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Tres veus lligades a Minase
Sõgi, Shõhaku, Sõchõ. Traducció: Jordi Mas López
Es considera l’obra mestra del renga o poema encadenat japonès. Va ser compost l’any 1488 per Sôgi i els
seus deixebles Shôhaku i Sôchô i el van presentar en un
santuari de la zona de Minase dedicat a la memòria de
l’emperador retirat Go-Toba, una figura clau en la tradició poètica d’aquell país.

Jordi Mas va guanyar
el XIIIè Premi Jordi Domènech
de Traducció de Poesia
Jardins de
Samarcanda, 86
112 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució:
6 setembre
978-84-9766-606-0

Aires
Philippe Jaccottet. Traducció: Antoni Clapés
Amb aquests poemes, Philippe Jaccottet farà que els
lectors recorrin itineraris de transparència i diafanitat a
través d’una escriptura que esborra les imatges de la
pròpia poesia tot parlant del seu món: el dels turons i les
comes de la Drôme, el dels ocells i llums que l’habiten,
el de la simplicitat de la vida.

Jardins de
Samarcanda, 85
88 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució:
6 setembre
978-84-9766-607-7

Buit de març
Rosa M. Arrazola
Rosa Maria Arrazola (Barcelona, 1969) és filòloga i poeta.
Buit de març és un recull de poemes que reflexionen
sobre la condició de les dones. Dones fortes, dones lluitadores, dones silenciades, dones que parlen.

Premi Òmnium Cultural del Vallès Oriental 2016

Poesia, 215
112 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e
Distribució: 13 setembre
978-84-8330-957-5

Lífting. 35 anys de contes: 1981-2016
Pep Bras (Premià de Mar)
Un nen que abandona el seu cos temporalment per donar una lliçó als pares; un doble
professional que decideix saltar-se les regles; un marit geQuaderns de la Font
lós que es torna invisible; un poli que topa amb el passat a
del Cargol, 4
ritme de bateria; dos amants de parada de bus; un soldat
168 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
racista a qui li surt el tret per la culata; un expert en art que
15,00 e / 14,42 e
envia cartes a un dentista; un corrector de català acomDistribució: 6 setembre
panyat d’un falcó ensinistrat, i el doctor House, que té ga978-84-9034-635-8
nes de xerrar amb l’autor durant una festa a Los Angeles.

Cops amagats
Roser Vidal (Valls)
Una història tèrbola i misteriosa a la ciutat de Tarragona que
mantindrà els lectors en tensió fins al final.
Uns personatges que es mouen arrossegant les seves contradiccions, entre complexos petroquímics i platges turístiques.

Narrativa, 7
176 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,30 e / 13,75 e
Distribució: 20 setembre
978-84-16342-14-3
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Sodoma i Gomorra, II
Marcel Proust. Traducció: Josep Maria Pinto
Proust prossegueix l’anàlisi de les relacions que mantenen
els personatges de la novel·la, en alguns dels quals el
è
it
u
narrador percep una clara inclinació homosexual,
El v
a
e la nov
tant entre els homes («Sodoma») com entre les
e
volu m d
r
b
le
e la cè
ed ició d erca del
dones («Gomorra»).
c
«A la re rdut»,
El cercle de
e
p
s
p
A Balbec, el protatem
Viena, 64
a
d
ia
g
lo
en l’e
gonista
és
convidat
a
336 pàg. (aprox.)
e
d
ió
traducc
14,5 x 21,5 cm
ria
a
una
vetllada
a
la
qual
M
p
e
Jos
Rústica amb
to
Pin
assisteix el baró de
solapes i guardes
20,00 e / 19,23 e
Charlus, que acudeix a la
Distribució:
cita amb el seu protegit, Mo20 setembre
rel, un virtuós del violí de procedència
978-84-8330-893-6
humil, amb qui el baró ha establert
una relació en què conflueixen dues
forces: l’ambició d’en Morel i l’ànsia
d’en Charlus per seduir el violinista.

Sodoma i Gomorra, I
20,00 E
978-84-8330-836-3

Les Tristes Recances
Miriam Toews. Traducció: Carme Geronès
L’Elf i la Yoli són dues germanes intel·ligents
i ben avingudes. L’Elfrieda és una pianista
el·la
«La nov rit
sc
e
a
h
de renom mundial, encantadora, rica i
e
qu
t
idamen
is
u
q
feliçment casada: vol morir.
— t a n ex
ssaa
u
e
r
old
que en v paraula—,
La Yolandi està divorciada, li costa arrida
a
c
ir
r
o
b
agués
si se l’h
bar a fi de mes amb el sou que guanya
é s c om
or.»
l
e
da d c
arrenca Times
i se’n va al llit amb els homes equivocats
y
a
Sund
mentre mira de trobar el veritable amor:
vol desesperadament mantenir la seva germana gran amb vida.
Però l’últim intent de suïcidi de l’Elf és
316 pàg.
un xoc: és a tres setmanes de l’inici de la
21 x 14 cm
Rústica
seva esperada gira internacional. Podrà
18,90 e / 18,10 e
recuperar la salut a temps?
Distribució:
A mesura que la situació es torna cada ve6 setembre
978-84-946775-2-6
gada més complicada, la Yoli s’enfronta
a la decisió més esfereïdora de la seva
vida: ajudar la seva germana a morir.
Guanyadora del Roger Writer’s
Literary Award 2014
•
Guanyadora del Sinbad Prize
for Foreign Fiction 2015
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Gos blanc
Romain Gary
Traducció: Jordi Martín Lloret
El racisme al convuls als Estats Units
de 1968.
Jean Seberg està rodant una pel·lícula
a Los Angeles i Romain Gary, el seu
marit, acaba de reunir-s’hi amb ella.
És el 17 de febrer de 1968 i un gos
apareix a la porta de casa seva a Beverly Hills: és un gos blanc, és a dir, un
gos entrenat per atacar les persones
negres, com els gossos de les plantacions que perseguien els fugitius.
Gary l’acull i intentarà reeducar-lo: si
l’odi als negres es pot ensenyar, també ha de ser possible desensenyar-lo.
1968 és un any decisiu en la lluita
pels drets civils: els Panteres Negres
dominaven els carrers, Martin Luther
King arrossegava multituds —serà
assassinat l’abril d’aquell any—, hi havia marxes, protestes i disturbis a les
principals ciutats... I Gary ho va viure
de primeríssima mà.

exió
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Narratives, 94
208 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
Distribució:
27 setembre
978-84-15307-95-2

El somriure del viking
Quan els homes del Nord van arribar al
delta de l’Ebre
Jordi Tiñena
Autor
dat
Uns fets que podrien haver estat reals.
consoli
l·la
e
v
o
n
Amb catorze anys, sorprès i atemorit, Ibn
en
ai
històric
Mehzín at-Turtuxí veu com quatre naus
a
c
ía
c
poli
vikingues remunten l’Ebre. Venen des de
Constantinoble, on han lluitat contra els
turcs, i estableixen un campament
allà mateix, no gaire lluny del castell
Capital Books, 9
d’Amposta i de la ciutat de Turtuxa.
280 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Al 1012, amb gairebé vuitanta anys,
Rústica amb solapes
Ibn Mehzín escriurà una crònica apas18,50 e / 17,79 e (aprox.)
sionant sobre les aventures dels nòrDistribució:
18 setembre
dics en aquell territori, que aleshores
978-84-946777-1-7
marcava la frontera amb els regnes
cristians.
En l’eterna lluita pel poder i el comerç, els vikings sabran infiltrar-se,
tot i les enormes diferències culturals
i religioses, en una societat complexa
on el govern és en mans dels forts i
dels astuts.
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Les quatre vides de
l’oncle Antoine
Xavier Aliaga

Novel·la
t d’un
de debu
iós
prestig
ta
period is
l
cultura

Què fa d’Antonio, oncle de Xavier
Aliaga, un personatge esmunyedís,
misteriós i mític per a la família?
Per què desprèn aquesta aura enigmàtica:
per la seva vida a la clandestinitat?, per la seva
estada a la Legió Estrangera Francesa?...
«Antonio Aliaga Pérez no fou diPremi
e
d
r
plomàtic, ni escriptor, ni cap de goe
l
o
Pi n i S
,
7
1
0
vern, ni coronel de l’exèrcit. No fou
2
novel·la
i
agitador de masses ni líder polític
m
un pre
t
n
o social. Fou una persona anònima
de
indepen na
o
que
hagué de fugir perquè no es va
b
per a la a
resignar
al resultat d’una guerra. (...) I
r
u
literat
que, malgrat el seu anonimat absolut,
va tenir una vida extraordinària. Una existència que calia recompondre i contar. Per no
sotmetre-la també a un oblit ignominiós.»
Narratives, 93
208 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
Distribució: 6 setembre
978-84-15307-89-1

Eren ells
17,90 E
978-84-15307-41-9

Ciutat de vidre
Paul Auster. Introducció: Art Spielgman. Traducció: Joan Sellent
Una obra de culte.
Quinn és escriptor de novel·la negra i, després de
Novel·la
les morts de la seva dona i el seu fill, viu una exisgràfica
tència solitària enmig del bullici de la gran ciutat.
Trobarà un al·licient inesperat en la
seva vida quan un individu el truca
cent
«Un dels
mics
ò
c
s
insistentment a mitja nit, confonentmil lor
ria»
tò
is
de la h
k ly
lo amb un detectiu anomenat Paul
ers Wee
h
s
li
b
u
P
•
Auster. Quinn decidirà suplantar
ster
Paul Au elona
l’enigmàtic detectiu i acceptar el
Ba r c
à
r
a
it
vis
bre
al setem
cas: l’individu li demana protecció
de 2017
davant del seu pare, un home amb
un passat i un present ben foscos.

Angle 25, 6
152 pàg.
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e
Distribució: 6 setembre
978-84-15307-84-6

6

FICCIÓ

Setembre 2017

Napalm

at
Un retr
tu ndent,
n
o
c
,
id
c
t
àbil men
Joan Canela i Jordi Colonques oàrig
inal i h
ns
e
e
u
q
,
teixit
xionar
fa refle
Una galeria de personatges diferents, apasaltres
o
n
e
sobr
s
ix
rentment inconnexos, tracten de sobreviure
mate o
L’Eclèctica, 279
a una misèria quotidiana que massa vegades és
248 pàg.
molt anterior a la crisi. Alhora, la policia s’esforça a
15 × 23,2 cm
Rústica
descobrir els autors dels massius incendis de cotxes que
19,95 e / 19,18 e
colpegen els diferents barris des de fa dies. Sense cap
Distribució:
mòbil aparent, però amb un alt grau de complexitat, els
6 setembre
978-84-9026-760-8
investigadors estan totalment desorientats. A un ritme

trepidant, en només una setmana les peces comencen a
encaixar. Els cotxes no són sinó un entrenament. Alguna
cosa molt grossa està a punt d’esclatar a la ciutat i les
conseqüències poden ser devastadores.
Finalista del Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira

Vindrà la mort i tindrà els teus ulls
Urbà Lozano
Després de passar mitja vida a Sicília,
a
La màfi
arriba el moment de tornar al poble
r et s
c
e
s
ls
e
i
en
perquè la mare ha mort. Almenys
esquitx
es
t
s
e
torna acompanyat de Fiorella, la
u
aq
ies
r
ò
m
e
m
traductora italiana de la qual està
absolutament penjat. La tornada a
casa fa que els sentiments i els records
brollen i comença a escriure les seves memòries. N’hi
ha coses que ha amagat durant massa temps i és hora
de contar-les.
Vindrà la mort i tindrà els teus ulls és una poderosa reflexió
literària sobre la vida, l’amor i els secrets inconfessables.

L’Eclèctica, 277
216 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució:
6 setembre
978-84-9026-759-2

Premi Enric Valor de Novel·la

És complicat
Pasqual Alapont
David només té set anys, però la vida li ha
mostrat ja el seu costat més fosc. La
seua veu, curiosa i espavilada, ens
t
Un rela
e
u
q
condueix pel relat del seu dia a
s
é
m
compro
u na
a
dia, a l’escola i a casa... Va d’aquí
u
e
v
dóna
teral
la
o
c
a
cap a allà, viu amb diversos onvíctim
lència
io
v
la
e
cles i les seues famílies. Fins i tot
d
re
de gène
se’n podria anar a viure amb un
altre parent, al Canadà. La tendresa
amb què David exposa la seua realitat
embolcalla el lector i el du cap al descobriment d’una
veritat difícil d’empassar. Encara que intenta assumir-la
amb un esperit i una voluntat impropis de la seva edat,
oblidar és complicat.

Trànsit, 11
136 pàg.
15 x 22,2 cm
Rústica
12,95 e / 12,45 e
Distribució:
6 setembre
978-84-9026-763-9
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El més i el menys
Erri De Luca. Traducció: Albert Pejó Orellana
En aquest recull de relats, Erri De Luca recorda, amb una concisió que deixa
el lector sense alè, la seva joventut a Nàpols, el sabor dels menjars de la
mare i la llibertat solitària a Ischia, on era possible oblidar els carrers
Un títol
d ible
in
c
estrets de la ciutat per veure el mar i el cel. Hi trobem els seus tes
e
r
imp
escobrir mes predilecd
)
e
r
(
a
per
Luca
E r r i De
L’Eclèctica, 278
tes, com ara
184 pàg.
l’estudi de les
15 × 23,2 cm
Escriptures o la
Rústica
18,95 e / 18,22 e
passió per la munDistribució:
tanya, sense que hi falten al6 setembre
tres elements més personals,
Els peixos no
978-84-9026-713-4
tanquen els ulls
com el seu primer bes o una
15,95 E
visita a la tomba del pare.
978-84-1539-050-3
Premi al Millor
Llibre Europeu

False Friends
Salvador Company
Un novel·lista ha de traduir una mena
de thriller sociolingüístic amb
de
a
s
o
r
pseudònim i corrupteles imp
La
pacta
y és com però
n
a
p
m
o
t
mobiliàries que, sorprenenC
n en
ïda,
il, per ti
però àg densa però flu
tment, es refereix a fets
.
t,
a
n
e
ic
n
n
ò
ti
erò ir
imper
ndent p
a
g
que li toquen de prop. A
a
tra nsce
li
A
Xavier
s
•
le
ib
d
més, l’autora oculta havia
n
sci
s impre
scriptor n autor que no
e
ls
e
d
partit del text d’un altre
«Un
i, u
mil·len n rar n i per les
del nou
ac
a m a ss
escriptor
de culte que el
ls
ix
e
e
p
d
i
s
e
se s n
incer te
args.»
ll
traductor
havia versionat
s
ci
n
sile
A lorda
C. Pons
en la novel·la que acabaJau me
va de publicar. Casualitat?
Conspiració? La qüestió és que
l’encàrrec decau misteriosament i ell
ha d’embrancar-se en una recerca febril sobre la continuació de la història i els motius de tot plegat.

L’home de Déu
Mireia Vancells
L’any 1957, en plena postguerra, l’arquebisbe de Barcelona envia el jove
seminarista Marcial Ustrell a comarques, a fer inventari dels objectes
d’un seguit de parròquies que, per decisió del Vaticà, aviat canviaran de
diòcesi. Allà, en terres de pagès, d’analfabetisme i de supersticions, en
Marcial es trobarà amb un seguit de circumstàncies que el conduiran,
irremissiblement, a la desgràcia.
XXIV Premi de Narrativa Ribera d’Ebre

Més Llibres, 5
400 pàg.
14 x 22 cm
Rústica
20,95 e / 20,14 e
Distribució:
6 setembre
978-84-946929-7-0

Notes de Color, 83
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,40 e / 13,84 e (aprox.)
Distribució:
6 setembre
978-84-9034-631-0
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El Bushido,
el camí del samurai
Inazo Nitobe. Traducció: Ricard Vela
El gran clàssic sobre l’ànima del Japó.
El Bushido és un llibre imprescindible per capbussar-se en l’essència i l’ànima del Japó. Va esdevenir
un clàssic en el mateix moment de publicar-se.

era
Per prim talà,
a
c
n
e
vegada
e amb
un llibr
de
milions
s
r
to
c
le
al món

El Far, 34
208 pàg.
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e (aprox.)
Distribució: 20 setembre
978-84-15307-94-5

101 històries zen
12,50 E
978-84-16139-86-6

Gelós de vida
[Dietari 2013/2014]
Celdoni Fonoll

a
Una bon
at
it
n
tu
opor
èixer
per con
oll
oni Fon
un Celd
i
m
ti
ín
,
divers
o
n
e
u
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seva
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n
o
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per
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n
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Després d’El caminant del parc [Dietari
2011/2012], en aquest segon volum dels
seus dietaris, Celdoni Fonoll continua trescant
pel parc Güell tot fent la crònica del que passa i del que li passa,
sempre amb la natura per teló de fons. Especialment colpidor és
l’any 2014 on l’autor planta cara a un càncer i, amb realisme però
sense dramatisme, n’explica l’experiència.

G. K. Chesterton
Cristianisme, pensament social i literatura
G. K. Chesterton. Tria de textos: Sílvia Coll-Vinent

de
Un t a s t
t or
n
la
il
r
la b
ra n
g
t
s
d’aque
or
escr ipt

Periodista, filòsof, crític literari, orador, novel·lista...
L’escriptor anglès G. K. Chesterton (1874-1936) és una
figura polifacètica, complexa, molt interessant. Sílvia Coll-Vinent fa una tria de textos seus entorn dels
tres grans àmbits sobre els quals va pensar, escriure
i discutir: cristianisme, pensament social i polític, i literatura i crítica literària.

Comunicació, xarxes
i algoritmes
Per una política digital pròpia a Catalunya
Martí Petit i Bozzo
Les innovacions tecnològiques han revolucionat la comunicació.
Cada cop són més les persones que s’informen de l’actualitat exclussivament per les xarxes socials de les que ells mateixos són usuaris.
La
ia
c
n
tà
Quin és el problema? Que la xarxa selecciona el que tu vols sentir
impor
dels
com si fossis un comprador. Ja no es tracta de ser usaris crítics,
es
algoritm
sinó potencials consumidors (de notícies o d’altres articles).

El Tinter, 142
672 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 6 setembre
978-84-9034-647-1

Cristianisme i Cultura, 87
240 pàg.
12,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 6 setembre
978-84-8330-953-7

Premi d’Assaig Josep Irla
El Fil d’Ariadna, 99
176 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 6 setembre
978-84-15307-90-7
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Sabotatge contra Franco
Episodis d’oposició d’aquells
que el règim creia seus
Joan Safont
La violència que va esclatar a la Catalunya Repúblicana durant la Guerra
Civil, les persecucions d’eclesiàstics,
dirigents i militants conservadors, industrials i empresaris acusats d’estar
alineats amb les forces feixistes va fer
que moltes d’aquestes persones preferissin posar la confiança en el triomf
de Franco com un mal menor. Però un
cop guanyen la guerra no se’ls permet
participar en la construcció política i
nacional del nou règim. Aquestes
minories amb el temps s’anaren distanciant d’un règim que els creia al
seu costat i que, amb diferents graus
d’implicació en l’oposició, són exemples de sabotatge dins la dictadura
per recuperar la dignitat nacional.

ió
Una vis i
a
v
ti
a
div ulg
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a
s
o
d
e
v
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a
catalan
burgesia ranco
contra F

El Fil d’Ariadna, 100
304 pàg. (aprox.)
Inclou plec d’imatges
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 6 setembre
978-84-15307-91-4

Apories de la vida quotidiana
Preguntes per no deixar de pensar
Nemrod Carrasco
Un llibre que ens farà pensar.
Una aporia és un carreró sense sortida. Apareix quan voldríem continuar el nostre camí, però ens hem quedat sense direcció. Normalment, ens obliga a tornar enrere per buscar el camí correcte. Hi
ha també la possilitat de no agafar una altra drecera, sino encarar
l’aporia i preguntar-nos el per què de la seva presència. Això és el
que ens planteja una aporia: ens posa
en situació d’haver de pensar.
El Fil d’Ariadna, 101
Nemrod Carrasco ha formulat 53 pre208 pàg. (aprox.)
guntes. Amb la voluntat de no fer de
14,5 x 23 cm
cap d’elles preguntes trascendents,
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
són qüestions lligades al nostre dia a
Distribució:
dia més quotidià.
13 setembre
Al final del llibre l’autor ha inclòs un
978-84-15307-93-8
glossari sobre quin autor de filosofia,
sociologia, antropologia o literatura
ha triat per cada pregunta, de manera
que si volem aprofundir en els autors o
les lectures també podem fer-ho.
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Quadern de l’Europa trista
Jordi Sebastià
El paper de la Unió Europea ha estat qüestionat al llarg
d’aquests últims anys. La crisi dels refugiats, el referèndum
a Escòcia o el Brexit són alguns dels temes en els que la ciutadania ha posat en dubte la gestió de l’Eurocambra. Quin
paper ha de jugar a partir d’ara el Parlament Europeu?
En primera persona, Jordi Sebastià relata la seva experiènUna
cia al Parlament Europeu i alerta del moment històric
ítica
visió cr
e la
d
complicadíssim en el qual es troba la Unió Europea.
r
e
p
a
del p
ropea
Un ió Eu que
Segon l’autor, és el moment de parlar de democràcia,
isi
en la cr
ll
e
v
l
de drets humans i d’igualtat, de deixar apartats els
e
viu
nt
conti ne
manuals d’economia i d’obrir els d’ètica.

Textures, 29
256 pàg. 15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 6 setembre
978-84-9026-776-9

Al Palau, a l’hivern
Antoni Batista Viladrich
El primer Tripartit (2003-2006): l’anàlisi política d’un
temps en què es produí l’intent, aconseguit a mitges, de governar d’una altra manera: de revertir
una política fins aleshores basada en el control
dels mitjans, el favoritisme i la manipulació.
Per les pàgines del llibre desfilen moviments
socials, la negociació de l’Estatut, espionatge,
escàndols, mitjans privats finançats amb diner
públic, la importància de la premsa com a quart
poder, el tres per cent, la corrupció, les mentides disfressades de veritat...

dia de
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El llibre què va fer
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La Diada
L’Onze de Setembre a través
de la història
Robert Surroca i Tallaferro
La història de la Diada des dels primers
actes celebrats el 1886 fins a la seva normalització el 1977, després d’haver estat
prohibida per Franco gairebé quaranta anys.

272 pàg. 16 x 17,5 cm
Tapa rústica
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 6 setembre
978-84-16587-60-5
ria
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La llengua dibuixada
Història il·lustrada de les penoses vicissituds
de la llengua catalana en el temps
Amb 51
de la suposada normalització
uixos
Enric Larreula

Base Històrica, 144
145 pàg. 15,5 x 23,5 cm
Tapa rústica
17,90 e / 17,21 e
Distribució: 6 setembre
978-84-16587-99-5

dib
r
de l’auto

Enric Larreula ens parla de la seva lluita per salvar l’ús de la llengua catalana tot aprofitant els dibuixos que entre els anys 1977 i 1984 va fer
per a la revista Butlletí dels Seminaris de la DEC d’Òmnium Cultural.

Memòria, 11
96 pàg. 21 x 14 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 6 setembre
978-84-946347-7-2
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Arrossos.

Orígens,
curiositats i receptes

Quim Marquès

Tot el
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que env
s s os
o
r
r
a
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e
s
é
i m en
fies
fotogra
lor
o
c
t
o
t
a

On va néixer l’arròs? Quina vinculació té
amb Alexandre el Gran? Quan va arribar al Mediterrani
i quina evolució ha tingut a la nostra terra? Quan va aterrar al continent americà? Com l’han fet servir diverses
civilitzacions? Quines varietats hi ha? Quin bagatge
social, cultural i culinari posseeix? En aquest
llibre, tota una bíblia dels arrossos, s’hi
e
ceptes d
troben totes les respostes, així com una
A mb re
m
o
c
renom
xefs de
ed a ,
ll
a
c
quarantena de receptes que es fan a Cas
u
R
Carme
h í,
Pere Ba
talunya, algunes cedides per grans xefs
aig o
Carles G irós
de renom com Carme Ruscalleda, amb
S ub
Jau me
un petit homenatge a la paella valenciana.
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Sensacions, 5
144 pàg. 17 x 24 cm
Rústica amb solapes
18,50 e / 17,79 e (aprox.)
Distribució: 20 setembre
CAT: 978-84-9034-572-6

CAS: 978-84-16918-00-3

Barcelona a peu de porc
Un recorregut per les cases de menjars de la ciutat
Ricard Martín

Una r uta a
òmic
gastron als
c
per 50 lo a de
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Barcelona a peu de porc és un llibre que
neix de la dèria d’en Ricard Martín, periodista especialitzat en gastronomia,
d’entaular-se en llocs on es mengen plats
deliciosos de la cuina casolana tradicional
a preus populars. S’hi aglutinen una cinquantena de capítols sobre adreces tradicionals i populars – cases
de menjars, bars i bodegues– que tracten exquisidament la
seva carn i el sofregit. I on és possible entaular-se, en la majoria dels casos, per un límit de 16 €. Tanca el llibre un recull de
receptes de cuina de fonda explicades pels mateixos cuiners
de les cases de menjars.

La cuina antiga.

Via Augusta, 5
160 pàg. (aprox.)
13,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,90 e / 12,40 e (aprox.)
Distribució: 27 setembre
978-84-9034-628-0

Ibers, grecs i romans

Els primers plats de la nostra memòria gustativa, per menjar avui
Jaume Fàbrega
Aquest llibre obre les portes al món fascinant de la cuina
antiga: des dels nostres avantpassats més remots del
a
Esmorz
t,
Paleolític, passant per la cuina d’olles i cassoles del
e
g
r
ile
com u n
m un
o
c
a
Neolític, la robusta cuina dels ibers i la delicada cuiin
d
romà
patrici
na grega, fins a arribar a la sofisticada cuina romaom
i sopa c l
da
u n và n
na. Receptes explicades pas a pas, fàcils i sempre
delicioses, amb adaptacions als ingredients d’avui.
I, com sempre en els llibres de Jaume Fàbrega, també hi
trobareu una suculenta documentació sobre els diversos
períodes històrics: el menjar i els vins, els utensilis, les tècniques de cocció, la cuina eròtica, els grans banquets i els
vins. Carpe diem.

Milfulls, 25
208 pàg. (aprox.)
16 x 26 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
Distribució: 13 setembre
978-84-8330-959-9
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Us volia dir...
Jaume Cela. Pròleg: Juli Palou
«M’esforçaré que aquestes paraules no
tinguin la melodia dels consells. Només
la
vull compartir amb vosaltres algunes
Ce
Jaume
tor
u
experiències.» Així obre Jaume Cela
a
n
u
és
at
im
t
s
e
aquesta singular carta d’amor que
i
llegit
n
a
r
g
l
dedica a la família, els amics i els
e
p
públic
seus alumnes. Però és tan generós
en el que comparteix −versos, pensaments, records i reflexions al voltant dels
llibres, de la música, del cinema, de paisatges... emocions!− que, des de les primeres línies, els lectors tindrem la sensació que ja formem part del selecte
grup de persones que l’autor s’estima.

Educació i família
136 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució:
28 d’agost
978-84-9766-605-3

Guia per a mares i pares que
no són perfectes i criatures
que no han de ser-ho
Tania García

a
L’autor
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«Educar és una bonica oportunitat per créixer com a persones; tenint ben present que
nosaltres no som perfectes, ni les criatures no han de ser-ho.»
Quan és l’última vegada que heu renyat els vostres fills? Hi heu discutit fa poc? Heu hagut de posar-los algun càstig?
Si volem ajudar les criatures a ser persones responsables, empàtiques, dialogants, que
estimin i es deixin estimar, hem de deixar de banda crits, discussions i amenaces.
Educació i família
182 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 20 setembre

CAT: 978-84-9766-604-6

CAS: 978-84-16918-22-5

Llegim?
Com fer lectors entusiastes
Joan Portell Rifà
Orientacions bàsiques, pinzellades d’experiències viscudes per l’autor, estratègies per a acostar els llibres a
tothom, per a saber com endinsar-se en la màgia de les
paraules escrites i quedar-ne encantats per sempre més,
sense remei.

Ensenya’m a menjar bé
14,60 E
978-84-9883-779-7

Créixer, 5
170 pàg. (aprox.)
13 x 19 cm
Rústica
14,90 e / 14,33 e
Distribució:
setembre
978-84-9883-926-5
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Camí cap a un somni
Amb un pla d’entrenament per fer 10 km,
mitja marató i marató
Roger Roca Dalmau
Aquest llibre fa un repàs a la trajectòria vital i esportiva de
Roger Roca, campió mundial de duatló. Es tracta d’una visió
sincera i franca que permet al lector entrar en la persona que
hi ha darrere l’atleta, per experimentar com es gesta una vida
dedicada a l’esport. S’hi descriu tot el procés que el condueix a proclamar-se campió del món de duatló, i afegeix un
pla d’entrenament de curses de deu mil, de mitja marató i de
marató perquè tothom pugui reeixir en la pràctica esportiva.

Fora de Joc, 20
144 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,20 e / 12,69 e (aprox.)
Distribució: 13 setembre
978-84-9034-627-3

Girona FC.
Camí cap a Primera
e
Un llibr
era
de Prim

Eddy Kelele

Fotos dels últims deu anys del Girona FC,
el camí cap a la Primera Divisió.
Girona és de Primera. El fotògraf Eddy Kelele fa un viatge a través d’imatges de les últimes deu temporades del Girona FC.
Base Imatges, 18
176 pàg.
29,5 x 22 cm
Tapa dura
24,90 e / 23,94 e

Espeleologia
Manual pràctic
Pau Pérez i Antoni Torra

Distribució: 6 setembre
978-84-16587-98-8

Manuals de muntanya, 10
112 pàg. 12,4 x 21 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e (aprox.)
Distribució: 13 setembre
978-84-9034-466-8

Manual amb vocació divulgadora
sobre el món de l’espeleologia,
per conèixer-ne la seva vessant
de disciplina científica i també de
pràctica esportiva.

Noguera
17 excursions a peu
Francesc Antillach i Antònia Ortiz

Excursionisme.
Manual pràctic
11,90 E
978-84-9034-042-4

raris
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Aquesta guia permet recórrer gairebé enterament la
Noguera, una comarca extensa i variada amb unes característiques paisatgístiques i històriques que la fan abundosa en indrets
per visitar. Els 17 itineraris proposats se centren majoritàriament en les
serres que esglaonadament van pujant des de la Baixa Noguera fins a la
serralada del Montsec.

Azimut Comarcal
Sèrie Senderisme, 20
120 pàg. 12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
12,30 e / 11,83 e
Distribució: 13 setembre
978-84-9034-630-3
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Petits grans clàssics de la història de Catalunya
La marxa
cap a la
independència
de Catalunya

El Corpus
de Sang
Antoni Rovira
i Virgili

Miquel Coll
i Alentorn

N. 11 144 pàg.
978-84-16587-94-0

Un clàssic de la
historiografia
catalana sobre
la formació de
Catalunya.

El Tractat
dels Pirineus
i la mutilació
de Catalunya
Josep Sanabre

N. 12 72 pàg.
978-84-16587-95-7

Una descripció
verídica, completa,
documentada i
concordada dels
esdeveniments del
Corpus de Sang de
Barcelona del 1640.

N. 13 120 pàg.
978-84-16587-96-4

La dramàtica
història de la
Catalunya Nord.

Col·lecció “Petits grans clàssics de la història de Catalunya”
Unitat: 12 x 16,5 cm - Rústica amb solapes - 8,00 e / 7,69 e - Distribució: 6 setembre

Quan el PSUC era més que un partit
Jaume Fabre i Fornaguera
El gran encert del PSUC va ser crear un terreny de joc polític en el qual era possible
la col·laboració entre diferents punts de vista, mentre tinguessin l’objectiu d’avançar
cap a la democràcia. Així, durant uns anys, el PSUC va
Fora col·lecció
ser més que un partit, va esdevenir pal de paller de la
208 pàg.
14,3 x 21,5 cm
majoria de gent compromesa en uns temps en què
Rústica amb solapes
molts se sentien més «companys de viatge» que no pas
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
militants amb carnet. La revista CAU, publicada durant
Distribució: 6 setembre
978-84-8330-954-4
als anys setanta, va ser un mirall d’aquesta confluència.
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C
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història del seu
s
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:
altaveu
ta
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Diari (1922)
Rafael Tasis
Curadors: Montserrat Bacardí i Francesc Foguet
Quan tenia quinze anys, Rafael Tasis va començar a escriure el
primer diari de la seva vida. Políticament, Tasis s’hi mostra entusiasta del nacionalisme irlandès i partidari de la plena sobirania.

Biblioteca
Serra d’Or, 497
136 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 6 setembre
978-84-9883-921-0

El secret de Joan Alcover
Poemes Bíblics i la Càbala Lul·liana
Rosa M. Delor i Muns
Una suggestiva interpretació dels Poemes bíblics de Joan Alcover, que relaciona amb la Càbala d’origen jueu. L’autora ens
explica que Alcover era bon coneixedor de la Càbala.

Crònica, vol II. Llibre I/2
Miquel Parets. A cura de M. Rosa Margalef
Miquel Parets, cronista barceloní de la guerra dels segadors.
Hi ha pocs textos, no sols del segle XVII, comparables a
l’extensa Crònica de l’artesà barceloní Miquel Parets. L’obra
s’ha conservat manuscrita en dos toms.

Biblioteca Miquel dels
Sants Oliver, 50
224 pàg.
13 x 19 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 6 setembre
978-84-9883-922-7

Els Nostres Clàssics.
VOL II. Llibre I/2
Autors Moderns, 8
978-84-7226-815-9
304 pàg. 17 x 24 cm
Rústica amb solapes
30,00 e / 28,85 e
Distribució: 4 setembre VOL I. Llibre I/1
978-84-7226-769-5
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Santa Cecília de Montserrat
Del segle X a Sean Scully
DD.AA.
El llibre conté articles sobre la història d’aquest monestir
romànic, sobre la restauració duta a terme l’any 2015 i
sobre l’“Espai d’art i espiritualitat Sean Scully” que acull
actualment l’església de Santa Cecília. Tot molt ben
il·lustrat amb fotografies de l’edifici, de la restauració i
de les obres d’art de l’interior.

Vària, 350
280 pàg.
20,5 x 28 cm
Rústica
29,00 e / 27,88 e
Distribució: 6 setembre
978-84-9883-908-1

Monuments de Catalunya
Un recorregut pel patrimoni cultural català

Fora de
col·lecció

Daniel Romaní
Des d’espectaculars jaciments de l’Edat del Ferro
(com la fortalesa dels Vilars d’Arbeca o les mines
de Gavà), fins a grans construccions de la revolució
industrial (com la central hidroelèctrica de Capdella o la colònia Sedó), passant per obres d’art romà,
emblemàtiques construccions medievals i enlluernadores joies del modernisme, Daniel Romaní ens
ofereix un singular recorregut pel patrimoni cultural català.

Dibuixant Reus
Teresa Llorach (dibuixos)
Eduard López (textos)

Fora de col·lecció
208 pàg. (aprox.)
17 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 13 setembre
978-84-8330-958-2

Fora de col·lecció
80 pàg. 19,5 x 28 cm
Tapa dura
19,50 e / 18,75 e
Distribució: 20 setembre
978-84-9034-648-8

Un passeig pels paratges més emblemàtics de la ciutat de Reus a través d’unes
il·lustracions exquisides amb aquarel·la.
Un àlbum que acompanya el lector tot
fent una passejada per la ciutat, per alguns dels seus àmbits més populars.

Apel·les Fenosa
Entre París i el Vendrell
Josep Miquel Garcia (text)
Jean-Marie del Moral (fotografies)

dació
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Més enllà dels catàlegs raonats de la seva obra escultòrica i gràfica, aquest volum és el llibre més ambiciós publicat sobre l’artista
i ha de ser l’edició de referència sobre Fenosa des de l’òptica del
segle XXI.

Tamarit, 39
160 pàg. 23 x 30 cm
Tapa dura amb
sobrecoberta
49,90 e / 47,98 e
Distribució: 27 setembre
978-84-8330-948-3
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100 històries sobre el ball
que t’agradaria saber
Aleix Cort
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El ball és molt més que una combinació de passos
i figures.
100 històries sobre el ball que t’agradaria saber ofereix una passejada desenfadada i distinta per algunes
pàgines rellevants de la història del ball. Sigui de tipologia
cortesana, religiosa, popular o de saló, en el llibre s’observa
com el ball és un bon mirador per analitzar la societat i els seus components,
un bon referent històric i un espai privilegiat per descobrir l’eterna lluita existent entre els defensors de la tradició i els abanderats de la modernitat, entre
els defensors de la puresa i els paladins del mestissatge.
De 100 en 100, 44
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes

14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució:
20 setembre
978-84-9034-629-7

Josep Piñas Serra
President del Comitè i alcalde de Valls en temps de guerra
Antoni Gavaldà
Aquest llibre aborda la vida sindical i política del vallenc
Josep Piñas Serra, personatge públic de primera magnitud, que a la guerra del 1936-39 va ser investit president
del Comitè de Milícies Antifeixistes de Valls.

Perfils, 20
256 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució:
13 setembre
978-84-9034-639-6

Barcelona al servei del ‘Nuevo Estado’
Depuració a l’administració municipal durant el primer franquisme
Marc Gil
L’autor analitza la depuració contra els funcionaris de
l’Ajuntament de Barcelona durant el primer franquisme
i conclou que va ser una operació massiva i planificada,
que va servir per modular l’Administració segons els interessos del nou règim, imposat per la força de les armes.

Diàspores.
Paraules i geografies d’exili
Josep Ballester
Tot ésser humà és un exiliat en algun moment de la seua
vida i aquest llibre es converteix en una crida contra la
desmemòria d’una societat amnèsica, un recorregut a
través dels creadors perseguits, dels refugiats, dels exiliats passats i presents.

Referències
240 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució:
6 setembre
978-84-9766-609-1

Finalista del Premi d’Assaig
Mancomunitat de La Ribera Alta
(Premis Literaris Ciutat d’Alzira)
Textures, 28
192 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 6 setembre
978-84-9026-762-2

JUVENIL

Setembre 2017

La mona de l’assassí
Jakob Wegelius (Text i il·lustracions)
Traducció del suec: Elena Martí i Segarra
És de nit al port de Lisboa. Entre les ombres, un
home corre per salvar la vida. Es diu Afonso Morro i
té un secret que persones poderoses volen impedir
que se sàpiga. Com sigui. El perseguidor l’atrapa i
tots dos lluiten aferrissadament, fins que en Morro
cau des del moll i desapareix a les aigües del Tajo.
La mateixa nit, la notícia que hi ha hagut un assassinat corre com la pólvora, però circula un altre rumor espantós: en el barri portuari de Lisboa
l·la
e
v
hi ha un simi boig que udola.
o
n
a
Un
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És la mona de l’assassí.
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El jardí secret de Viena, 17
544 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm. Tapa dura
22,00 e / 21,15 e (aprox.)
Distribució: 27 setembre
978-84-8330-955-1

La trompeta
del cigne
17,00 E
978-84-8330-909-4

Premi August 2014
Premi del Consell Nòrdic de Literatura
Infantil i Juvenil 2015

La sorra del rellotge
Maria Enrich
El rebedor era ple de caixes, bosses amb roba i objectes
que havien decorat la casa. La Patricia i la Gal·la tenien
davant seu l’evidència que havien perdut l’àvia per sempre
i que amb ella se n’havia anat tot un món. Però el descobriment d’una caixa amb un diari personal farà que les dues
germanes coneguin de primera mà la joventut de la seva
àvia, i de retruc descobreixin un secret ben amagat.

L’isard, 12
168 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
13 setembre
978-84-16844-40-1

Las fuerzas del desorden
Camille Bouchard. Traducción: Íñigo Sánchez Paños
El tráfico de drogas cambió la vida de Faustina. ¿Podrá
corregir su error?
Faustina, de padre canadiense y madre mexicana, tiene
quince años cuando acepta convertirse en una “mula”, una
transportadora de cocaína entre Canadá y México. Le han
prometido mucho dinero y parece un juego de niños. Sólo
ha de transportarla en el estómago y cruzar las fronteras,
aprovechando un viaje a Ciudad Juárez para ver su abuela. Sin embargo, acaba en una cárcel mexicana y su vida
se transforma en un infierno. Todo puede cambiar cuando
una policía la necesita como anzuelo para cazar a un asesino de mujeres.

Algar Joven, 86
152 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 e / 9,13 e
Distribució:
13 setembre
978-84-9142-100-9

18

INFANTIL

Setembre 2017

Les enigmàtiques fotos
del senyor Clarissa
Pep Molist. Il·lustració: Núria Feijoó
En Lluc i la Rita visiten per primera vegada al mercat dels Encants,
un lloc que, segons que els ha dit el seu pare pots trobar allò que
no trobaràs enlloc més, ni tan sols a internet. Allà en Lluc es queda
palplantat davant d’una foto antiga que hi ha en una parada. Ell té
la sensació que no és la primera vegada que veu aquella fotografia,
però no recorda ni quan ni on.

Estels vermells
Flavia Company. Il·lustració: Jorge del Corral
En Gerard és un ocell es acollit per una família d’esquirols. Viu feliç
però no ha après a volar perquè els esquirols no li ho poden ensenyar. La vella Damina, una formiga que ha viatjat per mig món li
proposa anar a conèixer en Conrad el falcó, que dona classes de
vol. Ell viatge es ple d’aventures i a més en Gerard acabarà descobrint els seus orígens.

El secret de la
Sagrada Família
Salvador Comelles. Il·lustració: Linhart
Dos antiquaris troben una carta misteriosa d’Antoni Gaudí.
En Joan i en Pere van d’excursió a la Sagrada Família amb els
nens de la seva classe i senten una conversa sospitosa. Què
busquen aquells antiquaris? Com s’ho faran per esbrinar-ho?

Formiga Vermella, 82
Sèrie Roja +10 anys
124 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
20 setembre
978-84-16844-39-5

La Formiga, 81
Sèrie Groga +8 anys
80 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,75 e / 8,41 e
Distribució:
27 setembre
978-84-16844-41-8

Novel·la gràfica
infantil, 5
68 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
12,95 e / 12,45 e
Distribució:
6 setembre
978-84-9883-924-1

Endevina... Què deu ser?
(Ed.) Montserrat Fons, Montserrat Bigas
i Montserrat Correig
Il·lustració: Morad Abselam

Nova
edició

Més de 140 endevinalles populars i d’autor
(Lola Casas, Miquel Desclot, Enric Larreula,
Joana Raspall...) i 90 maneres de dir sobre
aquells temes que interessen als infants de
5 a 8 anys: els animals, els vehicles, els objectes de l’escola, el temps, etc.

Contes
96 pàg.
14 x 18,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució:
6 setembre
978-84-9766-608-4
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El llarg
viatge de
Nanuq

Àlbums il·lustrats, 37
32 pàg.
24 x 25 cm. Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 20 setembre

Toni Cabo

CAT: 978-84-16844-38-8

Després d’esperar el retorn de
la mare durant dies, Nanuq se’n
va de viatge amb una maleta
on duu el que més s’estima.
Però poc després de començar
el camí, la perd. Com podrà
recuperar-la tot sol? Mentre
la busca , no sols descobrirà
l’autèntica naturalesa del món
que l’envolta, sinó un missatge
valuós i inoblidable.

CAS: 978-84-9142-086-6

Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat

Quan hi arribarem?
Danny Parker i Nathaniel Eckstrom
Traducció: Núria Sales i Rovira
Només hi ha una cosa pitjor que haver de
fer un viatge en cotxe llarg i avorrit: que a
qui condueixi li agradin els viatges en cotxe llargs i avorrits. Fins i tot
si aquest és el teu pare.

Simbolet
48 pàg.
22,9 x 28,1 cm
Tapa dura
15,00 e / 14,42 e
Distribució:
6 setembre
978-84-15315-43-8
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El senyor Oriol
Thomas Baas. Traducció: Núria Sales i Rovira
El senyor Oriol duu una vida tranquil·la,
sense sobresalts, i és feliç així. Però,
entura
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I si aquest viatge extraordinari permil
metés els dos amics emprendre el
vol i trobar la felicitat?

Simbolet
40 pàg. (amb dues
de desplegables)
38 x 27 cm
Tapa dura
16,95 e / 16,30 e
Distribució:
6 setembre
978-84-15315-39-1
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Un llibre regal idoni per donar-lo a les nenes i als nens per al seu aniversari

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

MONTSERRAT

MOHAMED

978-84-9034-657-0

978-84-9034-654-9

LEO

ELISABET

978-84-9034-658-7

978-84-9034-655-6

LEIRE

JOSEP

978-84-9034-659-4

Per molts anys, Montserrat!

978-84-9034-656-3

Per
r
e
c lebra
sari
l’aniver
amb el
!
Patufet

Roger Roig i Hugo Prades
UNITAT
Col·lecció El Patufet i
el teu aniversari
16 pàg. 17 x 19 cm.
Rústica
4,90 e / 4,71 e
Distribució: 6 setembre

Per molts anys, Mohamed!

Aladí i la llàntia meravellosa
Gemma Mulet
Il·lustració: Pol Cunyat
Adaptació del conte popular per a nens de 5 anys.

Contes clàssics, 12
24 pàg.
22,5 x 22,5 cm
Rústica
8,90 e / 8,56 e
Distribució: 6 setembre
978-84-9883-910-4

En Punxetes fa troballes
Maria Carme Roca
Il·lustració: Laura Miyashiro
En Punxetes surt a passejar i tot el que troba
s’ho emporta i guarda dins del cau. Tot, tot? Hi
ha algú que se li resisteix.

Uni, dori, 5
20 pàg.
21 x 19 cm
Rústica
9,00 e / 8,65 e
Distribució: 6 setembre
978-84-9883-923-4

L’escola. Un món màgic per descobrir
Magali Clavelet
Els més petits descobriran l’escola amb tendresa, gràcies als continguts simples i adaptats
d’aquest llibre. Amb l’ajuda d’un adult aprendran les noves paraules en català i anglès de
manera amena i divertida. Cada paraula apareix en el seu context en una il·lustració gran
per facilitar l’aprenentatge.

26 pàg.
26,5 x 32 cm
Tapa dura
14,90 e / 14,33 e
Distribució:
6 setembre
978-84-16587-85-8
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El secret de
la ciutat dels
dracs
Una aventura per
Barcelona
Roger Roig i Hugo Prades

tòria
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s
de d r a c
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El Patufet ha rebut una invitació per
visitar Barcelona. Un cop a la ciutat,
es veurà immers en una aventura llegendària que el durà a conèixer un
secret mil·lenari, de la mà dels éssers
més màgics que l’habiten: els dracs.
Una història sorprenent per descobrir una altra Barcelona, i els seus
espais característics.

Animals
músics
El llibre
cobreix
que des ten els
ca n
per què
s el
, quin é
animals dels seus
at
signific
om
sons i c n
ore
els elab

Pedro Alcalde
Il·lustració:
Julio Antonio Blasco
Des dels gibons cantant un duet a
l’alba, les balenes brunzint a través
dels oceans, fins als llops entonant
un cànon coral, la naturalesa és
plena de música meravellosa. Per
destacar aquesta diversitat, aquest
llibre il·lustrat a tot color compila
una llista de 14 animals músics, per
descobrir-ne els seus sons, com els
produeixen i amb quina finalitat.
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El Patufet pel món, 1
48 pàg.
22 x 22 cm. Tapa dura
12,00 e / 11,54 e (aprox.)
Distribució: 27 setembre
CAT: 978-84-9034-633-4

ANG: 978-84-9034-634-1

CAS: 978-84-16918-17-1

Animals Professionals, 1
32 pàg.
24 x 24 cm. Tapa dura
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 20 setembre
CAT: 978-84-9034-642-6

CAS: 978-84-16918-14-0

¡Vaya figura!
Cecilia Campironi. Traducció: Alvar Zaid
¿No se estudiarían mucho mejor las figuras
retóricas si las conociésemos en persoe
Un llibr
sobre
na? ¡Vaya figura! brinda esta oportuniu
ti
a
lg
d iv u
ues
retòriq
dad única. La metáfora, la metonimia,
figures
lt
o
m
fa
que les
el palíndromo... son solo algunas de
il
més fàc
iar
las figuras del lenguaje que enriqued’estud
cen nuestro idioma y que sirven para
comprender y describir la realidad. Todos
las usamos habitualmente, a menudo sin darnos cuenta.
¡Vaya figura! convierte las áridas figuras retóricas en personajes curiosos y divertidos que permanecen en el recuerdo.

Avizor, 1
64 pàg.
16,7 x 24 cm.Rústica
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 20 setembre
978-84-16817-16-0
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Calendari 2018 Bon profit

CALENDARIS 2018

2018. Calendari del Patufet i les
tradicions catalanes
Roger Roig i Hugo Prades

Roser Capdevila
Torna el calendari de les Tres Bessones!
Aprèn els mesos, els dies de la setmana i les estacions, i
anota els dies més especials amb les Tres Bessones.
I sigues un xef a casa teva!

Calendari del 2018 il·lustrat a tot color amb els dibuixos del Patufet i les tradicions festives catalanes.
Amb adhesius per recordar els moments més importants de cadascú. Cada mes s’il·lustra amb un dibuix
característic de l’època de l’any.

18 pàg.
32 x 47 cm
Tapa dura

24 pàg.
32 x 32 cm
Rústica

14,90 e / 14,33 e
Distribució: 6 setembre
978-84-15307-92-1

12,70 e / 12,21 e
Distribució: 6 setembre
978-84-9034-632-7

BOLETS
Bolets.
La saó de boscos i prats

La cuina tradicional
dels bolets

23,90 e
978-84-15456-50-6

10,95 e
978-84-9034-242-8

Tapes i aperitius
amb bolets
15,90 e
CAT: 978-84-9034-493-4

CAS: 978-84-16012-79-4

Bolets.
Minireceptaris
7,50 E
978-84-9034-361-6

BOLETS
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Els nostres bolets
Guia pràctica per distingir-los
Ramon Pascual
Una guia molt pràctica per identificar fàcilment els bolets més comuns dels boscos del territori, des dels
més exquisits i apreciats fins als més verinosos, que
també s’han de saber distingir per no agafar-los de
cap manera. El format plegable i plastificat de la guia
fa que es pugui portar a la butxaca, quan es vagi al bosc
a buscar bolets.

Fora de col·lecció
28 pàg.
9,5 x 16 cm
Plegable
5,90 e / 5,67 e
Distribució: 6 setembre
978-84-9034-502-3

Guia dels bolets
dels Països Catalans
25,50 e
978-84-9034-243-5

Guia
de
plegable
amb
butxaca ció
ip
la descr
a fia
i fotog r
olets
de 26 b
comu ns

Expositor
1118200830002

Conèixer els bolets
15,50 e
978-84-9791-904-3

Primera guia
del boletaire

Guia de bolets
per a nois i noies

12,80 e
978-84-9791-754-4

18,00 e
978-84-9791-396-6

100 bolets del
Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre

Guia pràctica
del boletaire

14,50 e
9788497915601

7,50 e
978-84-9034-247-3
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