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POESIA

Reduccions, número 108
Monogràfic dedicat a Feliu Formosa
Monogràfic dedicat al poeta i traductor Feliu Formosa (Sabadell, 1934) amb col·laboracions de Ramon Farrés, Xevi Pujol,
Josep M. Sala-Valldaura i Enric Sòria, entre altres.
L’obra de Feliu Formosa, intelectual i emotiva, posa en dubte algunes de les dicotomies amb què provem de definir la poesia.

Reduccions, 108
160 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 8 març
1166160150005

El bes de la nit
Montse Assens i Anna Rispau
El poemari ens parla d’un tema que forma part de la quotidianitat i de la cosa transcendental alhora, la mort, i tot el que el
concepte comporta: dolor, absència, memòria i oblit.

Bromera Poesia, 120
80 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
15,20 e / 14,62 e
Distribució: 20 març
978-84-9026-716-5

Delta
Carme Cruelles Rosales (Sant Carles de la Ràpita, 1971)

Premi Joan Teixidor de Poesia
de la Ciutat d’Olot
Haikus en línia 2017

Poesia, 211
88 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e
Distribució: 15 març
978-84-8330-936-0

Diaris de Tos(s)a
Enric Navarro (Barcelona, 1968)

Obra guanyadora del Premi de Poesia
Joan Llacuna
Ciutat d’Igualada 2016

Poesia, 212
96 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e (aprox.)
Distribució: 15 març
978-84-8330-935-3

Tècnica mixta
Carlos Terrón (Tarragona, 1973)

41è Premi de Poesia
Vila de Martorell 2016

Poesia, 213
64 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,00 e / 9,62 e (aprox.)
Distribució: 29 març
978-84-8330-938-4

Un pont de versos
Marieke Maerevoet, Salvador Riera,
Rosa Tirado i Laia Fàbregas
Un pont de versos dibuixa un pont virtual entre dos poetes
afectats per la malaltia de Parkinson, la flamenca Marieke Maerevoet i el català Salvador Riera.

Voliac Poesia, 8
158 pàg.
20 x 12 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 1 març
978-84-946347-1-0
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Recursos inhumans
Pierre Lemaitre. Traducció: Albert Pejo
Alain Delambre és un directiu de cinquanta-set anys
desgastat per quatre anys d’atur. Ex Director de recursos humans, accepta petits treballs que el desmoralitzen. A la sensació de fracàs, prompte se li afegeix la
humiliació de cobrar cinc-cents euros al mes. Així que
quan un empresari, finalment accepta considerar la
seva candidatura, Alain Delambre està disposat a tot,
a demanar diners prestats, a desqualificar-se davant de
la seva esposa i les filles, i fins i tot, a participar en
l’última prova de la contractació: un joc de rol amb
ostatges. Es dedica en cos i ànima a aquesta lluiemaitre
Pierre L costat
ta per tal de recuperar la seva dignitat. Si fos
l
e
a
explor
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moral d
im
conscient que el joc està preparat, la seva ràbia
s
é
m
l
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món em tur
seria il·limitada. I, aleshores, el joc de rol podria
i de l’a
convertir-se en el joc de matar.
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L’Eclèctica, 274
360 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 2 març
978-84-9026-733-2

Tres dies i una vida
19,95 E
978-84-9026-687-8

De sang gitana
Dario Fo. Traducció: Enric Salom
La vida de Johann Trollmann s’accelera des que de
petit descobreix la boxa i puja al ring acompanyat dels
valors i la tradició de la seva gent, els gitanos. Suma
victòries, cadascuna més emocionant que l’anterior,
amb el públic, sobretot femení, en èxtasi. Però un gitano no és com els altres alemanys: com pot representar la Gran Alemanya a les Olimpíades de 1928?
Els camins cap a l’èxit aviat es veuen barrats, el clima
polític empitjora i el nazisme ho controla tot, fins i tot
la seva vida i la de la seva família. Tant fa que Johann
sigui el millor: malgrat que l’hagi guanyat al ring, li
negaran el títol de campió dels pesos semipesants.
Així, la seva vida esdevé impossible: primer el divorci,
al qual es veu obligat per salvar la dona i la filla; després
l’esterilització; a continuació la guerra, en què pren
part com a soldat, i, finalment, el camp de concentració, on haurà de fer front a l’últim repte, el més decisiu.
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L’Eclèctica, 269
160 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 8 març
978-84-9026-710-3
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Perifèries
Yolanda Esteve
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Perifèries és un viatge de l’interior
a l’exterior, on es parla de l’amor, de
l’absència, la fugacitat, la memòria i la
cerca. Les Perifèries són enllà dels límits, de les fronteres, allà on tot és més fràgil i intens. L’espai que cal
ocupar i transgredir. Tot i tothom té les seves pròpies
Perifèries per a franquejar.

Premi de poesia Creu Verda de les
Festes de la Serra 2016 de Montblanc

Sinalefa, 41
56 pàg. (aprox.)
14,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
11,50 e / 11,05 e (aprox.)
Distribució: 1 març
978-84-9034-596-2

Coses que passen
Josep Civit i Mateu
Coses que passen és un itinerari, un itinerari reflexiu,
un centímetre més d’aquest extraordinari, inacabable
camí, que ha seguit, segueix i seguirà la humanitat des
que és conscient d’ella mateixa. Un poemari que aboca
als fets i a les seves conseqüències, aboca a les petges
que retenen, àvids, els camins, aboca a tot allò que imparable ens creix en el llevat, amenaçador, del temps.

Sinalefa, 42
56 pàg. (aprox.)
14,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
10,90 e / 10,48 e (aprox.)
Distribució: 8 març
978-84-9034-592-4

Raimon, Ausiàs March i altres clàssics
Josep Palomero
Aquest llibre esdevé una guia molt útil per a fer més
clar el missatge dels poemes cantats per Raimon i, en
definitiva, per a entendre millor tant el llegat dels nostres clàssics com l’obra imprescindible del cantant de
Xàtiva. A més, l’obra inclou tot un seguit de propostes
de comentari de text i recursos didàctics que faciliten
el treball.

Una família normal
Marta Buchaca

Premi de Teatre
Palanca i Roca

Una família normal és una comèdia negra que juga amb la temporalitat. L’obra aborda les relacions familiars, com ens marquen i
com ens imprimeixen el nostre caràcter.

Blaus de llunyania
Carme Romia
La nostàlgia, la lluita contra l’oblit, el sentiment de pèrdua i la sustentació del record són els motius lírics d’aquests versos.

Joies de paper, 4
248 pàg.
13 × 20,5 cm
Rústica
11,95 e / 11,47 e
Distribució: 15 març
978-84-8131-395-6

Bromera Teatre, 63
96 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica
10,49 e / 10,07 e
Distribució: 6 març
978-84-9026-711-0

Poesia, 3
128 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 29 març
978-84-16342-09-9

Encara hi ha papallones al jardí
Emília Illamola Ganduxé
Emília Illamola torna a partir del seu món personal per crear uns
relats que volen buscar la cara vertadera de tot el que hi ha a
la vida.

Narrativa, 5
144 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 29 març
978-84-16342-08-2
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Una dolça cançó
Leïla Slimani
Traducció: Lluís-Antón Baulenas
Myriam decideix tornar a treballar com a advocada,
malgrat la reticència del marit, després d’uns
r
le
anys retirada per cuidar els seus dos nens.
il
r
«Un th
arregat
c
ta
is
La parella comença a cercar mainadera, i
ci
inti m
. Mag n ífi mps»
ió
s
n
te
de
després d’una tria molt exhaustiva, troateix te
or al m
agazine
esfereïd
M
ba Louise, qui conquereix ràpidament
n
ie
Le Paris •
l’estima dels nens i passa a ocupar, a
radical, »
a
«Potent,
d
a
v
poc
a poc, un lloc central a la llar. Però
a
ment tr
perfecta rnal du
el parany de la dependència mútua que
Le Jou
he
Dimanc
es va creant es tancarà de manera tràgica.
Èxit de vendes a França i guanyadora del
Premi Goncourt, l’obra ens planteja temes com
l’amor, l’educació, les relacions de poder o els prejudicis de
classe o culturals a través de la detallada descripció de les
ambigüitats que suren en la complexa relació entre la parella
i el personatge encisador i misteriós de la mainadera.

Premi Goncourt
L’Eclèctica, 273
232 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 8 març
978-84-9026-726-4

La noia del club
Maria Carme Roca
Des de ben jove, la Flora ha volgut ser nadadora. Tot i que la seva
família li fa costat, no ho té gens fàcil. No tenen gaire diners i
ha de compaginar el treball amb l’esport. Els aires nous que
duu la proclamació de la Segona República donen ales al seu
somni i la Flora s’entrena de valent, amb la il·lusió de destacar en la competició. Alhora, entra
Trànsit, 10
en contacte amb un grup de dones
248 pàg.
que aspiren a transformar la realitat
15 × 22,2 cm
des de l’art, la literatura o el periodisme,
Rústica
11,95 e / 11,49 e
com ara Rosa Maria Arquimbau, Irene Polo, Annà
Distribució:
Murià o Mercè Rodoreda.
8 març
Però la realitat és tossuda, i les seves aspiracions
978-84-9026-721-9
xocaran amb les tensions d’una societat convulsa. A poc a poc la Flora es veurà immersa en els
conflictes de la Barcelona dels anys 30, no tan sols
per la seva difícil carrera esportiva, sinó perquè
s’enamorarà d’en Romà, un jove de classe alta que
miraran amb recel els amics de la Flora de tota la
vida, vinculats a grups anarquistes.
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Negre estalzí
Francesca Aliern
Quan un carreter es troba un xiquet d’ulls negres a la vora del camí de carros que el porta a fer
intercanvi de cítrics amb les comarques veïnes de muntanya i li allarga la mà, s’encén una llum per a
l’esperança. L’home decideix fer-se càrrec del noi,
Notes de Color, 82
però la primera reticència la troba a casa amb
272 pàg. (aprox.)
a
la
seua
dona.
En
temps
de
postguerra,
en
r
to
De l’au
15,5 x 23,3 cm
s
e
nd
què la fam, la soledat i la manca d’afectes
superve es
Rústica amb solapes
r
r
e
a les T
18,50 e / 17,79 e (aprox.)
sincers
fan
estralls,
naix
una
amistat
que
e
r
de l’Eb
Distribució: 22 març
aconseguirà perdurar en el temps.
978-84-9034-598-6

Somnis
Jordi Ortiz
Una proposta narrativa original en què es combinen diferents contes que constitueixen un volum divers i alhora
unitari. El protagonista ens relata diferents somnis que
retraten les preocupacions i els anhels d’una persona del
nostre temps. Tot comença de petit, amb un somni que
el marcarà per sempre, perquè el va viure, el va sentir en
la seva pell.

Sóc un mentider
Marc Fargas i Mas

Premi Antoni Bru d’Elx

L’Eclèctica, 271
184 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 22 març
978-84-9026-712-7

Narrativa, 92
160 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e (aprox.)
Distribució: 8 març
978-84-9034-597-9

En aquest recull de contes aleatoris i sense cap lligam
aparent hi trobareu reflexions particulars sobre relacions
entre semblants i entre tercers, de les conductes exemplars anònimes, dels fets a copiar i a oblidar, de les persones i de les que no ho són tant, dels enginyosos
i dels imbècils, de la rialla patètica i de la pena somrient, de les creences amagades i de les oblidades,
d’allò que és desitjat i del que és avorrit, de la vida i del que no ha de néixer, de l’esperançat i del fastiguejat del món, de l’amor i de la mort, del sexe consentit i del censurat i, així, fins a trenta-nou.

Com les soques de les
figueres velles
Tecla Martorell
La Brígida, empesa pel desig de millorar, i la Raimunda,
escapant dels retrets, emigren dels seus respectius llocs
d’origen. Malgrat transitar per diferents camins, estendran lligams que només es poden entendre des de la
complicitat que es genera entre els oprimits que han de
conviure amb l’opressor.

Premi de narrativa
Fra Albert Vidal de les Festes
de la Serra 2016 de Montblanc

Narrativa, 91
288 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,70 e / 17,98 e (aprox.)
Distribució: 1 març
978-84-9034-595-5

Objectiu Fidel. Cuba nua
Manel Joan Arinyó
El protagonista d’Objectiu Fidel té un somni: ha de parlar
urgentment amb Fidel Castro. Sense pensar-ho, se’n va a
Cuba per complir aquesta missió tan transcendental.

Voliac, 34
182 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 1 març
978-84-946347-2-7
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El misteri de la
senyoreta Hargreaves
Frank Baker. Traducció: Dolors Udina
El jove Norman Huntley, fill del llibreter de Cornford, i el seu
amic Henry, mecànic de cotxes, han passat a Irlanda uns dies
de vacances fabulosos. De tornada cap a Anglaterra, decideixen entrar a visitar una església custodiada per un sagristà que té molt poques ganes de rebre forasters. Per guanyarse la seva simpatia, els dos nois s’inventen que coneixen una
gran amiga del bisbe: l’octogenària senyoreta Hargreaves,
la
u
arpista i poeta, i també una viatgera intrèpida que va a
fa
a
n
U
t sobre
tot arreu amb un gos i una cacatua... I resulta que funhilaran
ls de la
els peril
la
ciona, perquè els sagristà els obre la porta. De fet,
n
ció, e
imagina
lor
il
m
la
funciona tan bé que al cap d’uns dies en Norman rep
de
tradició anglesa
una carta de la senyoreta Hargreaves dient que està
novel·la ns ara
fi
d’humor, en
feliç
de fer-li saber que passarà uns dies a Cornford
a
inèdit
i que confia que la vindrà a recollir a l’estació de tren.
català
El cercle de Viena, 61
340 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes i guardes
21,50 e / 20,67 e (aprox.)
Distribució: 22 març
978-84-8330-940-7

El llibre de la senyoreta Buncle
19,95 E
978-84-8330-860-8

La literatura en un tuit
Laura Borràs
Des de la Bíblia a Josep Pla passant per Sòfocles,
Cervantes, Shakespeare o Truman Capote, la història de la literatura està plena
d’obres i escriptors imprescindibles.
s de)
(A lgune (?)
Laura Borràs ens els introdueix en
rs
les millo la
e
uns tuits que condensen, al seu pad
s
obre
ra
u
t
a
r
rer, l’essencia de tots ells.
e
lit
e
d s en
Aquest llibre vol ser una porta
explica
t
un uit
d’entrada a les millors obres de la literatura universal, un convit a llegir-les en
tota la seva extensió i profunditat i alhora
un assaig d’establir un cànon de les literatures
que ens són més properes.

Tapa dura
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 15 març
978-84-15315-40-7
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“Bèsties”
Col·lecció de pòsters
amb un recull de
fragments de les
millors obres de
cada autora i autor.
Cada pòster:
- Format:
Pòster DIN-A1
- Enquadernació:
DIN-A 1 plegat dins
sobre de plàstic.
- Inclou portada.
11,00 e / 9,09 e
Distribució: 29 març

Bèsties 15. Dickinson

Bèsties 16. Woolf

Bèsties 17. Camus

Emily Dickinson
Traducció: Míriam Cano
978-84-7226-881-4

Virginia Woolf
Traducció: Alba Vinyes Lasso
978-84-7226-882-1

Albert Camus
Traducció: Francesc Gelonch
978-84-7226-883-8

Bèsties 18. Català

Bèsties 19. Bachmann

Bèsties 20. Rodoreda

Víctor Català
Selecció: Enric Casasses
978-84-7226-884-5

Ingeborg Bachmann
Traducció: Arnau Pons
978-84-7226-885-2

Mercè Rodoreda
Selecció: Maria Cabrera Callís
978-84-7226-886-9

La infantesa del bruixot
Hermann Hesse. Traducció: Joan Ferrarons
La infantesa del bruixot, inèdit fins ara en català, és un relat meravellós
en què Hermann Hesse narra la seva infantesa. Escrit el 1923, no va poder publicar-lo fins molt més tard, acompanyat de
les il·lustracions fetes per l’artista Peter Weiss.
El Far, 32
Com tants altres llibres de Hesse (Siddhar64 pàg. (aprox.)
Inèd it
12 x 18 cm
ta,
Demian,
Peter
Camenzind...)
és
una
hislà
Rústica amb solapes
en cata
tòria de formació, de to autobiogràfic, però
9,80 e / 9,42 e
aquí no tracta del pas de l’adolescència a
Distribució: 6 març
978-84-15307-68-6
l’edat adulta sinó que es centra en la infància.
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La música i nosaltres
Una mirada als anys de la Transició
Vicenç Pagès Jordà
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Lluny de la malenconia, La música i nosaltres restitueix el que significava escoltar música durant els anys de la Transició. La
radiofórmula, la moda retro i les farinetes nostàlgiques
tendeixen a tergiversar aquella sensació.

Antígona. Electra
Sòfocles. Traducció: Carles Riba
El 1920, un jove Carles Riba va publicar dues tragèdies de Sòfocles en una traducció que representava un salt de gegant en la
història de les versions catalanes de drames grecs.

Quaderns de la
Font del Cargol, 4
72 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,53 e
Distribució: 29 març
978-84-9034-599-3

Biblioteca Històrica de
la Traducció Catalana, 2
205 pàg. 21 x 15 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 25 març
978-84-7226-813-5
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Catalunya en negre
150 anys de crims i criminals
Mercè Balda
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Prepareu-vos per a reviure fets horripilants, visitar
escenaris de crims, conèixer víctimes i botxins, entrar en cel·les miserables, assistir a judicis tumultuosos i conèixer el desenllaç d’unes històries escrites
amb la sang d’aquesta terra. Anem de l’Alt Urgell a la Ribera del Ebre, de l’Anoia a la Conca de Barberà, tot passant
pel Vallès Occidental, el Segrià i el Solsonès, a més de Barcelona i la
seva rodalia, perquè el crim no admet límits ni demarcacions comarcals.
Esteu disposats a esgarrifar-vos amb nosaltres?

Orígens, 23
224 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes

18,00 e / 17,31 e
Distribució: 8 març
978-84-7246-158-1

Barcelona, ciència i coneixement
Personatges, esdeveniments, institucions,
establiments i museus
Miquel Carandell Baruzzi
Amb
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En aquest llibre presentem Barcelona des d’un punt de vista
no tractat fins ara: el de la ciència i el coneixement. Recollim
els fets científics més rellevants esdevinguts a la ciutat relacionats amb la salut i la medicina, l’estudi de la natura,
els esforços dels científics barcelonins per assimilar les lleis
de la física i la química, i el paper de la ciència en el desenvolupament de les xarxes de comunicació, la producció i
distribució d’energia.

Orígens, 24
224 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes

18,00 e / 17,31 e
Distribució: 15 març
978-84-7246-159-8

Encara no és tard
Claus per a entendre i aturar el canvi climàtic
Andreu Escrivà

Premi Europeu de
Divulgació Científica Estudi General

El canvi climàtic és el major problema ambiental del
segle XXI, però... sabem el que això implica realment?
Prendre consciència del que suposa és posar en
qüestió allò que sabem i pensem. És parlar de canvi
i d’incertesa. Aquesta obra parteix de la preocupació
evident pel que significa l’escalfament global, però
també del fet que el coneixement que en tenim és
fragmentari, parcial i sovint incorrecte.

Sense Fronteres, 40
248 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 15 març
978-84-9026-731-8
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Piketty essencial
La síntesi d’El capital al segle XXI, el llibre
més decisiu per entendre l’economia actual
Jesper Roine. Traducció: Àlex Gombau
El llibre més important per entendre l’economia al segle XXI
50.000
per fi a l’abast de tothom.
s
r
exempla
a
El capital en el segle XXI de
s
venut
i
ia
c
Thomas Piketty ha estat aclaSuè
a
30.000
mat com un dels treballs més
Noruega
importants sobre el funcionament de l’economia mundial i es
va convertir en un gran èxit de vendes amb més de 1,5 milions de còpies venudes des de
la seva aparició. Però les 700 pàgines d’aquest estudi
poden haver causat que més d’una de les seves idees
ens hagi passat per alt.

Tot està connectat
Històries increibles per a
ments lliures
Anna-Priscila Magriñà

El Fil d’Ariadna, 98
200 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
13,95 e / 13,41 e
Distribució: 27 març
978-84-15307-69-3

Inspira, 63
336 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 22 març
978-84-15307-35-8

D’on ve l’expressió «síndrome
d’Estocolm»? I «carpe diem»?
Per què parlem de «prínceps blaus» i de «premsa
rosa»? En el nostre dia a dia
utilitzem constantment referències i expressions que
defineixen el nostre marc cultural. Anna-Priscila Magriñà ha
buscat l’explicació a aquests dubtes, però cada resposta li ha
obert nous interrogants i nous lligams, que l’han portat a noves
preguntes. Anant a l’arrel de les coses, desmuntant llegendes i teories, Tot està
connectat viatja vincle en vincle fins a tancar un cercle perfecte que és, també, una
volta sencera al nostre món i la nostra cultura.
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Meditació zen
L’art de simplement ser
Lluís Salas

s
Les clau
iar-se i
ic
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r
e
p
dir en la
aprofun de la
c
pràcti a zen
ió
meditac

La meditació zen és una pràctica que ens
fa connectar amb el nostre ésser interior
a través d’un mètode que ha estat provat,
experimentat i refinat durant segles.
El mestre zen Lluís Nansen Salas (Barcelona, 1965), amb més de
vint-i-cinc anys de pràctica, ens explica com iniciar-nos en la meditació asseguda, el zazen, i amb un llenguatge clar i directe, ens
detalla el com, el què i el perquè d’aquest mètode.

Helios, 36
160 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 22 març
978-84-8330-941-4
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Sota les bombes
Els atacs aeris a Catalunya
durant la Guerra Civil
David Íñiguez i David Gesalí
Els atacs aeris il·lustrats
e
d
e
en detall.
r
b
li
L
molt
ió
c
a
lg
Des de finals de 1936 i
u
div
ent
visualm s
u
ti
c
a
fins el febrer de 1939
atr
cion
il·lustra
it
per les
Catalunya va viure
èd
erial in
i el mat acta
un
setge aeri provotr
que
cat per un enemic que
per primer cop no faria
distincions entre el front de
guerra i la rereguarda. Sota les bombes explica la situació política local i internacional,
els avenços tècnics, les tàctiques militars i
les estratègies que es van dur a terme per
entendre els atacs aeris que es van patir en
tot el territori. Es recullen dades inèdites,
documents localitzats en arxius locals i també internacionals (Itàlia i Rússia).
Fora de col·lecció
120 pàg. 24 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
23,90 e / 22,98 e
Distribució: 15 març

La Barcelona de Cerdà

978-84-15307-35-8

23,90 E 978-84-16139-84-2

Cura’t des de dins
Una investigació del poder
curatiu de la ment sobre
el cos

Inspira, 64
432 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e
Distribució: 15 març
978-84-15307-58-7

Jo Marchant
Traducció: Àlex Gombau
Poden els nostres pensaments, creences i
emocions influir en la nostra salut física?
Alguna vegada heu sentit una onada
d’adrenalina després d’evitar per poc un accident? Heu salivat en veure (o imaginar) una llimona groga? Us heu excitat només d’escoltar
la veu de la vostra parella? Si és així, aleshores
ja heu experimentat com la vostra
ment domina el vostre cos.
e
Llibre d
ra
l’any pe st,
A Des de dins, Jo Marchant
rk Po
New Yo
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im
T
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The Sun Magazine
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rk
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medicina.

Tot és al teu cap
19,90 E
978-84-16139-90-3
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El otro Bigas Luna
La seducción de lo tangible
Raquel Medina. Pròleg: Carles Sans
En una aproximación sorprendente a
todas las facetas artísticas que cultivó el famoso cineasta (performance,
fotografía, instalaciones, dibujo, pintura…), El otro Bigas Luna nos ofrece
un conjunto que resulta imprescindible para entender la verdadera dimensión creativa de este reconocido
director, fallecido en el 2013.

Joan Curieses
Escultor
Antonio Salcedo Miliani

’un
L’obra d stes
arti
dels pocs nya
lu
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La publi
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x
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urante
á
r
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que itin y el 2018
el 2017

Arte, 3
128 pàg. (aprox.)
20 x 24 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
Distribució: 1 març
978-84-945613-5-1

Tamarit, 37
160 pàg.
23 x 30 cm
Tapa dura amb
sobrecoberta
49,90 e / 47,98 e
Distribució: 29 març
978-84-8330-934-6

La producció de Joan Curieses, capellà
i escultor, és present en diverses esglésies del nostre país, i destaca per una gran
varietat de materials —fusta, ferro, fang, cuir...—, de temàtiques i de suports. El resultat és una obra que
juga amb els volums i les textures, i mostra una gran expressivitat.

Testimonio de un niño
en busca de la libertad
Jorge Rosell Grau. Pròleg: Plàcid Garcia-Planas
Internado a los nueve años en una colonia infantil de La Garriga, Jorge Rosell (Barcelona, 1931) tuvo que decidir por
sí mismo y a toda prisa si se unía a un convoy de niños que
partía hacia Francia para huir de la guerra o se quedaba
esperando a que alguien viniera a recogerlo. Decidió irse.

La veritable pàtria
Records de Sant Llorenç d’Hortons (1952-1961)
Josep M. Calaf
Amb la idea d’escriure per als néts un recull de les seves
vivències infantils a Sant Llorenç d’Hortons, Josep M. Calaf
va començar a aplegar records. En ordenar-los, però, va
adonar-se que podia construir unes memòries col·lectives.

Rozada (1859-1938)
Fotògraf - Escenògraf - Periodista

Obra ganadora del
Premio Romà Planas i Miró
de Memorias Populares 2016
Memoria, 21
176 pàg. (aprox.)
16 x 24 cm
Rústica amb solapes
12,45 e / 11,97 e
Distribució: 29 març
978-84-9456-137-5

41è Premi de Narrativa
de la Vila de Martorell 2016
Vides Singulars, 13
192 pàg. (aprox.)
16 x 24 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
Distribució: 29 març
978-84-8330-933-9

Publicacions
Museu de Valls
72 pàg. (aprox.)
23 x 27 cm. Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 1 març
978-84-9034-601-3

Aquest llibre posa en valor l’obra del fotògraf, escenògraf i periodista Ramon Rozada, que va tenir
estudi a Valls (1892-1915) i a Santa Coloma de Queralt, a on va morir (1915-1938). La publicació recull l’estudi biogràfic del fotògraf fet per l’estudiós
de la fotografia Jep Martí, i la reproducció d’una setantena d’imatges realitzades entre 1890 i 1938.
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Interès d’Estat
Albert Pont
Alemanya representa el 16% de la població i el 20% del
PIB de la UE. Catalunya representa el 16% de la població
i el 19% del PIB d’Espanya. Així doncs, el pes de Catalunya sobre el conjunt d’Espanya és equiparable al pes
d’Alemanya sobre el conjunt d’Europa. Però es poden
comparar la capacitat d’influència de Catalunya a Espanya amb la d’Alemanya sobre el conjunt de la Unió?
La resposta és obvia, i les motivacions, també. Cal, però,
que tots els catalans tinguem molt clar que res no canviarà en el futur. Que les elits espanyoles continuaran tirant endavant despropòsits de proporcions majúscules
amb els diners de tots, mentre ignoren necessitats de
primer ordre. I, si no us ho creieu, pregunteu-vos per què
l’Estat està planificant la terminal de contenidors marítims més important del sud d’Europa precisament a...
Ciudad Real.
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Carta blanca
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 29 març
978-84-8330-942-1

Delenda
est
Hispania
22,90 E
978-84-8330-702-1

Fot-li al procés
Bru de Sala, Julià de Jòdar i Miquel de Palol
Després de Fot-li, que som catalans!
i Fot-li més que encara som catalans!, aquest Fot-li al procés
o
Som-hi
és la culminació d’un recorrei,
-h
m
no so
gut en què l’estripada i sàtiel
s
é
t
s
e
aqu
ra s’uneixen per vacunar-nos
.
..
dilema
contra el desànim i el dubte.
El nou volum recull els textos
de tres autors que un dia van decidir mirar i escoltar el que passava
a la nostra realitat política per a continuació no callar
res. És per això que Fot-li al procés ha de ser llegit
com una provocació lúcida per despertar-nos de la incertesa i la indiferència.

Adiós a la soberanía política
Los tratados de nueva generación (TTP, TTIP, CETA, TISA…)
y qué significan para nosotros
Josep Burgaya
En los ochenta, con la globalización económica, se desregularon las
economías y se criticó el intervencionismo estatal. El resultado fue más
desigualdad y más pobreza. Ahora se pretende dar una vuelta de tuerca
más a la liberalización económica: ya no se trata de disminuir las «interferencias» estatales, sino dinamitarlas mediante los tratados de nueva
generación, para que el Estado deje de actuar como resistencia y se
ponga, únicamente, al servicio de las élites globales.

Fora de col·lecció
288 pàg. (aprox.)
14 x 21cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 22 març
978-84-8330-937-7

Carta Blanca, 7
240 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 22 març
978-84-945613-6-8
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La Costa Brava
Àlbum guia. 1925

Inclou
la versió
a,
fra nces
i
a nglesa
ola
espa ny
tos
dels tex
actuals

Diversos autors

L’any 1925 l’Ateneu Empordanès editava
La Costa Brava. Àlbum-guia, una de les primeres que
es van publicar sobre el litoral de la regió de Girona.
N’hem recuperat l’edició original i hi hem afegit textos d’autors contemporanis que, com els seus predecessors, estan relacionats amb cadascuna de les
ciutats i de les viles de la Costa Brava.

Explora Nova York
Les millors rutes per la ciutat
Inclou 18 rutes molt fàcils de seguir,
que permeten descobrir els millors
racons de la ciutat: gratacels imponents, col·leccions d’art de primera
categoria, barris històrics i altres
d’allò més moderns, i molt més.
Inclouen
pleta
una com
fia de
a
r
g
carto
t
ta
la ciu

Unitat:
156 pàg.
11,5 x 19,5 cm

Rústica amb solapes
12,75 e / 12,26 e
Distribució: 22 març

Explora Roma
Les millors rutes per la ciutat
Inclou 17 rutes molt fàcils de seguir per la capital italiana, que permeten descobrir els millors racons
de la ciutat: monuments antics,
palaus renaixentistes, els Museus
Vaticans i molt més.

Guies Insight, 4
978-84-9034-590-0

Expositor
1118200700008
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Explora Londres
12,75 e
978-84-9034-385-2

Guies Insight, 3
978-84-9034-591-7

Explora París
12,75 e
978-84-9034-384-5

GR 11 – Senda Pirenaica
Del Cabo Higer al Cap de Creus

La Talaia Clàssics, 4
364 pàg.
20 x 20 cm
Rústica
23’05 e / 22,60 e
Distribució: 22 març
978-84-945041-4-3

Carpeta
con 21
mapas

Esta cartografía completa del GR 11 se compone de 21 mapas topográficos a escala 1:50.000,
que incluyen las 42 etapas del GR 11, des del Atlántico hasta la Mediterránea, con la ficha técnica de cada tramo, considerando los dos posibles sentidos de la travesía, y
con perfiles parciales de cada etapa.

Santa Maria de Sarral.
L’església i la vila
Antoni M. Marsal i Bonet
L’obra més ambiciosa sobre Sarral i l’església de Santa Maria.

Fuera de colección
14 x 21 cm
Caja de cartón
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 8 març
978-84-16918-04-1

GR11

25,00 E
978-84-1545-636-0

El Bagul, 15
288 pàg. (aprox.)
24 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
22,00 e / 21,15 e (aprox.)
Distribució: 15 març
978-84-9034-588-7

NO FICCIÓ

Març 2017

15

Cuina on road (provisional)
Els plats i els productes d’El Suplement
de Catalunya Ràdio
Pep Nogué i Francesc Murgadas

ció a
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ment,
El Suple Ràd io,
y
n
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er
de Cata
gut cuin
del cone ogué
Pep N

Una de les grans passions de Pep Nogué és viatjar per tot Catalunya a la recerca de receptes noves i delicioses i productes de qualitat, com fa en El Suplement on road. Aquest llibre, fill del programa, reuneix una miscel·lània de 55 receptes i productes de zones
determinades de Catalunya. Cadascuna de les receptes inclou un
text narratiu de Francesc Murgadas, en què divaga lúdicament
sobre el producte en qüestió, i també una cita de personatges de
renom relacionada amb el mateix producte. Hi ha receptes del safrà de la Conca, de l’arròs de Pals, de la poma Golden de Girona,
de l’ostradel Delta o dels cigrons de Prats de Rei. Algunes de les
receptes són dels cuiners que han aparegut al programa.

Sensacions, 5
176 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,26 e (aprox.)
978-84-9034-602-0

Arrossos
Orígens, curiositats i receptes
Quim Marquès
s,
On va néixer l’arròs? Quina vinculació
Marquè
De Quim
r
e
in
u
ut c
té amb Alexandre el Gran? Quan va
reconeg
ta
s
li
ia
c
e
esp
arribar al Mediterrani i quina evolucatalà i
la
i
ossos
dels arr
,
ció ha tingut a la nostra terra? Quan
arinera
m
a
cuin
l
e
va aterrar al continent americà? Com
d
r
directo
uet
l’han fet servir diverses civilitzacions?
ant Suq
s
e
r taur
ll
a
ir
Quines varietats hi ha? Quin bagatge
de l’Alm
social, cultural i culinari posseeix? En
aquest llibre, tota una bíblia dels arrossos,
s’hi troben les respostes, així com una quarantena de receptes que es fan a Catalunya, algunes cedides per grans xefs de renom com Carme Ruscalleda,
amb un petit homenatge a la paella valenciana.
Sensacions, 4
144 pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
18,50 e / 17,79 e
(aprox.)
Distribució: 15 març

CAT:
978-84-9034-572-6

CAS:
978-84-16918-00-3
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Ralet, ralet
El món dels 0 als 3 anys. Aprenent a educar
Núria Saló i Jubany
Imagina’t que ets un astronauta a qui han enviat a un planeta
nou del qual ho desconeix tot: la gravetat, la temperatura,
la llum, la composició de l’aire... A més, disposes d’un vestit
sense instruccions i, pel que sembla, amb vida pròpia i no
el pots dominar, més aviat sembla que et domina ell a tu.
Segurament un infant quan neix té unes sensacions molt semblants. Acaba de sortir d’una nau on tot funcionava sol. I ara no
sap com s’ha de moure, ni què ha de fer.
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u infa
s com
e
in
g
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n
u
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r
r
quan a
al món?

Busca-raons, 2
100 pàg. (aprox.)
12 x 17 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 22 març
978-84-945041-5-0

Me’n vaig a viure sol
Manual de supervivència per a fills que s’emancipen
Anna Castellví, Rosa fauró i Anna Miró
Si te’n vols anar a viure sol, i no saps com
has de canviar una bombeta, planxarte una camisa, netejar el quarto de
bany, organitzar-te les despeses, cuinar una fideuà o organitzar la farmaciola de casa, aquest és el teu llibre.

Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: març
978-84-15315-41-4
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Poemanía
Anna Ballester

Guía
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Desde pequeños, los niños disfrutan de
la musicalidad, del ritmo y del juego de
las palabras. ¿Por qué, después, no leen
poesía? El objetivo de Poemanía es proporcionar recursos
para incitar a padres, madres y docentes a redescubrir el
placer de leer y escribir textos poéticos.

Didácticas, 1
128 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 15 març
978-84-9142-056-9

L’arquitectura de la ficció
Claus per a escriure narrativa
Vicent Usó
L’escriptura no és la simple manifestació natural del talent,
sinó el resultat d’una operació que té un important component tècnic. Aquesta rigorosa obra dóna resposta als dubtes, les inquietuds i els anhels dels aprenents d’escriptors.

La vida secreta de la oración
Francesc Torralba

Un libro
para
s
e
cr yente
o
n
y
s
creyente

«La oración, sin transformación interior
y exterior, es pura palabrería.»
Francesc Torralba se despoja de todos los
condicionantes superfluos mientras se sumerge en su vida como «persona que ora» e intenta encontrar
el sentido final de la oración y de nuestro diálogo con Dios.

Textures, 27
384 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 22 març
978-84-9026-719-6

Cuadrilátero de Libros, 28. 176 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm. Rústica amb solapes.
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 15 març
CAS:		
CAT:
978-84-16918-05-8
978-84-15307-56-3
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RCD Espanyol. Història d’un sentiment
Hèctor Oliva
Si quan veus passar un cotxe amb
Per fi,
l’escut del periquito et gires per veude la
el llibre
de
re la cara que fa el conductor, no ho
història
ol!
y
n
dubtis: aquest llibre va dirigit a tu!
l’Espa
Saps que un parell de vegades vam estar a punt de guanyar la Lliga? Què tenim
en comú amb l’Arsenal i el Benfica? Qui és el
màxim golejador de la història perica, Marañón o Tamudo?
Saps que molt abans del Tamudazo li vam donar en safata una Lliga al Barcelona… i no ho va aprofitar? Saps que
l’Espanyol va organitzar el primer partit de futbol femení
que es va disputar a Espanya?

Base Històrica
168 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 29 març
978-84-16587-69-8

Minut 111
Jordi Cotrina
Les
més
t
ima ges
u
c lars
especta ers
rr
a
dels d
ys!
n
a
25

Prenent com a punt de partida la
imatge del gol de Ronald Koeman
a Wembley l’any 1992, Jordi Cotrina ens proposa el viatge fotogràfic
més complet i màgic dels darrers
25 anys.

Base Imatges
176 pàg. 34,5 x 24,5 cm
Tapa dura, gran format
59,80 e / 57,50 e (aprox.)
Distribució: 29 març
978-84-16587-73-5

Herois del FC Barcelona
Jordi Finestres i Enric Boix
Obriu el llibre i passegeu-vos pel camp del
Barça. Des de la porteria fins a l’àrea rival. Podeu pujar per les bandes o pel mig. Remenar
la pilota al centre del camp o sortir amb pilota
controlada des del darrere. I, és clar, xutar i rematar a gol. I aleshores sentireu com l’estadi
esclata de joia i passió.
De Gamper a Messi, el FC Barcelona ha forjat la seva història amb els millors futbolistes
de totes les èpoques. Noms inoblidables que,
en gairebé 120 anys, han construït la dimensió
llegendària d’un club. D’un club que, ho sap
tothom, és més que un club.

Fora col·lecció
98 pàg.
28 x 37,7 cm
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 29 març
978-84-15315-36-0
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Els reptes del Papa Francesc
Moviments de renovació en l’Església Catòlica actual
Teresa Forcades
L’any 2013 l’elecció del Papa Francesc va obrir un
període grans expectatives, en què molts cristians
confiaven que s’afrontarien alguns dels grans reptes que l’Església Catòlica té al davant, derivats tant
de la tensió entre espiritualitat i institució (és a dir,
sobre quina mena d’institució ha de ser l’Església),
com de la confrontació entre doctrina i estil de vida.

Cartablanca, 39
160 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 29 març
978-84-8330-939-1

La seva vida és la meva
Arximandrita Sofroni
Curador i traductor: P. Oriol Divi
Aquest llibre gira al voltant de l’ésser diví i l’ésser humà. Es
tracta d’una crida al «goig de saber el camí» i un acostament a
la claror de les diverses formes de pregària.

El Gra de Blat, 232
208 pàg.
11 x 18 cm
Rústica
17,50 e / 16,83 e
Distribució: 15 març
978-84-9883-874-9

Església i comunitats en el món bíblic i postbíblic
Armand Puig (curador)
El conjunt dels treballs d’aquest llibre pretén resseguir el tema
de la comunitat, l’assemblea, el poble de Déu, en el marc de
comprensió d’Israel i en el marc de comprensió de l’Església
cristiana.

Scripta Bíblica, 16
400 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 15 març
978-84-9883-894-7

Arconovaldo Bonacorsi, el “conde Rossi”
Mallorca, agost-desembre 1936.
Màlaga, gener-febrer 1937
Josep Massot i Muntaner
Estudi sobre la figura d’Arconovaldo Bonacorsi,
més conegut com «general comte Aldo Rossi».

oració
Com mem ersari
a n iv
è
0
8
el
d
i de la
de l’i n ic vil
ci
g uer ra
ola
espa ny

Biblioteca
Serra d’Or, 495
352 pàg. 13,5x19,5 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 15 març
978-84-9883-891-6

Sis poesies d’Eulària Anzizu (1868-1916)
Musicades per:
Gaietà Casadevall, Robert Goberna, Isabel Güell i
Josep Masvidal
Jordi Rifé i Santaló

Scripta et
Documenta, 107
96 pàg. 15,5 x 23,5 cm
Rústica
13,70 e / 13,17 e
Distribució: 15 març
978-84-9883-895-4

Lo jardiner hortolà i florista (1852)
Pares Caputxins de Catalunya
Manual d’horticultura i de jardineria breu i pràctic de la segona
meitat del segle XIX amb referències a les hortalisses, les herbes remeieres i les flors que es conreaven a Catalunya.

Scripta, 8
176 pàg.
13,5 x 22,5 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 6 març
978-84-9883-865-7
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El modernisme perdut.
Barcelona: Sants, les Corts
i Pedralbes
Raquel Lacuesta i Xavier González
Barcelona és famosa arreu del món per la seva arquitectura modernista, però allò que no és tan conegut és que moltes construccions modernistes han anat desapareixent.
Recuperem la memòria d’aquests elements destruïts, alguns
d’ells obres mestres d’un moment cultural irrepetible.
Base Imatges
248 pàg. 24 x 27,5 cm
Tapa dura
28,90 e / 27,79 e (aprox.)
Distribució: 29 març
978-84-16587-70-4
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El modernisme perdut
L’Eixample de Barcelona
29,80 E 978-84-16166-25-1

La Revolució Russa i Catalunya
Josep Puigsech
L’autor analitza l’impacte de la Revolució d’Octubre a Catalunya, en una cronologia compresa entre 1917 i 1939.
La Revolució Russa de l’octubre de 1917 va tenir un impacte immediat a Catalunya. La societat catalana s’hi va posicionar. La
gran majoria hi era contrària, però hi va haver qui va adoptar una
nova ideologia, el comunisme. I la qüestió nacional també es va
posar sobre la taula. Així, els anys vint i trenta del segle passat
varen abundar els viatges de catalans cap a la Rússia soviètica
i, posteriorment, la URSS. Polítics, intel·lectuals... el ventall fou
molt gran i significatiu d’una relació que va marcar la història del
nostre país.

Flora del Mediterrani
Ingrid Schönfelder i Peter Schönfelder
La flora del Mediterrani presenta una enorme
ció
varietat d’espècies. Aquest llibre en recull al
Descrip
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gueres més comuns i interessants de la zona,
fo
il·lustrats a través de més de 870 fotografies.
En tots els apartats s’hi afegeix la descripció de la
planta específica, emfatitzant les seves característiques particulars, els llocs on es poden trobar i la informació sobre espècies
similars. També inclou un minimapa de distribució de cada tipus
de flora.
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Referències
256 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
21,5 e / 20,67 e
Distribució: 8 març
978-84-9766-589-6

Fora de col·lecció
320 pàg. 11 x 18 cm
Rústica amb solapes
24,95 e / 23,99 e (aprox.)
Distribució: 15 març
CAT: 978-84-9034-593-1

CAS: 978-84-16918-03-4
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Patufet, on ets? per la història
de Catalunya
Nova
Roger Roig i Hugo Prades
El Patufet, expert en
descobrir les tradicions
catalanes als infants, s’ha
amagat ara en diferents
episodis de la història de
Catalunya. Confós entre
la gentada, l’hauran de
trobar a les coves de la
prehistòria, a la Tarraco
romana, durant la guerra
del Francès a Montserrat,
en l’esclat del modernisme o a la Barcelona olímpica. Però, alerta!, perquè
el Patufet no va mai sol.
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Els Àlbums del
Patufet, 4
24 pàg. 24 x 31 cm
Tapa dura
12,50 e / 12,02 e (aprox.)
Distribució: 15 març
978-84-9034-594-8

Patufet, on ets?
13,50 E
978-84-9034-310-4

Com ser un pirata
Ton Lloret Ortínez i Martí Garrancho Rico
Qui no ha somniat alguna vegada
Els Meus Manuals, 3
en ser un pirata? Però realment
24 pàg.
qui eren els pirates? Quin tipus
12 x 22 cm
Rústica
hi ha? En aquest llibre
5,90 e / 5,67 e (aprox.)
s’explica qui són els
Distribució: 8 març
pirates i s’ensenya
ue
978-84-9034-589-4
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vertir-s’hi. Podran anar mar enllà a viure un munt d’aventures, es
saber so s
te
a
els pir
posaran un garfi i es taparan l’ull, sabran com amagar el seu tresor
i com construir un vaixell a la seva habitació.

En Màrius, l’Helena i la clau del castell
Una aventura medieval a Burriac
Mercè Pujadas Cid. Il·lustració: Teo Perea
En Màrius i l’Helena han de retrocedir molts segles fins a
arribar a la Cabrera medieval i aconseguir la clau del castell de Burriac. Només un home els pot ajudar, en Demetriu.

Biblioteca Ilturo, 2
24 pàg.
24 x 34 cm
Tapa dura
9,95 e / 9,57 e (aprox.)
Distribució: 8 març
978-84-9034-600-6

El secret de l’Englantina
Peyo
Una noia amb la mateixa força que en Benet? Increïble!
En Benet Tallaferro no s’ho hauria imaginat mai, però
lluny de Vallrodona coneixerà una noia amb el mateix secret que ell. Quina història s’amaga darrere l’Englantina?

Benet Tallaferro, 11
48 pàg.
22 x 29,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: març
978-84-16587-71-1
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L’ocarina blava
Mario Satz. Il·lustració: Zuzanna Celej
Baba Ganush, un noi de Casablanca, té un dit màgic de colors capaç d’obrar prodigis. El seu avariciós oncle, Abu Kabir, mogut per
l’enveja i la gelosia el perseguirà per mar i terra per prendre-li el
tresor. Baba haurà de fugir només armat amb una bella bicicleta i
una ocarina tallada en lapislàtzuli. Recorrerà tot Àfrica fins arribar
a un poblat pigmeu on descobrirà una profecia per complir i la
importància del llegat generacional.

Foc al cor
Maria Carme Roca
L’Òscar n’està fart de perdre hores de la seva vida esperant
l’autobús que el durà a la l’escola, “la presó”, com en diu ell. El
pare ja l’hi va dir: “Si suspens, et canviaré d’escola.” I va complir la
seva paraula: “El papà és un carca que no entén res de res”. I cada
dia, mentre espera l’autobús veu un noi gitano que neteja els parabrises dels cotxes en un semàfor. L’atrau la llibertat que sembla
tenir el noi, però no s’imagina com canviarà la seva vida el dia que
es coneixen i que fan amistat.

El millor dia de la meva vida
Raimon Portell
La mare solament té paciència per un dia normal. I avui la mare
ha arribat a casa com si tot li pesés, ha deixat anar tot l’aire que
duia a dins, i s’ha quedat escarxofada. I aleshores m’ha mirat i ha
dit allò de “vés, seu i ho expliques per escrit”. I és que la mare en
sap molt. Per això li faig cas, és clar! He vingut, m’he assegut i ho
explico tot per escrit.

Vampirs, friquis i
tacons d’agulla
Lluís Miret
La família Carranza descobreix que pateix una maledicció centenària per la qual la filla major de cada generació mor en estranyes circumstàncies. Gràcies a la investigació del pare dels Carranza, sabran que són víctimes de l’atac d’un vampir que els ha jurat
venjança eterna.
Finalista del Premi Fundació Bancaixa de literatura juvenil
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Petites Joies per a
Grans Lectors
256 pàg. 12 x 17 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 8 març
CAT: 978-84-945843-2-9

CAS: 978-84-945842-1-3

L’Isard,11
126 pàg.
13 x 20,5 cm
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
15 març
978-84-16844-27-2

La Formiga, 79
sèrie groga
128 pàg.
13 x 20,5 cm
8,75 e / 8,41 e
Distribució: 15 març
978-84-16844-25-8

Espurna, 123
160 pàg.
13 × 20,5 cm
Rústica
9,50 e / 9,13 e
Distribució:
29 març
978-84-9026-607-6
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Plouen poemes!
Vanesa Amat, Maria Carme Bernal i Isabel Muntañá
Plouen poemes! I les gotes de
poesia omplen l’infant de parauTex tos
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5 a 8 an
tres infants i amb els adults del seu entorn.

Contes
128 pàg.
16,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 22 març
978-84-9766-591-9

Dos bessons: Geni i Al. Una nova col·lecció: GENIAL!
Contes esbojarrats, divertits i tendres. Amb moltes expressions vives, rimes i jocs de paraules. Els bessons Geni i Al
en són els protagonistes. Amb un munt de preguntes esbojarrades i també de serioses per saber si ho has entès tot.
I al final, la solució.

Quatre ulls
sense ulleres

Plou a bots
i barrals

Com tres i
dos fan cinc

Mercè Ubach i Maria Palet

Mercè Ubach i Maria Palet

Mercè Ubach i Maria Palet

Genial, 1
978-84-9883-886-2

Genial, 2
978-84-9883-887-9

Genial, 3
978-84-9883-888-6

Col·lecció Genial
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gènere
:
infantil
el conte
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lingüís

Unitat:
40 pàg.
22 x 17 cm

Rústica
9,90 e / 9,52 e
Distribució: març

Los cuentos entre bambalinas
Gilles Bachelet
Este álbum nos enseña todos los pasos de la “cadena del libro”, pues vemos a los personajes pasar por
el casting, la contratación, el vestuario, la sala de maquillaje, el gabinete de cirugía estética, las duchas…
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Trampantojo
48 pàg.
18 x 18 cm. Cartonè
14,96 E / 14,38 E
Distribució: 8 març
978-84-16817-11-5
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Descobreixo la ciutat
Jerôme Pelissier i Carine Hinder
Quantes coses hi ha per descobrir en
una ciutat! Aixeca les solapes de cada
pàgina i descobreix una divertida escena i aprèn noves paraules.
Llibres
mu lar
per esti
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u
l’en riq
d e no u
lari
vocabu

Descobreixo la roba
Jerôme Pelissier i Carine Hinder

23

Llibres de cartó
10 pàg. 20,5 x 20,5 cm. Cartoné
9,95 e / 9,57 e Distribució: 8 març
CAT:
CAS:
978-84-16844-00-5
978-84-9845-890-9

Llibres de cartó
10 pàg. 20,5 x 20,5 cm. Cartoné
9,95 e / 9,57 e Distribució: 8 març
CAT:
CAS:
978-84-16844-02-9
978-84-9845-902-9

Quan em vesteixo quantes coses per
descobrir! Aixeca les solapes de cada
pàgina i descobreix una divertida escena i aprèn noves paraules.

La volta al món en
80 dies
Jules Verne
Adaptació: Jesús Cortés
Phileas Fogg aposta que pot fer la
volta al món en només 80 dies i, per
a demostrar-ho, emprèn el viatge amb
el seu majordom.

El geperut de
Notre-Dame
Víctor Hugo
Adaptació: Enric Lluch
Quasimodo viu al campanar de la catedral de Notre Dame, amagat de la
gent a causa del seu aspecte deforme.

Un castell de bestioles
Gemma Armengol i Òscar Julve
Avui al jardí hi ha una gran xerinola. Les
bestioles es preparen per marxar amb autobús cap al parc d’atraccions. En arribar,
les puces Josefina i Guillermina es passen
el matí barallant-se per qualsevol cosa.

El Lleó, 9
24 pàg. 20 x 21 cm
Rústica
6,50 e / 6,25 e
Distribució: 8 març

CAT:
978-84-15975-97-7

CAS:
978-84-9845-849-7

ANG:
978-84-9845-857-2

El Lleó, 10
24 pàg. 20 x 21 cm
Rústica
6,50 e / 6,25 e
Distribució: 8 març

CAT:
978-84-15975-98-4

CAS:
978-84-9845-850-3

ANG:
978-84-9845-858-9

Les bestioles de jardí, 15
24 pàg. 16,5 x 19 cm
Rústica
5,90 e / 5,67 e
Distribució: 8 març

CAT:
978-84- 16844-32-6

CAS IMPREMTA:
978-84-9142-048-4

CAS MANUSCRITA:
978-84-9142-047-7

Àlbum il·lustrat, 5
28 pàg.
28 x 26,5 cm. Rústica
16,90 E / 16,25 E
Distribució: 13 març
978-84-9883-885-5

La llegenda del
cavaller Sant Jordi
Àfrica Fanlo
Un àlbum mut sense paraules.
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El drac de Sant Jordi
Care Santos
El drac de Sant Jordi explica
per fi la seva vida, sense embuts ni secrets.
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¿Hay algo más aburrido que
ser una princesa rosa?
Raquel Díaz Reguera
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Con motivo de la 10.ª edición de
¿Hay algo más aburrido que ser
un princesa rosa? la ofrecemos
con un nuevo formato, más grande
(24 x 24 cm), y con las imágenes renovadas.

www.xarxadellibres.cat

32 pàg.
29 x 21,5 cm
Tapa dura
14,00 E / 13,46 E
Distribució: març
978-84-16587-72-8

Trampantojo
40 pàg.
24 x 24 cm. Cartonè
14,95 E / 14,38 E
Distribució: 22 març
978-84-16817-10-8

