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Aigües desprotegides
Antoni Vidal Ferrando (Santanyí)  

Aquest és un híbrid perfecte entre llibre de poemes descar-
nats, dietari vital d’un temps de grisor i misèria moral, i una 
recerca a les entranyes més obscures de l’ésser humà feta per 
un dels escriptors més llegendaris de les lletres catalanes.

Deslliureu-nos de
qualsevol mal
Memòries d’un malcontent 
Josep Pitarch (La Ràpita)  

Antonio Boet Mari, conegut amb el sobrenom de Flores, va ser un des-
tacat anarquista de la CNT de llarga trajectòria en la Barcelona dels anys 
vint i principis dels trenta del segle XX. Tot just esclatada la Guerra Civil, a 
petició d’una de les seves filles, es va desplaçar a Sant Carles de la Ràpita.

Notes de color, 86
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 28 febrer
978-84-9034-711-9

Un port per quedar-me
Diari d’Alexandros 
Joan Rebagliato (Calella)  

Passada la boira, per un mar de vidre, la canoa avança a rem. En Geor-
ge, en Frank, l’Urso, en Carlo, el Català i l’Alexandros es miren en silen-
ci l’illa enigmàtica del tresor.
Al llarg de dos anys escrupolosament anotats en un dietari, el Revenge, 
ara fondejat, els portarà pel mar de les Antilles entre batalles guanya-
des i cames perdudes.

Notes de color, 85
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 28 febrer
978-84-9034-712-6

Terra de crims 
Valerià Pujol (Premià de Dalt)

A finals dels anys vuitanta, Terra de crims va suposar una nova expe-
riència narrativa de Valerià Pujol (Premià de Dalt, 1952-1992); una obra 
que s’endinsa en el registre de la literatura popular i que s’allunya de la 
recerca transgressora de títols anteriors, tractant el gènere negre des 
d’una tradició costumista, Terra de crims recull un seguit d’històries, 
més o menys reals, situades al món rural i que tenen com a nucli o com 
a marc narratiu la història d’un assassinat o un intent d’assassinat. 

Quaderns de la Font 
del Cargol, 6
136 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 7 febrer
978-84-9034-713-3

Premi
Literari
Sebastià

Juan Arbó
2017

XXIX
Premi

Literari
Vila d’Ascó

Cants materials
josep l. badal 

Cants materials és una preciosa oda a les més diminutes in-
significances aparents a través d’una mirada mística que tro-
ba el sagrat en totes les coses de l’univers. Un poemari líric, 
lúcid, sorprenent i extraordinari.

Jardins de
Samarcanda, 88
64 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 14 febrer  
978-84-9766-620-6

Jardins de
Samarcanda, 87
96 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 14 febrer  
978-84-9766-619-0
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Oh... 
Philippe Djian. Traducció: Jordi Martín Lloret

Una novel·la inquietant, un personatge que no deixa indiferent.
Coneixem la protagonista, Michèle, minuts després que un enca-

putxat hagi assaltat casa seva i l’hagi violada. Després de 
descartar la denúncia policial decideix que si l’agressor 

torna la trobarà preparada per enfrontar-s’hi. Narrada en 
primera persona, poc a poc coneixem l’entorn i la vida 
de Michèle. Professional exitosa, millor amiga de la seva 
sòcia, amant del marit d’aquesta, amb un exmarit fleu-

ma, un fill que no està a l’alçada de les expectatives, una 
mare a punt de casar-se amb 

un noi molt més jove que ella i un 
pare a la presó per un espantós crim 
comès anys enrere.  
Una història absorbent, amb l’estructura 
de novel·la negra però plena d’ironia i 
humor, sobre la part fosca que habita 
en tots nosaltres i que no sempre som 
capaços d’entendre. Una protagonista 
que desperta en el lector sentiments 
contradictoris, però que posseeix la 
ferma voluntat de controlar les regnes 
de la seva vida, tot i que sigui de mane-
res poc ortodoxes.

Cazeneuve i la revenja
dels desvalguts
Oriol Molas i Ferran Grau

El primer detectiu de Barcelona.
Enric Cazeneuve, de pare francès i mare 
catalana, torna a Barcelona el maig de 
1909 per establir-se al carrer Balmes, 
número 6, on l’any següent fundarà 
la primera agència de detectius de 
la ciutat. Barcelona viu l’atmosfera 

convulsa que desembocarà en la 
Setmana Tràgica i Cazeneuve 

hi retroba el seu primer amor 
adolescent i també un amic 
de joventut, Cinto Brescó, 
redactor de La Vanguardia, 
amb qui queda atrapat en 
la investigació d’una sèrie 

d’assassinats misteriosos i 
despietats.

La novel·la de presentació d’Enric 
Cazeneuve, el primer detectiu de Bar-
celona, transporta al lector a la Barce-
lona de la Setmana Tràgica.

Capital Books, 11 
336 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 14 febrer   
978-84-946777-7-9

Narratives, 97 
224 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 14 febrer  
978-84-17214-19-7

Un personatge 

popular, que va 

divulgar la tasca de 

detectiu a la ràdio

i en un llibre,

Detectivismo

práctico

(1923) 

Primera novel·la

d’una sèrie basada en

el personatge real

Enric Cazeneuve.

Va fundar el 1910

la primera agència

de detectius de

Barcelona

Novel·la

de culte

Visita de

l’autor a

Barcelona

i Madrid

a finals

de febrer

Amb

dispensador
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La clau
Junichiro Tanizaki. Traducció: Albert Nolla 

Després de quasi trenta anys de matrimoni, un 
respectable professor universitari que ja ha pas-
sat la cinquantena veu com la relació amb la seva 
dona, la jove i bonica Ikuko, es va apagant lenta-
ment, en gran part perquè se sent incapaç de sa-
tisfer el desig sexual de la jove esposa, educada 
en un ambient més tradicional. Aleshores ell de-
cideix començar un diari personal en què trans-
criu les seves fantasies secretes amb la intenció 
que Ikuko el llegeixi d’amagat i això revifi la seva 
passió. Però poc després ella comença a escriure 
el seu propi diari, i d’aquesta manera s’estableix 
entre tots dos un refinat i complex joc d’erotisme, 
carregat de tensió sexual, en què el voyeurisme i 
l’exhibicionisme tenen un paper fonamental. 

La vida tranquil·la
Marguerite Duras. Traducció: Antoni Clapés 

Francine Veyrenattes (Françou) ens explica —i 
s’explica— com en Nicolas, el seu germà, es baralla 
a mort amb l’oncle Jérôme; quina vigilància discreta 
i segura organitza la família entorn de l’agonitzant; 
com la llibertat que ha conquerit d’aquesta manera 
condueix en Nicolas a l’amor i, més tard, a la mort. 
Al mateix temps, Francina també arribarà a l’amor, 
i els seus pares a la follia.
La impassibilitat de la narradora emet un so es-
trany, ràpid. Ella mateixa ho ha volgut i provocat. 
I ho ignora. I a mesura que ho explica en pren una 
consciència cada vegada més precisa. Aquesta 
descoberta esdevé fins i tot el veritable argument 
del llibre —que és la depuració progressiva d’una 
ànima— i el seu principal atractiu.

El cercle de Viena, 67 
200 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
i guardes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 21 febrer   
978-84-8330-980-3

L’illa Roja, 7 
200 pàg. (aprox.)
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: febrer   
978-84-947484-3-1

Pinyols madurs
Vuitanta-cinc biolits.
Instants de vida passats per la literatura
Isidre Grau. Introducció: Bernat Puigtobella (Núvol)

Instants de vida passats per la literatura: 85 biolits, contes breus 
que exploren mons diversos, sota mirades tan diferents que van 
de l’humor al drama.
Aquests Pinyols madurs són el fruit d’extremar la brevetat a 
l’hora d’explicar històries. El repte va començar el març del 2013 
amb la publicació a la revista digital Núvol d’una sèrie de contes 
que amb poc més d’una pàgina exploraven mons diferents.

Voliac, 40
218 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 7 febrer   
978-84-947511-3-4

Un relat

elegant sobre

l’erotisme d’un

dels mestres de

la  literatura

japonesa del

segle XX
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Vestit de núvia
Pierre Lemaitre. Traducció: Albert Pejó 

En aquest thriller diabòlic perfectament orques-
trat, el mal no perdona ningú. 
Ningú és immune a la bogeria. Sophie, una jove amb 
una vida tranquil·la, comença a enfonsar-se lentament 
en la demència. Milers de signes inquietants s’acumulen 
fins que tot s’accelera. És la responsable de les 
morts de la seua sogra i del seu marit discapa-
citat? Poc a poc, es veu involucrada en diversos 
assassinats dels que, curio-
sament, no té cap record. 
Aleshores, desesperada 
però encara lúcida, or-
ganitzarà la seua fugi-
da: canviarà de nom, de 
vida, fins i tot de marit, 
però el seu dolorós passat 
acabarà per atrapar-la. 

Jo us salvaré a tots
Émilie Frèche. Traducció: Albert Pejó

Per a Élea, una jove adolescent francesa, el futur està marcat per les inquietuds 
i els neguits propis de la seva edat: els estudis, els amors, les amigues... Però un 
dia, poc abans dels atemptats de París a la seu de la revista Charlie Hebdo, Élea 
desapareix de casa. Aviat, la policia suggereix als pares que la filla s’ha enrolat en 
un grup radical islamista, però ells es resisteixen a creure-ho. Al cap d’una setma-
na, reben una trucada des de Síria, on Élea els ex-

plicant que com a “bona musulmana” 
que és, no podia fer res més que 

anar a fer la jihad per “poder-los 
salvar a tots”.
Amb una habilitat corprene-
dora, Émilie Frèche combina 
els diaris íntims d’aquestes tres 

figures, Élea, la mare i el pare, 
per a aprofundir en les arrels del 

reclutament jihadista.

L’Eclèctica, 284 
272 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
18,50 e / 17,79 e
Distribució: 28 febrer   
978-84-9026-821-6

Trànsit, 13 
208 pàg.
15 x 22,2 cm
Rústica
16,95 e / 16,30 e
Distribució: 7 febrer   
978-84-9026-798-1

La passejadora de gossos 
Francesc Bodí

A la València dels desnonaments i la corrupció, de la crisi i les obres 
faraòniques, hi viuen un director de banc, una notària tafanera, una 
mare sola a punt de perdre el pis, una intèrpret bonica i espavila-
da, una dona que pateix Alzheimer, un carter jubilat, un professor 
d’institut amb depressió, i Manela, l’estudiant de Filosofia que pas-
seja els gossos de tots aquests personatges.

Trànsit, 12 
272 pàg.
15 x 22,2 cm
Rústica
11,95 e / 11,49 e
Distribució: 7 febrer   
978-84-9026-828-5

Premi de Narrativa Ciutat de València

«Un thriller

d’escriptura perfecta.

Una autèntica obra

mestra que eleva

Lemaitre a l’alçada

dels autors

més grans.»

L’Humanité

«Vestit de núvia

és un thriller

contundent, la trama

del qual està plena de

sorpreses i racons

amagats.»

Guillermo Altares,

Babelia

“Una novela

indispensable,

no només per als joves.”

Nath Bertrand,

Lecteurs.com

•

“Una ficció terr
orífica,

emotiva i realista sobre

un tema al cor

de l’actualitat..”

Mes échappées

livresques
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Qui no fa la festa 
Paco Esteve

Un mas aïllat, una colla d’amics que es re-
troben després d’anys de no veure’s, un 
quadre extraviat, un escriptor amagat, el 
verí d’unes simpàtiques aranyes que col·loca, 
una festa caníbal a la muntanya, núvols fets per ordinador, un 
bebop a les palpentes, massatges desballestadors, éssers lle-
gendaris en perill d’extinció, orgasmes comptats, la bohèmia 
del rock n’roll, hermafrodites, bisexuals i somnis.
Qui no fa la festa és una novel·la precisa i poètica sobre la crisi 
dels trenta anys, l’autoconsciència metaliterària per inducció 
psicotròpica i els vertígens de la bogeria.

Lucy 
Jamaica Kincaid

Traducció: Carme Geronès. Pròleg: Jenn Diaz

La Lucy, una adolescent caribenya, arriba als Estats Units per treballar 
d’au-pair a casa d’una família de classe mitjana. Tot és nou per a 
ella: el clima, les relacions humanes, 
l’entorn. En Lewis, la Mariah i els 
seus quatre fills són una família gai-
rebé perfecta: guapos, rics i apa-

rentment feliços. Tot i així, la Lucy 
començarà a trobar esquerdes en la 

seva impecable façana. 
Amb una mirada aguda i penetrant, amb una 

barreja d’ira i compassió, la Lucy revisarà les suposicions 
i veritats del seu nou entorn, i les compararà amb la re-
alitat del seu país d’origen.

El Gólem 
Gustav Meyrink. Traducció: Ramon Monton

Acabada el 1914, en vigílies que el món contemporani 
iniciés la seva llarga sèrie de carnisseries, El Gólem és 
una de les novel·les més singulars del gènere fantàstic, 
però també de tot el segle XX. Inspirant-se en una tra-
dició jueva segons la qual resultava possible insuflar-li 

vida a una figura de fang mitjançant certes 
paraules màgiques, Meyrink va cons-

truir un relat inoblidable i de gran 
èxit de públic en què l’al·lucinada 
peripècia de l’Athanasius Pernath 
pel barri jueu de Praga combina 
l’àmbit oníric d’Alícia al país de les 

meravelles amb una atmosfera ra-
biosament expressionista.

128 pàg.
21 x 14 cm. Rústica
16,60 e / 15,96 e
Distribució: 19 febrer   
978-84-946775-6-4

Més llibres, 8 
304 pàg.
15 x 23,5 cm
Rústica
20,95 e / 20,14 e
Distribució: 28 febrer   
978-84-946929-9-4

Més llibres, 9 
200 pàg.
15 x 23,5 cm. Rústica
18,95 e / 18,22 e
Distribució: 21 febrer   
978-84-17353-00-1

Jamaica Kincaid

ha creat un personatge 

sorprenent, posseït d’una 

clarividència i d’una

integritat ferotges:

una heroïna

captivadora

«La cosa

estranya més

extraordinària amb

què m’he topat des de

fa una eternitat!»

H. P. Lovecraft

Una novel·la

precisa i poètica,

una autèntica

delícia verbal



Equilibrats i descalços 
Angela J. Hanscom

La importància de la natura en el desenvolupament infantil.
Avui en dia l’oci dels nens està dominat cada vegada més per l’univers multimèdia 
(televisors, ordinadors, consoles) que els allunya d’un joc lliure, imaginatiu i deses-
tructurat. Per a Hanscom la natura i el joc a l’exterior proporcionen experiències 

sensorials imprescindibles per al desenvolupament físic i psicològic dels 
nens. Per això el llibre proposa replantejar-nos l’eduació i recuperar 

la natura, fins i tot en un entorn urbà.
Al llibre s’hi descobreixen petites coses per fer en qualsevol lloc 
i moment i facilitar que els nens siguin feliços i estiguin sans en 
ment, cos i esperit. Al cap i a la fi, tots formem part de la natura, 
per això la necessitem per al nostre desenvolupament.
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Inspira, 67 
280 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,50 e / 17,79 e (aprox.)

Fora de col·lecció 
124 pàg.
16,5 x 24 cm
Tapa dura
18,50 e / 17,79 e
Distribució: 14 febrer  
978-84-17214-18-0

La nena que
volia dibuixar
Els meus petits records 
de postguerra 
Roser Capdevila  

La infància a la grisa postguerra,
segons Roser Capdevila.
La nena que volia dibuixar és un retrat 
esplèndid de la vida quotidiana durant el 
primer franquisme: des de les manies, aficions i rutines 
de cada membre de la família, l’educació de les noies,  
passant per la grisor de l’escola, la religió tan present 

arreu, i les avorrides relacions socials, fins 
als moments de llibertat que supo-

saven els jocs, els dies assenyalats o 
les excursions amb els amics. Roser 
Capdevila, amb els seus extraordi-
naris dibuixos i textos, fa dels re-

cords particulars records universals.

Distribució: 21 febrer   
978-84-17214-12-8

El llibre

de memòries

de Roser

Capdevila

Anuncis

en premsa

Un plantejament

innovador i

revolucionari

sobre l’e
ducació

dels nens a

la natura



Catalunya sota la Dictadura
(Dades per a la història)
Artur Perucho i Badia. Curador: Josep Palomero

Un assaig politicoperiodístic amb una documentació molt completa 
sobre el conjunt d’activitats repressives que la dictadura de Primo 
de Rivera va aplicar a Catalunya en contra de les institucions, la 
població i la llengua catalanes. La característica principal del treball 
de Perucho és l’objectivitat que es desprèn de la gran quantitat de 
documents contemporanis de les més variades procedències que 
recull, incorpora i comenta.

Febrer 20188 NO FICCIÓ

Biblioteca
Serra d’Or, 499
328 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 21 febrer
978-84-9883-949-4

El meu don
Joan Maragall
Josep Pijoan

Biografia íntima i propera de Joan 
Maragall en el marc d’una Catalunya 
enyorada i recordada en el caliu de 
la poesia.

Col·lecció: Petits grans clàssics de la història de Catalunya
Unitat: 12 x 16,5 cm - Rústica amb solapes - 8,90 e / 8,56 e - Distribució: 28 febrer

Dones gironines 
Carles Bastons i Montserrat Bastons

Carles Bastons i  Montserrat Bastons ens donen a conèixer 105 
dones, figures significatives de les vuit comarques gironines. De 
manera sintètica, original i divulgativa tracen els perfils de perso-
nalitats destacades de gironines que han sobresortit en algun aspecte 
creatiu o professional. Els autors han buscat l’equilibri entre les persones més conegudes, 
i per tant ja famoses, i d’altres que no en són prou i que mereixen també cabuda, espai 
i tractament en  aquesta obra. Una obra que vol ser  un sentit homenatge a unes dones 
que, de Girona estant, han contribuït a bastir i configurar una part molt important del 
riquíssim patrimoni polièdric que atresora Catalunya.

Base Històrica, 145 
464 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica

La batalla de
Prats de Molló
Josep Fontbernat

La fallida insurrecció armada que 
esdevingué símbol de la lluita per 
una Catalunya lliure.

14 d’Abril. Catalunya 
és una democràcia
Josep M. Lladó i Figueres

La voluntat de canviar Catalunya 
i el món sencer en uns anys farcits 
d’il·lusió i d’esperança.

19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució:
28 febrer   
978-84-17183-27-1

Dones gironines.

Conegudes i

desconegudes,

recordades i oblidades,

que han contribuït a

la forja d’una societat

més lliure, justa

i igualitària

Núm. 16 - 102 pàg. 978-84-17183-01-1 Núm. 17 - 168 pàg. 978-84-17183-02-8 Núm. 18 - 64 pàg. 978-84-17183-03-5
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Parlants fets i drets
Una mirada des de la Psicologia 
Ferran Suay  

Radiografies sociolingüístiques, en què 
Suay amb quatre pinzellades ràpides 
però profundes retrata les estratègies 
de l’espanyolisme estatal i regional i 
els ressorts psicològics que utilitza per 
perpetuar la subordinació lingüística 
del català.

Mindfulness zen
La consciència de l’ara 
Lluís Nansen Salas  

El mindfulness, o l’atenció plena, es basa en una pràctica que 
ha estat durant segles l’entrenament diari de monjos i laics de diferents es-
coles budistes. Però en aquestes últimes dècades s’ha difós en molts àmbits 
de la societat occidental, de manera que escoles, empreses i hospitals l’han 
adaptat segons les seves necessitats, perquè 
cada vegada més gent pugui gaudir d’aquesta 
manera d’estar present que té la capacitat de 
reduir l’estrès i millorar la qualitat de vida.
Però per tal que els efectes que n’obtenim no 
siguin efímers, cal aprofundir-hi. Aquest és un 
dels propòsits d’aquest llibre, que vol recuperar 
la pràctica completa des de la mirada del Zen i 
que ofereix al lector una sèrie d’exercicis dispo-
nibles a través del web www.mindfulnesszen.org 
que l’ajudaran a aplicar l’atenció plena en la seva 
activitat del dia a dia.

Coneguem l’islam 
Claude-Brigitte Carcenac

Avui l’islam és ben present a les nostres ciutats, als nostres barris, 
i ens ha fet descobrir que hi ha una altra manera de pensar i 

d’actuar. Aquesta nova cohabitació de vegades comporta fric-
cions i conflicte. Però cal que ens habituem a la pluriculturali-
tat. Aquesta obra vol ser una aproximació a l’islam; vol oferir 
elements de reflexió i respostes a les preguntes que sovint ens 

fem sobre aquesta religió amb un sistema de valors propi.

Helios, 37
288 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 14 febrer   
978-84-8330-981-0

Entrevol, 12
350 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 7 febrer   
978-84-946347-8-9

En família 
176 pàg.
12,9 x 20,5 cm
Rústica

13,00 e / 12,50 e
Distribució:
21 febrer   
978-84-9766-621-3

Les claus per

iniciar-se en

aquesta pràctica 

mil·lenària 

que connecta

ment i cos 

L’actualitat

posa en primer

ordre la necessitat de 

conèixer i entendre 

les creences,

els valors i el

sistema de vida

musulmans

L’autor és

una autèntica

autoritat en el camp

de la sociolin
güística

des de la perspectiva

psicològica
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Els dos principals consellers de Mercè Rodoreda:
Obiols i Sales
Lourdes Martínez Rocaspana

El llibre posa en relleu les influències de dos il·lustres 
intel·lectuals sobre una gran escriptora.

Epistolari Sebastià Juan Arbó – Joan Sales (1966-1982)
Josep Miquel Ramis Llaneras

L’edició d’aquest epistolari és una aportació original i 
inèdita, que amplia el coneixement sobre les relacions 
entre editors i escriptors durant el règim franquista, al-
hora que reforça la figura irrepetible de Joan Sales com 
a editor i ajuda a recuperar i situar degudament Sebastià 
Juan Arbó.

Noms de casa del Bruc i la tipologia
arquitectònica dels seus edificis
Assumpció Rehues i Gemma Estrada

Aquesta obra recull dos estudis complementaris. Un pre-
senta, a partir de fonts orals, una exhaustiva recopilació de 
noms i renoms de casa del Bruc. I l’altra, la tipologia dels 
edificis bruquetans més representatius.

Músiques a l’antiguitat
Sybille Emerit, Hélène Guichard et al. (ed.)

El catàleg d’una de les exposicions més completes 
que s’han fet sobre la música de les civilitzacions 
antigues.
CaixaForum Barcelona: a partir del 9 de febrer del 
2018.

Creació. Pregàries, himnes, poemes 
Pere Carreras i David Jou  

A diferència dels models cosmològics de la física —rics en detalls d’història còsmica, però sen-
se compromís ètic—, el concepte religiós de Creació parla, sobretot, del caràcter sorprenent 
del món vinculat a una realitat que el sobrepassa, i de l’exigència de justícia i generositat en un 
món fet per a tots.

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 220
140 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 14 febrer
978-84-9883-955-5

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 221
176 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 14 febrer
978-84-9883-956-2

El Montserratí, 6
128 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
11,00 e / 10,58 e
Distribució: 14 febrer
978-84-9883-957-9

Assaig, 8
232 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 14 febrer
978-84-8330-979-7

CAS:
978-84-947070-4-9

Art, 19. 376 pàg. (aprox.). 24 x 30 cm.
Rústica amb solapes. 35,00 e / 33,65 e (aprox.)
Distribució: 7 febrer
CAT:
978-84-8330-982-7

Reflexions

compartides a 

l’entorn del concepte 

de Creació entre

un teòleg i 
un

poeta científic
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El Camí dels Bons Homes
Berga – Foix

Carpeta amb 6 mapes a escala 1:50.000 del Camí dels 
Bons Homes (GR 107), entre Berga i Foix, amb les mo-
dalitats de senderisme i de BTT. En el revers dels ma-
pes s’inclou informació a quatre idiomes (català, caste-
llà, anglès i francès) sobre les característiques de cada 
etapa i dades útils per portar a terme aquesta travessa 
transpirinenca. 

100 qüestions per entendre
el canvi climàtic
Jordi Mazon i Marcel Costa  

El canvi climàtic ja no és una amenaça de fu-
tur sinó una realitat actual ben incòmoda que 
comporta un dels majors problemes ambientals, 
socials i econòmics del nostre temps. Per això 
aquest llibre aplega 100 preguntes relacionades 
amb el canvi de clima actual, que s’introdueixen 
en detall en aquest conflicte i l’aborden des de 
totes les vessants.

Un hivern a Montana
Rick Bass. Traducció: Alexandre Gombau i Arnau 

Enmig de l’hivern de la vall de Yaak, de Montana, de trenta habitants i desproveïda 
d’electricitat i carreteres pavimentades, Rick Bass descriu el punt salvatge i la llibertat de la 
gent que hi viu, la seva qualitat de vida, l’anar fent lentament, sense maldecaps. Però també 

es relaten els perills que representa la vida silvestre, salvatge. Bass s’ha d’adaptar 
a les dures condicions climàti-

ques, ha de treballar i viure 
amb allò que li ofereix la 
natura, s’ha autoabastir; el 
que també li proporciona, 

però, un enriquiment perso-
nal i de coneixements.

Tarragonès. 17 excursions a peu 
Xavier Martorell  

En aquesta guia s’aplega una mostra representativa de 
la part més muntanyosa de la comarca del Tarragonès a 
través de 17 itineraris que recorren el seu territori. Per-
met trepitjar el Pont del Diable, les fonts de l’esplanada 
del cementiri de Tarragona, la platja Llarga, el Mèdol, el 
far de Torredembarra, el riu Gaià o el castell de Tama-
rit, generalment a través de rutes circulars de fàcil accés 
pensades per fer a peu. 

Senders de Catalunya, 6
Carpeta amb 6 mapes
14 x 21 cm
Caixa de cartró
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 21 febrer
978-84-9034-707-2

De 100 en 100, 47
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,11 e (aprox.)
Distribució: 21 febrer
978-84-9034-700-3

Mandràgora, 1
168 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 14 febrer
978-84-9034-710-2

Azimut Comarcal
Sèrie Senderisme, 21
120 pàg. 12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
12,30 e / 11,83 e
Distribució: 28 febrer
978-84-9034-638-9

Dietari poètic 

d’exaltació de

la natura, de

la solitud i de

la vida plena

100 preguntes

i respostes

científiques amb

un enfocament

divulgatiu i

entenedor
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Enciclopèdia
castellera
Història I:
dels antecedents 
al 1939

Aquest primer volum està 
dedicat a una primera part 
de la història dels castells, 
que abraça des de l’anàlisi 
dels seus antecedents i la 
descripció dels seus orí-
gens fins al final de la Gue-
rra Civil espanyola, pas-
sant per l’esplendorosa 
Primera Època d’Or (amb 
la consecució dels cas-
tells de nou), la posterior 
i estrepitosa Decadència 
i l’esperançadora Renai-
xença iniciada l’any 1926.

Llibre de totes maneres de potatges
Anònim
Adaptació: Mònica Barrieras. Introduccions: Antoni Riera, Joan Santanach, Fundació Alícia

El Llibre de totes maneres de potatges és, després del Llibre de Sent Soví i del Llibre d’aparellar 
de menjar, el tercer gran receptari de cuina en llengua catalana de l’edat mitjana. Com els altres 
dos, s’ha conservat en un únic manuscrit i és anò-
nim. L’obra consta de més de dos cents capítols 
sobre una gran diversitat de plats i consells per 
cuinar. Hi podem llegir com preparar tota mena 
de carns, caça i aviram, com s’havien de fer les 
salses que les acompanyaven o com s’elaboraven 
els plats que anomenem “de cullera”.

Soldats i emboscats a Catalunya (1936-1939)
Daniel Díaz i Esculies

El llibre analitza la resposta popular armada a la fallida 
rebel·lió militar del juliol de 1936, la difícil transició de les 
columnes milicianes a exèrcit regular i les condicions de 
vida dels soldats a primera línia.

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 219
304 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 21 febrer
978-84-9883-952-4

100 plats indispensables de la cuina catalana
De la cuina de les àvies als germans Roca
Jaume Fàbrega

La cuina catalana —repetidament, a tra-
vés de Ferran Adrià i Joan Roca— ha 
estat declarada la primera del món. 

De 100 en 100, 21
224 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,32 e (aprox.)
Distribució: 21 febrer
978-84-9034-720-1

Enciclopèdia
castellera
Història II:
del 1939
al 2016

El segon volum d’aques-
ta obra analitza la his-
tòria dels castells des 
del final de la Guerra 
Civil espanyola fins a la 
temporada del 2016. Es 
tracta, doncs, de la des-
cripció de períodes his-
tòrics com la represa de 
l’activitat castellera des-
prés del conflicte bèl·lic 
i un posterior estanca-
ment (1939-1968).

Enciclopèdia Castellera, 1
272 pàg. 24 x 29 cm. Tapa dura
38,50 e / 37,02 e
Distribució: 7 febrer
978-84-9034-697-6

Enciclopèdia Castellera, 2
304 pàg. 24 x 29 cm. Tapa dura
38,50 e / 37,02 e
Distribució: 7 febrer
978-84-9034-698-3

7 Portes, 3
342 pàg.
13 x 21 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 28 febrer
978-84-7226-821-0

Els millors

plats de la

cuina catalana

reunits en un

únic llibreNova
edició
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Guia dels animals 
Roc Olivé

Aquesta guia recull una selecció de més de 500 
espècies de vertebrats detalladament catalogats 
i ordenats (segons famílies de vertebrats terres-
tres, amb potes, amb aletes, amb mandíbula o 
ancestrals) i il·lustrats a tot color. Es tracta d’una 
guia completa i exhaustiva que aporta informa-

ció precisa sobre cada espècie animal 
(quan ha aparegut, la longitud, la 

distribució, l’hàbitat, els noms 
científic i popular...), i que cap-
tura tota la bellesa i la diver-
sitat del món dels vertebrats 
amb un disseny  espectacular i 

visualment impactant i atractiu.

Quants arbres fan un bosc? 
Barroux. Traducció: Núria Sales I Rovira

Quants arbres fan un bosc? Tots els animals del bosc es pensen 
que saben la resposta i no hi ha manera que es posin d’acord! 

Però, atenció, de qui és 
aquella veueta que se 
sent entre els arbustos?
Quants arbres fan un 
bosc?, de Barroux,  ens 

convida a pensar quants 
arbres calen per fer un 

bosc, a respectar totes les opi-
nions dels animals fins i tot la dels més 
petits i ens planteja una pregunta final… 
què va ser primer, la llavor o l’arbre ?

Fora de col·lecció
56 pàg. (aprox.)
23,5 x 34 cm
Tapa dura
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 28 febrer

CAT: 978-84-9034-704-1

CAS: 978-84-16918-29-4

Simbolet
32 pàg.
27,5 x 24,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 14 febrer
978-84-15315-45-2

Cartes per la llibertat 
Jacques Golstyn

Arreu del món hi ha gent que és a la presó per dir el que pensa o defensar pacífi-
cament unes idees. Les cartes que s’envien als empresonats ja són, per elles matei-
xes, un tast de llibertat. Si n’arriben moltes, les cartes són la llibertat.
Un conte per explicar als més joves la importàn-
cia de la llibertat i de la solidaritat amb els pre-
sos de consciència d’arreu del món.

45 pàg.
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 14 febrer
978-84-15315-47-6

La descripció

essencial de més 

de 500 espècies 

d’animals

vertebrats

de tot el

planeta 

Del mateix autor

que els celebrat

 On és l’elefant?

On és l’estrella

de mar? i

Benvinguts
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Mai no oblidaré
el teu nom 
Ignasi Llorente
Il·lustració: Maria Palet

La Fu-Hao i el seu avi tenen una 
relació molt especial. Viuen a 
prop del riu Yang-Tsé, a la Xina, 
en plena revolució neolítica. Es 
passen el dia pescant, recollint 

fruits, emmagatzemant arròs, 
molent el gra i fent farina. Però a 

les nits, al voltant del foc, l’avi de la 
Fu-Hao treu la seva flauta i toca unes bo-

niques melodies mentre explica unes his-
tòries que agraden molt a petits i grans. Un 
dia, però, començarà a perdre la memòria. 
La Fu-Hao mirarà de posar-hi remei amb 
una idea molt original i revolucionària que 
canviarà la història per sempre més.

Mozart 
Natacha Godeau i Anne-Kathrin Behl

Aquest àlbum il·lustrat de pàgines cartoné i a tot 
color explica la història d’un dels grans genis mu-
sicals de tots els temps, Mozart, als nens i nenes, 
amb música viva. És a dir, inclou un tast de més 
de 20 segons de cinc de les seves melodies clàs-
siques: Bastià i Bastiana, Marxa Turca, Petita sere-
nata nocturna, Simfonia núm. 40 i La flauta màgica. 
Els més petits, d’aquesta manera, aprendran so-
bre la vida de l’artista al voltant de la música a la 
vegada que podran escoltar les seves melodies i 
introduir-se, així, en el món de la música clàssica, 
normalment allunyant del públic infantil.

Fora de col·lecció 
32 pàg.
29,7 x 24,5 cm

Tapa dura
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Distribució: 14 febrer   

Primeres Notes Musicals, 1 
12 pàg. 25 x 25 cm. Tapa dura
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 7 febrer

CAT: 978-84-9034-703-4 CAS: 978-84-16918-28-7

Conte infantil

musical sobre

el gran Mozart

per a totes

les edats

Un conte

il·lustrat preciós

que explica des de

la ficció l’aparició

de l’escrip
tura

978-84-9034-683-9
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Una casa per a en Tom 
Leo Timmers

En Tom és un gos gran i molt juganer. Un dia veu una papallona  des 
de la finestra de casa. Com que la finestra està oberta en Tom surt 
a perseguir-la per damunt de les teulades de la ciutat. De sobte, 
s’adona que s’ha perdut. Trobarà el camí de tornada a casa enmig 
dels perills de la ciutat?  

Germans
Rocio Bonilla

Tenir un germà és molt molest! Sembla un mico, sem-
pre fent pallassades. 

Tenir una germana també és molt molest! Tot li 
sembla malament i no em deixa jugar al que vull.
Però, de vegades, els germans són una gran aju-
da i junts viuen moments molt divertits. Potser, 
tenir un germà o una germana no està del tot 
malament... Però, i si fossin tres germans?! Això 

sí que no!

Àlbums il·lustrats
56 pàg. 24 x 26,5 cm. Cartoné. 15,95 e / 15,34 e 

Distribució: 28 febrer

CAT:
978-84-16844-69-2

CAS:
978-84-9142-147-4

Àlbums il·lustrats
48 pàg.
21,5 x 30,5 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució:
21 febrer
978-84-16844-60-9

CAT:
978-84-16844-60-9

CAS:
978-84-9142-130-6

Un llibre

molt original

i divertit que es

pot llegir en

tots dos

sentits!
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Els tres gibons  
Kenji Abe
Traducció: Alvar Zaid

 
Els tres gibons juguen ple-

gats. Es diuen Ibon, Nibon 
i Sabon. Les seves cares 
són rodones i gràcies als 
seus braços llarguíssims 

són capaços de fer tota 
mena d’acrobàcies. Els se-

guim quan baixen el turó rodó, 
quan escapen del cocodril al riu i 
veiem com mengen i canten mentre 
van cap a casa.

Trampantojo
32 pàg. 22 x 19 cm
Cartoné
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 19 febrer

CAT: 978-84-16817-25-2

CAS: 978-84-16817-24-5

El alquimista de la luz  
Rocío Martínez

El alquimista de la luz era un niño que 
quiso atrapar el color, un niño de pelo 
especial al que acusaron de la maldición, 
de la sequía que causó la hambruna. Un 
niño que quiso ser aprendiz de alqui-
mista y viajó con su carreta itinerante 
hasta las tierras lejanas de los maestros 
de la alquimia. Aprendió 
la magia de los pig-
mentos y a iluminar 
con ellos las ermi-
tas y las iglesias.

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

Refranys i dites populars 
Scaramuix

Des de sempre que fem servir 
un munt de frases fetes, refranys 
i proverbis... i ni tan sols no ens 
n’adonem! L’il·lustrador i dibuixant 

Scaramuix en recull un bon 
grapat i els ordena te-

màticament en aquest 
llibre, que farà les 
delícies dels nens... i 
dels pares que els hi 

llegiran o el fullejaran 
d’amagat.

Base Kids
32 pàg.
24,5 x 24,5 cm
Tapa dura
15,00 e / 14,42 e
Distribució: febrer
978-84-17183-10-3 

Tres

personatges

rodons i alegres,

amb els que

els nadons

riuran

Un libro

que introduce

a los niños en

la estética del

románico

La saviesa

popular

il·lustrada amb 

mestria per

Scaramuix
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Bestiari popular català  
Xavier Piñas
 
El drac, la mulassa, l’àliga i el basilisc... 
Tots són bèsties, i són tantes, que no 
cabrien en un sol llibre. Però aquest vol 
ser una bona mostra dels animals, mi-
tològics i reals, que desfilen per les fes-
tes majors de tot Catalunya. Sorgits de 
rituals pagans o de la tradició 
cristiana, tots fan el seu pa-
per en el gran teatre fes-
tiu que omple de festa, 
foc i alegria els carrers i 
les places de les nostres 
viles i ciutats. 

Base Kids
32 pàg.
24,5 x 24,5 cm
Tapa dura
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 28 febrer
978-84-17183-11-0 

Primeres repressions  
Vol. 2: Els infants de la Resistència   
Benoît Ers i Vincent Dugomier

En aquesta segona part d’Els infants de la Resistència, el François, l’Eusèbe 
i la Lisa ja no estan tan sols en la desigual lluita que han emprès contra els 
ocupants nazis. Els adults miraran d’ajudar-
los en una operació terriblement arriscada 
en què, en una França cada vegada més 
trencada i dividida, hauran d’enfrontar-se al 
racisme, la violència i fins i tot la mort.

Els infants de
la Resistència, 2
56 pàg.
29,5 x 22 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 28 febrer
978-84-17183-12-7 

El burriquet  
Adaptació: Montse Ginesta
Il·lustració: Emma Schmid

El burriquet mandrós no vol llaurar i demana 
ajuda al gos, el gat, el follet... però tots estan 
cansats. A veure si saps qui acabarà ajudant 
el burriquet a llaurar.

Uni, dori, 6
20 pàg.
21 x 19 cm. Rústica
9,00 e / 8,65 e
Distribució: 21 febrer
978-84-9883-958-6

Animals,

mitològics i reals,

que són en 

l’imaginari de

la Catalunya

de sempre

Nova aventura 

dels petits herois 

resisten
ts en la 

França ocupada 

pels alemanys
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Empar i Jaume el Primet
Fani Grande. Il·lustració: Ramon Pla

Jaume el Primet, el millor amic d’Empar, vol ser actor i in-
terpretar el seu heroi: el rei Jaume I. Tanmateix, el director 
de l’obra de teatre es nega a deixar-lo pujar a l’escenari 
perquè té dificultats a l’hora de pronunciar les vocals. A 
més, a l’escola hi ha companys que es fiquen amb ell pel 
seu tartamudeig i perquè és escanyolit.

Las aventuras de Huckleberry Finn
Mark Twain. Adaptació: Jesús Cortés. Il·lustració: Elisa Ancori 

Huck Finn y el esclavo Jim se ven obligados a huir por el río Misisipí hacia los estados libres, donde 
la esclavitud está abolida. Sin embargo, a lo largo del viaje tendrán que hacer frente a numerosas 
dificultades. Asesinos, aristócratas sanguinarios y 
charlatanes de feria les harán vivir aventuras tan 
peligrosas como sorprendentes, con un desenla-
ce completamente inesperado.
Las aventuras de Huckleberry Finn es una sátira 
a la esclavitud y se ha convertido en una de las 
obras maestras de la literatura norteamericana. 

No despertis vells fantasmes!
Teresa Blanch. Il·lustració: Cristina Picazo 

No tot havien de ser inconvenients. L’Edu i la seva mare havien d’anar a viure a casa l’àvia, 
però a la vegada el noi retrobaria els amics que hi vivien davant mateix. Però, des del mateix 
dia del trasllat les coses es compliquen: El nou conserge de la finca es un maniàtic de la ne-
teja, a les nits se senten sorolls desconeguts i una vella llegenda d’un fantasma plana sobre 
la finca. L’Edu i la seva colla s’hauran d’afanyar a desvetllar tot un seguit de misteris. 

Nora 
Jesica Fortuny i Susana Tronchoni  

En el momento económico actual, Nora decide dar un giro a su situación personal y presentarse 
a una entrevista de trabajo en su supermercado habitual. Mientras espera su turno para pasar 
el proceso de selección, nos habla de su vida y 
nos confiesa sus ilusiones y sus miedos, siempre a 
remolque de su marido, la personalidad invasiva 
del cual la ahoga. 

Micalet Teatre, 49
128 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 e / 9,13 e
Distribució: 14 febrer
978-84-9026-818-6

Calcetín, 144
216 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 e / 9,13 e
Distribució: 14 febrer
978-84-9142-128-3

La Formiga sèrie groga
120 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 28 febrer
978-84-16844-67-8

Joven Teatro
de Papel, 21
120 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
10,75 e / 10,34 e
Distribució: 7 febrer
978-84-9142-129-0
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Columna de fum 
Jordi Fenosa

En Ximo i la Mar treballen junts a l’Agrupació de Defensa 
Forestal de Molins i es passen el dia vigilant els boscos 
en previsió d’incendis. Tot i que són la nit i el dia i es pas-
sen el dia a la grenya, sospiten que alguns dels incendis 
son provocats per distreure l’atenció sobre una xarxa de 
traficants que es dedica a desembarcar immigrants a les 
platges. El que no saben és que al darrera d’aquestes 
sospites també s’hi amaga el secret més ben guardat de 
les platges de Molins.

La maranyota 
Toni Sans i Rubèn Montañá
Il·lustració: Rubèn Montañá

Imagina’t un vampir, un home-llop, tres fantasmes, qua-
tre ogres, dues dotzenes de zombis, cinc mòmies i mitja, 
setanta grèmlins, un orc, l´abominable home de les neus, 
un grapat de trolls pudents, un gegant afamat, un llimac 
alienígena corrosiu, un ciclop que et mira malament, o el 
terrorífic Godzilla. Ho tens? Doncs has de saber que tots 
aquests monstres junts no fan ni la meitat de por que la 
criatura que s´oculta entre les pàgines d´aquest llibre. 

La formiga,
sèrie vermella
124 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 19 febrer  
978-84-16844-71-5

L’escarabat verd
Mercè Canela. Il·lustració: Laura de Castellet 

Des que el seu pare li havia dit que aquell any, per fi, 
l’acompanyaria en el viatge que cada primavera empre-
nia cap a les terres de l’oest, l’Amrith comptava els dies 
que faltaven per fer-se a la mar. I com era tradició a la 
família, quan un dels seus membres viatjava per primer 
cop ho faria portant al damunt l’anell protector amb 
l’escarabat verd.

La formiga,
sèrie vermella
160 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 14 febrer  
978-84-16844-61-6

L’Isard
130 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
14 febrer  
978-84-16844-69-2
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