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Quan els grans arbres cauen
Àngels Gregori
Quan una gran dona cau
amb ella sempre en cauen dos més:
la que la segueix buscant en la gent que s’hi assembla
i la que observa a la que no la deixa d’enyorar.

La febre dels dies
Ramon Guillem
Amant, si un dia ha de venir
l´odi, i l´heura del desig
ha de marcir-se, sols demane,
en aquest temps obert,
la clemència de l´oblit.

POESIA
Premi Vicent Andrés Estellés
de Burjassot

Bromera Poesia, 132
48 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 16 maig
978-84-9026-871-1

Premi Maria Beneyto de Poesia

Bromera Poesia, 127
52 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 16 maig
978-84-9026-847-6

Geografies de l’atzar
Alba Fluixà
Es tracta d’un poemari d’autodescobriment, que reflexa
les reflexions, dubtes, incertesses, pensaments i sentiments de l’autora.

A la intempèrie
Josep Ballester
A la intempèrie és una reflexió des de diversos punts de
vista i un intent de dibuixar un mapa personal de les sendes de la vida. Els éssers humans estem sempre a la intempèrie, sovint ho oblidem.

Escopir al fang (Redempció)
Jordi Roig Pi. Pròleg de Jaume C. Pons Alorda
Jordi Roig Pi (la Palma de Cervelló, 1957) és tècnic de Comunicació i Festes de l’Ajuntament de la Palma i ha publicat diversos reculls de poemes i novel·les.

Bromera Poesia, 131
72 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 16 maig
978-84-9026-837-7

Premi de poesia Ibn Jafadja

Bromera Poesia, 130
64 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 23 maig
978-84-9026-858-2

XLI Premi de Poesia Catalana
Josep Maria López-Picó
de la Vila de Vallirana 2017
Poesia, 222
96 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e (aprox.)
Distribució: 9 maig
978-84-8330-998-8
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La senyora Osmond
John Banville
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Isabel Osmond fuig de Roma i d’un
matrimoni asfixiant viatjant a Londres.
Allí intenta digerir que el seu marit l’ha
traït durant anys. Què fer ara, quin camí
hauria de seguir, i quina és la sortida del
complex laberint emocional en el que porta tant de temps atrapada? Està decidible
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L’Eclèctica, 285
416 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
20,90 e / 20,10 e
Distribució: 3 maig
978-84-9026-799-8

Gossos i llops
Hervé Le Corre. Traducció: Albert Pejó Orellana
Després d’haver passat un lustre tancat per un robatori perpetrat amb el seu germà Fabien, Franck surt de presó amb 25 anys
i l’esperança de repartir-se els diners de l’atracament. Però fora no
l’espera Fabien, qui ha viatjat a València per negocis, sinó la família de la
seua cunyada Jessica. Una gent tòxica, hostil
i plena d’amargures. L’atmosfera opressiva
L’Eclèctica, 286
en la qual discorre la trama captiva des
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978-84-9026-801-8

El cas dels homes tatuats

Premi Isabel de Villena de narrativa

Manel Joan Arinyó i Elvira Andrés
Quan James Thomson, soci majoritari dels magatzems
Smart, apareix mort amb una sèrie de números i lletres tatuats al pit i a l’esquena, la policia de Nova York queda totalment desconcertada.
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L’Eclèctica, 288
264 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 9 maig
978-84-9026-834-6
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Heliogàbal o l’anarquista coronat
Antonin Artaud
Traducció: Xavier Valls Guinovart. Pròleg: Arnau Pons
Obra publicada en ple auge del surrealisme. Es presenta com
una biografia de l’emperador romà Heliogàbal, que regnà
70 anys
t
r
o
entre 218 i 222 d.C, però narrada a la manera d’Artaud; fude la m
in
n
o
t
n
d’A
gint de la simplicitat, creant una atmosfera lírica, i amb una
A r taud
bellesa estranya en el discurs que demana l’atenció plena
del lector.

Lo color més blau
Maria Aurèlia Capmany
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Novel·la epistolar entre dues dones, companyes
d’estudi, que segueixen una trajectòria vital divergent després de separar-se als 15 anys, el final de la
Guerra Civil, al 1939. L’una, filla de militants comunistes,
se’n va a l’exili; l’altra, filla d’una família de classe mitja, es queda. Mantenen correspondència durant tres dècades, en la qual s’explica la vida
d‘una llarga etapa del segle vint des de dues perspectives femenines.

El llegat del doctor Elies Can
Eduard Prats
L’existència del farmacèutic Elies Ardèvol, perseguit des de jove per idees
i impulsos absurds, ha estat un suplici. Transcorren els anys de la postguerra civil espanyola quan la seva filla Cristina li comunica que vol ser
metgessa.
Amb la idea de donar-li un testimoni poderós, Elies decideix reconstruir, a
partir d’uns lligalls trobats a l’antiga casa familiar, la vida exemplar del seu
avi, el doctor Elies Can.

11 prínceps

Bèsties Butxaca, 2
130 pàg. (aprox.)
20 x 16 cm. Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 16 maig
978-84-7226-798-5

Biblioteca de
Tots Colors, 11
336 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 23 maig
978-84-9034-730-0

Narrativa, 94
192 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 23 maig
978-84-9034-735-5

Premi Eduard Escalante de Teatre

Marc Angelet
Enguany se celebren els 40 anys d’una gesta històrica, quan
un equip anglès, considerat la Ventafocs de la Lliga, va
aconseguir guanyar la competició en un partit que va passar
a la història com “La Gesta”. Els jugadors que composaven
l’alineació de l’equip es convertiren en els 11 Prínceps.

Acompanya’m en la nit
Pepa Juan
El text se centra en una parella major, antics propietaris d’un
teatre-circ ambulant. Amb només quatre escenaris, barrejant escenes del present i del passat, reviurem esdeveniments clau que van marcar les seues vides, així com secrets
que mai s’han atrevit a confessar.

Bromera Teatre, 67
72 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,75 e / 10,34e
Distribució: 30 maig
978-84-9026-839-1

Premi de Teatre Ciutat d’Alzira
Palanca i Roca
Bromera Teatre, 68
112 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,75 e / 10,34e
Distribució: 23 maig
978-84-9026-854-4
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L’home que llegia Miquel Strogoff
Jaume Benavente
A Riba-roja d’Ebre, al costat del pantà, fa quatre anys que hi ha un nou agent rural, l’Abel
Lamartí, un foraster extravagant que hi ha anat a parar després d’un llarg periple físic i anímic per Barcelona, França, Londres, Ístria, el nord d’Itàlia...
Més llibres, 12
I que conserva lligams i deutes indissolubles amb tots
264 pàg. 14 x 22,2 cm
aquests llocs, com la Méline, la seva exdona; l’Ignasi, el fill
Rústica
19,95 e / 19,18 e
que va tenir amb ella, o el seu pare, un comptable jubilat
Distribució: 16 maig
que encara viu a la seva caseta d’Horta, que li va transme978-84-17353-03-2
tre la passió per Miquel Strogoff i que té la il·lusió de
viatjar en el Transsiberià. Però entre el poble i el riu
el·la
li passen coses que el trasbalsen i el col·loquen
Una nov
ilitat
e sensib
,
s
e
plena d
d
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en una autèntica cruïlla existencial, com ara uns
ns profu
i emocio al curades
gossos salvatges als quals s’ha d’enfrontar o
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n secre
l’aparició de la Lise, una suïssa nòmada que tami més d’u
bé va covant els seus propis dimonis.

Treure’s la feina de sobre
Edgar Illas
Ni els dards no trobem sencers del tot a Màquina de
dards, el primer conte de Treure’s la feina de sobre de
l’Edgar Illas. A alguns, els falta una ala, a d’altres, és la
punxa que és guerxa. En els més masegats de tots, de
guerxo ho és tot el dard. Si hi parléssim, ben probablement no ens ho sabrien ni dir, però és també volant igual
d’alacaiguts com sobreviuen els individus desclassats i,
alhora, arrelats en els espais mig idíl·lics, mig ruïnosos,
del rerepaís que coneixem en aquest recull. 25 contes
que narren les veus d’alguns joves esverats, de comercials
alcohòlics, d’emprenedors desastrosos, d’immigrants capbuits, de dones de fer feines ploraires.

L’illa Roja, 8
264 pàg. (aprox.)
17 x 12 cm. Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: maig
978-84-947484-5-5

Proleterka
Fleur Jaeggy. Traducció: Anna Cassasses
Una jove adolescent de quinze anys i el seu pare, en Johannes, s’embarquen a bord
del vaixell Proleterka, en un viatge de plaer que els portarà fins a Grècia. Pare i filla són dues persones completament estranyes: la noia
120 pàg. (aprox.)
ha viscut sempre amb la seva àvia i altres
21 x 14 cm. Rústica
parents, i rarament ha tingut contac14,90 e / 14,33 e
exió
Distribució: 23 maig
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dolor fa
tar-la en primera persona, un viatge
d’iniciació cap al món adult.
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Costa Brava – Alt Empordà.
20 excursions a peu
F. Xavier Gregori
Un recull de 20 excursions per recórrer el territori alt empordanès,
des de la costa fins a les cotes més representatives. El Parc Natural
dels Aiguamolls, cala Montjoi, Cadaqués o cales de Cap de Creus
són alguns dels paratges que es ressegueixen.

L’imperi de les dades.
El big data: oportunitats i amenaces

Top Catalunya, 4
184 pàg. (aprox.)
12 x 17 cm. WireO
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 23 maig
978-84-9034-652-5

Premi Europeu de
Divulgació Científica
Estudi General

Xavier Duran
Vivim en un món de dades, emmagatzemades en formes diverses:
textos, nombres, imatges, gràfics... Les generem i les rebem en el mòbil, l’ordinador, el cotxe i en els utensilis més diversos, tot i que no en
siguem conscients. Produïm dades quan telefonem, quan posem un
«m’agrada» a Facebook, quan paguem amb targeta de crèdit, quan
fem una cerca a Internet, quan ens fan un reconeixement mèdic o,
simplement, quan ens movem amb el navegador del cotxe connectat.

Les boles del drac.
Son Goku, paelles russes i joves maniàtics
Vicent Marco. Il·lustració: Raúl Salazar
Vicent Marco analitza en clau d’humor els records d’infantesa de la generació de lectors nascuts entre 1975 i 1992, des dels seus programes de
televisió preferits fins a les fites més destacades de la seua etapa infantil,
com la primera comunió o les excursions amb els companys de classe.

Aproximació a la història social
de la llengua catalana
Brauli Montoya
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Aquest treball reconstrueix l’evolució de l’ús del català
des del punt de vista de la història social. Aquesta disciplina, basada en els factors demogràfics, econòmics i de tota mena que han
condicionat la vida de les persones i les comunitats en el passat, té una
translació a la llengua quan s’ocupa de la consciència col·lectiva,

Llum a l’atzucac
Ramon Ramon
Llum a l’atzucac és una obra literària de gran nivell estilístic que combina amb
destresa els elements habituals del gènere dietarista: la memòria, la reflexió,
les descripcions de fets i experiències, les lectures, els viatges.
Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera

Sense Fronteres, 42
224 pàg. 15 x 23,2 cm.
Rústica. 19,95 e / 19,18 e
Distribució: 9 maig
978-84-9026-835-3

Bromera Actual, 20
192 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 23 maig
978-84-9026-831-5

Essencial, 18
152 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 30 maig
978-84-9026-833-9

Textures, 30
280 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica. 19,95 e / 19,18 e
Distribució: 30 maig
978-84-9026-860-5
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El llibre del mar
Morten A. Strøksnes. Traducció: Meritxell Salvany
Un llibre captivador sobre els oceans,
l’amistat i la vida natural.
b
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Dalt d’un petit bot neumàtic, el periodista Morten A. Strøksnes
i el seu amic Hugo Aasjord, un artista excèntric, surten a
s
é
m
la recerca d’aquesta criatura enigmàtica. En un paisata
Traduït gües
n
e
ll
t
in
ge natural d’una bellesa esborronadora, en seguiran
de v
•
el rastre al llarg d’un any mentre exploren l’exuberant
r
e
ll
Best-se
na l
io
c
a
diversitat
animal de l’oceà Atlàntic i baixen a les profunn
r
inte
ditats de l’ànima humana.
Inspira, 68
304 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
20,90 e / 20,10 e (aprox.)
Distribució: 23 maig
978-84-17214-26-5

Cambrer, aquest cafè està fred!
Primers auxilis per millorar l’assertivitat,
la comunicació i les relacions personals
Raquel Ballesteros

«Un dels ts
tracta
millors
gència
li
l·
te
n
’i
d
nal»
io
c
o
em
a m só
S
n
Raimo

En aquest llibre de psicologia quotidiana, pensat
per a tothom i amb molt d’humor, el lector trobarà
pautes excel·lents per millorar les seves habilitats
socials i emocionals. Gràcies al seu plantejament en vinyetes,
iciò
Nova ed en
ai
Raquel Ballesteros (psicòloga, coach i escriptora) aborda els
revisad tit
pe
format
problemes comunicatius d’una manera directa i molt intuïtiva.

100 preguntas y respuestas para ser
mejores padres
Nora Rodríguez
100 preguntas y respuestas para ser mejores padres no es solo un
libro para aclarar dudas a los padres primerizos, sino que se trata de
una propuesta educativa diferente que tiene en cuenta las emociones
cambiantes de los niños y su manera de comprender el mundo en
las diferentes etapas evolutivas que se suceden desde el nacimiento
hasta los doce años.

Inspira, 48
208 pàg.
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 23 maig
978-84-17214-32-6

Cien x 100, 28
120 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,50 e / 12,02 e (aprox.)
Distribució: 16 maig
978-84-16918-38-6
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Ser a casa. Reflexions sobre el cristianisme a l’Europa del segle XXI
Gabriel Magalhães
Traducció: Sebastià Bennasar i Anna Cortils
Una proposta de vivència del cristianisme des de l’alegria.
Sense caure en la nostàlgia ni en l’il·lusionisme utòpic, Ser a
casa ofereix el testimoniatge d’una experiència del cristianisme.

Cristianisme i Cultura, 88
208 pàg. (aprox.)
12,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 7 maig
978-84-8330-997-1

Alimentació i vida espiritual
Bernabé Dalmau
L’autor repassa diversos aspectes del menjar com a acte social
i familiar així com la fam en el mon i el sentit del dejuni a dia
d’avui des d’un punt de vista espiritual.

El Gra de Blat, 234
76 pàg.
11 x 18 cm
Rústica
8,00 e / 7,69 e
Distribució: 30 maig
978-84-9883-973-9

Com viure amb la malaltia
Des de l’experiència d’un metge malalt cristià
Joan Viñas Salas
L’autor fa més de tres anys que viu amb un càncer de ronyó
amb metàstasi. I escriu per explicar com ho viu, com ho veu i
què en pensa.

Aproximació a Villalonga:
estudis inèdits i esparsos
Jaume Pomar
Aborda diversos aspectes de la figura literària de Llorenç Villalonga.

Josep Maria Poblet: periodisme i acció
Un intel·lectual catalanista en el Montblanc
d’entreguerres (1914-1936)
Jaume Ferrer Puig

Antologia de textos de les Illes Balears
Volum VII. Segle XX. Primera part
Joan Miralles i Monserrat

Josep Roig Magriñà
La cooperació agrària valenta, de gestió eficaç
Antoni Gavaldà i Marcel·lí Piñana

L’enllumenat elèctric al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
L’Energia de Vandellòs, 1928-1945
Joan Vernet i Borràs

Vària, 356
192 pàg.
14 x 20 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 30 maig
978-84-9883-979-1

Biblioteca Casa Museu
Llorenç Villalonga, 6
248 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 23 maig
978-84-9883-964-7
Biblioteca Serra
d’Or, 502
320 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 16 maig
978-84-9883-965-4
Vària, 354
504 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 30 maig
978-84-9883-975-3
Cooperativistes Catalans, 30
112 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
12,50 e / 12,02 e (aprox.)
Distribució: 9 maig
978-84-9034-734-8
Les Nostres Arrels, 12
144 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
11,80 e / 11,35 e (aprox.)
Distribució: 9 maig
978-84-9034-744-7

NO FICCIÓ

Maig 2018

Un esbós del passat
Virgina Woolf. Traducció: Dolors Udina
Quatre mesos abans del suïcidi, Virginia Woolf rememora la
seva infantesa i la seva formació com a escriptora, en aquest
esbós autobiogràfic que té una llum especial.
A la casa familiar de Saint Ives, a Cornualla, en un dia d’estiu,
la petita Virginia Woolf va experimentar una mena d’èxtasi que
esdevindria el puntal dels seus records quan, anys més tard, es
va proposar d’escriure les seves memòries. És a partir d’aquesta
experiència que reflexiona sobre com va nèixer el seu desig
d’escriure.

Els Dalí de Figueres
La família, l’Empordà i l’art
Mariona Seguranyes Bolaños
La vida i l’obra de Salvador Dalí no es point
Coincid
posició
x
den entendre plenament sense conèixer
e
l’
b
am
ls Da lí
s obr e e
la complexitat de les seves relacions fau de
s
a l Mu e à
miliars. El pare va ser un gran personatd
l’Empor
ge; la mare va envoltar la vida dels dos
germans amb un coixí de protecció, i tota
la família va fer pinya al voltant del futur pintor.

El receptari groc
Ada Parellada i altres
El 9 de gener del 2018, la xef del Semproniana, Ada Parellada, va organitzar, juntament amb Òmnium, un sopar groc en
solidaritat amb els presos polítics. La iniciativa va ser un èxit. I aquesta voluntat
de fer pinya contra la injustícia es va encomanar a cuiners d’arreu del país.
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100 indrets insòlits
de Barcelona
Joan de Déu Prats
Barcelona guarda racons, personatges i paisatges que la fan, sortosament, inacabable.
Aquest llibre descobreix un seguit d’indrets i històries desconeguts o bé
insòlits de la ciutat i invita a visitar-los. Permet, per exemple, conèixer on
són enterrats els soldats que van anar a la Guerra de Cuba, on descansa
la monja que era vident de Franco i tenia el do de la ubiqüitat.
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Inquiets de Viena, 7
172 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 23 maig
978-84-8330-986-5

Calidoscopi, 6
288 pàg.
20 x 24 cm
Rústica amb solapes
29,00 e / 27,88 e (aprox.)
Distribució: 16 maig
978-84-8330-994-0

Milfulls, 27
128 pàg. (aprox.)
17 x 20 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 16 de maig
978-84-8330-999-5

Via Augusta, 6
216 pàg. (aprox.)
13,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 23 de maig
978-84-9034-738-6
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Tu pots!
Esport i activitat física sense excuses
Javier Peña. Pròleg: Jordi Armenteras
Fer esport és bo per a la nostra salut física i mental. Però costa.
Cal temps, energia i sobretot motivació. Si anem de bòlit tot el
dia, estem cansats i no tenim ganes de tancar-nos en un gimnàs o sortir a córrer, ens queda alguna opció? Javier Peña ens
demostra que sí. Tant se val l’edat que tinguem o el temps de
què disposem. El secret és incorporar l’exercici físic en la nostra
rutina diària.

Mou-te!
La revolució de seure menys des de petits
Anna M. Puig i Joan Rusiñol
Quan torneu del gimnàs, pugeu a casa en ascensor? Porteu els
fills a bàsquet en cotxe? Les reunions de feina les feu sempre
asseguts? Quantes hores seieu al dia? El sedentarisme té conseqüències molt negatives per la nostra salut. Però és ben fàcil
posar-hi solució. I la solució comença des de les primeres edats.
Amb aquest llibre aprendrem estratègies per reduir el temps que
passem asseguts i moure’ns més en el dia a dia.

La lectura
Entre el paper i les pantalles
Gemma Lluch
Les pantalles i internet han canviat les regles del joc en la lectura: l’escriptura que dialoga d’una manera profunda amb el lector
comparteix mercat amb el relat audiovisual, amb uns personatges
que s’amplifiquen a través de les xarxes socials o dels actors que
els donen vida a les pantalles. Gemma Lluch analitza l’ecosistema
del llibre: polítiques de promoció, formats de lectura, influència
de l’audiovisual, l’educació de nous lectors, etc. i intenta respondre a una pregunta bàsica: per què llegir encara.

Entrades clownesques
Tristan Rémy
Poc es pensava Tristan Rémy que quan
va crear aquest compendi d’entrades de
pallasso, números històrics que tothom ha
vist alguna que altra vegada, també crearia
sense voler un autèntic llibre de culte.
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Benestar i salut
160 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 16 maig
978-84-9766-624-4

Benestar i salut, 1
160 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 16 maig
978-84-9766-625-1

Llengua i Text
160 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica
14,90 e / 14,30 e
Distribució: 23 maig
978-84-9766-631-2

Els Llibres de la Circoteca, 2
320 pàg. (aprox.) 15,5 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 9 maig
978-84-9034-739-3
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El sueño
del caracol
Carlos Ortin
Il·lustració: Raquel Catalina
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Trampantojo
40 pàg.
19 x 24,5 cm
Cartoné
17,95 e / 17,26 e
Distribució: 23 maig
978-84-16817-29-0

A veces, por la noche, soñamos cosas tremendas. Eno
g
tonces, cuando despere
Libro-ju e
y
lu
c
tamos, nos parece estar
que in
de
o
g
e
ju
todavía dentro de nuesel
la oca
tro propio sueño. ¿No te
ha pasado nunca?

Una de zombis
Patricia Martín. Il·lustració: Irene Mala
Hay muchos tópicos sobre los zombis
que ya conocemos de sobras
por las películas y series de
É s u na
Hollywood: es América, es
que
novel·la
decir, chalés unifamiliares
t
ha esta
con el coche en la puerta,
it
u n èx
là
a
t
adolescentes
que conduen c a
cen, armas por doquier...

Premi
Ciutat de Badalona
de Narrativa
Juvenil 2012
•
Premi
Protagonista Jove
2014
(L’ illa del temps)

Tú no me asustas
Farideth Khalatbaree
Il·lustració: Lisam Jamileh Barjesteh
Muchos personajes malvados se han creado para atemorizar a los niños: el brujo, el ladrón, el hombre del saco, el monstruo, el dragón...
Pero Tú no me asustas nos recuerda su función: son necesarios para
que puedan existir la lámpara mágica, las hadas, los tesoros...

¿Dónde están mis gafas?
María Pascual de la Torre
El orondo protagonista de este cuento ha
e
perdido las gafas. Las busca bajo la mesa,
Un llibr
en
t
x
te
e
en la nevera, en la boca de su perro (donsens
or
m
u
h
el que l’ lícies
de hay desde móviles hasta mariposas,
e
d
s
le
à
far
ers
pero ni rastro de las gafas)... Las busca por
dels prim
s
r
lecto
toda la casa, desesperado, pero nada, no
están en ninguna parte.

Narrativa il·lustrada
144 pàg.
14,5 x 22 cm
Rústica
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 16 maig
978-84-16817-32-0

Trampantojo
64 pàg.
19 x 24,5 cm
Cartoné
18,95 e / 18,22 e
Distribució: 23 maig
978-84-16817-30-6

Trampantojo
24 pàg.
20 x 20 cm
Cartoné
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 9 maig
978-84-16817-31-3
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Un món de dones extraordinàries
Eva Prada
Un recorregut per les biografies de
dones que han marcat la història.
Una vitage pels cinc continents i
rreg ut
Un reco atges
on
s
per totes les èpoques de la hupels per
s més
in
n
e
m
fe
manitat per descobrir que les
ts de
a
c
desta
a
dones sempre han estat protas
la no tr
ia
r
tò
is
h
gonistes i conèixer noms propis
que mai haurien d’haver caigut
en l’oblit.

I tu, què fas contra
el canvi climàtic?
Joan Olivares. Il·lustració: Javier Lacasta
A l’escola, la mestra de l’Ismael i la Melisa els explica els perills
del canvi climàtic i els anima a buscar solucions per combatre-ho.
Decidits a ajudar a protegir el medi ambient i amb l’ajuda de l’àvia
Balbina, els dos nens trobaran més de 30 receptes casolanes per
afrontar el canvi climàtic, com estalviar aigua, menjar productes
de proximitat, no utilitzar bosses de plàstic o desconnectar els
aparells que no s’utilitzin.

Àlbums il·lustrats, 51
104 pàg. 21,5 x 29 cm
Cartoné
17,95 e / 17,26 e
Distribució: 30 maig
CAT: 978-84-16844-80-7

CAS: 978-84-9142-159-7

La tortuga Setciències, 9
120 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
8,70 e / 8,37 e
Distribució: 16 maig
CAT: 978-84-16844-78-4

CAS: 978-84-9142-153-5

La Ventafocs
Ana Zurita
CAT: 978-84-16844-49-4

La Ventafocs és una bonica
i amable jove que viu amb
la seva madrastra i les seves
germanastres. Elles la menyspreen i la maltracten.

CAS: 978-84-9142-097-2
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ANG: 978-84-9142-140-5

Això era i no era, 3

Alícia al país de
les meravelles
Xavier Sepúlveda
Alícia és una nena amb una
gran imaginació. Un dia, mentre la seva germana llegeix un
llibre, veu un conill blanc corrents i decideix seguir-lo.
Això era i no era, 4

CAT: 978-84-16844-50-0

CAS: 978-84-9142-098-9

ANG: 978-84-9142-141-2

UNITAT:
Això era i no era
24 pàg. 20 x 21 cm
Rústica
6,00 e / 5,77 e
Distribució: 9 maig
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Hem arribat tard a classe
Ariadna Herrero
Dos estudiants catalans de Secundària
arriben tard a classe perquè han fet
a
a
d
a
ç
e
un viatge en el temps i s’han troAd r
lectura
bat amb Joanot Martorell, Ausiàs
ser una
s
alumne
per als
o
March, Bernat Metge, Ramon
O
t d’ES
de 3r, 4
t
a
r
Muntaner i altres personatges de
le
il
de Batx
la literatura catalana i han participat en tota mena d’aventures.

L’1 d’octubre explicat
a la menuda
Adrià Pujol Cruells
Il·lustració: Marta R. Gustems

Voliac 44
150 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 2 maig
978-84-947511-9-6

El trebinell, 2
22 pàg. Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: maig
9788494748448

Ja fa anys que anem a manifestacions cada 11 de setembre. A més, hem fet consultes i concentracions.
Molts ho hem fet amb els nostres fills. I ho hem fet
tan sovint que per a molts d’ells ja és una tradició
més del calendari. Encara que últimament sembla
que també la castanyada s’hagi avançat. Si més no,
és el que va semblar l’1 d’octubre.

Primer diccionari de
medicina il·lustrat
Rosa Estopà

Vària, 357
176 pàg. 16 x 16 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 30 maig
978-84-9883-979-1

El llibre explica el significat i l’ús de les paraules més bàsiques que els nens i nenes escolten i fan servir quan parlen
de la seva salut i de les seves malalties. En la seva elaboració hi han participat 1.200 escolars de segon, tercer i
quart curs de primària d’escoles catalanes. També està
il·lustrat per ells.

El pirata Pataxula i el tresor de Gamarús
Bertomeu (Albert Ortega). I·lustració: Empar Bou
El pirata Pataxula té un vaixell i una tripulació per
a buscar tresors per tot el món. En aquesta nova
aventura, volen trobar el tresor de les fustes màgiques, capaç de convocar el drac Cadmus, un ésser
màgic que els concedirà un desig. Primer, però,
han d’arribar a l’illa de Gamerús. Els hi acompanyes?
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diver
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Àlbums il·lustrats, 44
40 pàg. 21,5 x 29 cm
Tapa dura
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 23 maig
978-84-9026-870-4
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¡Quiero volar!
Pere Duch. Il·lustració: Adriana Santos
Balma sueña con volar y, para hacerlo, inventará
toda clase de trucos con el objetivo de poder emprender el vuelo y pasear entre las nubes como
un pájaro. Sin embargo, su sueño es más difícil de
conseguir de lo que parece.

Sofía, Sophie
Jesús Díez de Palma

,
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La joven Sophie, de dieciséis años, está paseando por El Retiro cuando siente una extraña atracción por la estatua de El ángel caído,
que representa a Lucifer en el momento en que abandona el
cielo. De pronto, sin saber cómo, retrocede cien años atrás.

Álbumes Ilustrados, 78
24 pàg.
24 x 25 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 16 maig
978-84-9142-175-7

Algar joven, 88
216 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 16 maig
978-84-9142-150-4

Entre dos orillas
Anabel Sáiz
De la mano de Catalina Benavides, madre superiora del convento
de Santa Clara, conoceremos la historia de Garcilaso de la Vega,
uno de los primeros escritores americanos en español.

Algar joven, 87
184 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 9 maig
978-84-9142-152-8

Julio César
William Shakespeare. Adaptació: Juan Pablo Heras
El escritor Juan Pablo Heras ha realizado un trabajo impecable para
acercar esta obra de una manera fiel pero accesible a lectores a
partir de 14 años.

Joven Teatro de
Papel, 22
120 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 30 maig
978-84-9142-176-4

¡Dichosa manzana!
Anna Ballester. Il·lustració: Paco Giménez
Con este libro viajaremos a la Grecia clásica para revivir uno de los
episodios más conocidos de la mitología: el juicio de Paris. Lejos del
lenguaje trágico, nos presenta dioses con problemas cuotidianos .

Calcetín de Teatro, 5
96 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 21 maig
978-84-9142-154-2

¡Castigado sin leer!
Santiago García-Clairac. Il·lustració: Adriana Santos
El libro favorito de Gregorio está a punto de salir a la venta. El joven
está entusiasmado, pero, un día, tras humillar a su primo en clase,
su padre le castiga sin leer un mes.

Calcetín, 148
148 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 30 maig
978-84-9142-127-6

Evaristo y la energía solar
Fernando Lalana. Il·lustració: María Serrano
El tío Antolino es un anciano un poco estrafalario que sueña con ganar
una carrera de bicicletas para veteranos. Ha estado entrenando para
obtener el triunfo, pero, se ha pasado de la raya y se ha lesionado.

Calcetín, 147
104 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 23 maig
978-84-9142-151-1
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El misteri de la casa Folch
Leandro Sagristà
El misteri de la Casa Folch ens explica la història de Marc, un jove
que estudia batxillerat i és redactor a la revista del seu institut. Com
que sempre s’ha sentit atret pel misteri que envolta la Casa Folch,
construïda per vanaglòria d’un ric comerciant a principis del segle
XX, proposa als seus companys dedicar-hi una edició especial de la
revista, acompanyada d’un reportatge d’investigació.
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Espurna, 127
184 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 23 maig
978-84-9026-862-9

Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil
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Enric Senabre

Atena i els seus amics han aconseguit que els seus
pares els compren telèfons mòbils i s’han passat tot
l’estiu enganxats a la pantalla, entre selfies, playbacks i
xats. Però s’acaben les vacances i han de començar el seu
primer curs a l’institut. Tanmateix, els deures i els exàmens
no els impediran continuar amb la seua addicció tecnològica.

Oliver Twist
Charles Dickens
Oliver Twist és un nen orfe que malviu
en l’entorn més pobre i marginal del
Londres de 1830. Els castics corporals i
l’explotació infantil són normes d’un món
on sembla que no hi esperança.

La primera onada
Mariló Àlvarez
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Després de la Gran Guerra, la Terra ha quedat assolada quasi per complet i la humanitat es veu abocada a
posar en marxa un projecte d’evacuació del planeta. Els joves escollits es traslladaran a una colònia en la Lluna, on teòricament prepararan l’arribada de la resta de la població. Però no tot és el que pareix...

Música
en colors 1

Música
en colors 2

Espurna, 126
160 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 16 maig
978-84-9026-857-5

Micalet galàctic, 219
248 pàg.
20 x 21 cm. Rústica
9,70 e / 9,33 e
Distribució: 9 maig
978-84-9026-829-2

Espurna, 125
184 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 30 maig
978-84-9026-855-1

Marta Tous Farré
Música en colors és una revisió actualitzada del mètode Ireneu Segarra.
Una novetat són les notes en colors, recurs que facilitarà la lectura de
partitures i cançons, fent-les més accessibles a tot tipus d’alumnat.
UNITAT:
Música educació primària
136 pàg.
22 x 28,5 cm.
Espiral
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 30 maig

Música en colors 1
978-84-9883-970-8

Música en colors 2
978-84-9883-971-5
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El gran llibre dels animals gegants
El petit llibre dels animals més petits
Cristina Banfi i Cristina Peraboni
Il·lustració: Francesca Cosanti
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Aquest àlbum il·lustrat aplega dos llibres en un sol volum: el dels
animals gegantins i el dels animals petits, el qual encaixa perfectament a la coberta del primer (es pot treure i llegir per separat).
El llibre gran presenta 18 animals gegants, com la balena o tauró, l’elefant, la girafa o el cocodril i el petit mostra 18 animals ben diminuts, que
s’amaguen entre les fulles o les pedres, com la puça d’aigua, el dic-dic, el dragonet o la serp puça. En els dos contes, els animals ocupen una doble pàgina i
s’acompanyen de textos plens d’informació i curiositats explicats de manera divertida, molt propera als petits, i de precioses il·lustracions de Francesca Cosanti, que
és capaç de dibuixar exquisidament i amb molta sensibilitat aquests extraordinaris
exemples de la natura.
Fora de col·lecció
32 pàg.
32,6 x 43,5 cm
Tapa dura

21,50 E / 20,67 E
Distribució:
16 maig

CAT: 978-84-9034-715-7

www.xarxadellibres.cat

CAS: 978-84-16918-33-1

