sobrequés
Il·lustració: Scaramuix 

Aquest tercer i darrer volum de 
la Història de Catalunya re-

prèn el fil de les vicissituds 
del nostre país després del 
Corpus de Sang al segle XVII.

Els doctors Toc-Toc
Pierre Bailly i Céline Fraipont 

El Petit Pelut està malalt, han d’hospitalitzar-
lo. Els doctors Toc-Toc i les divertides in-
fermeres de l’hospital faran tot el possi-
ble per alliberar el Petit Pelut d’aquest 
virus tan dolent que s’ha instal·lat en el 
seu cos!

La Barrufeta i l’aldea amagada
Peyo 

Gaudeix i aprèn amb el llibre d’activitats 
de la nova pel·lícula dels Barrufets, 
L’aldea amagada. Un llibre per estimu-
lar les habilitats dels petits lectors a 
través de múltiples activitats: resoldre 
laberints, sudokus, buscar les diferèn-

cies, reproduir dibuixos, pintar...

Aprèn a llegir el rellotge
Peyo 

En aquest llibre els Barrufets t’ensenyaran 
a llegir el rellotge en català de manera 
fàcil i divertida per tal que sàpigues 
relacionar-los amb moments determi-
nats del dia: a quina hora hem d’anar a 
dormir, a quina hora comença l’escola, a 
quina hora fem l’esmorzar...

21 x 29,7 cm
Llibre d’activitats
amb adhesius
4,90 e / 4,71 e (aprox.)
Distribució:
22 febrer   
978-84-16587-62-9

32 pàg.
21 x 29,7 cm
Tapa dura
12,90 e / 12,40 e (aprox.)
Distribució:
22 febrer
978-84-16587-67-4

El Petit Pelut, 11    
34 pàg.
20 x 26,5 cm
Tapa dura
9,80 e / 9,42 e
Distribució:
22 febrer   
978-84-16587-57-5

Aprèn

a llegir el

rellotge

amb els

Barrufets!

Una història

que et farà

perdre la

por a estar 

malalt!

Història de Catalunya
64 pàg.
22 x 29,5 cm
Tapa dura
15,00 e / 14,42 e
Distribució:
22 febrer   
978-84-16587-64-3 Història de

Catalunya I:
els orígens
15,95 e
978-84-16587-50-6

La història

del nostre país 

explicada als

més petits!

Llibre 

d’activitats

amb adhesius 

de la nova 

pel·lícula dels 

Barrufets!



20INFANTIL Febrer 2017

El primer udol
del llobató
Laura McGee Kvasnosky
Il·lustració: Kate Harvey McGee
Traducció: Núria Sales i Rovira

Avui és una nit important per al llobató. És el dia en què 
udolarà per primera vegada. El pare llop li ensenyarà 
com ho ha de fer, però les coses no sempre surten com 
un espera.
L’aprenentatge, el fer-se gran, 
l’esponteneïtat, el saber-se diver-
tir, el respecte per la personalitat 
de cadascú i posar-se en el lloc 
de l’altre…tot això i molt més tro-
bareu a El primer udol del llobató.

Animals de paper 

Amb aquest llibre els nens i nenes apren-
dran a fer 14 animals de paper diferents i 

sorprenents amb una descripció pas a 
pas, línies d’orientació per plegar i 

diversos nivells de dificultat per-
què es converteixin en experts 
en l’art de plegar. Crearan gats, 
gossos, cignes, peixos, gra-
notes, ratpenats, papallones... 

Després de fer tots els animals, 
podran muntar el vaixell de paper 

gegant que trobaran al final del llibre, per 
posar-hi tots els animals a dins.

Juga amb la llegenda
de Sant Jordi
Roger Roig i Hugo Prades 

El Patufet, expert coneixedor 
de les tradicions catalanes, 
ha preparat més d’una 
seixantena de jocs i acti-
vitats d’entreteniment al 
voltant de la llegenda de 
Sant Jordi, que explica la 
lluita d’un poble medieval i d’un 
brau cavaller contra la bèstia ferotge. 

Fora de col·lecció
96 pàg.
23 x 22,5 cm
Rústica
15,90 e / 15,28 e
Distribució: 15 febrer
CAT: 978-84-9034-567-2

CAS: 978-84-16012-96-1

El Patufet, 22
24 pàg.
24 x 22 cm
Rústica
5,90 e / 5,67 e
Distribució:
1 març   
978-84-9034-571-9

Simbolet
28 pàg.
26,7 x 22,9 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e

Distribució: març  
978-84-15315-37-7

El llibre de
la jungla

14 models

d’animals i

30 estampats

diferents per ser

un mestre de 

l’origami

Més d’una

seixantena de

jocs i entreteniments 

amb els personatges

de la llegenda

de Sant Jordi

A partir

de 3 anys

fins a 99

20,00 e   
978-84-15315-35-3



UNITAT 
El Patufet i el teu aniversari
16 pàg. 17 x 19 cm. Rústica
4,90 e / 4,71 e
Distribució: 1 febrer

Un llibre regal idoni per donar-lo a les nenes i als nens per al seu aniversari

Disponible

10 noms

nous per a

nois i noies

Els llibres compten amb el personatge del 
Patufet, de la col·lecció del mateix nom que 
està funcionant molt bé entre els més petits.

La tria de noms s’ha basat en els índexs de 
noms més posats als nadons a Catalunya.

ELSA 

MARIONA

CARLOTA 

ÈLIA 

BRUNA 

Expositor 
1118200840001

DÍDAC 

QUIM 

ELOI 

ISAAC 

HÈCTOR 

Mozart
Marià Veloy
Il·lustració: David Maynar 

Aquest llibre descobreix 
als més petits la vida d’un 
gran personatge de la 
música clàssica universal: 
Wolfang Amadeus Mozart. 
Tan sols és un nen quan, 

amb l’ajuda d’un coixí per arribar al teclat, conquereix les principals corts de tot 
Europa. I, malgrat això, tindrà una vida plàcida. Fidel només al seu talent, desafiarà tant les autori-
tats, com els prejudicis del seu temps. Fet que li portarà dificultats. Però els seus esforços es veuran 
recompensats. Obté la llibertat que necessita per crear i compon música que encara avui escoltem.

Els Més Grans per
als Més Petits, 5
32 pàg. 17 x 24 cm
Rústica
6,95 e / 6,63 e
Distribució: 22 febrer
CAT: 978-84-9034-574-0

CAS: 978-84-16918-01-0

www.xarxadellibres.cat

Per molts anys, Elsa!  Per molts anys, Dídac!     

Autors:
Roger Roig i Hugo Prades

La vida

personal i

artística de

Mozart

explicada

als nens 

+ de 15.000

exemplars

venuts


