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Aquelles solituds d’on veníem
Josep Manuel Vidal
Si la vida pogués imaginar-se com una línia recta, els desafectes serien aquells segments acotats entre dos punts
d’estima: el que marca l’adéu i el que enceta la nova
coneixença. Aquelles solituds d’on veníem se situa en
aquell territori de pèrdua, sense referències. Un recorregut detallat de cada absència, de cada estrall, de cada
emoció esvaïda.

Premi de Poesia Festa d’Elx 2017

Bromera Poesia
48 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 21 març
978-84-9026-845-2

Deixar anar
Sílvia Bel Fransi
El nou llibre de l’autora de Lluíííís, una de les veus més refrescants del panorama de la poesia actual.

Cant de ciutat

Poesia, 220
112 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e (aprox.)
Distribució: 14 març
978-84-8330-984-1

42è Premi de Poesia
Vila de Martorell 2017

Josep Planaspachs
Josep Planaspachs (Berga, 1953) és traductor i treballa a
Barcelona. Al llarg dels últims vint-i-cinc anys, ha publicat
més de deu llibres de poesia.

Poesia, 221
112 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e (aprox.)
Distribució: 21 març
978-84-8330-992-6

Resplendor de foc
Jaume Mesquida Sansó
Jaume Mesquida Sansó (Palma de Mallorca, 1948) viu a Manacor. Poeta i fundador de l’editorial El Salobre, és autor
d’una extensa obra poètica.

XXIII Premi de
Poesia Joan Llacuna
Ciutat d’Igualada
2017

Poesia, 219
108 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e
Distribució: 7 març
978-84-8330-983-4

Pensaments intermitents

Apartheids

Carme Romia

Montse Assens

978-84-16342-19-8
Col·lecció Poesia, 5
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 21 març

Quaderns de la
Font del Cargol, 7
88 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,52 e
Distribució: 21 març

Un temperament ardent i altres contes
Natàlia Demidoff
Nou contes tots amb un toc humorístic,
en companyia de dracs, vampirs i éssers
fantàstics de tota mena.

42è Premi
de Narrativa
Vila de Martorell
2017

Narrativa, 60
112 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 21 març
978-84-8330-991-9

41è Premi Maria Manent
de poesia 2017

978-84-9034-728-7
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El poema de la rosa
als llavis
Joan Salvat-Papasseit
Il·lustració: Laura Borràs Dalmau
Pocs llibres de poesia han tingut la fortuna d’El poema de la rosa als llavis. Des de 1923 els lectors de
cada generació l’han llegit amb autèntica fruïció
i sempre hi han trobat respostes pertinents a un
dels grans misteris: la passió amorosa.
La singular confluència de formes líriques tradicionals i innovacions avantguardistes proporcionen un
encant irrepetible als poemes de Salvat: cal·ligrames,
versos esglaonats, llenguatge abrandat i popular, total llibertat expressiva... El poeta recorre tot l’itinerari amorós —
del festeig al comiat— en una celebració ardent de la vida,
el desig i la figura sensual de la dona.
Angle Editorial presenta ara una edició especial, especialment
acurada, amb il·lustracions noves i originals.
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Fora de col·lecció
144 pàg. 17 x 21,8 cm
Tapa dura folrada
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
Distribució: 21 març
978-84-17214-24-1

Tornar
D’Essaouira a la Barceloneta
Noemí Morral
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Tornar comença el juliol de 2016 quan Noemí Morral (Vic,
1972) arriba a Catalunya després de viure vuit mesos a Essaouira, una ciutat de la costa atlàntica marroquina. Un
temps de reflexió i recolliment després de la mort del seu
marit, i que es va acabar convertint en l’inici d’un nou projecte de vida al voltant de la poesia i el dibuix i en el seu
primer llibre Finestra poètica a Essaouira.

Voliac Poesia, 12
173 pàg. 17 x 11,7 cm
Tapa dura folrada
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 1 març
978-84-947511-6-5

Paraula de Nargó
Ramon Minoves. Pròleg: Marcel Fité
Poesia lingüísticament rica i ben elaborada, amb una gran agilitat narrativa, d’una gran bellesa descriptiva i evocadora, amb
un fons musical que brolla harmoniós d’una excel·lent ordenació
rítmica de les paraules de la nostra llengua.

Voliac poesia, 11
110 pàg.
12 x 20 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 7 març
978-84-947511-8-9
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Oriol Canals

L’epicentre mundial del surrealisme ha estat profanat. Figueres desperta amb la imatge macabra d’un crim que reprodueix El Crist de
Sant Joan de la Creu de Salvador Dalí. El mateix dia que s’inaugura
una exposició retrospectiva dedicada al geni, el focus dels mitjans de
comunicació apuntarà a un crucificat davant el Teatre-Museu Dalí. El sergent del Mossos
d’Esquadra Alberto Olazábal s’haurà d’enfrontar al seu passat per resoldre el diabòlic
calendari fixat per l’assassí.
Base Narrativa, 15
Així comença aquest entramat d’horror sur294 pàg.
realista on interessos polítics, mediàtics i
15,5 x 23,5 cm
Rústica
artístics s’entrecreuen sota la remor d’una
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
pregunta de gens fàcil resposta: es poden
Distribució: 28 març
justificar les atrocitats d’un monstre?
978-84-17183-61-5

Els amors fan l’amor
Maria Català Serra
Els amors fan l’amor és més que una novel·la més sobre
l’amor, l’amistat, la venjança, la traïció i les contradiccions
de l’ànima humana. És un passeig agredolç i colpidor pels
episodis més lluminosos i pels més obscurs que tot recorregut vital comporta.

Voliac, 42
240 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 7 març
978-84-947511-4-1

L’etern retorn
Asmaa Aouattah
A L’Etern retorn, Asmaa Aouattah ens obsequia amb un recull de contes escrits amb una gran sensibilitat –sovint amb
un punt d’ironia- on emergeixen històries de persones de
procedència amaziga i marroquina que viuen a Catalunya,
records màgics del país dels ancestres, d’ales migrants, de
somnis evaporats, de lluites per la vida i per la dignitat.

Voliac, 43
134 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 7 març
978-84-947511-5-8

Desoris endreçats
Antoni Cardona
Un recull de contes de personatges que pateixen en silenci
o sense ser conscients del seu mal, i que s’hi enfronten amb
disciplència, ironia, fent un canvi vital, desesperant-se o fins
i tot acomodant-se a l’infortuni.

Els desheretats
Carles Pujol Urgell
Nil Cendra, de 36 anys, treballa en el departament d’atenció al client
i vendes d’una empresa global localitzada al World Trade Center de
Barcelona. Les seves condicions laborals no són gaire favorables.

Voliac, 41
178 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 7 març
978-84-947511-7-2

Narrativa, 10
344 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
19,90 e / 19,13 e
Distribució: 14 març
978-84-16342-20-4
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La dona pèl-roja
Orhan Pamuk. Traducció: Anna Turró
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Als afores d’una ciutat propera a Istanbul, un
mestre constructor de pous i el seu nou
aprenent són contractats per trobar
ant
ra intrig .»
aigua en una terra erma. I mentre lluiten
«Una ob
ts
n
precede day
i sense
o
T
contra la calor de l’estiu, excavant a mà metre
e
r
iteratu
World L
•
a metre, desenvolupen un vincle paternofiai
modern
ió
s
r
e
.»
v
ip
lial que cap dels dos ha experimentat mai i
«Una
ite d’Èd
nt del m
fascina
ld
s’intercanvien històries que amplien la seva
a
r
e
H
The
•
comprensió del món. Però a la ciutat que
b
m
lent a
la excel·
l·
e
e
v
u
o
q
n
tenen
a tocar, el noi hi trobarà una atracció
faula
«Una
cter de
u n carà Paul Auster.»
irresistible. La dona pèl-roja, el membre més
recorda
erver
seductor d’una companyia de teatre ambulant,
The Obs
l’atrau amb bogeria i sembla que també el busqui.
A mb
ad o r
d ispens

Més llibres, 10
280 pàg.
14 x 22,2 cm
Rústica
21,90 e / 21,06 e
Distribució:
14 març
978-84-17353-01-8

La vida nova
19,90 E
978-84-946929-8-7

Crui. Els portadors de la torxa
Joan Buades
El jurat de la darrera edició del Premi Crexells (el degà de les lletres catalanes), que atorga l’Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l’any
anterior, el va concedir a una novel·la editada precàriament a Eivissa de
manera quasi privada i gràcies al micromecenatge, a més de fer saber que
abans havia estat rebutjada per una quinPremi Crexells
zena d’editorials.
n
u
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978-84-17353-02-5
Biel Me
de la dictadura franquista. I amb
la seva pròpia veu, abrandada i gens
penedida, descobrirem com un metge amb una notable formació intel·lectual ha
mantingut viva la flama del nacionalsocialisme
a través de les esquerdes de les grans finances
internacionals i de la depredació del turisme.

6

FICCIÓ

Març 2018

L’estiu que vaig conèixer el Che
Luigi Garlando. Traducció: Salvador Company i Anna Torcal
“L’estiu que vaig conèixer el Che hi havia foc als turons i Brasil va encaixar set gols
contra Alemanya. No l’oblidaré mai. Com no oblidaré mai la festa dels meus dotze
anys, que va ser l’inici de la història i la fi de moltes
Trànsit, 14
coses.” Així comença aquesta novel·la que uneix el
160 pàg.
present amb el passat, la Itàlia actual amb la biografia
15 x 22,2 cm
Rústica
extraordinària del Che Guevara i, per damunt de tot,
11,95 e / 11,49 e
la vida d’un nét i el seu avi. A partir del moment
Distribució: 7 març
que, per una casualitat, Cesare se n’adona
978-84-9026-800-1
que el seu avi té tatuat el rostre del líder
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Finalista del Premi Strega Juvenil

Què saps de Vidal Palau?
Vicent Borràs
Tot comença una vesprada de gener de 2016 quan el periodista
Eduard Penadés rep l’encàrrec d’anar a un hotel de la urbanització Oliva Nova on l’endemà tindrà lloc el funeral del poeta Vidal P. Gilabert. Es tracta d’un membre destacat de la generació
poètica dels 50, concretament del grup de Barcelona, tot i que
Vidal era valencià de naixement. L’encàrrec no tindria una major
transcendència si no fóra perquè, en teoria, el poeta havia mort
en un accident de cotxe feia molts anys.

L’Eclèctica, 282
192 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 21 març
978-84-9026-840-7

Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2017
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Joan Adell

Les parets de la clínica psiquiàtrica són el paisatge que Alba viu dia a dia. Des de fa un temps,
està ingressada per anorèxia, mentre el seu pare és trac tat
d’una greu hepatitis vírica. En aquesta vida hospitalària, Alba coneix Laura, una jove que aconseguirà traure-la del seu tràgic camí
i de la qual s’enamorarà perdudament. Tant la passió de Laura pel
violí com la seua actitud ajudaran Alba a superar els problemes.

L’Eclèctica, 283
216 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 21 març
978-84-9026-841-4

Premi Antoni Bru d’Elx 2017

Aritmètica del crim
Mireia Vancells
L’aparició del cadàver esbudellat d’una
ginecòloga a Ciutat Vella obliga a iniciar una investigació policial.

VII Premi
de Narrativa
Marítima Vila
de Cambrils
Josep Lluís Savall
2017

Notes de Color, 88
176 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,70 e / 13,15 e (aprox.)
Distribució: 21 març
978-84-9034-727-0
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El gran dia de la senyoreta Pettigrew
Winifred Watson. Traducció: Maria Rossich
La senyoreta Pettigrew és una institutriu a l’atur que voreja la cinquantena i que, vagi on vagi, passa totalment desapercebuda. Com que neUna
a
s
io
c
cessita desesperadament una feina, quan l’empresa de col·locació
deli
novel·la
aliada
l’envia no pas a una casa plena de
i entrem rda que
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El cercle de Viena, 68
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tant de cabaret, a la senyora Pettire la vid
14,5 x 21,5 cm
per viu
a
id
v
Rústica amb solapes
grew ni se li acudeix dir que hi deu
L a g ra n
i guardes
haver una confusió. Sigui com sigui,
22,00 e / 21,15 e (aprox.)
aquesta tal Delysia Lafosse —que li
Distribució: 21 març
978-84-8330-985-8
obre la porta amb un negligé de plomes
com el de les pel·lícules— l’ha de contractar!
I contra tot pronòstic, les dues dones s’entenen perfectament des del primer minut i la senyoreta Pettigrew, a qui mai no li havia passat res de res, descobreix un món fascinant en què sempre hi ha embolics.

Vam ser nosaltres
Golnaz Hashemzadeh Bonde. Traducció: Meritxell Salvany
La Nahid té gairebé cinquanta anys quan rep el diagnòstic de cáncer. La notícia fa
que s’hagi d’encarar amb la gran paradoxa de la seva vida: la lluita contra la mort i la
ineludible sensació de viure en un temps prestat.
La Nahid recordarà la seva infantesa, com es va enamorar d’en Masood a la universitat, i com van lluitar per la llibertat en la revolució de
220 pàg. (aprox.)
l’Iran de 1979, en la qual hi va haver morts. La revo21 x 14 cm
lució va acabar tenint un preu molt més alt del que
Rústica
17,90 e / 17,21 e
podrien haver somiat. La parella va fugir cap a
Distribució: 21 març
Suècia, per no perdre-ho tot i donar un futur
978-84-946775-7-1
la
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Escrita amb una honestedat sorprenent i
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es
m
io
id
una força irresistible, Vam ser nosaltres és
23
una novel·la d’amor i supervivència, una reflexió sobre els vincles poderosos entre mares
i filles, un crit d’esperança d’un futur millor.

Darrere els seus talons
Francesca Aliern
L’Alfons de casa Ponsa estava predestinat a heretar una petita fortuna guanyada a força d’especulació en una tenda de
comestibles familiar i a viure una vida acomodada en temps
de postguerra, si no fos que un dia es va trobar de cara amb
la passió irrefrenable en el seu camí. La Dafne el va captivar
a primera vista amb la seua maduresa atractiva i ell es va
sentir commogut per les seues maneres refinades. El jove
Alfons representava per a ella recuperar una part d’aquella
innocència robada de manera prematura en algun antre de
la gran ciutat.

Notes de Color, 87
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
Distribució: 21 març
978-84-9034-719-5
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Melodia d’una absència
Joan Roca Navarro
Tot arrenca quan el jove Bastien, estudiant de
música a Viena, rep de la senyora Mandelbaum
—tavernera, jueva, supervivent de Bergen-Belsen— unes velles i estranyes partitures que el seu
pare li va deixar abans de morir i que, miraculosament, no van caure en mans dels nazis: «Mira,
no hi ha cap nota escrita en cap de les dues claus.
Només l’armadura, només la tonalitat amb aquesta tinta de color vermell. Quatre sostinguts, fa,
do, sol, re. Mi major o do sostingut menor. Però
ni rastre de les notes.»
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Capital Books, 12
320 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 14 març
978-84-17214-23-4

Pa de llimona amb llavors
de rosella
20,50 E
978-84-946777-4-8

Mary Shelley i el monstre de Frankenstein: ara i aquí
Ricard Ruiz Garzón. Il·lustració: Guillermo Capacés
El 1816 va tenir lloc la famosa trobada a Vil·la Diodiati de Lord Byron, John William Polidori, Percy
Shelley i Mary Shelley. Dos anys més tard, el 1818 es va publicar Frankenstein, novel·la que encara avui
dia es continua llegint i que ha inspirat
Ara i Aquí, 3
conegudíssimes adaptacions al tea224 pàg. (aprox.)
e
d
s
y
n
200 a
tre i al cinema.
13 x 20 cm
e
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Rústica amb solapes
Ricard Ruiz ens apropa a la vida i
ein
t
s
n
e
k
F ra n
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
obra de Mary Shelley i també a la
Distribució: 14 març
visió del monstre a la modernitat.
978-84-17214-22-7

La literatura recordada
Enric Iborra
A través d’una obra rellegida o redescoberta, es detecten freqüències signis
101 note la
ficatives i obsessions reveladores.
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Mujeres
Toni Martínez y Lola Roig
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Mujeres reales que se inventan a sí mismas.
Mujeres inventadas que parecen reales. Diferentes voces y diferentes discursos, donde hay
lugar para la esperanza y la alegría, la confianza, el optimismo…

Carta blanca, 43
328 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 14 març
978-84-8330-989-6

Un son profund
19,00 E
978-84-8330-758-8

Fuera de Órbita
56 pàg.
15 x 22 cm
Cartoné
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 14 març
978-84-16817-26-9
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Queda’t amb mi
Ayobami Adebayo. Traducció: Alexandre Gombau
Una magnífica novel·la sobre l’amor, la traició i el desig de tenir fills.
Yejide i Akin són un jove matrimoni a la Nigèria dels anys 80. En una societat
poligàmica, ells, sabent-se enamorats, decideixen ser una parella monògama.
Però els problemes comencen quan no poden tenir fills, fet que socialment i familiarment és una catàstrofe. Akin accedirà a casar-se pràcticament d’amagat amb
una segona esposa. Furiosa i presa de la gelosia,
Narratives, 98
Yejide sap que l’única manera de salvar el seu ma320 pàg. (aprox.)
trimoni és aconseguir quedar-se embarassada.
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
La primera novel·la d’Ayobami Adebayo tracta
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
de temes universals, amor, família, culpa, en una
Distribució: 21 març
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Finalista del Baileys Prize Women’s

La mare de totes les preguntes
Rebecca Solnit. Traducció: Marina Espasa
olnit

S
Una magnífica novel·la sobre l’amor, la traició i els fills.
Rebecca tora
una au
s
é
tica,
El món està canviant. Durant anys s’ha silenciat a les dos la polí
clau din me i el
nes, dones de tots els àmbits i procedències, com molt
l’activis
me del
feminis
bé ha senyalat la campanya del #metoo. Però tot això té
XI
segle X
data de caducitat perque, com explica Rebecca Solnit en
aquest llibre, la manera d’entendre el consentiment, el poder, el gènere, la veu i la representaEl Fil d’Ariadna, 105
ció s’ha posat en qüestió.

Esperança dins la foscor
16,00 E
978-84-15307-97-6

240 pàg. (aprox.)
13 x 20 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 7 març
978-84-17214-21-0

Els homes m’expliquen coses
15,90 E
978-84-15307-51-8

Mar i cel
Àngel Guimerà. Introducció: Ramon Bacardit
Un segle després de la seva estrena l’any 1888, l’adaptació
musical de Dagoll Dagom ha convertit “Mar i cel” en un
clàssic contemporani, que s’ha incorporat definitivament a
l’imaginari col·lectiu. Al capdavall, el text original d’Àngel
Guimerà, que aquí presentem, té totes les virtuts de les
grans composicions literàries.

Els nostres autors, 83
208 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 7 març
978-84-9026-819-3
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PANW Gang. El codi
Yung Mare, Lil Guiu, Teuma Thug,
Good Jan, Monrra Straps i Willfree

ang,
PAW N G Trap
e
d l
la mà fia milions
mb
català a s al seu
e
it
de vis
Youtube
e
d
l
a
ca n

De la confiança i la despreocupació d’un ambient familiar de somriures entre germans, amics de tota la
vida, argot propi, música, retes i vida en el Cac Blac, el
INCLOU
CD
2011 va néixer a Gràcia la PAWN Gang (acrònim que significa Pretty Ass White Niggas). Improvisant en català, fent
l’imbècil però sense un pèl de tontos, van començar algu que
ni ells mateixos veien la força que acabaria tenint al cap d’uns
anys amb milions de visites de les seves cançons al seu canal de Youtube.
I és que la PAWN Gang van ser els primers a fer trap a Barcelona.
Yung Mare, Lil Guiu, Teuma
Thug, Good Jan, Monrra Straps i
160 pàg.
23,5 x 15,5 cm
Willfree són els sis integrants del
Rústica
grup, i en aquest llibre es mostren
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
al lector en primera persona a
Distribució:
28 març
través de cançons (inclou un CD),
978-84-17183-29-5
anècdotes, vivències i fotografies.

Dansa tradicional catalana
Elements per a una aproximació a la seva formació
Pompili Massa i Pujol
Aquest llibre proposa una aproximació a la formació
de la nostra Dansa Tradicional: dona respostes a la formació dels gèneres (ball pla, espanyolet, sardana...), a
l’organització del ball (dels joglars al ball vuitcentista),
a la influència de l’Església (Corpus, balls de gitanes,
balls de cascavells...) o del pensament de sant Agustí.

El Tinter, 146
168 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,40 e / 12,88 e (aprox.)
Distribució: 7 març
978-84-9034-699-0

Dones d’art. 100 inspiracions creatives
Antoni Gelonch
Artistes de llocs i d’èpoques diferents parlen del fet
creatiu, la inspiració, el poder transformador de l’art i
molts altres aspectes del procés artístic. I totes elles
són dones, casualment. I encara que són grans artistes, moltes d’elles són poc o gens conegudes. I això
no és casual.

Creativa, 3
224 pàg. (aprox.)
17 x 20 cm
Tapa dura
22,00 e / 21,15 e (aprox.)
Distribució: 21 març
978-84-8330-990-2

Sim, dibuixant de la revolució
Juan Prados i Jaume Rodon
L’obra d’un dels grans il·lustradors i cartellistes dels
anys trenta i quaranta, autor dels cèlebres àlbums de
la Guerra Civil «Estampes de la Revolució».
José Luis Rey Vila (Cadis, 1900 – París, 1983), que signava amb el sobrenom Sim, va aconseguir un gran
reconeixement a Espanya, a Europa i als Estats Units.

Viena Art, 20
208 pàg. (aprox.)
20 x 24 cm
Rústica amb solapes
23,00 e / 22,12 e (aprox.)
Distribució: 28 març
978-84-8330-988-9
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Cantar em fa feliç
Vivències, recerca i reflexions de la directora
del Cor Geriona
Imma Pascual. Edició a cura de Rubèn Montañá
Un viatge per la trajectòria vital i musical de l’Imma Pascual, pianista,
cantant, pedagoga i directora del Cor Geriona. A través d’aquest
recull de vivències es desgranen els profunds beneficis que
genera la pràctica de la música, el cant i, d’una manera
c or a l
El cant
molt especial, el cant coral, des de l’experiència persovés
at a tra
desgran òria de
nal de l’autora i el seu voltant, però també a partir de
t
is
de la h
a, de
ic
s
ú
recerca científica en
m
la
ober tes
les desc
aquest sentit. Primer,
e
Prisma, 43
ques i d
científi
s
ie
256 pàg. (aprox.)
c
n
iè
s’incideix
en
la
història
r
e
p
x
e
les
15,5 x 23,3 cm
c ua l
s
a
P
a
del cant coral; després,
d’Imm
Rústica amb solapes
es presenta l’experiència
16,90 e / 16,22 e (aprox.)
Distribució: 14 març
personal de l’autora amb la
978-84-9034-724-9
música i el cant des de la infància
fins a la direcció del Cor Geriona, i finalment, es fa un recorregut per alguns estudis que demostren que la música propicia una vida millor, plena de beneficis.

Lo Cançoner
De la Terra de l’Ebre
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries

Més de
çons
120 can
icos”
u
Q
“dels
se u s
ls
e
b
m
a
s
d
r
o
c
a

En aquest llibre s’hi aglutina tot l’imaginari de Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries a través de més de 120
cançons i una historieta gràfica dibuixada per
Iñaki Copoví. Per primera vegada, totes les seues
Fora de col·lecció
lletres amb els acords per poder-les cantar i tocar
144 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
de manera senzilla.
Rústica amb solapes
S’ha dit que Quico el Célio, el Noi i el Mut de
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Ferreries quedaran com la banda que s’ha saltat
Distribució: 14 març
978-84-9034-723-2
amb més gràcia i originalitat totes les normes a
l’ús sobre la manera de recuperar la música popular catalana. També s’ha dit que, si no existissin, algú els hauria d’inventar; que són un grup
combatiu, dels pocs que aconsegueixen dir molt
amb poques paraules, gràcia i intel·ligència.

Les cançons de Teresa Gelats, mare de Joan Amades
Salvador Rebés Molina
A diferència d’altres reculls folklòrics, aplegats gairebé sempre a la ruralia, el repertori de Teresa Gelats ens ofereix un
conjunt inusual de cançons populars i tradicionals.
XXVIII Premi de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú 2018

Biblioteca de Cultura Popular Valeri Serra
i Boldú, 28
284 pàg.
13,5 x 19,5 cm. Rústica
16,50 e / 15,87 e
Distribució: 21 març
978-84-9883-960-9

12

NO FICCIÓ

Març 2018

Dolços vegans
Postres i delícies sense ingredients d’origen animal
Marta Castells
Ens encanta el dolç! Ho sabem nosaltres i ho sap la indústria alimentària, que afegeix sucre blanc en molts aliments processats per augmentar-ne les vendes. Però
si tornem al dolç genuí, el de les verdures i hortalisses dolces, els cereals integrals,
les fruites, el bon
cacau, la fruita seca
Milfulls, 26
i les llavors, desco208 pàg. (aprox.)
brirem un plaer pri16 x 26 cm
Rústica amb solapes
migeni i saludable.
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 28 març
978-84-8330-987-2

mb
Dolços a i
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tot el g u ra
ane
de la m
dable
més salu

Vegana i catalana
17,00 E
978-84-8330-886-8

Del test a la taula
Planta, cultiva i cuina herbes
aromàtiques a casa
Burkhard Bohne

5
Inclou 2
s
e
t
p
e
c
e
r
es
b
r
amb he
es
u
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à
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Aquesta guia de natura explica com s’han de
plantar, cuidar i mantenir les plantes aromàtiques
en balcons i terrasses perquè creixin adequadament, i perquè es puguin utilitzar posteriorment a la cuina. És per això
que també s’inclou un apartat de 25 receptes que coincideixen en introduir les herbes aromàtiques, com sopes,
còctels, salses o olis. En total, s’analitzen una setantena
d’herbes, les quals s’expliquen en detall al final del llibre.

124 pàg.
17 x 24 cm.
Rústica amb solapes
15,50 e / 14,90 e (aprox.)
Distribució: 7 març
CAT: 978-84-9034-706-5

CAS: 978-84-16918-30-0

100 preguntes sobre el càncer
Mites i realitats d’una malaltia que ens pot afectar a tots
Daniel Closa i Salvador Macip
El càncer és, amb tota seguretat, una de les malalties més
conegudes i temudes. Però què en sabem realment? Quants
tipus diferents de càncer hi ha? Quan s’origina? Què passa
exactament dins una cèl·lula cancerosa? En què consisteix la quimioteràpia? I les noves teràpies dirigides? Hi
A nuncis
ha remeis naturals contra el càncer? Afecta per igual
a
s
en prem
a tothom? Quan es pot dir que un càncer s’ha curat?
Des de les primeres descripcions històriques fins a les
estratègies més recents per prevenir-lo i tractar-lo.

De 100 en 100, 48
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 14 març
978-84-9034-717-1
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Brutal.
Les receptes de
Marc Ribas
Marc Ribas
Per fi, el llibre de cuina del Marc Ribas!
Es tracta d’un receptari amb els 64 plats
més saborosos, fàcils i sorprenents que
es puguin imaginar: àpats que es preparen en un moment, elaboracions per
sorprendre els amics, aliments cuinats
per menjar quan puguem... tot fet amb
productes de mercat, coneguts per
tothom, sense
sofisticacions
ni complexos.

e
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Sensacions, 8
160 pàg. (aprox.). 17 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e (aprox.)
Distribució: 7 març
CAT:
CAS:
978-84-9034-714-0 978-84-16918-35-5
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Mindfulness zen.

La conciencia del ahora

Lluís Nansen Salas
El mindfulness, o atención plena, se basa en una
práctica que ha sido durante siglos el entrenamiento diario de monjes y laicos en diversas escuelas budistas. Pero a lo largo
de estas últimas décadas se ha
ves
Las cla
difundido en muchos ámbitos
e
s
r
ia
ic
para in
ica
t
c
á
r
de la sociedad occidental, de
p
a
e n es t
ria que
forma que escuelas, empresas y
milena
cuerpo
conecta
hospitales lo han adaptado sey mente
gún sus necesidades.

Helios, 5
288 pàg. (aprox.). 14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 21 març
CAS:
CAT:
978-84-947070-6-3 978-84-8330-981-0
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Explora Berlín
Les millors rutes per la ciutat
Inclou 14 rutes molt fàcils de seguir per la capital alemanya, que permeten descobrir els millors racons de la ciutat: el mur de Berlín, el memorial de l’Holocaust, el parc Tiergarten, l’àrea
de Charlottenburg, el Museu Island, el mercat
Gendarmenmark, i molt més.
Guies Insight, 5
978-84-9034-694-5

Explora Lisboa
Les millors rutes per la ciutat
Inclou 14 rutes molt fàcils de seguir per la capital portuguesa, que permeten descobrir els millors racons de la ciutat: el castell de Sao Jorge,
el Museu d’Art Antic o el Museo Coleçao Berardo, el parc das Naçoes, el famós monument del
Mosteiro dos Jerónimos, i molt més.

de
Col·lecció tge
ia
v
guies de là
en cata
als llocs
ístics
é
m s tur
m
del ón
UNITAT:
Guies Insight
144 pàg.
11,5 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
12,75 e / 12,26 e
Distribució: 21 març

Guies Insight, 6
978-84-9034-695-2

L’Anella Verda de Manresa. 40 retrats d’un patrimoni ambiental
Ignasi Cebrian
L’Anella Verda de Manresa està formada pels espais que envolten la trama urbana de la ciutat de
Manresa i que la relliguen amb les poblacions del Pla del Bages, el rodal de la ciutat. Els escrits
i fotografies que conformen aquesta publicació
Petjades, 9
aporten una pinzellada sobre algunes singularitats
120 pàg. (aprox.)
d’aquest entorn natural, agrícola o més urbanitzat,
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
com és la seva vegetació, espècies animals, apunts
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
geològics, clima, ciutats i població.
Distribució: 14 març
978-84-9034-722-5

Excursions per la serra de Mont-roig i muntanyes veïnes
27 itineraris a peu
Joan Ramon Segura i Antoni Satorra
En aquesta guia s’hi reuneixen 27 itineraris a peu que permeten conèixer de primera mà la serra del Mont-roig (la Noguera) i les seves muntanyes veïnes: Sant Jordi, Carbonera,
Montclús i Sant Mamés. Es tracta de la primera guia dedicada als excursionistes de la serra de Mont-roig, que esdevé
el primer esgraó de la complexa xarxa de serralades que
formen el Prepirineu català.

XVII Premi Vèrtex

Azimut, 153
132 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
13,10 e / 12,60 e (aprox.)
Distribució: 14 març
978-84-9034-721-8
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Meteorologia extrema
150 anys de riuades, nevades,
aiguats, sequeres i tempestes
a Catalunya
Marcel Costa i Jordi Mazon
Pròleg de Francesc Mauri (meteoròleg TV3)
Revivim quinze episodis de meteorologia extrema esdevinguts a Catalunya en els últims 150 anys. Sabrem les
causes i les conseqüències de les nevades, els aiguats,
les sequeres i les tempestes més famoses del país. Entre
d’altres, les tràgiques riuades
del Vallès i la gran nevada
del dia de Nadal de 1962,
imatges
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b
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Montserrat el 2000, les
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ís, des d
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Orígens, 26
208 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 14 març
978-84-7246-162-8

Cartes i carters
Una història del correu postal a Barcelona
Antonio Aguilar
Repassarem l’evolució de les cartes, els sobres i els segells. Acompanyarem
els carters i les carteres en els seus recorreguts i descobrirem vivències
dels professionals que entren a la porteria dels nostres domicilis per
Amb
atges,
lliurar les missives que tant esperem.
200 im
im els
descobr
s
te
Reviurem la instauració de les bústies
c
e
asp
diferents rtes i
a
c
i les oficines de correus i evocarem
de les
ncies
è
iv
v
s
le
els mitjans terrestres, marítims i aeters
dels car
ris que han fet possible el miracle de
transportar les nostres paraules als llocs
més recòndits del planeta.
Orígens, 27
224 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 14 març
978-84-7246-163-5

Barcelona
orientalista
18,00 E
978-84-7246-161-1

16

NO FICCIÓ

Març 2018

La nova normativa a la butxaca
Principals novetats de “L’Ortografia catalana” i
la “Gramàtica de la llengua catalana”
Neus Nogué Serrano
Adequat per a totes les persones interessades en la llengua. Les novetats
de l’Ortografia i la Gramàtica de l’IEC resumides i explicades en detall.
Capítols curts, ben estructurats i amb molts exemples.
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Vària, 355
176 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 28 març
978-84-9883-968-5

Dins el tinter. Correspondència femenina a Catalunya (1750-1900)
Carme Sanmartí, Montserrat Sanmartí i Caterina Riba
Dins el tinter reivindica la correspondència familiar
com a espai de memòria i font d’informació sobre les
formes de sociabilitat i la vida privada i íntima. Aquest
llibre analitza un conjunt de 1.500 cartes escrites per
dones procedents dels arxius de quatre famílies acomodades –Castellarnau, Baldrich, Moragas i Prats–
entre 1750 i 1900.

Capsa de Pandora
224 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 21 març
978-84-9766-626-8

Els mallorquins i la llengua catalana, segles XIII-XXI
Josep Massot i Muntaner
La relació dels mallorquins amb la seva
llengua pròpia. Text publicat el 1985,
ició,
completat, matisat o corregit amb
Nova ed a
id
g
e
r
r
co
tots els nous coneixements que han
da
i amplia
anat avançant des d’aleshores.

Biblioteca
Serra d’Or, 500
164 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 21 març
978-84-9883-963-0

El primer franquisme a Vic (1939-1949)
Xavier Tornafoch Yuste
A Vic, la instauració i consolidació del règim franquista
va tenir unes característiques particulars que la singularitzaran respecte a altres realitats locals. Aquest llibre
explica no només els debats en el si del grup dominant
franquista a la ciutat en aquells anys, sinó també la concreció d’uns dogmes morals, polítics i socials.

Biblioteca
Serra d’Or, 501
136 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 7 març
978-84-9883-959-3
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Per fi junts!
Parlem sobre l’adopció
Marta Reinoso, Teresa Galligó i Elena Requena
Una nova mirada a la qüestió de l’adopció des de la reflexió i l’experiència,
que prové tant de la valoració de famílies i del seguiment d’infants en procés
d’adopció a Catalunya com de l’atenció a inCréixer, 6
fants adoptats i a les seves famílies.
140 pàg.
15 x 21 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 28 març
978-84-9883-962-3

Llibre
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per a le
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Educant les criatures
DD.AA.
El llibre que teniu a les mans, Educant les criatures, és una selecció per blocs temàtics dels
millors i més útils articles publicats al llarg dels
darrers anys al suplement ‘Criatures’ del diari
ARA. Prestigiosos especialistes com Jaume Funes, Anna Manso, Paloma Arenós i Trinitat Gilbert, entre d’altres, donen respostes a preguntes sobre l’embaràs, el part, els primers mesos
del nadó, la relació amb els fills, el paper dels
avis o la incidència de les noves tecnologies en
la vida quotidiana.
Ideat per l’enyorat Carles Capdevila, l’ARA
Criatures ha esdevingut el referent indiscutible de les famílies i la comunitat educativa en
l’aventura de fer dels nostres petits grans persones de futur.
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224 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 28 març
978-84-17183-22-6

100 maneras de evitar accidentes de tráfico
Moisés Peñalver
Estas páginas reúnen un total de 100 consejos de seguridad vial para mejorar la conducción y evitar accidentes
de tráfico. En la última década, hemos empezado a demostrar civismo y a comprender y respetar la verdadera
tragedia que representa la carretera.

Cien x 100, 27
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 14 març
978-84-16918-32-4
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El terratrèmol silenciós
Relleu generacional i transformació del comportament
electoral a Catalunya
Oriol Bartomeus
La transformació del comportament electoral i dels
sistemes polítics és una tònica els últims anys
arreu d’Europa, però es dóna d’una maneés u n
L’autor
ra especial a Catalunya. Oriol Bartomeus,
polític
analista bora
expert analista del comportament dels vola
que col·
nts
e
r
tants, ens ajuda a entendre aquests canvis
e
if
d
amb
posant l’èmfasi en el relleu generacional.
mitjans
I malgrat l’emergència d’un nou elector, de
capteniment cada vegada més volàtil, l’autor
gosa dibuixar alguns escenaris de futur.

Referències
224 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 12 març
978-84-9766-622-0

Manuel Vázquez Montalbán.
Barça, cultura i esport
Jordi Osúa
Manuel Vázquez Montalbán
està
L’autor
va saber compaginar la seva
zat en
t
li
especia
ment
afició barcelonista amb la reel pensa de
flexió sobre el futbol en geneesportiu uez
Vázq
a
ral i sobre el Barça en particuM nuel
án
t
n
Mo alb
lar. Els seus escrits van donar a
conèixer el Club i el seu significat
simbòlic per tot el món. La present
obra és una recopilació d’articles que permeten repassar la història del FC Barcelona des del punt de vista
montalbanià, així com entendre les claus del seu valor
extraesportiu.

Base Històrica, 148
15 x 23,5 cm
Tapa dura
16,90 e / 16,25 e (aprox)
Distribució: 28 març
978-84-17183-62-2

Quadern culer
Posa a prova el teu barcelonisme
Jordi Vicente i Carlos Díaz
Primer quadern d’activitats centrat en el Barça.
Per primera vegada un quadern de passatemps es dedica exclusivament a l’univers blaugrana.
Els autors han creat gairebé cent aca
r
tivitats i entreteniments per a totes
e
P
s
r
o
id
u
les edats. Amb diferents nivells de
seg
ça
dificultat el comprador trobarà ladel Bar
9
entre els
berints, tests, passatemps diversos
i els 99
i exercicis de lògica, de dibuixar o
anys
de trobar diferències.

Fora de col·lecció
128 pàg.
14 x 21 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e (aprox)
Distribució: 21 març
978-84-17214-24-1
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Personatges de Catalunya
Jordi Finestres. Il·lustració: Enric Boix
Catalunya és una nació més que
mil·lenària amb una història teita-cinc
Q u a ra n
s
e
xida per personatges il·lustres
tg
persona fi len
de s
s
it
que han atorgat al país una
ll
o
c
s
e
t
g icamen
cronolò
e
identitat pròpia tan calidostz
o
dels d
al llarg
s
n
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e
còpica com la seva geografia,
u
segles q edit
c
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n
el seu paisatge i la seva gent.
ha
En aquest llibre hem fet una tria
d’alguns homes i dones que han
aportat un valuós pòsit cultural, polític, científic i artístic que defineix una trajectòria de la
qual tots en som hereus.

Simbolet
98 pàg. 28 x 37,7 cm
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e (aprox.)
Distribució: 21 març
978-84-15315-48-3

Herois del FC Barcelona
25,00 E
978-84-15315-36-0

L’Estaca
Lluís Llach. Il·lustració: Jordi Vila Delclòs
Per primera vegada, una versió il.lustrada de la
cançó de Lluís Llach.
s
g nífique
L es m a
L’Estaca ha esdevingut, més que
d
s
cion e
il.lustra Delclòs
una cançó, un himne que
ila
Jordi V
l
El llibre
anyen e
traspassa fronteres i genep
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o
la ca
que n
racions. Un clam per la llitex t de
n
e
r
a
lt
fa
bertat que forma part del
de
cap llar
a
y
n
passat
i del present col.lectiu de
Catalu
ciutadans de tot origen i condició.
Simbolet
32 pàg. 21,5 x 30 cm
Tapa dura
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 21 març

Mini pack del
Bebè Barrufet
Acompanya el Bebè Barrufet al bosc, a la
banyera i a jugar amb l’osset de peluix.
Tres magnífiques històries en
una petita caixa de cartró.
Per a nenes i nens de
s de
3 llibre
es
0 a 3 anys.
g
à
10 p in

978-84-15315-49-0

Barrufets Kids
3 llibres de 10 pàg.
15 x 15 cm (cada llibre)
Tapa dura
8,90 e / 8,56 e
Distribució: 28 març
978-84-16587-01-8
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Mare
Hélene Delforge i Quentin Gréban
Mare. Un nom únic i divers a la vegada. Cada infant en té una. Una paraula
per expressar l’amor, la tendresa, el
vincle, la necessitat, l’espera i, a vegades, l’absència.

72 pàg.
27 x 34 cm
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 28 març
CAT:
978-84-15315-50-6

CAS:
978-84-9142-162-7

El peix Peixet i el seu pare
Guido Van Genechten. Traducció: Núria Sales i Rovira
En Peixet té molts amics. I tots tenen uns
pares sorprenents: l’un és molt fort, l’altre
és el més gros, un altre és molt llest i l’altre
és molt divertit… Però el pare d’en Peixet
també és molt bo en una cosa…

Simbolet
20 pàg.
21,5 x 22,5 cm
Tapa dura
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 28 març
978-84-15315-46-9

pa r es
Tots els ts els
e
r n
són dife altres
ls
e
d
u ns
nen les
i tots te tuts
ir
seves v

Ós, un cau!
Nicola Grossi. Traducció: Laura Vaqué Sugrañes
És possible explicar una història només amb formes, colors i sons?
El resultat és Ós, un cau!, un viatge a la recerca del cau
de l’Ós que s’ha d’imaginar i escoltar. Segueix les línies,
troba el camí, però compte amb no caure en els forats!
2014 Premi Nacional Nati per Leggere (Itàlia)
i Premi Orbil

Trampantojo
48 pàg.
20 x 20 cm
Cartoné
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 21 març
978-84-15357-89-6
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En Jordi i el drac
Aron Dijkstra. Traducció: Maria Rosich
El petit Jordi es mor de ganes de derrotar
el drac. Però al drac no li ve de gust lluitar
i no deixa d’inventar-se excuses per no ferho. Ara bé, el petit Jordi tampoc és dels
que es rendeix a la primera de canvi. Així
serà com el petit Jordi es convertirà, amb el
temps, en un cavaller llegendari, molt més
estimat que no pas temut.
Una història diferent de dracs i cavallers
que aposta per guanyar
amics i no batalles.
m
Un àlbu
sobre
diferent
dracs,
i
s
r
cavalle
per a
perfecte r
r
celeb a
rd i
Sant Jo

Àlbums il·lustrats, 48
36 pàg.
21 x 29 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 7 març
CAT: 978-84-16844-75-3

CAS: 978-84-9142-161-0

Sant Jordi: la rosa i el llibre
Roger Roig i Hugo Prades
En aquest conte el Patufet i la seva colla
descobriran què s’amaga darrere la diada de Sant Jordi, amb la vivència directa
de les parades al carrer farcides de roses i de llibres per triar i
remenar, però també
fet
El Patu
à
imera m
r
p
e
amb el record llunyà
d
i,
viu
ant Jord
S
e
d
ta
la fes
des per
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e
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de llibre
parla d’un drac, una
parades
cord
re
l
e
i
,
s
rose
genda
princesa i un victode la lle
sent
re
p
ben
riós cavaller.

El Patufet i les
Tradicions, 24
24 pàg. 24 x 22 cm
Rústica
5,90 e / 5,67 e
Distribució: 7 març
978-84-9034-716-4

Manualitats per Sant Jordi
Felip Soriano
Extreu, doblega, pinta i juga amb
aquest magnífic llibre d’activitats.
Gaudeix
t
s
e
Gaudeix aquest Sant Jordi amb
aqu
rd i
els més petits amb el drac, el
Sant Jo
g n ífic
d’un ma e
príncep i la princesa. Crea la
llibre d
!
teva
pròpia llegenda amb els ads
tat
manuali
hesius i escriu el teu primer llibre.

és
A mb m
0
0
de 1
s!
ad hesiu

Base Kids.
Llibres d’activitats
16 pàg. 21 x 29,7 cm
Grapat
4,90 e / 4,71 e
Distribució: 28 març
978-84-17183-60-8

22

INFANTIL

Març 2018

El castillo sin sol
José Sanabria Acevedo
Ilustración: Ayako Kato
En tiempos de guerra, una flecha atravesó una ventana. Mató a la reina.
Desde entonces, las ventanas están prohibidas en el castillo. Pero
la princesa Keiko es muy curiosa y
cuando abre la única ventana que
queda, encuentra un gran amigo.

Trampantojo
48 pàg. 24 x 29 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 21 març
978-84-16817-27-6

Un libro
sobre el
de la
absurdo ción
t
o ec
sobrepr
iños
s
de lo n

Los cochinos traviesos
Manica Musil
En la granja hay dos cochinos muy bromistas. Además
de revolcarse por el lodo, les encanta hacer todo tipo
de travesuras a los otros animales: los atan cuando están
distraídos para comerse su comida, usan el cuenco del
perro como tambor, se peinan con el cepillo inmaculado de la gata, mezclan los huevos de patos y las gallinas.

Trampantojo
32 pàg. 22 x 30 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 28 març
978-84-16817-28-3

• V Premio especial para ilustración innovadora, Festival de
Ilustración de Libros ‘BookILL Fest’ Novi Sad, Serbia
• Premio a la excelencia, Hiii Illustration 2015, China, 2016

Historias de la Biblia
Mercè Segura. Ilustración: Rosa M. Curto
Las principales historias de la Biblia, reunidas en este libro, cautivaran tanto a los pequeños lectores como a los padres y madres.
Estas narraciones con textos cortos y entendedores –entre las
que destacan el diluvio universal, Moisés y el paso del mar Rojo
y la multiplicación de panes y peces–, son clave para comprender gran parte del pensamiento, el arte y la cultura del mundo
occidental.

Álbumes Ilustrados, 61
96 pàg. 21 x 24 cm
Tapa dura
14,95 e / 14,38 e
Distribució: 28 març
978-84-9142-123-8

El árbol de las historias
Eulàlia Canal. Ilustración: Bartomeu Seguí
Todo empezó con una noticia en los periódicos: «Las bibliotecas desaparecerán pronto. Los libros se sustituirán por cápsulas de lectura». Después vino la orden de derribo... Y para complicar más las cosas, la
Noche de Reyes, Jonás, el bibliotecario, se encuentra una niña misteriosa en las puertas de la biblioteca.
Calcetín, 145
112 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica

8,95 e / 8,61 e
Distribució:
14 març

CAS: 978-84-9142-126-9

CAT: 978-84-96726-69-7
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Fruits i fruites
Gerda Müller. Traducció: Josep Franco
Sofia viu a la gran
ciutat, però li
n
u
u
lo
c
n
I
agrada anar
i amb
glossar
a la casa de
i
r
la
vocabu
i
s
it
u
camp dels
fr
dels
es
les fruit
seus oncles
Helena i Max,
i del seu cosí Miquel. La nena viurà
una nova aventura
campestre
durant
les seves vacances,
on descobrirà els secrets dels fruits i les
fruites. Vols conèixerlos tu també?

Àlbums il·lustrats, 46
40 pàg.
29 x 27 cm
Cartoné
17,95 e / 17,26 e
Distribució: 14 març
CAT: 978-84-16844-72-2

CAS: 978-84-9142-158-0

Bon dia
Poemes de bon matí
Salvador Comelles. Il·lustració: Mercè Galí
Poemes per parlar d’allò que fem cada matí: obrir els
ulls, mirar quin dia fa, vestir-nos, esmorzar...
Per llegir-los i sentir-los a qualsevol hora del dia.
Àlbum Il·lustrat, 7
28 pàg. 28,5 x 27 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 21 març
978-84-9883-969-2

Poemes
ençar
per com
mb
el dia a
or
m
u
h
bon

Bona nit

Poemes per a l’hora d’anar a dormir

15,95 E
978-84-9883-825-1

Xocolata i joc brut
Peyo. Traducció: Carles Estrada

a
Una nov n
a d’e
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a
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allaferr
Benet T inèdit
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a
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!
en català

En Benet Tallaferro és als afores de Vallrodona quan,
de sobte, sent un gran terrabastall: un imponent globus aerostàtic és en un prat proper. I així comença la història, amb l’aparició d’un misteriós personatge que vol embarcar-se
al globus i d’uns altres no menys misteriosos que li ho volen impedir.
En Benet haurà de fer servir tot el seu enginy i tota la seva força per fer
que l’aventura arribi a un desenllaç que sorprendrà més d’un lector...

Benet Tallaferro, 12
48 pàg. 21,5 x 29 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 28 març
978-84-17183-59-2
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Els animals de
la sabana

NOVA
COL·LECCIÓ

Christine Pompéï
Lleons, zebres, elefants, micos,
girafes, guepards, nyus... Un llibre per aprendre, tot divertintse, els animals de la sabana.

CAT: 978-84-16844-52-4

CAS: 978-84-9142-113-9

La Biblioteca dels Ratolins, 1

Els animals de
la mar

La Biblioteca
dels Ratolins

Els animals presentats
en fotografies,
texts breus i
accessibles i fitxes
que complementen
la informació
necessària per
introduir als infants
al món animal d’una
manera lúdica.

Alexia Romatif
Balenes, dofins, orques, cavallets de mar, tortugues, foques...
Un llibre per aprendre, tot divertint-se, els animals del mar.

CAT: 978-84-16844-53-1

CAS: 978-84-9142-114-6

La Biblioteca dels Ratolins, 2

La caputxeta
vermella
Cristina Duran
La mare de la Caputxeta Vermella li demana que porti a la seva
iaia una cistella amb menjar. Però
la noia no sap que, pel camí, es
trobarà amb el Gran Llop Malvat.

CAT: 978-84-16844-47-0

UNITAT:
48 pàg. 24,4 x 30 cm
Cartoné
14,95 e / 14,38 e
Distribució: 28 març

NOVA
COL·LECCIÓ

Això era
i no era
CAS: 978-84-9142-095-8

ANG: 978-84-9142-138-2

Això era i no era, 1

Escolta el conte
en l’idioma que
desitgis amb el
codi de descàrrega.

Els tres porquets
Cristina Duran
Els tres porquets són feliços vivint amb els seus pares però,
un dia, el pare porquet demana
a cada un que es construeixi la
seva pròpia casa.
Això era i no era, 2

CAT: 978-84-16844-48-7

CAS: 978-84-9142-096-5

ANG: 978-84-9142-139-9

UNITAT:
24 pàg. 20 x 21 cm
Rústica
6,00 e / 5,77 e
Distribució: 28 març
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Crea la teva aventura...
amb Arlet la princesa
Marie Morey. Traducció: Vicky Nebot
Crea la
entura,
teva av
eixes!
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c
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e
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ti
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L’Arlet ha de trobar un regal per a la seva
mare la reina. Però existeixen un munt de
possibilitats: l’Arlet et necessita! Al llarg
d’aquesta història, les teves eleccions la
conduiran a viure aventures molt diferents.
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Crea la teva pròpia
aventura
20 pàg. 20 x 18 cm
Tapa dura
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 28 març
978-84-16587-86-5

El meu primer busca i troba.
Pirates, monstres
El meu primer busca
i troba, 3
i robots
14 pàg. 24 x 27,5 cm
Svetlana Peskin
Traducció: Vicky Nebot

Busca i troba objectes en un
món increïble amb pirates, superherois, monstres, robots,
dracs i dinosaures. Aquest llibre és ple de temes i activitats
que fascinaran el més petits!
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ABC. Qui sóc?
Endevinalles d’animals
per als mes petits
Mabe. Il·lustració: Sigrid Martínez
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Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 28 març
978-84-16587-89-6

Base Kids
48 pàg.
21 x 24 cm
Tapa dura
14,96 e / 14,38 e (aprox.)
Distribució: 28 març
978-84-17183-06-6

Seràs capaç de resoldre les endevinalles que et proposem?
I de trobar els animals en cada pàgina? Si ho aconsegueixes, seràs tot un expert! Gaudeix i aprèn l’abecedari amb
ABC. Qui sóc? I, tot jugant, aprendràs a conèixer i a identificar un munt d’animals de tota mena en català i anglès!

Juga amb Sam el bomber
NOVA
COL·LECCIÓ

Cécile Marbehant
Arriba
Sam
er!
el bomb

Base Kids.
Llibres d’activitats

Arriba Sam el Bomber amb tota la
seva colla! Acompanya’ls en les seves aventures, pinta les il·lustracions,
enganxa els adhesius, aparella els personatges, ordena les peces dels puzles i converteixte en un veritable bomber de Pontypandy!
Taroja:
978-84-17183-23-3

Amb
s
d
a hesiu

UNITAT:
24 pàg. 21 x 29,7 cm
Llibre d’activitats
en grapa
4,90 e / 4,71 e
Distribució: 28 març
Vermell:
978-84-17183-24-0

INFANTIL

Març 2018

26

T’ho diré cantant
Jordi Folck. Il·lustració: Leo Flores
Des que els seus pares s’han separat, l’Ilai no pot
parlar. No sap ben bé què li passa, però no li surt
Una
ni una paraula. Únicament pot cantar! Viu una
ra
aventu
a
aventura divertida i si vols, canta les cançons!
id
t
r
e
molt d iv gria
le
a
sobre l’
e
de viur

Nora, la petita campanera
Maria Carme Roca. Il·lustració: Maxi Luchini
La Nora és una nena del segle XIX una mica trapella que el que més li agrada al mon és tocar
les campanes de la catedral de Barcelona.
De vegades, però, la seva fal·lera per les
campanes li portarà alguna complicació...
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Els músics de Bremen
Germans Grimm. Adaptació: Lena Paüls
Il·lustració: Anna Aparicio
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Un ase, un gos, un gat i un gall van cap a Bremen a
fer de músics. La gana, però, els farà canviar de plans.
Vols saber què els va passar?

Narrativa juvenil, 2
152 pàg.
15 x 21 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 28 març
978-84-9883-967-8

Novel·la Gràfica, 6
68 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 28 març
978-84-9883-954-8

Contes Clàssics, 15
24 pàg. 22 x 22 cm
Rústica
8,90 e / 8,56 e
Distribució: 7 març
978-84-9883-966-1

Les set cabretes i el llop
8,90 E
978-84-9883-736-0

Smelly words
Palabras apestosas
Marta Montañà Cortina.
Il·lustració: Maria Monsonet

Ed ición
e
bilingü
L L A NO
CA ST E
INGL ÉS

Superjulieta está aprendiendo a leer y está muy emocionada.
Ahora puede leer todas las palabras que ve. Le encanta leer,
pero en cuanto empieza a leer sus primeras palabras se da
cuenta de que tiene un superpoder: puede oler las palabras
que lee.

Fuera de colección
24 pàg.
20,5 x 21,5 cm
Tapa dura
13,90 e / 13,37 e (aprox.)
Distribució: 21 març
978-84-16918-34-8
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Com una tempesta que arriba
sense avisar
Glòria Marin

L’Isard, 15
190 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 28 març
978-84-16844-74-6

Desprès de deu anys d’absència, la Michelle, la tieta de la Valentina, torna a viure al poble. Però el que és una bona notícia per a
la noia no ho sembla tant per al seu pare i el seu avi. Durant cinc
dies d’anades i vingudes a la nova casa de la Michelle, la Valentina comença a adonar-se que no coneix prou bé la seva família i
que les cases s’assemblen a les persones, que quan obres de bat
a bat els finestrons i sacseges les parets, queden al descobert
tots els secrets que s’hi amaguen.

La Verònica vol un amic
Pep Molist. Il·lustració: Ona Caussa
La Verònica tenia tot allò que desitjava. Volia un llibre? La mare
li comprava. Un camió de bombers? El pare li regalava. Tenia
ganes d’anar al zoo? La tieta li portava. Al cinema? També. Al
circ? També. La Verònica tenia tot allò que desitjava, però... li
mancava una cosa. La Verònica no tenia cap amic.

La Formiga, 90
64 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 7 març
CAT: 978-84-16844-73-9

CAS: 978-84-9142-160-3

L’extraordinari Doctor Rupert
Eulàlia Canal i Glòria Marín
Il·lustració: Carles Arbat
El doctor Rupert no era un doctor com els altres i les seves medecines o cures, com li vulgueu dir, tampoc. I si no us ho creieu llegiu
el cartell que va penjar oferint els seus serveis: “Sóc el Doctor
Rupert Grip i tracto tota mena de mals, mals que corren o que
s’estan quiets, pors estranyes i fòbia a les aranyes, espasmes i
col·lapses, tristeses de l’ànima i desamor, manies que molesten
com mosques i preguntes que punxen...”

La Formiga, 87
sèrie Groga
80 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 21 març
978-84-16844-68-5

La trompeta del cigne
E. B. White. Traducció: Marc Donat. Il·lustració: Núria Giralt Clausells
Quan resulta que ets un cigne trompeta i neixes mut, com li ha passat
a en Louis, tens un problema. I la
cosa es complica encara més quan
t’enamores i vols declarar-te com ho
fan tots els cignes trompeta.
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El jardí secret
de Viena, 15
208 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 7 març
978-84-8330-993-3

Novetats 63

Bossa tela Max

Març 2017

Tassa Max

Tassa Minimoni

Ceràmica
Color blanc brillant
8,95 E

Ceràmica
Color blanc brillant
8,95 E

Color natural
42 x 38 cm
7,95 E

Bossa tela Minimoni
Color natural
42 x 38 cm
7,95 E
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