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POESIA

Tòtem ordre
Albert García
Una obra entre el fenomen natural i l’arranjament, la disposició regular de les coses, les unes amb relació a les altres.
Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés de Burjassot

Bromera Poesia, 122
56 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
15,20 e / 14,62 e
Distribució: 24 maig
978-84-9026-741-7

Aquí, on passa tot
Pere Antoni Pons
Un poemari que se situa al límit del gènere amb una forta
càrrega culturalista.
Premi de Poesia Maria Beneyto

Bromera Poesia, 123
72 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
15,20 e / 14,62 e
Distribució: 10 maig
978-84-9026-745-5

Transcripcions
Gabriel Guasch Secall
Meditació, profunditat, severitat, concisió, austeritat, depuració, intensitat, fidelitat, lucidesa i claredat, són els eixos
vertebradors d’aquest poemari de Gabriel Guasch. Transcripcions, de títol explícit, representa un pas més en l’arriscat
exercici de transportar la mirada a la paraula.

La Gent del Llamp, 79
128 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
11,90 e / 11,44 e (aprox.)
Distribució: 24 maig
978-84-9034-616-7

Va durar
Xavier Zambrano

XL Premi de Poesia Catalana
Josep Maria López-Picó
de la Vila de Vallirana 2016

Poesia, 214
80 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e (aprox.)
Distribució: 10 maig
978-84-8330-946-9

Del pretèrit imperfecte al futur simple
Montse Gort
Un poemari original de la poeta visual Montse Gort amb diverses parts: Pretèrit imperfecte, Pre essent d’indicatiu, Presents
de donatiu i futur simple.

Voliac Poesia, 9
98 pàg.
20 x 12 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 10 maig
978-84-946347-3-4

A punt
Núria Pujolàs, Lali Ribera i Jordi Roig
Els tres poetes escriuen: “Ens vam conèixer dient versos al
carrer de l’atzar i ens va unir una ànsia imprevista d’escriure
junts”. El poemari es basa en la lletra “A” i relliga la veu dels
tres en una sola veu poètica. Tres llibres en un.

Voliac Poesia, 10
100 pàg.
20 x 12 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 10 maig
978-84-946347-5-8
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Taronges de sang
Verena Boos. Traducció: Ramon Monton
El 1990 la Maite es trasllada de València a Munic
a estudiar, sobretot per escapar dels seus pares
conservadors. A través d’en Carlos, alemany
amb família d’origen espanyol, descobrirà una
antiga foto que demostra que el seu pare era
un dels voluntaris de la División Azul que es
van integrar a l’exèrcit alemany durant la Segona Guerra Mundial. Una veritat incòmoda
que l’avergonyeix i que trencarà la llei del silenci
que, també a casa seva, s’havia instal·lat després
de la mort del dictador.

L’Eclèctica, 276
400 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
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Distribució:
24 maig
978-84-9026-744-8

Demana-m’ho així i et diré que sí
Josep Elena Sopeña
L’Helena i l’Elsa s’ho expliquen tot des de la infantesa,
fins i tot les seves experiències sexuals. Quan l’Helena
s’instal·la a Cambridge per fer classes de català, coneix
la
l·
e
v
o
n
el jove i seductor Jamie. Tot i que la noia vivia amb
Una
amb
sensual
la seva parella a Barcelona, no podrà impedir que la
r
umo
dosis d’h
forta atracció que sent pel jove esclati i tots dos iniciïn
una apassionada relació que no podran reprimir, sigui
on sigui.

Premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida

L’Eclèctica, 275
152 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica

19,95 e / 19,18 e
Distribució:
24 maig
978-84-9026-743-1

La visita i altres narracions
DD.AA.
Publicació de les obres guanyadores de la vint-i-dosena
edició del certamen de narrativa curta Mercè Rodoreda de
la vila de Molins de Rei que té com a objectiu la promoció
de la literatura de dones.

Concurs de
narrativa literària
Mercè Rodoreda
112 pàg.
13,5 x 19 cm
Rústica
10,00 e / 9,62 e
Distribució: 10 maig
978-84-9883-901-2
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Història d’un matrimoni
Geir Gulliksen. Traducció: Alexandra Pujol Skjønhaug
La novel·la ens explica una història d’amor moderna entre una parella, i la fi d’aquest
l’amor. Els protagonistes (en Jon i la Timmy) tenien la ferma voluntat d’estar sempre
junts, però l’aparició d’un altre home, en Herald, en la seva vida fa que aquest amor
comenci a trontollar i s’acabi. La historia cerca, a partir
169 pàg.
de la revisió dels anys que han compartit, el perquè
14 x 21 cm. Rústica
16,90 e / 16,25 e
de la fi d’aquest amor que volien perdurable. ReflexioDistribució: 10 maig
na en aquest procés sobre les bases de l’amor i sobre
978-84-946775-0-2
l’impacte d’aquest en l’individu i en la parella. Són una
parella oberta, creuen en la llibertat individual i en la
sinceritat. No volen ser un matrimoni comú, volen ser
lliures per viure i gaudir de la vida i es donen una llibertat absoluta per gaudir-la plenament. S’adonaran,
però, que no tot es pot controlar... com ells pensaven.
NOVA
IA L
EDITOR

La vida a qualsevol preu
Kristina Sandberg. Traducció: Pontus Sánchez Giménez

La vida a qualsevol preu és la tercera part de la trilogia de llibres independents sobre la
vida de Maj, una dona d’origen humil que es casa amb un industrial de classe acomodada. La història d’aquest últim llibre se situa als anys 50, quan la Maj té quaranta anys.
L’alcoholisme del marit i les dificultats de l’empresa familiar
554 pàg.
provocarà la pèrdua de l’estatus social de la família i fortes
14 x 21 cm. Rústica
tensions internes a la parella. L’esforç de la Maj per seguir
21,90 e / 21,06 e
Distribució: 17 maig
de prop, sovint protegint-los en excés, els seus dos fills
978-84-946775-1-9
adolescents en el viatge cap a la vida adulta serà també
central en la trama. Viurem la història al costat de la Maj,
coneixerem les reflexions i dubtes d’una mestressa de casa
impecable que recolza al seu marit i a la seva família per
sobre de qualsevol cosa, encara que aquesta vida no la
faci feliç, atenent sempre al rol que la societat li ha assignat.

El cavaller suec
Leo Perutz. Traducció: Marta Pera
En l’Europa del segle XVIII, a la fronUn gran
tera entre Prússia i Polònia, un caclàssic
ures,
valler que ha desertat de l’exèrcit
d’avent
ara
s
n
fi
suec es troba per casualitat amb un
n
inèdit e
lladre de camins i tots dos decideicatalà
xen intercanviar-se les identitats, amb l’esperança que
tz
u
r
això els farà la vida més fàcil tant a l’un com
«Leo Pe
e
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a l’altre. I per si de cas les seves previsions
és una
»
r.
venture
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no es complissin, el cavaller dóna al lladre
o
B
uis
Jorge L
un document que els permetria a tots dos
recuperar la pròpia identitat.

El cercle de Viena, 62
208 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
i guardes
19,80 e / 19,04 e (aprox.)
Distribució: 17 maig
978-84-8330-943-8
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L’esclavista
Paul Beatty. Traducció: Jordi Cussà i Anna Camps
Aquesta és la història de Dickens, una
localitat empobrida del sud de Los
Angeles que un dia desapareix dels
mapes per convertir-se en una barriada extrema de la megalòpoli. I
de l’esforç quixotesc de l’antiheroi
negre que fa de narrador per restablir la ciutat i el seu orgull. Pel camí,
en un seguit de girs argumentals tan surrealistes com hilarants, recuperarà la xicota
de la seva joventut, acabarà sent propietari d’un
esclau i posarà en marxa un ambiciós pla per restaurar la segregació racial que el durà de pet al Tribunal Suprem dels Estats Units, on hi qüestionarà
totes les «veritats» de la societat nord-americana.
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Premi
Man Booker 2016
Més LLibres, 2
416 pàg. 14 × 22 cm
Rústica
20,95 e / 20,14 e (prov.)
Distribució: 24 maig
978-84-946929-0-1
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Llibreries del món

DD.AA. Edició de Henry Hitchings. Traducció: DD.AA.
Els 17 textos d’aquest recull, d’escriptors reconeguts d’arreu del món, són una celebració col·lectiva de les llibreries com a institucions i una crida a conservar-les a
qualsevol preu. I cadascun d’ells ens parla d’una llibreria en particular, de la cultura
de llibreries d’un lloc concret del planeta o, encara, dels seus periples com a exploradors de llibres.
Així, entre d’altres, gaudirem de les llibreries unMés LLibres, 2
derground d’Istanbul i de les històries d’Elif
14 × 22 cm
Shafak, visitarem Pequín amb Yiyun Li, reRústica
correrem el Bogotà de García Márquez
clou
17,90 e / 17,21 e
in
a
r
b
L’o
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Distribució: 17 maig
ll un inè
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un recu
tí
i P un
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Caminar
Henry David Thoreau. Traducció: Marina Espasa
Fer camí per retrobar-se i retrobar la natura.
Caminar és un dels textos més bells de
Thoreau, que el va llegir innombrables
textos
Un dels
bre
vegades com a conferència amb gran
e
u nts so
e
més in fl
m
o
’h
ió d
èxit. Hi exposa la seva filosofia del
la relac
a
r
tu
a
in
caminar, o del vagareig, com la ma•
nera més intensa de desvetllar els
nari del
Bicente
ent de
m
sentits i l’ànima humana gràcies a
naixe
oreau
h
T
.
.D
H
la penetrant comunió que s’estableix
amb la natura.

El Far, 33
112 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e (aprox.)
Distribució: 24 maig
978-84-15307-75-4
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Llibre de meravelles
Ramon Llull. A cura d’Anthony Bonner i Lola Badia
El Llibre de meravelles es troba a la cruïlla de diversos gèneres: la narració sostinguda del marc general; el repertori
d’exemples i semblances, i l’exposició ordenada de continguts relatius als tres grans sectors de la realitat: divina,
natural i moral.

Romance of Evast and Blaquerna
Ramon Llull. Traducció: Robert D. Hughes
Traducció a l’anglès d’un dels grans clàssics medievals de la literatura
catalana, el Romanç d’Evast e Blaquerna, alhora que un dels textos
més importants de la literatura europea a cavall dels segles XIII i XIV.

L’aventura del gran Reus
La història del llegendari Reus Deportiu de les sis Copes
d’Europa d’hoquei patins
Josep Cruset Vallverdú
La crònica inèdita d’una dècada prodigiosa del Reus Deportiu.

Joan Poblet i Teixidó
La qüestió agrària com a qüestió nacional
Xavier Ferré Trill
Biografia que aprofundeix en la dedicació que l’advocat Joan Poblet
Teixidó (Montblanc, 1877-1918) tingué en el catalanisme i l’agrarisme.

Cròniques de Xauen
Dietari d’una antropòloga al Marroc
Ivone Puig Artigas
Escrites en forma de diari epistolar, sorgeixen de l’experiència de
l’autora i del seu company, com a residents al poble de Xauen.

Biblioteca Barcino, 11
20 x 15 cm
Rústica amb
solapes
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 17 maig
978-84-7226-814-2

Traduccions a
l’anglès 10
566 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
36,00 e / 34,62 e
Distribució: 10 maig
978 1 85566304 6

El Tinter, 140
288 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 17 maig
978-84-9034-624-2

Cooperativistes
Catalans, 29
96 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
11,50 e / 11,06 e (aprox.)
Distribució: 17 maig
978-84-9034-606-8

Col·lecció no-ficció, 4
304 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
19,90 e / 19,13 e
Distribució: 31 maig
978-84-16342-10-5

La teva mirada parla
L’experiència de viure l’autisme
M. Queralt Palau Castro
Un testimoni commovedor i sincer sobre la veritat que hi ha en
l’autisme infantil, explicat per una mare amb una filla amb TEA.

Col·lecció no-ficció, 3
56 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
10,00 e / 9,62 e
Distribució: 10 maig
978-84-16342-13-6

De Sukei a Nayma
Gemma Miralles
Aquesta proposta teatral barreja textos de poemes en àrab i en valencià per contar diferents
visions d’una família d’origen musulmà davant
l’expulsió dels moriscos de terres valencianes.

Premi
Eduard
Escalante
de Teatre
Ciutat de
València

Bromera Teatre, 64
88 pàg. 13 × 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 17 maig
978-84-9026-746-2
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Cuina casolana vegana
100 receptes dolces i salades
Zaraida Fernández

ptes
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a
catalan

En aquest llibre a tot color s’hi aglutinen 100 receptes veganes de la cuina catalana, o sigui, sense cap ingredient d’origen animal. Són receptes senzilles, dolces
i salades, que es divideixen segons les estacions de l’any.
Escudella, 10
176 pàg. (aprox.)
15,5 x 16 cm
Rústica amb solapes
16,50 e / 15,87 e (aprox.)
Distribució: 31 maig

CAT: 978-84-9034-615-0

CAS: 978-84-16918-12-6

Aliments i remeis per viure 100 anys
Els consells d’en Rami Remeis
Albert Rami
«Això que ara en diuen superfoods ha estat
de sempre al mercat i a ca l’herbolari!»
Tots somiem arribar a la vellesa amb una
bona salut, gaudint de la vida i amb la sensació d’haver fet bé els deures. I sens dubte, una bona alimentació i els consells d’un
herbolari experimentat ens poden ajudar
molt. En aquest llibre, Albert Rami, naturòpata i
herbolari, parla de les excel·lents propietats d’alguns aliments
que tenim molt a l’abast.
bre
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La gastronomia dels
camins
Cent receptes de cuina fetes
amb plantes boscanes

Naturalment, 5
128 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 31 maig
978-84-8330-947-6

QuèViures, 4
250 pàg. (aprox.)
20,00 e / 19,20 e (aprox.)
Distribució: 17 maig
978-84-945041-7-4

Marisa Benavente i Pilar Herrera
A partir de les setanta plantes més habituals al nostre país les autores ens proposen cent receptes per
tornar-les a incorporar a la nostra cuina. A més, al llibre hi trobareu tota la informació sobre com i quant
recol·lectar cada planta i sobre les propietats que
aporten a la nostra alimentació.

Àvia Remei, vull cuinar
Remei Ribas Aguilera (Àvia Remei)
En aquest llibre il·lustrat a tot color els nens podran cuinar tot un conjunt de receptes amb els seus pares de la
mà de l’Àvia Remei.

El Globus, 2
48 pàg.
24 x 22,5 cm
Rústica
12,90 e / 12,40 e (aprox.)
Distribució: 10 maig
978-84-9034-622-8
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Carta a una mestra
Alumnes de l’Escola de Barbiana
Amb motiu del 50è aniversari de la mort de Lorenzo Milani (Florència 1923-1967), el mestre
de Barbiana que va fer de la seva escola un
referent a Itàlia, presentem una nova edició
d’aquest clàssic de la història de l’educació.
Carta a una mestra és una denúncia del doble
fracàs del sistema escolar: amb els nois i noies
que són expulsats al món laboral sense haver trobat el seu lloc
a l’escola i amb aquells nois i noies suposadament triomfadors,
que surten amb bon expedient acadèmic però sense conèixer la
realitat del treball i de la vida fora de l’aula.
el
Un mod e
la
o d
de l’esc
sió i
lu
la inc
ació
v
o
n
la in

Desfer la teranyina del
gènere des de l’educació
Isabel Carrillo (ed.), Marta Burguet, Rosa Guitart,
Carlos Lomas, Milagros Sáinz

160 pàgines
14 x 21,5 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 10 maig
978-84-9766-597-1

Capsa de Pandora
228 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 10 maig
978-84-9766-598-8

Amb la voluntat de construir alternatives a una educació que reprodueix el sexisme i tolera les desigualtats, cinc veus expertes analitzen
el sistema educatiu actual i proposen una altra manera de pensar la
realitat a través de pedagogies de l’equitat i la no-violència.

La descoberta de
l’Aristòtil Mas
Matthew Lipman
L’Aristòtil, l’Elisa i els seus companys
d’institut exploren el món i a si mateixos des de la mirada d’adolescents.
Amb la curiositat i la passió pròpies de
la seva edat, ens conviden a entrar en
la reflexió filosòfica i a descobrir algunes
regles de pensament.
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Traducció jurídica i jurada
francès-català. Teoria i pràctica
Gemma Andújar i Montserrat Cunillera
Aquest manual combina la teoria sobre temes lingüístics, jurídics, administratius i traductològics, amb la pràctica de la traducció de textos
específics, que inclou exercicis i solucionaris. Pot funcionar com a recurs
d’autoaprenentatge, especialment per a qui es prepara per a les proves
de traducció jurada de la Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya.

Filosofia 3/18
104 pàgines
14 x 21,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 15 maig
978-84-9766-592-6

Biblioteca de Traducció
i Interpretació, 22
308 pàgines
16,5 x 24 cm
Rústica
28,00 e / 26,92 e
Distribució: 10 maig
978-84-9766-599-5
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El sexe que volem les dones
I com gaudir-ne
Carme Sánchez
La Carme Sánchez és sexòloga i fa molts anys
que veu pacients a la seva consulta. La mais
No deix
joria són dones amb diferents problemes,
exe
que el s lema
però amb una cosa en comú: la seva visió
b
o
r
p
sigui un
del sexe no és gens lúdica. Les causes són
•
ctic
à
id
d
e
vàries, culturals i socials, però aquest llir
Llib
sobre
r
o
id
r
la
bre parla sobretot dels remeis. Sintonitzar
i ac
el sexe
amb el teu cos i coneixe’l per gaudir d’ell, ja
sigui a soles o en companyia i sigui quina sigui
la teva orientació sexual, és la premisa bàsica. El
text s’acompanya de casos reals que ens fan evident que el sexe de
vegades s’ha d’enfocar d’una altra manera.

Inspira, 65
296 pàgines (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,50 e / 17,79 e
Distribució:
17 maig

CAT:
978-84-15307-63-1

CAS:
978-84-16012-95-4

El cor pensant dels barracons
Cartes des del camp de Westerbork
Etty Hillesum. Traducció: Maria Rosich
En les seves cartes, enviades des d’Amsterdam
o des del camp de concentració de Westert
a
bork, Etty Hillesum dona testimoni directe
Al cost
Frank
a
n
de la barbàrie que representa la persecun
’A
d
eu
a gran v
r
lt
a
l’
ció nazi dels jueus. Al llarg de la Segona
s
é
a que
femenin
Guerra Mundial, Hillesum va experimencriu la
viu i des nazi
tar un procés de creixent religiositat fins
ció
persecu us
e
ju
al
punt que va demanar, juntament amb la
ls
e
d
seva família, ser deportada i assumir, així,
el destí comú del seu poble.

Clàssic de la pau i
la noviolència, 13
176 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 24 maig
978-84-15307-74-7

Escofet, símbol industrial de Barcelona
Emilio Farré-Escofet
Història d’empresa creadora de la imatge de Barcelona. Un recorregut personal per la indústria, l’art i
l’economia de la ciutat de Barcelona a través de l’empresa Escofet, creada el 1886.
Fora de col·lecció
400 pàg. (aprox.). 22 x 29,5 cm
Rústica amb solapes
35,00 e / 33,65 e (aprox.)
Distribució: 29 maig

CAT:
978-84-15307-73-0

CAS:
978-84-16918-15-7
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El crepuscle dels pensaments
Emil Cioran. Traducció: Joan Fontana, Teresa Suñol,
Virgil Ani i Federico Ferreres
El filòsof romanès Emil Cioran (Rasinari, 1911 – París, 1995)
és conegut, sobretot, pels seus llibres d’aforismes. El
crespuscle de les idees, que es va publicar el 1940,
quan ell ja vivia a París i era fàcil pressentir la devastació en què se sumiria el continent, parla de la
imminència del final.
Al capdavall, tal com
Inquiets de Viena, 6
diu ell, tota civilització,
192 pàg. (aprox.)
com qualsevol individu,
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
solament resulta interessant a
17,00 e / 16,35 e
partir del moment en què esdevé conscient
Distribució: 24 maig
978-84-8330-945-2
de la seva desaparició, encara que ens esforcem a disfressar-ho: «Els vestits ens confereixen una superioritat artificial sobre el temps.
Com has de ser mortal amb un barret al cap i
amb una corbata al coll? La roba ha creat més
il·lusions que les religions».
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L’origen de les espècies
Charles Darwin
Traducció i adaptació: Juli Peretó

Sense Fronteres, 41
256 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 17 maig
978-84-9026-735-6

L’origen de les espècies va capgirar el pensament científic i filosòfic i la nostra concepció de la vida i del món.
Considerada per Charles R. Darwin
com la seva «obra cabdal», no hi
a
r
b
o
ha cap dubte que encara avui
a
Un
reçada
d
a
t
n
a
és un llibre realment revolufascin
públics
a tots els darà a
cionari.Escrita originalment
aju
que ens
la
r
amb un estil directe i llegidor, adreçat a tots els públics,
lo
il
em
entendr e regeix
aquesta
nova versió resumida de L’origen de les espècies
qu
ciència
n
ó
m
e
r
t
ens acosta un clàssic fonamental de la cultura universal,
el nos
amb una extraordinària influència intel·lectual.

Cómo educar a tu perro en familia
Un programa de adiestramiento en 6 semanas
Patricia B. McConnell i Aimee M. Moor
Traducción: Núria Fernández Casamitjana
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Patricia McConnell y Aimee Moore, dos expertas en adiestramiento canino que acumulan miles de horas explicando a humanos
cómo entenderse mejor con sus perros, presentan en este libro un programa de 6 semanas en el que detallan paso a paso cómo empezar
a avanzar en la buena dirección y con las mejores estrategias.

Sit Books, 3
112 pàg. (aprox.)
15 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 24 maig
978-84-945613-8-2

NO FICCIÓ
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100 Trucs per Fer-te la Vida Més Fàcil
En aquests llibres de petit format i a tapa dura s’hi reuneixen un total de 400 trucs molt
útils per utilitzar en l’àmbit domèstic, que fan que les tasques quotidianes siguin molt més
senzilles, i la vida, en general, molt mes fàcil. Cadascun dels trucs s’acompanya de grans
il·lustracions pràctiques i visuals que permeten entendre el consell en qüestió, i també
d’una frase molt breu i directa, de no més de quatre línies.

100 trucs de cuina

100 trucs domèstics

N. 1 978-84-9034-611-2

N. 2 978-84-9034-612-9

Expositor:
1118201100005

100 trucs d’ordre
i organització

100 trucs SOS
per a emergències

N. 3 978-84-9034-613-6

N. 4 978-84-9034-614-3

Col·lecció 100 Trucs per Fer-te la Vida Més Fàcil. Unitat:
Il·lustradora: Aina Bestard - 104 pàg. - 17,5 x 12,5 cm Tapa dura - 8,95 e / 8,61 e - Distribució: 10 maig

Naturalment atractius
Cosmètica ecològica, veggie i sostenible feta a casa
Josefina Llargués
Naturalment atractius descobreix que la cosmètica natural forma part d’un estil de
vida més conscient i saludable, lliure de tòxics. Aplega un gran nombre de receptes de bellesa i higiene personal de fàcil i ràpida elaboració, formulades a partir
d’ingredients ecològics, veggies i sostenibles: olis essencials, olis vegetals, hidrolats, aigua de mar, algues, argiles, fruites, verdures, mantegues vegetals..., que permeten que el lector es cuidi amb aliments de veritat i no amb químics que el seu cos
no reconeix. Hi ha remeis per al cos, la cara, els cabells, la boca, els llavis, les mans,
com a exfoliants, per a massatges i altres d’específics per a homes.
Prisma, 40
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes

13,25 e / 12,74 e
(aprox.)
Distribució:
17 maig

978-84-9034-621-1

100 cosas que hacer en Sevilla
al menos una vez en la vida
Raimundo de Hita
Un centenar de propuestas variadas y originales para redescubrir
la ciudad de Sevilla. Desde las ideas más populares y sencillas,
hasta las más innovadoras.

Humboldt, 3
184 pàg.
13,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e (aprox.)
Distribució: 10 maig
978-84-16918-11-9
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Els Balls de l’Òs
Carnavals dels Pirineus i altres festes
tradicionals d’hivern europees
Eloi Ysàs Trias
Estudi de com ha estat vist el gran plantígrad al llarg de la
història al continent europeu i de la seva figura folklòrica
lligada al calendari tradicional. Una exhaustiva recopilació de les representacions festives del “ball de l’ós”, amb
especial atenció a les pervivències dels Pirineus.

NO FICCIÓ
27è Premi de Cultura Popular
Valeri Serra i Boldú

Biblioteca de Cultura
Popular Valeri Serra
i Boldú, 27
184 pàg.
13,5x19,5 cm. Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 10 maig
978-84-9883-890-9

Paraules en l’espai, en el temps i en la norma
Vicente Garrido
Llibre sobre els mètodes de recerca geolingüística, justificació històrica de les àrees dialectals, com és ara el català
occidental i el català oriental, el valor interpretatiu del “Petit Atles Lingüístic del Domini Català”, la importància de
l’adstrat occità i aragonès, la frondosa variació de les parèmies en funció de l’espai i el paper de la normativa.

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 215
206 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 24 maig
978-84-9883-897-8

L’elenc artístic arborcenc
Maria Teresa Rafecas Orpí
Aquest llibre és la història d’un grup amateur de teatre de l’Arboç,
que l’any 2016 ha celebrat els cent anys de la seva existència.

Vària, 349
472 pàg.
20,7 x 28 cm
Tapa dura
28,00 e / 26,92 e
Distribució: 10 maig
978-84-9883-889-3

Reflexions des de Turballos
Vicent Micó Garcia
Sèrie de cent vint-i-nou articles d’opinió escrits des de la fe per
Vicent Micó sobre diverses qüestions que afecten la vida de les
persones, tant en l’àmbit privat com en el públic.

Saurí, 189
200 pàg.
13,5 x 19 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 10 maig
978-84-9883-896-1

El Padró
L’espiritualitat apostòlica del pare Chevrier
Alfred Ancel
Síntesis, senzilla i accessible, de la persona i l’obra del P. Antoni Chevrier, que fou el fundador de l’Associació de Capellans del Pradó.

Saurí, 190
240 pàg.
13,5 x 19 cm
Rústica
13,50 e / 12,98 e
Distribució: 17 maig
978-84-9883-903-6

En l’amistat guaita l’amic
J. Bosco Faner Bagur
L’autor ens parla de l’experiència d’amistat i com, cada amic
que troba mentre va fent camí, descobreix Déu. El Déu Amor és
l’amic per excel·lència.

El Gra de Blat, 233
136 pàg.
11 x 18 cm
Tapa dura
12,50 e / 12,02 e
Distribució: 10 maig
978-84-9883-898-5

NO FICCIÓ
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Meravelles
de Barcelona
Guia de visita
Marià Veloy
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Fora de col·lecció
28 pàg. 9,5 x 16 cm. Plegable
5,90 e / 5,67 e (aprox.) Distribució: 31 maig
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CAT:
978-84-9034-619-8

CAS:
978-84-16918-14-0

ENG:
978-84-9034-623-5

Expositor:
1118201150000

El Camí de
Sant Jaume
Des de Roncesvalles
i des de Somport
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Azimut Butxaca, 1
160 pàg. (aprox.) - 12 x 16 cm
Rústica amb solapes
16,50 e / 15,86 e (aprox.)
Distribució: 24 maig
CAT:
978-84-9034-617-4

Joan Fiol Boada

CAS:
978-84-16918-13-3

Guia de butxaca del Camí de Sant Jaume, que permet recórrer el conegut pels pelegrins com a Camí
Francès, des de Roncesvalles fins a Santiago.

Esnòrquel
20 rutes per la Costa Brava
Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio i Carles Roqué
Aquesta guia ofereix la possibilitat de gaudir intensament
de la pràctica de l’snorkeling de la mà de 20 rutes que
is
discorren entre cales i platges de gran bellesa de la
r
a
r
e
20 itin
qu e
Costa Brava, i que amaguen veritables tresors de
marins
eixen la
descobr
a
v
ti
r
o
biodiversitat submarina a ben poca fondària. Tant
p
es
pràctica quel per
r
ò
n
s
e
els neòfits com aquells que solen practicar el busde l’
Brava
la Costa
seig a pulmó habitualment, hi trobaran tot allò que
s’ha de saber per introduir-se en el fascinant món de
la fotografia submarina.

Excursions amb nens
per l’Alt Pirineu i Aran
des d’una àrea de pícnic
Barbara Vastenavond i Rafael Servent
Aquesta guia fàcil i entenedora recull 12 itineraris
per les comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà,
l’Alta Ribagorça, la Baixa Cerdanya, l’Alt Urgell i la
Vall d’Aran per fer a peu i en BTT.
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Azimut, 149
168 pàg.
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
16,50 e / 15,87 e (aprox.)
Distribució: 10 maig
978-84-9034-608-2

Excursions amb nens des
d’una àrea de pícnic, 6
60 pàg. 12 x 21 cm
Rústica amb solapes
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 17 maig
978-84-9034-607-5
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Amigos monstruosos
Anna Manso
Los padres de Sandra son un millón de veces más jóvenes
que los padres de los niños y niñas de su edad. Les falta
práctica para ser unos «padres profesionales» y siempre necesitan que ella les eche una mano. Pero Sandra tiene otro
problema, es la niña más tímida y asustadiza del universo.

Calcetín, 134
128 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica
8,75 e / 8,41 e. Distribució: 24 maig
CAS:
CAT:
978-84-9142-055-2 978-84-1597-513-7

¿Puedo borrarme de vampiro?
Braulio Llamero
El joven Glóbulo Rojo es un vampiro dispuesto a dejar de serlo
que decide huir de su comunidad en un barco que se dirige
al otro lado del Atlántico. En el viaje hacia su nuevo futuro, le
acompañarán sus amigos Oscura Luz y Tragacuellos.

Calcetín, 133
136 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,75 e / 8,41 e
Distribució: 17 maig
978-84-9142-054-5

Dos instantes
Anabel Botella
Un instante, tan solo uno, basta para cambiarte la vida. Felipe
lo comprueba el día en que interviene al ver que una chica es
atacada y el asaltante le agrede brutalmente por inmiscuirse.
Poco antes, ese mismo día, su mundo se había desmoronado al
enterarse de que su novia estaba enamorada de otro.

Algar Joven, 82
328 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 17 maig
978-84-9142-046-0

Carta a la reina de Inglaterra
Vicenç Pagès Jordà
Un humilde herrero medieval consigue la inmortalidad y el acceso infinito al dinero gracias a un pacto con el diablo. Después de casi mil años de aventuras por todo el mundo, acaba
encarcelado en Inglaterra, donde pasa revista a su prolongada
existencia y expone los hechos que lo han llevado hasta allí.

Algar Joven, 83
136 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,20 e / 8,85 e
Distribució: 10 maig
978-84-9142-051-4

El último manuscrito de Blasco Ibáñez
Vicente Muñoz Puelles
150
ario
A n ivers nto
mie
del naci
nte
de Vice
Blasco
Ibá ñez

El padre de Ricardo es escritor y disfruta contando
historias, que su hijo encuentra un poco aburridas.
Pero, cuando le encargan una nueva novela sobre
Blasco Ibáñez, y Ricardo descubre la relación de
gran amistad que existió entre su bisabuelo y Blasco.

Algar Joven, 84
208 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 17 maig
978-84-9142-057-6

Don Juan Tenorio
José Zorrilla
017

2
La obra narra las peripecias de don Juan Tenonario
Bicente
rio, joven caballero entregado a una vida desen- del nacimiento
de José
frenada de apuestas, amoríos y duelos. ComienZorril la
za con una apuesta entre él y otro joven por ver
quién en un año hace más maldad con más fortuna.

Joven Teatro
de Papel, 20
240 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,70 e / 9,37 e
Distribució: 10 maig
978-84-9845-891-6
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Ales negres
Laura Gallego. Traducció: Ferran Gibert
L’Ahriel ha recobrat la seva llibertat i ha aconseguit venjar-se
de la terrible traïció que va patir i que la va desterrar a Gòrlian.
Després de retre comptes als seus congèneres a la Ciutat dels
Núvols per aquesta traïció, està decidida a tornar a la terrible presó d’on va haver de fugir per recuperar allò que havia
deixat enrere. Farà qualsevol cosa per trobar-ho, fins i tot anar
a buscar l’única persona que sap on s’amaga, encara que això
signifiqui desafiar els àngels i trepitjar l’infern.

Ales de foc

Esfera, 46
480 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 17 maig
978-84-9026-729-5

978-84-9026-696-0

11,95 E

El gat que parlava sense voler
Claude Roy. Traducció: Lluís Maria Todó
Un bon dia, tot d’una, en Gaspard, el gat d’en Thomas, descobreix que parla gairebé sense ni adonar-se’n. En prosa i
també en vers. Quan vol i de vegades quan fóra millor que es mossegués la llengua, perquè diu cola
Una fau
tida
r
e
iv
d
ses que seria molt millor callar i això fa que ell i
molt
l p o d er
sobre e
en Thomas es fiquin en embolics.
rau la,
de la pa
r a tots
Aquesta és la història d’aquest gat xerraire i del
ideal pe
s
els a mic
!
seu
millor amic, que han d’empescar-se-les perts
a
dels g
què no es descobreixi el secret que comparteixen. Al capdavall, com sap tothom, cap gat del món
vol fer-se famós... perquè s’està tan bé al sol sense fer res!

La noia del creuer
Maria Rosa Nogué i Almirall
L’Andrea, una noia de Sitges, estudiant de 2on. de Batxillerat, ens explica
l’accidentat viatge de l’estiu: un creuer a Itàlia amb el seu pare, separat,
la seva nova parella i el seu germà petit.

El triangle rosa
Silvestre Vilaplana
En Dani menteix. Menteix molt bé. Però ho fa per pura supervivència.
Perquè no es comprèn a ell mateix, perquè no s’accepta com és, perquè
té por de l’entorn que l’envolta, perquè poden més els prejudicis que els
sentiments. Fins que un dia la xarxa de mentides comença a trencar-se
i per fi s’enfronta a una veritat que li fa mal, però que l’alliberarà. Sense
dramatismes i amb molt d’humor, assistim al descobriment de l’opció
sexual d’un adolescent.

El jardí secret
de Viena, 16
96 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Tapa dura
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 24 maig
978-84-8330-944-5

Voliac, 35
238 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 10 maig
978-84-946347-4-1

Espurna, 124
152 pàg.
13 × 20,5 cm
Rústica amb solapes
9,50 e / 9,13 e
Distribució: 10 maig
978-84-9026-728-8
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Missió impossible
Xavier Castanyer Angelats
Òscar Julve

NOVA
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Una missió impossible, una aventura colossal, plena de sorpreses i situacions que us deixaran sense respiració, misteris insospitats i, sobretot, acció, molta acció. En Roc i la Bruna són dos
germans que viuen a la Catalunya de la Prehistòria. Disposats a
tot per salvar el seu clan, els nostres protagonistes desafiaran els
perills més inesperats enmig d’un paisatge agrest i imponent.
Se’n sortiran?

Un altre pas de rosca
Henry James. Traducció: Josep Manuel Marc
Una institutriu és contractada per tenir cura de dos nens en una
mansió victoriana. Allò que, aparentment, sembla una tasca agradable esdevindrà un malson. Els nens viuen impactats per l’estranya
mort de l’anterior institutriu i el criat del patró, que ha deixat en ells
una petjada inesborrable. Quin és el secret que s’amaga al darrere
dels murs de la mansió?

Quin sidral de campament!
Pasqual Alapont
La Lídia sospita que la Raquel està un poc boja. Per la seva part,
en Víctor, que està enamorat de la Lídia, creu que el món estaria millor sense en Silvestre, i aquest, que també estima la Lídia,
s’encaparra a fer-li la vida impossible a tothom. Tots ells posaran a
prova la paciència del director en un campament que esdevindrà
un autèntic sidral.

Poemes amb llum de lluna
Maria Dolors Pellicer
Quan es fa fosc i la lluna apareix, arriba l’hora de dormir. Per fer que
vingui la son, que desapareguin totes les pors, i així demanar junts
un somni de pirates, fades i dracs, no hi ha res millor que aquest
llibre ple de música i ritmes dolços, que ens ajuda a relaxar-nos i
ens convida a descansar. L’obrim?

Novel·la Infantil-Juvenil, 1
152 pàg.
15 x 21 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 17 maig
978-84-9883-902-9

A la lluna de València, 56
256 pàg.
13 × 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 10 maig
978-84-9026-714-1

El Micalet Galàctic, 211
96 pàg.
13 × 20,5 cm
Rústica
9,20 e / 8,85 e
Distribució: 24 maig
978-84-9026-734-9

El Micalet Galàctic, 210
52 pàg.
13 × 20,5 cm
Rústica
7,95 e / 7,64 e
Distribució: 10 maig
978-84-9026-727-1
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Juguem?
Ilan Brenman
Rocio Bonilla
A en Pere li agrada molt
jugar. Es passaria tot el dia
jugant. Això sí, ho fa amb
la tauleta, el mòbil o la
consola. Tot i que els seus
amics el conviden a gaudir
d’altres activitats, ell sempre prefereix seguir jugant
amb la pantalla. Això és el
que realment el fa sentir
feliç. O no?

Àlbums il·lustrats, 35
32 pàg.
22 x 25 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 24 maig
CAT:
978-84-16844-33-3

CAS:
978-84-9142-064-4

Ara em dic Joana
Jessica Walton
El Martí juga cada dia amb
el seu osset Joan. Moltes
vegades els acompanya la
seva amiga Ada. Però un
dia, l’osset està trist. Nen
o nena?
Només cadascú sap què
és i com se sent, i davant
d’això, el més important
de tot és l’amistat. Una
història
commovedora,
dolça i tendra sobre ser
un mateix.

El gat amb botes
Enric Gomà i Christian Inaraja
Adaptació del conte popular europeu sobre un
moliner que deixa en herència als seus tres fills:
un molí, un ase i un gat....

Àlbums il·lustrats, 33
40 pàg.
26 x 26 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 17 maig
CAT:
978-84-16844-24-1

CAS:
978-84-9142-052-1

Contes Clàssics, 11
24 pàg.
22 x 22 cm
Rústica
8,90 e / 8,56 e
Distribució: 17 maig
978-84-9883-900-5
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El bosque de los trols
John Homvall
John Holmvall da nueva vida a los seres de
los cuentos populares nórdicos, hadas,
trols y brujas, con unas ilustraciones inspiradas en el prestigioso clásico John Bauer,
el que fuera maestro de toda una generación de ilustradores nórdicos que formarían
la base de la factoría Disney.
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Jo vaig amb mi
Raquel Díaz Reguera
A una nena li agrada un nen, però el nen no es fixa en ella, no la mira.
Què pot fer? Els seus amics li aconsellen de tot: que es tregui les
cues, les ulleres, el somriure, les pigues, les ales, que no sigui tan xerraire. El nen per fi s’ha fixat en ella, però, amb tant treure’s coses, fins
i tot han marxat els pardals del seu cap. I la nena se n’adona que ja no
és ella i decideix recuperar les seves cues, les ulleres, el seu somriure,
les seves pigues, les seves ales, les seves paraules...

Querida tía Agatha
Beatriz Martín Vidal
Tres sobrinas, Louise, Alice y Emma, están a cargo de la casa de su
tía Agatha. En la carta explican cómo todo va bien, de forma muy
convencional. Pero al mirar a las ilustraciones, el lector notará que las
tres muchachas están muy lejos de ser convencionales. Porque los
estornudos Alice están llenos de flores, porque a Emma le encanta
flotar mientras lee y porque la casa está habitada por arpías en el
invernadero y ballenas en el estanque del jardín.

A veces la lluvia
Ainara Bezanilla. Il·lustració: Zuzanna Celej
Los niños crecen muy deprisa. ¿Cuánto tiempo seguirá queriéndose
poner lo que tejes? ¿Cuántos veranos más te dará la mano al cruzar la
calle y te acariciará el dedo meñique cuando le entre sueño?
Un día descubres que ya no eres todo su mundo, ni falta que hace, y
que te conformas con ser parte de él. Entonces te preguntas cuánto
te querrá, qué te reprochará, mientras ves cómo te quiere, cómo te
odia, cómo se afirma, cómo se avergüenza...

Malena en el espejo
Elena Ferrándiz
Malena no se gusta en el espejo y emprende todo un viaje interior
de búsqueda para sacudirse complejos y prejuicios hasta que logra
aceptarse tal y como es.

Isla Flotante
60 pàg.
17,5 x 24,5 cm
Cartoné
14,65 e / 14,38 e
Distribució: 17 maig
978-84-16817-15-3

Trampantojo
40 pàg. 17 x 24 cm. Cartoné
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 10 maig
CAT: 978-84-16817-17-7

CAS: 9788415357841

Fuera de Órbita
40 pàg.
22 x 30 cm
Cartoné
17,95 e / 17,26 e
Distribució: 10 maig
978-84-16817-13-9

Fuera de Órbita
24 pàg.
22 x 30 cm
Cartoné
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 10 maig
978-84-16817-12-2

Fuera de Órbita
40 pàg. 24 x 28 cm.
Cartoné. 14,96 e / 14,38 e
Distribució: 10 maig
978-84-16817-14-6
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Fins l’any que ve!
Andrew Larsen i Todd Stewart
Les vacances d’estiu poden ser màgiques. Sobretot si vas al mateix lloc cada any. Un lloc on
e
Un llibr
a
r
pots aprendre a capbussar-te en les onades.
ideal pe s
nce
a
c
a
Un lloc on fer un forat fins al centre de la terra
v
s
le
d’estiu
sembla possible. Un lloc on d’un any a l’altre
res no canvia i on cada dia, llarg i mandrós,
s’escola tal com va fer l’any anterior.
Fins l’any que ve! és la història d’un lloc així. Però
aquest any, alguna cosa canviarà. I sovint, els canvis
són cap a millor.
L’amistat, les vacances, les petites aventures de cada
dia, el ritme pausat dels dies,… tot això i molt més
trobareu a Fins l’any que ve!
Simbolet
32 pàg. 28,5 x 19,8 cm

Tapa dura
14,00 e / 13,46 e

Distribució: 17 maig
978-84-15315-38-4

Mama, vull que siguis
un elefant!
Cinta Arasa
La mare del Ferran mai té temps. Sempre va mirant
el rellotge i dient: «Anem molt justos!». El Ferran
no es deixa anar de la mà mentre corren d’un lloc
a l’altre, del matí a la nit, de dilluns a diumenge.
Però un dia el seu tiet li porta un elefant de peluix
de l’Índia.

La Formiga, 78
64 pàgines
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
10 maig

Àvia, ja sé que has oblidat el meu nom
Jaume Cela
Àvia, avui faig deu anys. Et vindré a visitar a la residència, però tu no
em reconeixeràs, no em faràs cap regal, ni em felicitaràs, ni entendràs
per què portarem un pastís i cantarem una cançó, i tots et farem un
petó i tots em faran un petó. Tu no me’l faràs. Fa temps que t’acosto
la galta però tu no em fas res. Bufaré deu espelmes i demanaré un
desig, que ja et diré quin és més endavant.

En Bernat detectiu i l’anell del templer
de Capdella
Josefina Llauradó
En Bernat està llegint la darrera de les aventures de Sherlock Holmes,
La vall del terror. I mentre passa uns dies de vacances a la Vall Fosca
amb els seus amics, es veurà embolicat en una aventura terrorífica que
acabarà resolent el misteri d’una llibreta blava que persegueix una organització criminal que cerca el tresor dels templers.

CAT:
978-84-16844-19-7

CAS:
978-84-9142-049-1

La Formiga
64 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,75 e / 8,41 e
Distribució: 24 maig
978-84-16844-18-0

El Mussol detectiu, 19
184 pàgines
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 17 maig
978-84-16844-26-5

Quadern
tar
per pin

Gaudí
dissenys
Javier Orenes

Quadern per pintar amb
ornamentacions d’algunes de les
obres arquitectòniques d’Antoni
Gaudi, que corresponen a diferents façanes, reixes, mosaics,
trencadissos, etcètera.
Quaderns per pintar, 15
32 pàg. 28,5 x 19,5 cm
Rústica. 8,90 e / 8,56 e
Distribució: 17 maig
978-84-9883-899-2

Llenguatge
Musical

5è curs

6è curs

Unitat:
Música. Material docent
104 pàg. 22 x 28,5 cm
Espiral. 19,50 E / 18,75 E
Distribució: 10 maig

978-84-9883-892-3

978-84-9883-893-0

Sebastià Bardolet
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