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Paradisos rurals
El Berguedà en la vida i l’obra de Prudenci Bertrana i Aurora Bertrana
Daniel Montañà i Josep Rafart
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Paradisos rurals descriu el recorregut vital de Prudenci Bertrana i Aurora Bertrana per la comarca del
Berguedà. Enamorat dels boscos, les muntanyes
i la natura, Prudenci Bertrana es va deixar seduir
per les excel·lències dels paisatges berguedans.

El Tinter, 140
160 pàg. (aprox.)
totes en color
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,34 e (aprox.)
Distribució: 14 juny
978-84-9034-625-9

Loving Graceland
Jordi Prat
Una crònica sentimental del Mid-South nord-americà
als anys cinquanta, amb un rerefons de blues, gòspel...
i les cançons d’un joveníssim Elvis Presley.
Una barreja de crònica sentimental, llibre de viatges, novel·la
documental i recull de petites històries al voltant de les
cançons, els costums i la cultura americana dels cinquanta.

Retalls de la Fosca
Albert Segú i Vilahur
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L’autor d’aquests Retalls de la Fosca va estiuejar des de ben petit a la platja de la Fosca,
al municipi empordanès de Palamós. Els records
de les vacances de la seva infantesa, narrats en un estil
viu i ple de matisos, són la llavor d’aquestes històries que
permetran evocar al lector un estil de vida ja desaparegut.

Narrativa, 55
288 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e (aprox.)
Distribució: 14 juny
978-84-8330-949-0

Narrativa, 56
80 pàg. (aprox.) amb
un plec de fotografies
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Distribució: 7 juny
978-84-8330-952-0

Roba estesa
David Vila i Ros
Roba estesa és un recull de contes que ens parlen de somnis
i de revolucions, de paraules que volen i d’escriptors desconcertats, de viatgers intergalàctics i d’individus que no surten
d’ells mateixos, de l’ofec d’una societat tancada i de l’aire que
entra per les finestres obertes.

La butlla d’or
De Roma a Tàrraco
Neus Jordi
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Misteris, aventures, mitologia i secrets en un escenari molt interessant: la Tàrraco Romana més autèntica.

Les petjades de l’home invisible
Dietari [setembre de 2014 – desembre de 2016]
Manel Alonso
Manel Alonso ha anat anotant setmana rere setmana, durant vint-iquatre mesos, les seues vivències, observacions, crítiques i reflexions.

Voliac, 36
117 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 5 juny
978-84-946347-6-5

Narrativa, 6
112 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e
Distribució: 14 juny
978-84-16342-11-2

Col·lecció no-ficció, 5
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 14 juny
978-84-16342-12-9
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Llibres excepcionals per celebrar
els 25 anys d’Angle Editorial

El sentit d’un final
Julian Barnes. Traducció: Alexandre Gombau
«Original, fèrtil, memorable.» Justin Jordan, The Guardian
Premi Man Booker 2011

Durant aquests 25 anys d’existència hem donat
a conèixer autors, hem publicat títols que han
connectat amb milers de lectors i hem creat una
línia literària eclèctica lluny de convencionalismes
i moguda per la passió per la lectura.
No se’ns acut una millor manera de celebrar
aquests anys que compartir amb els lectors els títols
i els autors que han marcat el nostre catàleg.
Unitat:
13,8 x 21,3 cm. Rústica amb solapes. Distribució: 7 juny

Angle 25, 1
176 pàg. 16,90 e / 16,25 e
978-84-15307-76-1

Tu i jo

El franctirador

Niccolò Ammaniti

Albert Pijuan

Traducció: Joan Casas

Biografia del silenci

La vida al davant

Pablo d’Ors

Romain Gary

Traducció: Tina Vallès

Traducció: Jordi Martín Lloret

«Una petita joia de la literatura
italiana contemporània.»
Robert Saladrigas,
La Vanguardia

«Ressons de la magistral cruesa
narrativa de Boris Vian i de la
pregona caracterització dels
personatges de Dostoievski.»
Francesc Ginabreda, Núvol

«Hi batega una espurna
d’autenticitat i de literatura.»
Ignasi Aragay,
Diari Ara

«Una gran novel·la,
impressionant, amb
personatges inoblidables.»
Josep Anton Baulenas, Diari Ara
Premi Goncourt

Angle 25, 2
128 pàg. 14,90 e / 14,33 e
978-84-15307-77-8

Angle 25, 3
208 pàg. 16,90 e / 16,25 e
978-84-15307-78-5

Angle 25, 4
128 pàg. 11,95 e / 11,49 e
978-84-15307-79-2

Angle 25, 5
224 pàg. 16,00 e / 15,38 e
978-84-15307-80-8

P R O P E R E S N O V E TAT S D E L A M AT E I X A C O L · L E C C I Ó
Nivells de vida. Julian Barnes. Inèdit. Traducció d’Àlex Gombau.
Allò que vaig estimar. Siri Huvsdet. Traducció de Jordi Martín Lloret.
Elogi de l’ombra. Junichiro Tanizaki. Traducció d’Albert Nolla.
Ciutat de vidre. Paul Auster (novel·la gràfica adaptada per David Mazzucchelli i Paul Karasik). Traducció de Joan Sellent.
Reparar els vius. Maylis de Kerangal. Traducció de Jordi Martín Lloret.
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Meditación zen
El arte de simplemente ser
Lluís Nansen Salas
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La meditación zen es una práctica que
nos permite conectar con nuestro ser interior a través de un método que ha sido probado, experimentado y refinado durante siglos.
El maestro zen Lluís Nansen Salas (Barcelona, 1965), con
más de veinticinco años de práctica, nos detalla el qué,
el cómo y el por qué de este método de meditación.

Masones
100 inventos y aportaciones
a la humanidad
Xavi Casinos
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Helios, 4.
216 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm. Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 (aprox.)
Distribució: 14 juny
CAS:
978-84-947070-1-8

CAT:
978-84-8330-941-4

128 pàg. (aprox.)
16 × 23 cm
Rústica
amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució:14 juny
978-84-945613-9-9

La bolsa de té, el baloncesto, la Coca-Cola, la penicilina, Pinocho, Apple, los automóviles Chrysler, Sherlock
Holmes, la hoja de afeitar...
Xavi Casinos ha recopilado en este libro algunas de las aportaciones más relevantes debidas a miembros de la masonería, una sociedad secreta con 300 años de historia. Tres siglos en los que los masones se han visto envueltos en episodios cruciales.

El món de Giorgio de Chirico
Somni o realitat
Mariastella Margozzi i Katherine Robinson
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Àmplia retrospectiva sobre aquest autor,
un dels artistes europeus més influents del
segle XX. La mostra reuneix les obres més
representatives de la Fondazione Giorgio
e Isa de Chirico i de la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea de Roma.

Dia vindrà
Antologia poètica
Ramon Muntanyola

ari
Centen
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L’obra poètica de Ramon Muntanyola és un dels retrats més
precisos i brillants de molts llocs de la nostra geografia. És també, una expressió fresca i amable de la religiositat popular. Una
il·lustració literària i vital de l’itinerari del catalanisme cristià.

Art, 17.
264 pàg. (aprox.)
24 x 29,7 cm. Rústica amb solapes
28,00 e / 26,92 e (aprox.)
Distribució: 28 juny
CAT:
978-84-8330-951-3

Biblioteca
Serra d’Or, 496
152 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
13,50 e / 12,98 e
Distribució: 7 juny
978-84-9883-905-0

Crist ressuscitat m’ha guanyat!
Cebrià M. Pifarré
Cebrià Pifarré, monjo de Montserrat, projectà el seu mestratge i la seva activitat pastoral especialment en una varietat
d’articles, centrats en la teologia, l’espiritualitat i la tradició
monàstica.

Saurí, 191
196 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
13,50 e / 12,98 e
Distribució: 7 juny
978-84-9883-904-3

CAS:
978-84-9470-700-1
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Històries de Pequín
David Kidd. Traducció: Francesc Parcerisas
David Kidd (Corbin, Kentucky, 1927 - Kioto, Japó, 1996) encara no tenia vint anys quan va anar a viure a la Xina, en un
programa d’intercanvi. Tres anys després es va casar amb
la filla d’una aristocràtica nissaga de Pequín i va anar a viure
a la casa familiar, on es mantenien tradicions centenàries.
Però aquest estil de vida que ell observava fascinat no trigaria gaire a desaparèixer: la Revolució Cultural ho va liquidar tot sense contemplacions en poc més d’un any.
El relat de David Kidd, en què s’encadenen històries senzilles, delicioses, divertides o nosge
Un viat
tàlgiques, dibuixades amb la delicada preable
inoblid
a
cisió d’un miniaturista, ens converteixen en
a la X in
0
del 194
testimonis d’aquesta catàstrofe irreparable.

El cercle de Viena, 63
224 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
i guardes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 14 juny
978-84-8330-950-6

Diari d’un lladre d’oxigen
Anònim. Traducció: Ricard Vela
L’única cosa que semblava que l’emocionava eren els diners. Quan sorgia aquest tema, els seus ulls preciosos es dilataven. I què? No l’hi puc reria,
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Més LLibres, 4
216 pàg.
14 x 22 cm
Rústica
17,90 e / 17,21 e
Distribució: 15 juny
978-84-946929-3-2

Narracions extraordinàries
Joan Santamaria
lors
Les mil
Si cal reconèixer d’una vegada Joan
ns
io
narrac
Santamaria com un dels pocs mesura
t
a
r
e
de lit
ica
tres del fantàstic català és perquè
fantàst
là
a
les Narracions extraordinàries, puen cat
blicades entre 1915 i 1921 i absents
de les llibreries des de fa massa anys,
representen un veritable catàleg d’ambients feréstecs,
arguments estranys i esdeveniments sobrenaturals que
no només van connectar la nostra literatura amb autors
com Hoffmann, Conan Doyle, Verne, Wells o Poe, sinó
que també van exercir un impuls que faria evolucionar el
gènere fins als contes de Calders, algunes obres de Rodoreda o les novel·les de Perucho.

Més LLibres, 3
368 pàg.
14 x 22 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 14 juny
978-84-946929-2-5
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20 excursions a prop del mar
Costa Brava - Barcelonès i Maresme
Garraf i Costa Daurada - Terres de l’Ebre
Sergio Fernández Bertolín
Els 20 itineraris d’aquesta guia pretenen unir
els mons de la platja i la muntanya de mals
150 títo
nera natural, original i simple. Hi ha rutes a
t
d’Azimu
l’Alt Empordà, al Baix Empordà, al Maresme
i Barcelonès, i al Garraf i Tarragonès. Es tracta
d’itineraris que permeten sortir de la platja cercant l’ascens a les serres o cims més prominents del
front litoral català i tornar novament a la costa, alimentant així les
sensacions contraposades de tocar el mar i acaronar el cel.

Azimut, 150
156 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 14 juny
978-84-9034-609-9

Excursions a peu per la Costa Brava
Sergi Lara
Recull d’itineraris que descobreix la Costa Brava
a través de 15 rutes diverses. Entre els itineis
r
a
r
raris que es ressegueixen hi ha de Portbou
e
15 itin
-se
r
a
s
in
d
a Llançà, de Pals a la Bisbal d’Empordà o de
per en
llesa de
Palamós a Sant Feliu de Guíxols, totes amb
en la be rava
B
la Costa
el valor afegit de transitar per un paisatge
exquisit i incomparable, un dels destins turístics més importants del món. En el llibre es pot
trobar informació sobre la durada, el desnivell i la
topografia de cada itinerari, així com mapes i fotografies a tot
color. També hi ha una introducció que ajuda a fer una primera
aproximació al medi que es vol recórrer.

La Barcelona britànica i irlandesa
Joan M. Serra
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Els itineraris d’aquest llibre recorren, amb una mirada britànica i irlandesa, diferents llocs de la ciutat de
Barcelona. Permeten conèixer diversos personatges,
britànics, irlandesos i catalans, que han teixit una relació secular entre la ciutat i les terres d’Anglaterra, Escòcia,
Gal·les i Irlanda, i també fets i llocs que contribueixen a explicar la història,
l’economia i la societat de la ciutat al llarg de nou segles, des de l’Alta Edat
Mitjana fins a l’actualitat.

Passejades per la història de
l’Hospitalet de l’Infant
Josep Fernández-Gaitán i Josep Jordana
16 itineraris que s’endinsen en la història de l’Hospitalet de
l’Infant per recuperar i preservar les seves restes patrimonials.

Miniazimuts, 5
72 pàg.
12 x 21 cm
Rústica amb solapes
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 7 juny
978-84-9034-618-1

Barcelona Cosmopolis, 5
180 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució: 14 juny
978-84-9034-605-1

Publicacions del Centre d’Estudis
de l’Hospitalet de l’Infant, 2
132 pàg. (aprox.). 12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes. 15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 7 juny. 978-84-9034-620-4
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La biblioteca dels ratolins
40 pàg. 29 x 27 cm
Cartoné. 15,95 e / 15,34 e
Distribució: 14 juny

Gerda Müller
La Sofia és una nena de ciutat, però passa les vacances al camp amb seus avis. A la casa hi ha un
hort magnífic on creixen tota mena de verdures.
Aquest any Sofia té la sort de tenir eines adequades per a la seva alçada i, per primera vegada,
tindrà cura dels seus propis cultius. Els avis li ensenyaran els moviments precisos i la cura que ha
de tenir per ser una bona jardinera

El bebè
elefant
Christophe Boncens
La sabana està d’enhorabona: ha nascut un
petit elefant!
Descobreix, a través d’una divertida història,
els primers passos d’un adorable nadó elefant. Després, munta el bonic puzle que trobaràs a la darrera pàgina del llibre.

CAT: 978-84-16844-34-0

CAS: 978-84-9142-068-2

Llibres de cartó
12 pàg. 18 x 18 cm
Cartoné. 9,95 e / 9,57 e
Distribució: 7 juny
CAT:
978-84-16844-30-2

CAS:
978-84-9142-061-3

Amb
e
un puzl

El bebè
girafa
Christophe Boncens
La sabana està d’enhorabona: ha nascut una
petita girafa!
Descobreix, a través d’una divertida història,
els primers passos d’un adorable nadó girafa. Després, munta el bonic puzle que trobaràs a la darrera pàgina del llibre.

Un castell de primavera
Martina Escoda i Montse Fransoy
En Jan i el seu amic Bernat es troben a la platja i volen fer un
castell de sorra. Quina feinada! Llegeix el conte i mira tot el
que necessiten!

Llibres de cartó
12 pàg. 18 x 18 cm
Cartoné. 9,95 e / 9,57 e
Distribució: 7 juny
CAT:
978-84-16844-31-9

CAS:
978-84-9142-062-0

Uni, dori, 4
21 x 19 cm. Rústica
9,00 e / 8,65 e
Distribució: 7 juny
978-84-9883-906-7
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Què voldries barrufar de gran?
Descobreix els oficis de la mà dels Barrufets
Peyo
Coneix les diferents professions de la mà dels teus
amics els Barrufets. Aquest volum inclou més de
quatre-centes il·lustracions acompanyades de
text i un bon grapat de jocs visuals per tal que
els petits lectors descobreixin el vocabulari referent als oficis.

Aprèn
els oficis
amb els
ts!
Barrufe

El bosc prohibit
Peyo
El món dels Barrufets està a punt de canviar. Tot comença quan la Barrufeta, el Barrufet de les UlleEl còmic
va
res, el Barrufet Forçut i l’entranyable Pocatraça
de la no ls
de
la
u
c
lí
troben una vila on viuen unes estranyes criatul·
e
p
ts!
fe
u
r
r
a
B
res molt semblants a ells... Quin misteri amaga
aquest poblat situat al cor del bosc prohibit?

Huba Banana
Franquin, Batem i Fauche-Adam
Shark, un dels criminals més buscats al món,
s’ha apropiat d’una illa plena de plàtans, on
està esclavitzant els nadius per produïr la beguda que ha inventat: la Huba banana. Per si
fos poc, ha decidit que no hi hauria res millor
que un Marsupilami per promocionar el seu producte i ha capturat la filleta del Marsupilami.

www.xarxadellibres.cat
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Base Kids
48 pàg.
21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
15,00 E / 14,42 E
Distribució: 14 juny
978-84-16587-79-7

Els barrufets i el poble
de les noies, 1
48 pàg. 21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
15,00 E / 14,42 E
Distribució: 14 juny
978-84-16587-80-3

Marsupilami
48 pàg. 21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
14,00 E / 13,46 E
Distribució: 14 juny
978-84-16587-81-0

