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“Un llibre és un jardi que es porta a la butxaca”
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Un avet especial  
50 poemes per llegir la nit de Nadal 
Selecció i traduccions a cura de Marcel Riera

Una nit freda d’hivern, arbres de Nadal plens de llums de co-
lors, la xemeneia que fumeja, criatures embadalides que reci-

ten poemes i obren regals, la taula ben parada i, al lluny, 
pastors, bous i mules. De tot això, en parlen grans 

poetes com Eliot, Rodari, Garcés, Apollinaire, Pes-
soa, J. V. Foix, Maragall o Shakespeare, entre molts 
d’altres. Poemes per recitar dalt de la cadira. Poemes 
per felicitar les festes. Poemes per llegir a la vora del 

foc mentre esperes que arribin els tres reis.

Versos dispersos, 4
96 pàg. (aprox.)
13 x 18 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució:
8 novembre  
978-84-8330-974-2

Cent poemes sobre ensenyar i aprendre  
Antoni Tort (ed.)

Aquest llibre ofereix una mostra de com la poesia s’ha re-
ferit a l’escola i a l’educació. Molts poetes, catalans i es-
trangers, han dedicat versos al temps passat a les au-
les, als jocs amb els companys de classe, al record que ha 
deixat un bon mestre, a l’aprenentatge, al fet de créixer...
La selecció reuneix poemes de Vinyoli, Espriu, Sampere, Bros-
sa, Verdaguer, Anglada, Goytisolo, Machado, Yeats, Akhmàto-
va, Brecht, Pessoa, Burnside, Prévert..., entre altres.

Manual per aprendre a fer versos  
Te deix, lector, Vinyoli com a exemple 
Ramon Sargatal 

Aquest Manual per aprendre a fer versos té una secreta as-
piració: que creïs, que t’embarquis en l’aventura d’escriure 

versos... perquè, al capdavall, poesia, en el seu sentit eti-
mològic, vol dir precisament acció.
Poesia! És una paraula que espanta una mica, i no volem 
suscitar falses expectatives. Ens limitem a proposar-te 
que facis versos. I per això voldríem armar-te amb les 
tècniques necessàries. I fer-ho seguint l’exemple d’un 

dels grans poetes del nostre país: Joan Vinyoli.

Per damunt
dels estels
Helena Soler i Puig

Poesia, 4
64 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
12,30 e / 11,83 e
Distribució:
22 novembre
978-84-16342-17-4

En el
decréixer
de la pluja
M. Carme
Arnau Orts

Quaderns de la
Font del Cargol, 5
88 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució:
8 novembre
978-84-9034-684-6

Fora de col·lecció
176 pàg.
14 x 21,5 cm
Cartoné
17,00 e / 16,35 e
Distribució:
15 novembre  
978-84-9766-612-1

Les claus, 2
160 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
i guardes 
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució:
15 novembre  
978-84-8330-975-9

50 poemes

que fan caliu

de Nadal

Un recorre
gut

per les es
tratègies

poètiques en

companyia dels

versos d’u
n

extraordinari

poeta
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Magda
Meike Ziervogel. Traducció: Dídac Gurgui 

A principis del segle XX neix la Magda. És la filla 
il·legítima d’una minyona que ha de fer-se càrrec 
d’una filla que no vol i que envia a una escola-con-
vent molt dura, on la nena desenvolupa una forta 
personalitat. Després de la pobresa que experimen-
ta en la seva joventut, no és estrany que la Magda 
busqui el poder i l’ascens social. La noia creix fins 
a convertir-se en una dona ambiciosa, desesperada 
per aconseguir amor i reconeixement. Quan es tro-
ba amb Joseph Goebbels, sembla que ell satisfarà 
totes les seves necessitats. Cap al final de la Segona 
Guerra Mundial, la Magda està físicament i emocio-
nalment malalta, portarà els seus sis fills al búnquer 
del Führer i allà coneixerem de prop els pensaments 
de l’Helga, la seva filla gran, que experimentarà un 
presagi aclaparador.

120 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica
12,90 e / 12,40 e
Distribució:
29 novembre  
978-84-946775-5-7

En estat natural
Charlotte Wood. Traducció: Àfrica Rubiés Mirabet 

Dues dones es desperten d’un somni confús, mig drogades. Es troben em-
presonades en una propietat situada enmig d’un desert. Desconegudes 

entre elles, no saben on es troben ni 
com hi han arribat, elles, i les altres vuit 
noies que també hi estan tancades. 
Les obliguen a posar-se uniformes es-

tranys, a portar el cap afaitat, i estan 
custodiades per dos guardians armats i 

una infermera. Totes les noies tenen alguna cosa 
en comú, però què és? Quin delicte les ha portat des 
de la ciutat fins aquí? Qui és la misteriosa compan-
yia de seguretat responsable d’aquest lloc desolat 
amb unes regles brutals i un aïllament total del món? 
Treballant dur sota un sol sufocant, les presoneres 
aviat descobriran què les vincula: totes elles han 
mantingut relacions sexuals amb homes poderosos.

250 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica
18,50 e / 17,79 e
Distribució:
29 novembre  
978-84-946775-4-0

Si em toques, cauré
Dani Vilaró 

Un actor que sempre fa el paper de dolent. Un treballador del me-
tro que guixa parets de les estacions. El líder d’una secta que no pot 
viure sense la música d’Abba. Qui no es mou per la corda fluixa? Qui 
pot assegurar que no camina per una capa de gel molt prima que 
es pot trencar en qualsevol moment? Els protagonistes dels divuit 
contes d’aquest recull es belluguen sempre en aquesta fragilitat. 

Narrativa, 58
120 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució:
22 novembre
978-84-8330-972-8

Obra guanyadora de: 
26è Premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa
30è Premi literari Països Catalans - Solstici d’Estiu

«Aquest va ser,

de llarg, el llib
re més 

intens, impressionant i 

inesperat de la llista

de finalistes.»

The Guardian,

premi

Not-The-Booker

«[...] El final

astut i devastador

de la novel·la ho deixa 

clar: senyores, heu

estat avisades.»

The Economist 



Fills d’un somni perdut
Josep Pitarch  

A finals del segle XVIII, en plena 
Il·lustració, la construcció d’un canal de 
navegació entre el riu Ebre i el port dels Al-
facs i d’una nova població a la riba d’aquesta badia és vist 
com una gran oportunitat de negoci per alguns personatges poderosos. Enmig de tot aquest joc d’interessos 
inconfessables, centenars de famílies d’arreu ho deixen tot a la recerca del seu particular “El Dorado”.
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Temps de confitures 
Carme Ripoll   

Temps de confitures és una història d’evolució personal, de conver-
ses de dones, de receptes de cuina, de secrets guardats, de traïcions 
i oblits, de retrobades amb els morts i amb els vius, de ferides d’una 
guerra que va deixar a la gent marcats pel terror de les represàlies.  
La novel·la se situa entre mitjans anys setanta i principis dels 90 del 
segle XX, tot i que els records del passat hi són molt presents.
Tot emmarcat a Roses, al “Mas de les figueres de Dalt” una construc-
ció que encara segueix en peu i en bon estat de conservació.

Voliac, 38
280 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
16,50 e / 15,87 e
Distribució:
2 novembre
978-84-946347-8-9

Amb sense tu 
Pep Elias  

Amb sense tu pot semblar una expressió contradic-
tòria, però la vida també ho és, sobretot explicada 
per un autor disposat a explorar els límits de la realitat. Un partit 
de tennis amb sense final, un lingüista amb sense sort, un escriptor 
amb sense coartada, un joc de màgia amb sense truc, un accident 
amb sense totes les víctimes previstes, París amb sense glamur, un 
dia amb sense precedents... Personatges amb contradiccions apa-
rents que viuen la seva versió d’uns fets que poden semblar certs.

Voliac, 39
117 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució:
2 novembre
978-84-947511-1-0

Quan la tortuga perdé
la closca 
Marià Bonsom 

Es rep un missatge del futur –una advertència- acuradament prepa-
rat perquè algun humà del nostre temps sigui capaç d’entendre’l.. 
El missatge, que en realitat és una advertència, explica la història 
d’una expedició humana a l’estel B del sistema alfa-Centauri rea-
litzada (o que es realitzarà) d’aquí uns segles, en una sofisticada 
nau generacional capaç de transportar i mantenir un grup de fins a 
1000 persones.

Retorn al sol, 9
297 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
16,50 e / 15,87 e
Distribució:
2 novembre
978-84-947511-2-7

Recull de

contes que

exploren els

límits de

la realitat

Disputa de l’ase
Anselm Turmeda. Versió català actual: Albert Mestres 

La Disputa, escrita de vers els anys 1417-1418, constitueix una 
divertida sàtira de la pretesa superioritat humana respecte dels 
animals.

Tast de Clàssics, 6
180 pàg. 18 x 12 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució:
22 novembre
978-84-7226-780-0

Narrativa, 9
224 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm.
Rústica 
15,90 e / 15,29 e
Distribució:
22 novembre  
978-84-16342-16-7

Novel·la

històrica sobre

Sant Carles

de la Ràpita 



5FICCIÓ Novembre 2017

La vida nova 
Orhan Pamuk
Traducció: Víctor Compta

Un llibre misteriós capgira la rutinària 
vida de l’Osman Bey per sempre. 
Aquella lectura i un tiroteig als ca-
rrers nevats d’Istanbul converteixen 
el nostre jove heroi en un viatger 
nocturn. Acompanyat de la Djanan, 
la dona de la qual està enamorat 
i que va deixar el llibre «per atzar» 
sobre la taula d’un cafè, l’Osman es 
passa anys intentant comprendre els 
seus secrets i acaba recorrent la im-
mensitat de la Turquia profunda a la 
recerca del Mehmet, l’home que ella 
estima i l’únic que sembla que pot 
entendre el poder del llibre.

Més llibres, 7
408 pàg.
15 x 23,5 cm 
Rústica
19,90 e / 19,15 e
Distribució:
27 novembre
978-84-946929-8-7

La veritable vida de
Sebastian Knight 
Vladímir Nabókov. Traducció: Ferran Ràfols

Dos mesos després de la mort del cèlebre novel·lista Sebas-
tian Knight, el seu germanastre, «V», decideix escriure’n 

una biografia que hauria de servir per deixar en evidència 
el qui va ser el seu agent literari, que no ha dubtat a fer 
circular falsedats sobre en Sebastian. 
Però qui era realment en Sebastian Knight? Com destriar 

el que és cert del que és fals, de tot el que s’ha dit d’ell 
fins ara? Era l’escriptor que en-

lluernava tothom a les conferències, 
o bé l’home reservat i profundament 
marcat per dues estranyes històries 
d’amor?
En forma d’investigació policíaca, «V» 
intentarà descobrir la veritat sobre 
aquest germanastre amb qui gairebé 
no va conviure, i s’entrevistarà amb 
les seves amants i amb tots els que 
poden afegir alguna dada rellevant, 
per bé que cada nou intent no farà 
altra cosa que alimentar els dubtes. 

El cercle de Viena, 66
216 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm 
Rústica amb solapes
i guardes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 22 novembre
978-84-8330-968-1

La vida nova

va causar una gran 

sensació quan es va 

publicar a Turquia i

es va convertir

immediatament en el 

llibre més venut de la 

seva història

Una de les

millors novel·les

Premi Nobel 

Orhan  Pamuk

Un gran

Nabókov,

fins ara

inèdit en

català



La mort de Guernica
Paul Preston i José Pablo García
Traducció: Jaume Aubareda 

La completa destrucció de Guernica el 26 
d’abril de 1937 va quedar gravada a foc 
en la consciència europea: era la primera 
vegada que una ciutat, que estava allun-
yada del front i no suposava cap amenaça 
militar, va ser pràcticament arrasada du-
rant un bombardeig. Ara, al cap de vui-
tanta anys de la devastació de Guernica, 
José Pablo García ens presenta una gran 
adaptació d’un excepcional assaig de 
Paul Preston i mitjançant extraordinàries 
vinyetes il·lustra la història que va culmi-
nar aquell dia fatídic.

Novel·la gràfica, 3
96 pàg.
19,5 x 24,5 cm 
Tapa dura
18,90 e / 18,17 e
Distribució:
29 novembre
978-84-17183-09-7
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Patrimoni existencial de la Catalunya rural
Francesc Roma i Casanovas

L’estudi del patrimoni que proposa aquest llibre és una aproximació 
a l’existència dels nostres avantpassats materialitzada en una sèrie 
d’elements patrimonials repartits per la nostra geografia.

El Tinter, 143
160 p. (aprox.). 15,5 x 23,3 cm.
Rústica amb solapes 
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 2 novembre  
978-84-9034-664-8

Joanot
Joan Nave

La vida de Joanot Martorell, autor del Tirant lo blanc, narrada 
amb un to jovial, divertit i picaresc. D’aquesta manera s’allunya 
de la narració històrica tradicional.  

Bromera Teatre, 66
80 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
10,75 e / 10,34 e
Distribució:
15 novembre  
978-84-9026-808-7

El Sud de nou revisitat
Xavier Garcia

En aquesta obra memorialística amb grans pinzellades literàries l’autor 
viatja pels seus paisatges de preferència, els pobles i les terres de l’Ebre, 
a la recerca del que ha quedat després del que considera la devasta-
ció ecològica, econòmica, social i política dels últims cinquanta anys.  

El Tinter, 144
200 p. (aprox.) 15,5 x 23,3 cm.
Rústica amb solapes 
16,50 e / 15,86 e (aprox.)
Distribució: 2 novembre  
978-84-9034-665-5

II Premi Serret Terra de Cruïlla

I Premi Serret Terra de Cruïlla

La vida
feliç
Sèneca
Traducció: Núria Gómez Llauger

Lectures per
a minuts
Hermann Hesse
Traducció: Anna Soler Horta

El Far, 15. 104 pàg. 12 x 18 cm.
Rústica amb solapes. 11,00 e / 10,58 e
Distribució: 2 novembre. 978-84-17214-09-8

El Far, 8. 144 pàg. 12 x 18 cm.
Rústica amb solapes. 9,50 e / 9,13 e
Distribució: 2 novembre. 978-84-17214-10-4

Una magnífica

versió gràfica

de l’obra de

Paul Preston

•

La novel·la gràfica

més cruenta de

la història
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Què!  
Estampes d’un dependent filòsof 
Miquel de Palol 

Miquel de Palol torna a la novel·la.
Un home s’acaba de mudar a un pis l’anterior llogater del qual 
ha mort. L’home inicia una «amistat» amb el veí, Martí, a qui odia 
secretament, mentre intenta saber cap a on va la seva relació amb 
la Carlota. A la feina té problemes, l’empresa on treballa està sent 
investigada per un desfalc. 
Mentre l’home i en Martí tenen diverses aventures sexuals, l’home 
comença a idear un pla per matar-lo (motivat per impulsos que 
busquen inspiració i arguments a Crim i càstig, A sang freda, 
L’estranger i Sobre l’assassinat con-
siderat com una de les belles arts). 
Després de disquisicions ètiques, 
estètiques i metafísiques l’home 
decideix cometre l’assassinat. Però 
just aleshores en Martí mor d’un 
atac de cor.
Novel·la densa i juganera sobre les 
raons que guien la nostra existèn-
cia, sobre com interpretem la reali-
tat i sobre com construïm la nostra 
identitat, Què! només podia sortir 
de la ploma de Miquel de Palol.

Pa de llimona amb llavors 
de rosella
Cristina Campos

Una novel·la sobre amistat, se-
crets guardats i receptes de pa 
oblidades.
Durant l’hivern del 2010 en un po-
ble de l’interior de Mallorca, Anna i 
Marina, dues germanes separades 
en la seva joventut, es retroben 
per vendre un forn de pa que han 
heredat d’una misteriosa dona a la 
que creuen no conèixer.
Són dues dones amb vides molt 
diferents. Anna gairebé no ha sor-
tit de l’illa i continua casada amb 
un home al que no estima. Marina 
viatja pel món treballant de coope-
rant d’una ONG. 
Mentre intenten desxifrar el secret 
de l’herència, hauran de fer front 
a vells conflictes familiars, alhora 
que intentaran recuperar els anys 
perduts. 

Narratives, 96
288 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm 
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució:
15 novembre
978-84-15307-99-0

Capital Books, 10
414 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm 
Rústica amb solapes
20,50 e / 19,71 e (aprox.)
Distribució:
15 novembre
978-84-946777-4-8

10 edicions en 

castellà, 30.000 

exemplars venuts

•

Traducció a 

l’alemany i

al polonès

L’esperada

nova novel·la

de Miquel de Palol,

que no publicava

narrativa des

del 2009
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Nivells de vida
Julian Barnes. Traducció: Àlex Gombau i Arnau 

Ajuntes dues coses que no s’havien ajuntat mai 
fins ara. I el món canvia. La gent potser no hi 
cau d’entrada, però tant és. El món ha canviat 
igualment.

«Llegir-lo és un privilegi.
Haver-lo escrit és extraordinari.» The Times

«Un llibre d’una ambició monumental.
Un Taj Mahal fet de paper en lloc de marbre 

blanc.» The Observer

«Un llibre breu i meravellós.»
The New York Review of Books

Reparar els vius
Maylis de Kerangal. Traducció: Jordi Martín Lloret 

«Una novel·la real, una gran novel·la,
una novel·la extraordinària que fa que Maylis de 
Kerangal sigui una les autores del segle XXI».

Bernat Pivot

Elogi de l’ombra
Junichirô Tanizaki. Traducció i epíleg: Albert Nolla 

Un assaig poètic i enlluernador sobre la bellesa,
sobre la força enigmàtica de les ombres.

L’homenatge
Andrea Camilleri. Traducció: Enric Salom 

L’estiu de 1940, Vigata i tot Itàlia han entrat en gue-
rra. De sobte, enmig de l’entusiasme bèl·lic, un 

vell feixista quasi centenari s’esvera tant davant 
d’una pregunta misteriosa que cau mort. Men-
tre es resol què ha passat, naix la proposta de 
dedicar un carrer com a homenatge. Però la re-

visió del seu passat revelarà que el seu full de 
serveis no és tan impecable com semblava. 

Angle 25, 7
144 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 8 novembre  
978-84-15307-85-3

Angle 25, 9
256 pàg.
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e
Distribució: 8 novembre  
978-84-15307-82-2

Angle 25, 8
120 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 8 novembre  
978-84-15307-83-9

L’Eclèctica, 280
56 pàg. 
15 x 23,2 cm
Rústica
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 8 novembre
978-84-9026-633-5

Inèdit

en català

Premi

Llibreter

2015 

Un divertit

exercici de

revisió històrica

ple de vigència a 

càrrec d’un gran 

novel·lista
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Els 14 vuitmils 
d’Òscar Cadiach
i Puig  
Trenta-cinc anys als cims
més alts de la Terra sense
O2  artificial 
Edició a cura de Francesc Joan Matas

Aquest llibre és testimoni de les grans 
aventures del muntanyenc tarrago-

ní Òscar Cadiach (1952), que s’ha 
convertit, als seus 64 anys, en el 
primer català en assolir els 14 cims 
de més de 8.000 metres de la Terra 

sense oxigen artificial, després de 
l’ascensió del Broad Peak aquest estiu. 

I és que Cadiach s’ha passat mitja vida 
escalant els «gegants» de l’Himàlaia, sempre 

sense l’ajut d’oxigen addicional. 

El Bagul, 16
168 pàg.
24 x 22,5 cm

Amunt!  
Les festes de l’arbre
als Països Catalans 
Llorenç Roviras i Marc Castellet
Pròleg: Vicenç Villatoro

Amunt! Ofereix un recorregut visual i antropo-
lògic per les festes tradicionals de l’arbre als te-
rritoris de parla catalana. Després de 10 anys de 
feina, els autors han arribat a documentar 160 
festes populars en què l’arbre és protagonista. 
Darrere de cada festa hi ha tot un ritual, sovint 
d’origen remot.

Catalunya:
50 excursions
inoblidables
Jordi Longás Mayayo

Aquest llibre ofereix un recull 
d’excursions inoblidables per a per-
sones expertes i amateurs, i també per 
a aquells que volen obrir els seus horitzons.

La Talaia, 10
300 pàg. (aprox.)
20 x 20 cm
Rústica amb solapes
23,00 / 22,12 e (aprox.)
Distribució:
15 novembre
978-84-947484-0-0

Khroma, 18
120 pàg.
24 x 22,5 cm
Tapa dura
23,80 e / 22,88 e
Distribució:
15 novembre
978-84-9034-682-2

Rústica amb solapes
21,90 e / 21,06 e (aprox.)
Distribució: 15 novembre

CAT: 978-84-9034-368-5 CAS: 978-84-16918-25-6

Àlbum

de gran format,

a tot color
 

50 excursions

per recórrer tot el 

patrimoni natural 

de Catalunya que 

entusiasmaran a 

tot excursionista

Àlbum

de gran format,

a tot color
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Cabrerès - Collsacabra - Llancers  
50 itineraris d’aventura i patrimoni
Francesc Roma i Casanovas

Aquesta guia engloba 50 itineraris pel Cabrerès, el Collsacabra i la serra de 
Llancers, espais força oblidats des d’un punt de vista excursionista. Permet 
resseguir els cingles d’Aiats, la riera de les Gorgues i els paisatges més em-
blemàtics de la regió, tot incidint en la descripció de la ruta, però també en 
les dades més tècniques com la distància i el desnivell. Entravessat entre el 
Montseny i el Pirineu, aquest territori té un marcat caràcter propi, amb cims 
que es poden anar trobant en cada raconada del camí. La guia vol, també, 
mostrar el Collsacabra antic, patrimonial, aquell espai humanitzat que s’ha 
esculpit a força de treball, dallant cingles i cavant llegendes.  

Azimut, 152
168 pàg.
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e
Distribució:
8 novembre  
978-84-9034-663-1

Ambient, territori i paisatge: valors i valoracions
Ramon Folch i Josepa Bru

Els autors han encarat el repte d’escriure sobre un tema tan apa-
rentment eteri i subtil com els valors, però no en abstracte, sinó 
referits a un altre tema complex, que és tan material, omnipresent 
i vast com el territori i la seva expressió perceptible, el paisatge.

Observatori dels
valors, 19
230 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: novembre
978-84-7226-817-3

La Barcelona africana
Joan M. Serra

Les localitzacions d’aquesta guia recorren, amb una mi-
rada africana, diferents llocs de la ciutat de Barce-

lona, per descobrir les tradicionals relacions entre 
la ciutat i les societats del Magrib, del Mashrek i 
de l’Àfrica subsahariana. Des de l’època en que 
la Mediterrània era el Mare Nostrum fins ara, es 
poden resseguir per diversos espais urbans de la 

capital catalana fets, llocs i personatges que expli-
quen la història, l’economia i la cultura que Barcelo-

na ha compartit amb l’Àfrica. 

Barcelona
Cosmopolis, 6
168 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
17,20 e / 16,54 e
(aprox.)
Distribució:
8 novembre  
978-84-9034-667-9

Barcelona orientalista  
10 edificis exòtics amb història
Oriol Pascual

En aquest llibre descobrim una part de la història 
de Barcelona per mitjà d’alguns edificis, perso-
natges i esdeveniments relacionats amb la fasci-
nació per l’orientalisme viscut entre el final del se-
gle XIX i principi del XX. Deu edificis exòtics encara 
existents: Paranimf de la Universitat de Barcelona, Casa Pere Llibre, 
Edifici Alhambra, Casa Vicens, Casa Bruno Cuadros, Pavelló de la To-
rre Castanyer, Casa de les Altures, plaça de braus de les Arenes, Casa 
Marsans i Casa Tosquella.

Orígens, 25
224 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e
Distribució:
15 novembre  
978-84-7246-161-1

Il·lustrat

amb 220

imatges 

15 itineraris

que permeten

conèixer la

petjada africana

sobre la ciutat

de Barcelona
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Barcelona de nit  
Daniel Venteo

Barcelona a la llum dels fanals. 
Amb la popularització de la fo-
tografia, cap a mitjan segle XIX, 
la captació d’escenes noctur-
nes es va convertir en un autèn-
tic repte, tant artístic com tècnic. 
Però la reproducció de la rea-

litat i de la vida en tots 
els seus àmbits no seria completa sense 

l’activitat nocturna, de manera que 
els fotògrafs van destinar-hi els 
seus esforços, especialment a les 
grans ciutats. Així, Nova York, Pa-
rís o Londres van tenir ràpidament 
llibres que en mostraven l’agitada 

vida nocturna. 

Catalunya en Blanc i Negre, 13
192 pàg. (aprox.)
23 x 28 cm
Rústica amb solapes
34,90 e / 33,56 e (aprox.)
Distribució: 22 novembre
978-84-17214-01-2

Horacio Seguí.
La meva vida en un click  
Toni Vall (autor). Horacio Seguí (fotògraf)

Un recorregut per la vida del magnífic fotògraf Horacio Seguí a tra-
vés de les seves imatges. Fou pioner de la fotografia d’espectacles 
ja a finals dels 50 i és un referent del fotoperiodisme esportiu. 

Jaume Mercadé.
A la recerca d’un art total (1889-1967)
Daniel Giralt-Miracle
Epíleg: Jaume Mercadé Gallés i Albert Mercadé Ciutat

Jaume Mercadé (Valls, 1889 - Barcelona, 1967) és un ar-
tista imprescindible de la nostra cultura. Va saber pin-
tar com ningú més la seva terra i va realitzar una im-
portant contribució a l’orfebreria. Ambdues tècniques 
formaven per a ell un tot en què eren indissociables.

Tamarit, 38 
160 pàg. 23 x 30 cm
Tapa dura amb 
sobrecoberta
49,90 e / 47,98 e
Distribució:
15 novembre
978-84-8330-970-4

Base Imatges
144 pàg. 29 x 21,5cm
Tapa dura
28,90 e / 27,79 e (aprox.)
Distribució: 15 novembre
978-84-17183-14-1

Pintura i

orfebreria 

en el trànsit del 

noucentisme a les 

avantguardes

Per primera

vegada un llibre

de gran format

dedicat a

la Barcelona

nocturna

Catalunya en

blanc i negre,

la col·lecció pionera 

en llibres il·lustrats 

en català, coneguda i 

estimada per llibreters 

i lectors, i amb grans 

èxits de venda 

El millor

llibre d’i
matges

del “fotòg
raf 

del Barça”
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Grans vins a petits preus 2018  
Lluís Romero 

Grans vins a petits preus 2018 recull més de 200 vins catalans de qualitat 
excepcional per menys de 12 euros, a l’abast de totes les butxaques. Es 
tracta d’una invitació a endinsar-se en el panorama vitivinícola català actual 
i descobrir-ne els seus tresors, a obrir la ment i experimentar, a voltar per la 
vinya catalana, trepitjar els seus terrers i conèixer els elaboradors que hi ha 
al darrere de les millors ampolles. Catalunya és una terra afortunada, carre-
gada de tradició i de coneixement, i de grans vins de proximitat que val la 
pena conèixer i degustar. 

- Per conèixer de primera mà el panorama 
  vitivinícola català actual. 
- Lluís Romero organitza cursos de tasts, 
  és jurat de concursos de vins i tertulià a
  la ràdio. 

La Guia de vins de
Catalunya 2018 
Tast a cegues  
Jordi Alcover i Sílvia Naranjo  

La Guia de vins de Catalunya ha esdevingut l’espai que, any rere any, ha 
anat recollint l’actualitat del vi català. Amb la intenció de fer una foto de 
cada collita i de les inquietuds dels cellers, l’equip de La Guia classifica, 
tasta i puntua a cegues tots aquells vins que els cellers hi volen presentar. 
En concret, en aquesta edició, en què compleixen el 10è aniversari, hi 
apareixen més de 1450 vins tastats i puntuats, una llista dels millors vins 
catalans, 280 cellers i 12 denominacions d’origen. 
Les conclusions que cada any, des de 2008, s’han anat publicant dins el 
llibre han generat un debat que està canviant el vi català: perquè des del 
primer dia La Guia defensa l’ús de les varietats tradicionals catalanes. 
Només així es pot construir un concepte que fa deu anys ningú pensava 
que existís: el concepte de “vi nacional català”.

Fora de col·lecció
180 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm 
Rústica amb solapes

15,50 e / 14,90 e (aprox.)
Distribució:
8 novembre
978-84-9034-669-3

Fora de col·lecció
496 pàg. (aprox.)
12,5 x 20 cm 
Rústica amb solapes

19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució:
15 novembre
978-84-9034-672-3

Més de 200

vins catalans

de qualitat

per menys

de 12 euros

La guia més

 completa de

vins catalans

del 2018
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Formatges dels Pirineus  
Els 50 millors  
Laia Pont Diez i Natàlia Nicolau Villellas 

Aquesta selecció dels 50 millors 
formatges dels Pirineus, amb 
un desglossat exhaustiu de les 
característiques de cada for-

matge, neix a partir d’una 
intensa travessia pels Pi-
rineus de les autores. 
Més enllà de la part més 
tècnica sobre els format-

ges, s’hi pot trobar una 
mirada intimista del sector i 

les percepcions rebudes durant 
el viatge formatger. I és que, tal 
com demostren, darrere de cada 
formatge hi ha una història molt 
especial per explicar.

Estic estupenda!  
Que els 40 són els nous 30
i altres tonteries   
Raquel Garcia Ulldemolins 

Raquel, la protagonista i autora del llibre 
és una dona de 40 i pico anys, soltera 
i sense fills. Ella encara es considera 
relativament jove, però la dictadura 
estètica li recorda que no, i la socie-
tat l’assenyala per no haver complert 
amb les expectativs sociofamiliars 
convencionals. Estic estupenda és un 
llibre positiu, amb esperit crític de resis-
tència i molt divertit. 

Sensacions, 6
160 pàg.
17 x 24 cm 
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e (aprox.)
Distribució: 2 novembre

CAT: 978-84-9034-643-3

CAS: 978-84-16918-21-8

Fora de col·lecció
144 pàg. 18 x 18 cm 
Rústica amb solapes
15,90 e / 15,29 e (aprox.)
Distribució: 15 novembre
978-84-17214-02-9

Formatges
Els 50 millors de Catalunya

18,50 E
978-84-9034–370-8

Un llibre

gràfic d’humor

en femení per

dones al voltant

dels 40 anys

Descobrei
x

els 50 formatges 

més deliciosos
 i 

valorats de tot

el Pirineu

Hi ha un boom

de llibres 
d’humor 

gràfic escrits
 i

protagonitzats

per dones.

Però cap

en català
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Homenatge a Kálmán Faluba, 1
DD.AA.

Miscel·lània d’homenatge a aquest catalanista hongarès 
que ha treballat per a la promoció de la llengua catalana 
al seu país. 

Estudis de Llengua i
Literatura Catalanes
336 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
16,50 e / 15,87 e
Distribució:
8 novembre
978-84-9883-943-2

Modalitat i evidencialitat en català antic
Un acostament cognitiu a les perífrasis verbals 
amb “deure” i amb “haver”
Andreu Senti

Estudi lingüístic sobre la gramaticalització de les perífrasis 
verbals amb “deure” i amb “haver”.

Biblioteca
Sanchis Guarner, 87
344 pàg.
13,5 x 19,5 cm. Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució:
8 novembre
978-84-9883-934-0

La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina)
Brauli Montoya Abat

A mitjan segle XIX alguns mallorquins intrèpids decideixen 
fer les Amèriques i un centenar s’estableixen a San Pedro, 
un poble argentí. En el present llibre resseguim la història 
lingüística d’aquesta comunitat mallorquina i intentem des-
cobrir si ha perviscut com a tal fins avui.

Biblioteca Miquel
dels Sants Oliver
116 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució:
8 novembre
978-84-9883-928-9

Mestres catalans de l’exegesi historicocrítica
Jordi Cercera i Valls

Els mètodes historicocrítics són un tresor eclesial recone-
gut pels principals documents pontificis. Aquest llibre és un 
reconeixement agraït a la generació de professors catalans 
de Sagrada Escriptura que han marcat la docència postcon-
ciliar en centres teològics.

Scripta et Documenta
360 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
23,00 e / 22,12 e
Distribució:
15 novembre
978-84-9883-936-4

Arxiu de l’Església catalana durant la guerra civil
II/2. Juliol-desembre de 1937
Hilari Raguer i Suñer (curador)

El present volum és sobretot, com els anteriors, l’Arxiu Vidal 
i Barraquer, però completat amb documents d’eclesiàstics i 
també entitats i personalitats polítiques o civils importants 
per a l’Església catalana.

Scripta et Documenta
360 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
26,00 e / 25,00 e
Distribució:
8 novembre
978-84-9883-884-8

De viva veu. Entrevistes i declaracions públiques
Maria Àngels Anglada
A cura d’Eusebi Ayensa i Francesc Foguet

Maria Àngels Anglada va concedir nombroses entrevistes 
durant la seva vida pública com a escriptora de renom. 
Aquest volum en recull una tria representativa –quaranta 
en total– que abraça del 1978 al 1998.

Biblioteca
Serra d’Or, 498
316 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
14,50 e / 13,94 e
Distribució:
8 novembre
978-84-9883-935-7
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Estructures i dinàmiques locals a la segona meitat del segle XVIII: 
El cas de Vila-rodona
Josep Santesmases

L’objectiu d’aquest estudi ha estat tractar determinats temes 
de la història de Vila-rodona de la segona meitat del segle 
XVIII des d’una visió de microhistòria.

La Plaça dels Arbres, 1 
256 pàg. (aprox.) 
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
PVP per determinar
Distribució: 15 novembre
978-84-9034-673-0

Al tren! 100 anys de ferrocarril a Sant Cugat 1917-2017

L’arribada del tren l’any 1917 va suposar una fita 
històrica per a Sant Cugat. La ràpida connexió 
amb Barcelona i posteriorment amb la resta del 
Vallès va transformar la fesomia d’un poble que 
llavors vivia sobretot de l’agricultura i que, grà-
cies a la nova línia de ferrocarril, va créixer en 
població i serveis.

Fora de col·lecció
112 pàg. (aprox.)
23 x 27 cm
Tapa dura
PVP per determinar
Distribució:
15 novembre
978-84-9034-671-6

Aquestes guies de paper plastificat desplegable, molt pràctiques i còmodes, 
inclouen més de 100 espècies de papallones diürnes, 39 espècies de rapin-
yaires diürns i nocturns, 125 espècies d’ocells, 80 varietats d’hortalisses, 100 
arbres i diversos amfibis i rèptils, tots de presència a Catalunya, que per la 
seva abundància, bellesa o singularitat cal conèixer. A cada làmina s’hi troben 
il·lustrades les espècies animals o vegetals, acompanyades d’un petit text i 
d’unes icones amb informació complementària per facilitar-ne la localització 
i identificació. Inclouen el nom científic i el nom popular en castellà i anglès. 

125 ocells de
Catalunya
Que cal conèixer

Toni Llobet
José Luis Copete

N. 1  
978-84-9034-674-7

Papallones
diürnes de
Catalunya 
Que cal conèixer

Toni Llobet
Constantí Stefanescu

N. 2  
978-84-9034-675-4

Hortalisses
de Catalunya  

Toni Llobet
Salvador Garcia-Arbós

N. 3  
978-84-9034-676-1

Col·lecció Miniguia de camp 
Unitat: 16 pàg.- 12,5 x 20 cm. Desplegable plastificat - 5,00 e / 4,81 e - Distribució: 15 novembre

Expositor:
1118201370002

100 arbres
de Catalunya
Que cal conèixer

Toni Llobet
David Carrera

N. 4  
978-84-9034-677-8

Ocells
rapinyaires
de Catalunya 

Toni Llobet
José Luis Copete

N.5  
978-84-9034-678-5

Amfibis i rèptils 
de Catalunya  

Toni Llobet
Joan Maluquer

N. 6  
978-84-9034-679-2

Miniguies de camp Gran

quantitat

d’il·lustracions

a tot color De grandària

petita, plastificades, 

còmodes i pràctiques,

indicades per a

les sortid
es a

la natura



Recursos i territori: perspectiva històrica i nous equilibris
Actes del X Congrés de la CCEPC.
Manresa, 21, 22 i 23 d’octubre de 2016

Actes del X Congrés de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, centrat en quatre àmbits fo-
namentals de la societat: alimentació, poblament, comu-
nicacions i energia.
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Els orígens del fet casteller 
Del ball de valencians als Xiquets de Valls 
(del segle XVIII al 1849)
Alexandre Cervelló Salvadó

Xiquets de Valls, 2
256 pàg.
21 x 29,7 cm
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e (aprox.)
Distribució: 29 novembre
978-84-9034-554-2

Sabadell, 1936: economia, societat i política
Esteve Deu Baigual

Aquest llibre és el primer d’una sèrie, en la qual 
s’analitzarà el decurs de la Guerra Civil espanyola a 
Sabadell i el paper que van tenir els sabadellencs en 
aquest conflicte. 

Publicacions CCEPC, 9
656 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
22,30 e / 21,44 e (aprox.)
Distribució: 29 novembre
978-84-9034-670-9

100 mites de la ciència
Daniel Closa

No és cert que fem servir únicament el 
10% del cervell, que en lluna plena neixin 
més criatures, que els estruços amaguin el cap sota 
terra o que l’aigua de la pica giri al revés a l’hemisferi 
sud. Totes aquestes afirmacions són mites guarnits amb aparença de veritats científiques. Com tots els 
mites, poden tenir gràcia i resultar estimulants per a la imaginació, però sempre és important saber dis-
tingir entre mite i realitat. Aquest recull permet descobrir el que hi ha al darrere de cent d’aquests mites.

Entre Escil·la i Caribdis
Memòries d’un empleat de la Caixa de Pensions, «la Caixa»
Gonçal Coll Vinent

L’actual deriva de la Caixa de Pensions no 
és quelcom recent, sinó que arrenca anys 
enrere. Perduda la idea fundacional i la 
vocació de catalanitat i de servei al país, 
la Caixa mantenia, encara, la seva vessant 
social, que tanmateix anà desdibuixant-se 
a partir de l’arribada com a nou Director 
General de Josep Vilarasau.

Biblioteca
Abat Oliba, 302
308 pàg. 15 x 20 cm
Rústica
24,00 e / 23,08 e
Distribució: 8 novembre
978-84-9883-932-6

De 100 en 100, 8
232 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Tapa dura
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 2 novembre
978-84-9034-685-3

Vària
172 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució:
8 novembre
978-84-9883-937-1

2a
edició
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Espiritistes i lliurepensadores 
Dones pioneres en la lluita pels drets civils 
Dolors Marín

L’espiritisme de finals del segle XIX segura-
ment té poc a veure amb el que ens ima-

ginem. Vinculat sobretot a les dones, 
aquest moviment vingut d’Europa va 
suposar invertir l’ordre establert: les es-
piritistes eren laiques, feministes, i lliu-

repensadores, i amb les seves pràctiques 
van construir les bases d’una part essencial 

de la societat civil, l’emancipació de les dones 
i de les classes subalternes, van promoure l’educació i 
l’associacionisme.  Aquest llibre és un recull de qui és qui 
entre aquelles dones i quines fites socials van aconseguir.

21 dies buscant la felicitat 
Joan Carles Folia

Joan Carles Folia basteix el seu relat a partir de reflexions 
i exercicis pràctics, que s’articulen al voltant de 21 ca-
pítols en aquesta obra amb format de 
quadern. 21 dies no ens permetran 
assolir la felicitat, però sí apren-
dre a mantenir una actitud ober-
ta i positiva davant la vida per 
no deixar de buscar la pau i el 
benestar per a nosaltres i les per-
sones del nostre entorn.

Educació i família
136 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 8 novembre  
978-84-9766-611-4

Ensenyar com a Finlàndia 
33 estratègies senzilles per aconseguir més felicitat a 
les aules
Timothy D. Walke

¿Alumnes més feliços, mestres més relaxats i un 
aprenentatge millor? 
Sona utòpic, però els finlandesos ho han aconseguit.
Tim Walker ens explica com aplicar-ho en altres 
països.
L’any 2001 Finlàndia va sorprendre el món amb uns mag-
nífics resultats a les proves PISA, que superaven fins i 
tot els dels estressats alumnes asiàtics. I des d’aleshores 
cada any les escoles finlandeses han anat millorant les 
seves puntuacions en matemàtiques, ciència i compren-
sió lectora.

Cartablanca, 41
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 22 novembre  
978-84-8330-971-1

El Fil d’Ariadna, 102
344 pàg. (aprox.)
18 x 18 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 22 novembre  
978-84-17214-03-6

Quan

l’espiritisme

era sinònim

de subversió

L’autor

assessora i

forma en

competències

sociocomunicatives 

des de

fa anys 
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Les 4 cançons més divertides 
de Nadal 
Pep Brocal

Per llegir, cantar i riure amb les cançons més divertides i més cone-
gudes de Nadal:
El dimoni escuat, El rabadà, Fum, fum, fum i En Pasqual.
A les pàgines del final hi ha les quatre partitures.

UNITAT:
Base Kids
Llibres
d’activitats
12 pàg.
21 x 29,7 cm
En grapa
4,90 e / 4,71 e
Distribució:
29 novembre

Un estel en la foscor  
Rebeca Luciani 

Aquest és un àlbum sense paraules. A tra-
vés de les imatges, es pot recrear aquesta 
bonica història de Nadal, que comença 
amb una nena travessant un bosc.
Què li passa? Què busca? 

Àlbum il·lustrat
28 pàg. 28 x 26,5 cm 
Tapa dura
16,90 e / 16,25 e
Distribució: 15 novembre
978-84-9883-940-1

Manualitats
nadalenques 1

Gabriel Cortina i Cécile Marbehant 

Extreu, doblega, pinta i juga amb aquests magnífics llibres 
d’activitats. Gaudeix del Nadal preparant amb els petits de 
casa les decoracions nadalenques d’aquests dos llibres!
Fàcil de muntar.

Contes Clàssics
28 pàg. 22 x 22 cm
Rústica
8,90 e / 8,56 e 

Distribució: 8 novembre  
978-84-9883-933-3

Manualitats
nadalenques 2

Manualitats
nadalenques 1
978-84-16587-92-6

Manualitats
nadalenques 2
978-84-16587-93-3

Un àlbum

sense

paraules

Guarneix

casa teva

amb decoracions

fetes per tu!

No es necessiten

tisores p
er retallar.

Amb més de

100 adhesius!



El Nadal del Patufet 
Roger Roig i Hugo Prades

A casa del Patufet es respira un ambient 
especial, perquè han arribat les festes de 
Nadal. Juntament amb la colla d’amics, 
participarà en les tradicions més impor-
tants d’aquestes dates: el pessebre, el di-
nar de Nadal, el tió, les nadales, la nit de 
Cap d’Any, la cavalcada dels Reis d’Orient, 
els regals… Dies intensos per reviure una 
de les dates més entranyables del calendari 
festiu català.
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Guia de tions de Catalunya 
Ton Lloret Ortínez i Martí Garrancho Rico

Per Nadal, les llars catalanes reben la visita d’un és-
ser amb forma de tronc; el tió. Aquesta misteriosa 
criatura tan estranya com estimada és però una gran 
desconeguda. Poca gent sap que hi 
ha molts tipus de tions diferents. 
Aquest àlbum il·lustrat de gran 
format recull unes 8 subespè-
cies de tions, amb l’explicació 
de les seves particularitats i 
amb un esquema geogràfic i 
de latitud per poder-los identi-
ficar al bosc, i també els seus nius.

Fora de col·lecció
24 pàg.
24 x 31 cm
Tapa dura
12,50 e / 12,02 e
(aprox.)
Distribució: 15 novembre  
978-84-9034-668-6

El Patufet i
les Tradicions, 23
24 pàg.
24 x 22 cm. Rústica
5,90 e / 5,67 e
Distribució: 8 novembre  
978-84-9034-666-2

Dinosàurium 
Chris Wormell i Lily Murray
Traducció: Anna Turró i Armengol

Aquest museu és obert sempre. Hi trobaràs una 
extraordinària col·lecció de bèsties del Mesozoic, 
des del petit Troodon fins a l’enorme Braquiosaure. 

Com van evolucionar? Per què uns tenie plomes i altres 
escates? Com es van extingir?

Aquí trobaràs la resposta a totes aquestes pregun-
tes i a moltes més. Entra-hi per explorar el món 
dels dinosaures en la seva màxima esplendor.
Una aventura apassionant que transportarà els 
lectors milions d’anys enrere per descobrir les cria-

tures més extraordinàries que mai no han existit.

Simbolet
98 pàg. 28 x 37,7 cm 
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució: novembre
978-84-15315-44-5

Àlbum

il·lustrat

de gran format

per identificar 

tions pels boscos 

de Catalunya

Un llibre

de gran format

amb espectaculars 

il·lustracions

De la mateixa

sèrie dels aclamat

 arreu del món

Animàlium,

Històrium i

Botànicum
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El alquimista de la luz 
Rocío Martínez

El alquimista de la luz era un 
niño que quiso atrapar el 

color, un niño de pelo es-
pecial al que acusaron 
de la maldición, de la se-
quía que causó la ham-

bruna. Un niño que quiso 
ser aprendiz de alquimista y 

viajó con su carreta itinerante 
hasta las tierras lejanas de los maestros de la alqui-
mia. Aprendió la magia de los pigmentos y a iluminar 
con ellos las ermitas y las iglesias.

Pájaro 
Beatriz Martín Vidal

Cuando un viaje llega a su fin, 
otro empieza. Hay que pre-
pararse para la nueva partida, 
para crecer, cambiar y empren-
der nuevos rumbos. 
Un libro fuero de lo común, de imágenes cauti-
vadoras y líricas (con una paleta limitada a grises, 
blancos y misteriosos toques de color dorado) y 
sin palabras, que sin embargo es capaz de pro-
poner múltiples temas: la migración, la familia, 
la búsqueda de las raíces, la transformación... La 
narrativa visual convierte al lector en el narrador 
de la historia, pues depende de su interpreta-
ción encontrar el significado. 

Fuera de Órbita
40 pàg.
21 x 28 cm
Cartoné
14,96 e / 14,38 e
Distribució:
8 novembre  
978-84-16817-23-8

Bambi  
Una vida en el bosque   
Felix Salten. Traducció: Claudia Cabrera
Il·lustració: Gimena Romero 

Bambi llega al mundo entre las caricias de su ma-
dre, lleno de inocencia. No sabe del peligro de la 
pradera. No conoce a los habitantes del bosque: la 
charlatana urraca, los arrendajos gritones, las flores 
que vuelan, las hierbas que brincan... Ni a los que 
serán sus amigos Gobo y Falina, ni al majestuoso y 
solitario príncipe, el Viejo. Ni tampoco sabe aún de 
Él, el cazador, que parece un dios de la vida y de la 
muerte, hasta que el Viejo le enseña que es como 
ellos, mortal.

Acervo
32 pàg.
20 x 25 cm
Cartoné 
14,96 e / 14,38 e
Distribució:
15 novembre  
978-84-16817-18-4

Narrativa Ilustrada
224 pàg.
16,5 x 23 cm
Cartoné
19,95 e / 19,18 e
Distribució:
29 novembre  
978-84-16817-01-6 

Para los

amantes de las 

historias poéticas

puramente

visuales

Un libro

que introduce

a los niños en

la estética

del románico
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Què hi portes, a la bossa?
Nayat Kaid

La història d’un conill que anirà trobant diferents objectes 
que anirà ficant dins la seva bossa. Quan s’adona que no li 
pertanyen, voldrà tornar l’arracada vermella a la girafa, el re-
llotge gran al Senyor Guillot, les ulleres quadrades a l’elefant 
i la pinta suau al lleó. Ho aconseguirà amb l’ajuda del mico.

Fora de col·lecció
40 pàg. 21 x 31,5 cm
Rústica
9,90 e / 9,52 e
Distribució:
29 novembre
978-84-16342-18-1

L’interrogant gegant  
Eulàlia Canal 

El dia que l’Arlet, el Lluc i l’Ibai van sortir 
d’excursió havia nevat tota la nit i la vall 

semblava un pastís de nata. Malgrat 
l’advertiment de la seva mare per 
a que no s’allunyessin de casa, els 
tres germans van voler pujar fins 
el cim de la muntanya i contemplar 

els prats i els boscos a tocar del cel. 
Però, sense que ho sabessin, un perill 

molt fosc s’apropava entre el núvols.

Àlbums il·lustrats, 41
40 pàg. 24 x 26,5 cm. Cartoné. 15,95 e / 15,34 e
Distribució: 8 novembre
CAT:         CAS: 
978-84-16844-42-5       978-84-9142-094-1

L’enigma De Vilagallina  
Albert Arrayás

El concurs per nomenar “La millor gallina 
de l’any” està en perill!
Pocs dies abans del famós concurs de 
“La Ploma Daurada” les gallines de 
Vilagallina comencen a desaparèixer 
misteriosament.
A cada desaparició, una nova pista... 
Qui serà el culpable?
Estigueu atents! De vegades ens poden 
fer creure coses que no són.

48 pàg. 25 x 23 cm. 15,95 e / 15,34 e. Distribució: 27 novembre
CAT:   CAS: 
978- 84- 945843- 4- 3 978- 84- 945842- 3- 7

Un divertit

i original àlbum

il·lustrat que ens

parla de l’enveja i

de martingales

que no sempre

surten bé

Una tendra

història amb

un missatge 

antibel·licista, 

perfecta per a 

descobrir-la

en Nadal



Novembre 201722 INFANTIL

Els meus primers puzles.
Pol l’esquirol aplega provisions 
Céline Potard i Maria Neradova

La tardor arriba a la seva 
fi... Gràcies als seus amics, 
Oriol el mussol, Brill el 
conill i Hugueta la mofe-
ta, el Pol pot començar a 
recol·lectar les provisions 
per a l’hivern! 

Base Kids.
Els meus primers puzles
12 pàg. 22 x 22 cm
Tapa dura
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 29 novembre  
978-84-16587-84-1

Crea la teva aventura amb...
Carbasseta la bruixa
Marie Morey. Traducció: Vicky Nebot  

La Carbasseta té moltes ganes de for-
mar part del clan de les bruixes. Però 
per fer-ho això, les ha d’impressionar. 
Com ho pot fer? Ajuda-la a escollir 
entre les diferents opcions, la Car-

basseta et necessita!

Crea la teva pròpia aven-
tura
20 pàg. 20 x 18 cm
Tapa dura
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 29 novembre  
978-84-16587-87-2

El meu primer busca i troba.
Fades, sirenes i princeses
Svetlana Peskin. Traducció: Vicky Nebot 

Un llibre ple de jocs perquè els nens i nenes 
millorin les seves capacitats d’observació! 

Busca i troba objectes en un món increï-
ble amb fades, ballarines, princeses i 

sirenes. Troba el camí a través de la-
berints fascinants, compta objectes, 
resol endevinalles,  posa a prova les 
teves habilitats d’observació amb 

divertits jocs i molt més!

El meu primer busca
i troba, 2
14 pàg. 24 x 27,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 29 novembre  
978-84-16587-90-2

Els meus primers
números 

Cofre interactiu amb 12 llibrets en català, 
castellà i anglès.

12 llibrets per aprendre els números, 
a sumar i restar, ordenar, i moltes co-
ses MÉS...
A cada llibret es mostra el número, com 

es diuen en diferents idiomes i la seva 
correspondència en diferents objectes. 

Base Kids
120 pàg. 21 x 24 cm
12 petits llibres de 10 
pàgines de cartró cada 
un, en una capsa amb 
tancament magnètic.
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 29 novembre  
978-84-16587-91-9

5 puzles

de 9 peces

a l’interior!

Tu decideixes!

Escull en cada

pàgina una de

les dues opcions

per continuar

la història

Llegeix,

juga, 

concentra’t

i troba!

Aprèn els

números en

tres idiomes

tot jugant
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Què s’amaga dins
el cos humà?  
Aina Bestard

Llibre il·lustrat que permet 
descobrir què s’amaga 
dins el cos humà. A tra-
vés de les lupes s’hi veuen 
moltes coses que no 
s’aprecien a simple vista. 
Es comença per la lupa 
verda, que permet ob-
servar un cos que sembla 
només l’aparença física de 
les persones. Després, si 
es mira a través de la lupa 
blava, hi apareixen dife-
rents aparells que són els 
que fan funcionar la ma-
quinària del cos humà i, 
finalment, si es mira per la 
finestra vermella, s’hi des-
cobreix tot un món de vida 
minúscula que s’amaga a 
l’interior de les persones.

Fora de col·lecció
24 pàg. 28 x 26,3 cm
Tapa dura
17,95 e / 17,26 e
Distribució:
2 novembre
CAT:
978-84-9034-641-9   

CAS:
978-84-16918-18-8

Mira, mira... animals!
Anna Gassol, Teresa Blanch
i Sigrid Martínez 

Un llibre per descobrir tot un món de curiositats 
dels animals més peculiars del planeta. Posa a 
prova la teva capacitat d’observació i, abans de 
començar a llegir, resol els jocs que plantegen 
els dibuixos. Després submergeix-te en una lec-
tura interessant que et descobrirà alguns dels 
secrets més ben guardats del món animal. 

Vària
64 pàg. 22 x 20,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució:
15 novembre  
978-84-9883-938-8

El flautista d’Hamelín
Marta Colomé i Txell Darné 

Què s’amaga dins el bosc?

17,95 E
978-84-9034-338-8

Contes Clàssics
24 pàg. 22 x 22 cm
Rústica
8,90e / 8,56 e
Distribució:
8 novembre  
978-84-9883-939-5

Llibre

il·lustrat amb 

un joc de lupes 

perquè el infants 

descobreixin el 

món fascinant

del cos humà

Adaptació del

conte popular

per a nens

de 5 anys
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Superheroína por sorpresa
Teresa Broseta. Il·lustració: Toni Cabo

Mara está triste y enfadada, hace días que no se levanta de la cama 
y no puede salir de su habitación. Ella quiere salir, jugar con los 
otros niños, pero no puede. El día de su cumpleaños recibirá un 
regalo que le hará coger fuerzas para poder recuperarse y salir a 
jugar y reír con los otros niños de su edad. Y es que Mara está he-
cha una superheroína, ¡es Supermara!

El tesoro del capitán
Ojo Lechuza
Daniel Hernández. Il·lustració: Óscar Julve 

La pandilla de la clase Monster se ve envuelta en la bús-
queda de un tesoro oculto en una isla del Caribe. El 

tesoro perteneció al pirata Ojo de Lechuza, y para 
encontrarlo, los protagonistas tendrán que resol-
ver diversas pruebas de ingenio y, finalmente, ven-
cer a Bill Rimington, un ladrón de piezas arqueoló-

gicas que también busca el tesoro del pirata.

Adivinanzas para todos
los gustos
Iñaki R. Díaz. Il·lustració: Iris Amaya

Los animales, las asignaturas del colegio, los personajes fantásti-
cos de los cuentos… todos pueden convertirse en adivinanzas di-
vertidas en verso. Los poemas vienen acompañados de graciosas 
ilustraciones que harán de la lectura toda una aventura para niños 
y niñas.

El mejor de los 22
Vicent Dasí. Il·lustració: Pau Valls

Buddy se ha convertido en el héroe del Ruzafa 
City FC, cuando descubre que el rock-and-roll 
es su verdadera pasión. ¡Pero en la vida hay 
que decidir! Justamente, el partido más im-
portante de su equipo se juega el mismo día y a 
la misma hora que se celebra el casting de Sueños y Estrellas, el 
famoso programa televisivo que podría lanzarlo al éxito musical. 
¡Qué faena! ¿Qué escogerá?

Leer es vivir, 9
64 pàg.
12,5 x 19,5 cm
Rústica
7,50 e / 7,21 e
Distribució:
22 novembre  
978-84-9142-099-6

La clase Monster, 4
128 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
22 novembre  
978-84-9142-111-5

Calcetín, 141
120 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
15 novembre  
978-84-9142-112-2

Calcetín, 140
160 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
8 novembre  
978-84-9142-117-7

Una nueva

aventura

terrorífi
camente

divertida de

«La Clase

Monster»

Música,

fútbol y grandes 

sueños son los

ingredientes de 

esta divertida 

novela
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La mirada de Michelangelo
Vicent Usó 

L’any 1563, Cesare da Castel, mestre d’obres de la catedral de San 
Pietro i home de confiança de Michelangelo Buonarroti, és assassi-
nat en circumstàncies estranyes. Aquest és el punt de partida d’una 
trama plena d’intrigues i d’ambicions en la qual es veuran involu-
crats importantíssims personatges històrics, des del mateix geni 
del Renaixement fins el papa Pius IV. 

Ànimes Negres
Leandro Sagristà 

El 4 de setembre de 1980 està gravat en la memòria de David per sem-
pre. Amb quasi disset anys, sempre recordarà que el telèfon va sonar 
massa d’hora aquell dia amb una terrible notícia: a l’avi l’havien matat 
mentre robaven a casa seva. La seva mort era impossible d’assumir, hi 
havia massa preguntes en l’aire. Per això, decideix encetar una inves-
tigació particular per esbrinar què va passar realment aquella maleï-
da nit. Així, comença una increïble aventura que el du a descobrir 
la història del nostre país des dels inicis dels segle XX fins als dies 
previs al colp d’Estat i el vertader i sorprenent passat de l’avi Ricard.

Robinson Crusoe
Daniel Defoe
Traducció: Jesús Cortés. Il·lustració: A. Sánchez 

Aquesta edició és una invitació a  lectors a 
partir de 12 anys per a descobrir Robin-
son Crusoe, un clàssic de les novel·les 
d’aventures. De fet, l’autobiografia fictícia 
d’un nàufrag anglés que pasa 28 anys en 
una illa remota fou una de les obres més 
venudes de la literatura abans del segle XX. 

Cuentos de amor y de guerra
Vicente Blasco Ibáñez
Introducción: Salvador Bataller 

Una antología de cuentos breves del autor de Cañas y Barro 
y La Barraca para celebrar el Año Blasco Ibáñez.

Esta recopilación de textos de Vicente Blasco Ibáñez 
los presenta clasificados por temáticas y por la épo-
ca en que se escribieron. El libro viene acompañado 
de una introducción biográfica del autor muy útil para 

que los lectores jóvenes conozcan el contexto en el 
que se escribieron los relatos. 

L’Esguard, 24
240 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,50 e / 10,10 e
Distribució:
15 novembre  
978-84-9026-790-5

L’Esguard, 25
200 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució:
8 novembre  
978-84-9026-797-4

El Micalet
Galàctic, 216
208 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica

Distribució:
8 novembre  
978-84-9026-803-2

Algar Joven, 85
304 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,50 e / 10,10 e
Distribució:
8 novembre  
978-84-9142-058-3

Adaptació

de la gran 

novel·la

juvenil de

Daniel Defoe

150

aniversario de

Blasco Ibañez
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Un tresor a la neu
Marie McSwigan
Traducció: Marc Donat. Il·lustració: Ramón París

Un país en guerra. Una pila de lingots d’or amagats 
en una cova. I un pla molt arriscat que només un 
grup de nens podia dur a terme.
A Noruega, ningú no oblidarà l’hivern del 1940. 
Soldats alemanys van ocupar el país i van arri-
bar fins i tot al poblet de Riswyk, on vivia en Pe-
ter Lundstrom i la seva família. Escapar-se del seu 
control semblava del tot impossible... 

El gato que hablaba
sin querer
Claude Roy
Traducció: Isabel Llasat. Il·lustració: Pere Virgili 

Una fábula muy divertida sobre el poder de la palabra.

Tant de gust de conèixer-lo, 
senyor Miquel Martí i Pol
M. Carme Bernal i Carme Rubio
Il·lustració: Jordi Sunyer

Miquel Martí i Pol és un dels poetes més co-
neguts i més musicats del segle XX. Una veu 
poètica que va saber trobar les paraules idònies 
per comunicar-se amb lectors de totes les edats.  Aquest vo-
lum presenta una petita biografia, un breu context històric i 
una selecció comentada de fragments de les seves obres.

Els Barrufets i
les mongetes malves
Peyo. Traducció: Albert Vilardell

Després d’una collita desastrosa, un mag dona als Barrufets 
unes estranyes mongetes d’una terra llunyana, que crei-

xen en abundància en tot el clima. El Barrufet Pagès 
les planta en secret i n’obté una collita fenomenal. 
Ben aviat els Barrufets no mengen ni conreen res 
més que mongetes. Però aquest canvi en la seva 

forma de vida té uns efectes imprevistos...

El jardí secret de Viena, 19
168 pàg (aprox.)
14,5 x 21,5 cm.
Tapa dura
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 15 novembre

Àlbum il·lustrat
64 pàg.
16,5 x 21,5 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució:
29 novembre  
978-84-9883-941-8

48 pàg.
21,5 x 29 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució:
29 novembre  
978-84-17183-16-5

El gat que va parlar

13,50 E
978-84-8330-944-5

CAT: 978-84-8330-969-8

CAS: 978-84-947070-3-2

El jardí secret
de Viena, 2
72 pàg
14,5 x 21,5 cm.
Tapa dura
13,50 e / 12,98 e
Distribució:
15 novembre
978-84-947070-2-5

Basada

en fets

reals

Llibre

elaborat segons

les directrius de

Lectura Fàcil

Una nova

aventura dels

Barrufets!

•

Fins ara inèdit

en català!
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El retorn de l’ogre
Jean Leroy. Il·lustració: Matthieu Mandet

La bruixa i el llop intenten fer de la seva filla una autentica malvada, 
però no és una bona estudiant i no respon a les expectatives del 
pares: només pensa en ajudar a qui ho necessiti. Per això quan sent 
uns crits al bosc acudeix immediatament. Però, a qui es trobarà?  

No volia escriure
aquest llibre
Albert Güell i Juanola 

La Susana no s’ha buscat mai cap problema, mes aviat sembla que 
són els problemes els que la busquen a ella; fins i tot ha après a 
fer-se fonedissa durant les hores de pati. En aquest llibre que nin-
gú no voldria haver d’escriure la Susana narra com els problemes, 
en forma de “companys” de classe, poden esgarrar la felicitat de 
qualsevol. Per sort sempre hi ha algú en qui confiar.

La Liliana al país de
les coses perdudes
Francesc Puigpelat

Tot va començar el dia que la Liliana va perdre el seu osset de pe-
luix. A on va a parar un llapis quan es perd? I una clau? I un mòbil? 
Segur us ho heu preguntat més d’una vegada. I és que tots aquests 
objectes no poden desaparèixer sense cap explicació, com per art 
de màgia: han de fer cap a algun lloc. Desprès de molt preguntar, 
la Liliana descobreix el País de les Coses Perdudes.

El vol protector de l’harpia
Ricardo Alcántara
Traducció: Tina Vallés. Il·lustració: Jordi Vila Delclós 

Els habitants d’un poblat de la selva, indis tranquils i pacífics, estan 
convençuts que existeixen una infinitat d’éssers superiors. Els con-
sideren tan elevats que no gosen parlar directament amb ells, sinó 
que ho fa el fetiller de la tribu. Però ara el vell fetiller del poblat s’ha 
mort, i els déus s’han reunit per decidir qui en serà el successor i 
proposaran dos candidats que són la nit i el dia.

La Puça, 3
56 pàg.
12,5 x 19 cm
Rústica
7,50 e / 7,21 e
Distribució:
8 novembre

L’isard, 13
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
8 novembre
978-84-16844-56-2

La Formiga, 84
110 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
15 novembre  
978-84-16844-54-8

La Formiga
144 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
15 novembre  
978-84-16844-57-9

CAT: 978-84-16844-55-5

CAS: 978-84-9142-120-7
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