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Jocs i llocs. Art, cultura i esport
Toni Orensanz

Tarragona: art, cultura i esport a la terra dels Jocs 
Mediterranis 2018.
Tarragona és la ciutat organitzadora dels XVIII Jocs Me-
diterranis, que se celebraran del 22 de juny a l’1 de juliol 
en 16 municipis catalans.

Diccionari poètic per combatre
les desigualtats
Francesc Cónsola Álvarez

Petits poemes per fer pensar el lector en les injustícies 
que regeixen el món i en com s’hi ha arribat.

Poemari per a ociosos
Manel Pitarch

La dèria humana del present
vigila mordassada la utopia de l’ésser
en l’imaginari poètic per l’eternitat.

Sol cap a la fosca
La producció novel·lística de Baltasar Porcel
entre 1961 i 1975 
Carles Cabrera

Un dels pocs estudis que, fins ara, s’han enllestit sobre la 
producció narrativa de Baltasar Porcel.

Fora de col·lecció 
160 pàg.
23 x 30 cm
Rústica amb solapes
36,00 e / 34,62 e
Distribució: 20 juny   
978-84-8330-995-7

Vària, 352 
112 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 20 juny   
978-84-9883-976-0

Bromera Poesia, 129 
88 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 13 juny   
978-84-9026-856-8

Biblioteca Miquel dels
Sants Oliver, 52 
188 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 20 juny   
978-84-9883-983-8

Premi de Poesia Ibn Hzam

La llengua perifèrica. El doblatge a les televisions públiques valenciana i balear
Anna Marzà i Ana M. Prats

Estudi comparatiu dels tres sistemes televisius en llengua 
catalana des de dues vessants: una descripció macrotex-
tual i una anàlisi detallada de productes audiovisuals con-
crets de les televisions valenciana i balear. Amb un plante-
jament teòric i metodològic rigorós.

Biblioteca de Traducció
i Interpretació, 23 
240 pàg.
13,5 x 21,5 cm. Rústica
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 18 juny   
978-84-9766-632-9

Maria Aurèlia Capmany, escriptora compromesa (1963-1977)
Francesc Foguet i Boreu

En l’any Capmany, aquest llibre és una aportació al coneixe-
ment de la figura de l’escriptora amb documentació inèdita.

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 222 
248 pàg. 16 x 22 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 13 juny   
978-84-9883-982-1



Del cap i del cor. 17 relats curts
Jordi Butxaca

En el volum Del cap i del cor s’hi troben disset relats 
d’estils i temàtiques variades que remouen les emocions, 
fan somriure i fins i tot plorar. Hi ha històries realistes sobre 
persones grans que viuen la solitud de diferents maneres.
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El monjo del mont Koya
Izumi Kyõka. Traducció: Marta Morros

En una calorosa nit d’estiu, un viatger 
allotjat en una hostatgeria rural de-
mana al seu company d’habitació, 
un monjo ancià, que li expliqui 
alguna de les experiències que 
ha viscut en el decurs de les se-
ves peregrinacions. El religiós 
relata aleshores el que li va pas-
sar una vegada que, anant a un 
famós monestir, es va equivocar 
de camí i, després de travessar un 
gran bosc habitat només per sangone-
res, va anar a parar a una cabana isolada en 
què vivien una misteriosa jove, bellíssima, i un noi que no hi 
era tot i que es passava el dia cantussejant. Com que la po-
blació més propera estava a dies de distància, el monjo va ha-
ver de demanar a la dona de quedar-se a dormir a casa seva, 
a la qual cosa va accedir, però amb una estranya condició.  

El cercle de Viena, 69 
128 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes i guardes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 13 juny   
978-84-8330-012-1

La ciutat i alguna gent que hi viu
Joan Cavallé

Una colla de personatges singulars viuen la seva vida en una ciutat que s’insinua, però que 
mai no es mostra del tot. Centenars d’individus, perfectament identificats els uns (Leònides 
també dit Leo, el Nesto de Vinaròs, la Cucales, el Quico Llarg…), absolutament anònims els 
altres (el menjador de pipes, la bevedora de taronjada, la dona del davantal verd…), transiten 
per carrers i places carregats d’història arrossegant les seves preocupacions i manies. Alguns 
d’aquests personatges opten per tancar-se 
a casa de seguida que poden per edificar, 
entre els murs familiars, un món fet a mida. 
Altres opten per concentrar la vida en un 
bar. Alguns s’alien amb altres semblants, 
pugen els uns al damunt dels altres i mun-
ten una arquitectura humana.

La Gent del Llamp, 81 
128 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
11,90 e / 11,44 e
Distribució: 13 juny
978-84-9034-750-8

Narrativa, 11 
96 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
11,90 e / 11,44 e
Distribució: 13 juny   
978-84-16342-21-1

El conte de

fantasmes que va

fer cèlebre Izumi Kyõka,

una de les grans figures

de la literatura japonesa,

fins ara inèdit

en català
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El joc de les mentides
Ruth Ware. Traducció: Lluís-Anton Baulenas

Quan Thea, Fatima i Isa reben un missatge de Kate amb 
les paraules “Us necessito”, no dubten a respon-

dre immediatament a la seva crida. Tanmateix, en 
retrobar-se, no hi ha temps per a recordar anèc-
dotes i gaudir del reencontre: el descobriment 
d’un cadàver prop de l’internat on van estudiar 
amenaça amb traure a la llum uns fets que poden 

acabar amb la precària llibertat de la qual han gau-
dit durant tot aquest temps. 

El cos pertany al pare de Kate, desaparegut misteriosa-
ment des de feia anys, en l’època en què feia classe a l’internat 
on estudiaven les quatre amigues. Quin paper van jugar elles en 
aquest succés? Com han aconseguit ocultar els fets durant més 
d’una dècada? I, sobretot, per quant de temps podran seguir 
amagant la veritat? 

L’Eclèctica, 289 
432 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
20,95 e / 20,14 e
Distribució: 20 juny   
978-84-9026-872-8

El jurament
Sílvia Romero i Olea

D’estil elaborat i àgil, la trama d’aquesta novel·la en-
llaça passat i present, lligant-los a partir d’un quadre 
pintat sobre un retall d’una obra de Rembrandt de 
caràcter mitològic.
El relat es basa en la història d’aquesta misteriosa peça 
que l’Ajuntament d’Àmsterdam va encomanar al pintor 
i que, finalment, no va ser acceptada.

Històries íntimes
Jenni Rodà i Neus Verdaguer

Un recull de contes eròtics que narra les peripècies sexuals de diversos membres d’una mateixa 
família des d’una òptica femenina que suposa una alenada d’aire fresc en aquest gènere.
L’obra destaca per estar bastida mitjançant re-
lats interconnectats que adopten un ritme àgil 
i íntim, amb un domini del llenguatge notable. 
Així, els relats adopten punts de vista molt dife-
rents, tant pel que fa a l’edat de les protagonis-
tes com a l’època en la qual se situa la història 
i també a l’orientació sexual dels personatges.

L’Eclèctica, 287 
160 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 13 juny   
978-84-9026-877-3

L’Eclèctica, 290 
344 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
20,95 e / 20,14 e
Distribució: 13 juny   
978-84-9026-815-5

Premi de Literatura Eròtica
de la Vall d’Albaida

Premi de Narrativa Blai Bellver

Les novel·les

de Ruth Ware

encapçalen els llistats

dels llibres més venuts a

The New York Times  i 

The Sunday Times

Quatre amigues 

guarden un secret 

inconfessable que les 

ha mantingut unides 

durant més de

disset anys...
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Alt Urgell. 17 excursions a peu 
Alfons Brosel i Jordà

Les 17 excursions ressenyades en aquest llibre perme-
ten conèixer els racons més significatius de l’Alt Urgell, 
la segona comarca més gran de Catalunya. Presenta una 
peculiar ubicació que abasta des de les muntanyes del 
sector pirinenc proper a Andorra i la Cerdanya fins a les 
zones més planeres que envolten el pantà de Rialp. Així, 
es pot triar entre efectuar ascensions als pics més alts de 
la comarca, com ara el Salòria o el Munturull.

Azimut Comarca
Sèrie Senderisme, 22 
120 pàg.
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
12,30 e / 11,83 e
Distribució: 6 juny
978-84-9034-747-8

Cartes des de la presó
de Nelson Mandela
Nelson Mandela
Traducció: Ricard Vela i Carles Miró

Un esdeveniment editorial internacional.
Detingut l’any 1962 i condemnat enmig d’una bru-
tal campanya del govern sud-africà contra els seus 
opositors, Mandela va passar 27 anys en diverses presons. Du-
rant els seus 10.052 dies d’empresonament el futur líder del país 
va escriure incomptables cartes a les autoritats i a polítics, a com-
panys de lluita i, naturalment, a la seva coratjosa esposa Winnie 
i als seus cinc fills.
Aquest volum està constituït per 255 cartes —la gran majoria inè-
dites— que aporten una visió excepcional sobre com Mandela, 
tot i viure aïllat, va saber mantenir les seves profundes convic-
cions i el seu compromís amb la lluita contra l’apartheid. En defi-
nitiva, per l’heroisme amb què afronta un càstig inhumà i injust, 
aquestes cartes situen Mandela com una de les figures més ins-
piradores del segle XX.
 

El Fil d’Ariadna, 104 
640 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,5 cm
Tapa dura
30,00 e / 28,85 e (aprox.)
Distribució: 9 juliol   
978-84-17214-34-0

100 cosas que hay que saber del Camino
de Santiago  
Carlos Mencos

El Camino de Santiago ha resurgido con fuerza en 
las últimas décadas. Este libro permite aprovechar 
al máximo la ruta e ir lo más preparado posible. No 
sólo desde el punto de vista físico, sino que también 
se debe saber a dónde se va y qué se encontrará, 
con las 100 cuestiones que aquí se presentan.

Cien x 100, 29 
224 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 13 juny
978-84-16918-39-3

Centenari

del naixement

de Nelson

Mandela

Llançament

internacional

simultani a

tot el món
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Pustínia. Espiritualitat cristiana de l’Orient per als homes occidentals
M. Dolores del Castillo Álvarez-Cedrón

Una descripció corprenedora de l’espiritualitat russa de 
la solitud i un testimoniatge de com és possible traslladar 
l’espiritualitat oriental al món tecnificat d’Occident.

L’Episcopologi valencià de Gregori Ivanyes (segle XVI)
Emilio Callado, M. Milagros Cárcel,
Joaquim Martí i Vicente Pons

Ens trobem, sens dubte, davant de l’episcopologi valencià més 
antic que es conserva si tenim en compte el contingut. El document 
inclou un apèndix final amb una genealogia del llinatge Borja.

La guerra civil a Sabadell 1936-1938
Esteve Deu Baigual

Segon llibre d’aquesta sèrie, en la qual s’analitza el decurs de 
la Guerra Civil espanyola a Sabadell i el paper que van tenir els 
sabadellencs en aquest conflicte.

Recull de documents i articles d’història guixolenca i valldarenca 
Volum 5
Ernest Zaragoza Pascual

Articles i documents referents a la història de Sant Feliu de 
Guíxols i de la Vall d’Aro. 

Giulio Clovio i Giovanni Battista Castello «el Genovès»
Miniaturistes del Renaixement. De qui és «La Coronació de la Mare de Déu»?
M. Dolores del Castillo Álvarez-Cedrón

Aquest llibre descriu els catorze anys de treball tenaç 
i il·lusionat, a la recerca de l’autor del quadre que n’és 
protagonista.

El Gra de Blat, 23
256 pàg.
11 x 18 cm. Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 20 juny   
978-84-9883-974-6

Biblioteca 
Abat Oliba, 305
352 pàg. 15 x 20 cm
Rústica
24,00 e / 23,08 e
Distribució: 13 juny   
978-84-9883-985-2

Vària, 358
96 pàg.
19 x 26 cm
Tapa dura
34,00 e / 32,69 e
Distribució: 13 juny  
978-84-9883-984-5

Qi Gong i càncer
Una experiència vital compartida  amb dones que han viscut càncer
Neus Pintat Mateu

Exercicis de Qi Gong que ajuden a conviure amb la 
malaltia del càncer i els efectes secundaris de les terà-
pies curatives.

Qi Gong, 4
256 pàg.
15,5 x 21 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 13 juny  
978-84-9883-987-6

Biblioteca
Sanchis Guarner, 88
192 pàg. 13,5 x 19 cm.
Rústica. 14,00 e / 13,46 e
Distribució: 20 juny   
978-84-9883-981-4

Scripta et Documenta, 109
334 pàg.
15,5 x 23,5 cm.
Rústica. 25,00 e / 24,04 e
Distribució: 20 juny   
978-84-9883-972-2
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UNITAT: Llibres de Música - 104 pàg. - 22 x 28,5 cm - Espiral - 21,00 e / 20,19 e - Distribució: 13 juny

978-84-9883-913-5

Els Barrufets de vacances
Peyo. Traducció: Carles Estrada 

Les esperem durant tot l’any, i aquí 
estan finalment: les grans vacances! 
Quan es tracta de diversió, els Barru-
fets sempre són els primers i aquesta 
vegada es disposen a gaudir d’unes vacances plenes 
de jocs de pistes i d’activitats, totes divertidíssimes. 

Tràfic a Jollywood
Franquin, Batem i Fauche-Adam

En Collin i en Remi s’encarreguen 
d’investigar el contraban d’animals 
que acaben de descobrir. Tindran 
l’ajuda d’en Noé, que acaba de 
tornar a la civilització després d’un 

llarg viatge a Palòmbia.  

Marsupilami, 12
48 pàg.
21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 27 juny
978-84-17183-77-6

Llenguatge musical
3r nivell

El somni del drac
Mireia Besora i Anna Martí

Aquest conte il.lustrat acosta als més petits la figura 
del Drac de Valls, del bestiari de la festa major vallenca. 

Els contes de la Festa Major de Valls, 4
32 pàg.
24 x 17 cm. Rústica
7,50 e / 7,21 e
Distribució: 13 juny
978-84-9034-626-6

L’univers dels Barrufets, 12
48 pàg.
21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 27 juny
978-84-17183-17-2

978-84-9883-915-9

Llenguatge musical
4t nivell

UNITAT: Llibres de Música - 22 x 28,5 cm - Espiral - 10,00 e / 9,62 e - Distribució: 13 juny

978-84-9883-916-6

Llenguatge musical
4t nivell. Repertori

68 pàg.

Els balls del seguici festiu
Roger Roig i Hugo Prades

El Patufet i la seva colla viuran de prop una de les 
activitats tradicionals  de festa maor més arrela-
des: els balls del seguici.

El Patufet i les
Tradicions, 25
24 pàg. 24 x 22 cm
Rústica. 5,90 e / 5,67 e
Distribució: 14 juny
978-84-9034-731-7

978-84-9883-914-2

Llenguatge musical
3r nivell. Repertori

56 pàg.

Ha arribat

l’estiu i els

Barrufets

se’n van de

vacances!

Una nova 

aventura de 

Marsupilami 

en català!



248 funerals i un gos extraordinari
Deborah Wiles. Traducció: Marc Donat

Però no és tan estrany, si tenim en compte que la seva fa-
mília duu la funerària del poble on viu, a Alabama. Així 
que sap prou bé com afrontar la pèrdua... O almenys, 
això és el que pensa, fins i tot ara que la seva re-
besàvia Florentine s’ha mort, així de cop. Perquè, 
de fet, la preocupa molt més allunyar-se del seu 
cosí Peach, un pesat que no la deixa mai sola, 
i descobrir per què la seva millor amiga, la De-
claration, s’ha empipat amb ella. Per tot plegat, 
la Comfort decideix marxar sola amb el seu gos 
i amagar-se, encara que això signifiqui perdre’s el 
funeral més important de la seva vida. Però la vida és 
plena de sorpreses. I la principal és descobrir com encarar-les. 

www.xarxadellibres.cat

El jardí secret de Viena, 20   
256 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm

Tapa dura
17,80 E / 17,12 E (aprox.)
Distribució: 4 juny

CAS: 978-84-94707-05-6  CAT: 978-84-8330-923-0

Finalista del National Book Award 2005 de literatura juvenil
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La Comfort

Snowberger,

la protagonista

d’aquesta novel·la,  

assegura que

ha assistit a

247 funerals.

I això que

només té

10 anys!


