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L’home que va morir
D. H. Lawrence. Traducció: Anna Turró Armengol
Quan un gall canta de bon matí, un home que havia mort reviu i es desperta —esgotat, trasbalsat, vacil·lant— en un món que no reconeix: és el món
dels sentits, el món dels homes mortals.
El Far, 35
Lawrence construeix una extraor128 pàg. (aprox.)
dinària narració basant-se en la
12 x 18 cm
t
Resurrecció
de
Jesús.
Quan
n
Rústica amb solapes
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im
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11,50 e / 11,06 e (aprox.)
l’home que va morir s’alça, es
r
relectu
Distribució: 19 setembre
ió
c
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e
r
troba incòmode amb totes les
978-84-15307-55-6
la resur s
de Jesú
novetats: el seu cos sensible,
una sensualitat desconeguda,
una natura excitant, una somorta
vibració sexual...

Elogi de l’ombra
Junichirô Tanizaki
5a
edició

El Far, 2. 5a edició
112 pàg.
10,90 e / 10,48 e
978-84-17214-35-7

Edició ampliada amb un
epíleg d’Albert Nolla.

Després de la pluja. Obra reunida
Margarita Ballester
Després de la pluja. Obra reunida és un llibre necessari. No només perquè dona valor a una poètica extraordinària que mereix ser llegida després d’anys de silenci (L’infant i la mort, Els ulls i Entre dues espases) sinó
perquè situa al mapa literari la grandesa de Margarita
Ballester i regala als lectors poemes inèdits.

Jardins de
Samarcanda, 90
160 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9766-638-1

Instant
Wisława Szymborska. Traducció: Joanna Bielak
Instant (2002) és el primer poemari que va
publicar Wisława Szymborska després
de rebre el Nobel de Literatura, sis anys
abans. Es caracteritza per la puresa del
llenguatge i una mirada única i sorprenent, que convida a la reflexió filosòfica.

Jardins de
Samarcanda, 91
80 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9766-639-8

Veles és el final d’un cicle poètic, és un retorn gairebé
homèric a casa després d’una batalla humana de proporcions èpiques. L’obra reuneix, en una estructura treballada, una sèrie de poemes que impacten per la força
dels versos i per la varietat de registres i formes, des del
to còmic fins a l’elegia.

Jardins de
Samarcanda, 89
64 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9766-637-4
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Una educació
Tara Westover
Traducció: Salvador Company i Anna Torcal
Les memòries inoblidables d’una jove educada a casa que decideix
deixar la seva família mormona per traure’s un doctorat a la Universitat de Cambridge.
Tara Westover tenia disset anys quan va trepitjar una aula per primer
cop. Nascuda en una família nord-americana de mormons fonamentalistes que vivia preparant-se per a la fi del món, no
1
o
r
e
disposava de certificat de naixement, ni d’historial sanitari,
m
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ta de
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ni havia anat mai a l’escola. No existia.
d
no ficció
l
e
En canvi, amb els seus sis germans va aprendre a domar
uts d
mes ven imes
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i a furgar a les deixalleries per trobar metalls per
Y
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vendre. Però a poc a poc comença a adonar-se que aquella
família tancada i extremista no ha de ser la seva única educació. Des de les muntanyes solitàries d’Idaho, aquestes memòries
segueixen el difícil camí del seu aprenentatge, que l’acabarà portant
a les millors universitats del món, encara que el dolor i la misèria de la
seva vida familiar no deixin d’acompanyar-la allà on va.
a
L’autor
a rà
it
is
v
s
en
a
la segon
durant
e
d
a
quinzen
re
setemb

Més llibres, 13
512 pàg.
14 x 22,2 cm
Rústica
21,90 e / 21,06 e
Distribució: 5 setembre
978-84-17353-04-9

El paradís a les fosques
Vicent Usó
L’èxit consisteix a aconseguir els objectius al preu
que sigui? Fins i tot renegant dels principis ètics
só
Vicent U mb
quan esdevenen un entrebanc?
a
r
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u
és un a
ctòria
El paradís a les fosques explica la història de
je
a
tr
a
un
literària
Maties Passera, un comercial d’èxit que creu que
a
nsolidad
o
c
la vida consisteix a escalar posicions en l’àmbit
social i econòmic, i que està disposat a qualsevol
cosa per a aconseguir-ho. L’obra s’estructura en dos
àmbits diferents: d’una banda, les peripècies del protagonista, el
contacte que estableix amb les altes esferes de la societat, i la relació
amb Carol, la seva esposa, i amb la seva mare, que queda vídua en
els primers compassos de la novel·la; de l’altra, va emergint el passat
fosc de la seva família, que trencarà el vel de silenci amb què tots
l’havien ocultat i irromprà en la vida de Maties i li farà plantejar-se el
perquè de cada cosa.

Premi Enric Valor
de Novel.la
en Valencià 2018

L’Eclèctica, 291
288 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9026-900-8
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L’home de la piscina
Elvira Roca-Sastre
El cos de l’Isidor apareix flotant a la piscina d’una casa abandonada. Ha estat un accident, un
assassinat, un suïcidi? A través de les veus de les persones que el van acompanyar al llarg de la
seva vida, es va desgranant un relat de desigs i traïcions. Cada personatge ofereix al lector una
realitat diferent, un passat amarat de records
que potser fóra millor no rememorar.
Narrativa, 61
Conèixer la causa de la mort de
160 pàg. (aprox.)
ver
Un cadà
14,5 x 21,5 cm
l’Isidor
no
serà
l’incentiu
d’aquesta
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i molt
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e
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història, sinó més aviat perdre’s en
històrie
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
n
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c
el joc de perspectives dels qui van
s’entre
Distribució: 5 setembre
978-84-8330-038-1
envoltar-lo en vida.

A passes comptades
Valer Gisbert

XXXV Premi de Narrativa Ribera d’Ebre

A finals del segle XIX hi va haver un gran incendi a la
destil·leria d’aiguardent de Prat de Comte, amb dos morts
com a conseqüència. A causa de la tragèdia l’establiment
es va tancar i ningú no va gosar parlar mai més d’aquell
sinistre envoltat de massa misteris.

Notes de Color, 89
176 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,70 e / 13,17 e (aprox.)
Distribució: 5 setembre
978-84-9034-755-3

Aigua del Carme
Anselm Aguadé
Tres dones maltractades pels seus marits malviuen en
l’Espanya de la dècada dels seixanta. De caràcters ben diferents, afronten de forma solidària la seva dura existència
sota una manta patriarcal que les obliga a trobar les seves
pròpies eines per poder sobreviure cada dia, i per evitar que
els maltractaments no embolcallin també les seves filles.

Salabror
Agustí Clua
Desencisat per les restriccions de terra ferma, Joan vol acabar els seus dies nedant mar endins. Lliurar-s’hi de ple per
tornar al principi, a l’origen de tot. Vol ser mar, la salabror
perdurable. Però, i si el Jonàs escopit per la balena acudís
al seu rescat? I si l’amor que va menystenir a terra reeixís en
una illa sol·lícita?

Narrativa, 95
352 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 5 setembre
978-84-9034-757-7

I Premi Sant Boi de Lluçanès
de novel·la breu 2017
Notes de Color, 90
144 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,50 e / 12,02 e (aprox.)
Distribució: 5 setembre
978-84-9034-768-3

Marmor maris
Miquel Garriga
Dues històries paral·leles que s’acaben trobant: la lluita de Pere
el Gran per assegurar el Regne de Sicília a la seva dona, i la lluita d’Ermengol i Arnau contra el senyor de Ribes per la defensa
del castell del seu territori.

Narrativa, 12
320 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
19,90 e / 19,13 e
Distribució: 12 setembre
978-84-16342-22-8
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L’observador de núvols
Marc Capdevila
«Joan Carles. Sempre l’he trobat un nom ordinari i sense cap interès. Abúlic com una
ya
Campan
ió
c
o
model de passarel·la. Una merda de nom
de prom de
s
n
ja
dels que no t’ajuden precisament a ser el
it
m
a
ació:
tio més popular de la classe. (...) Per això,
comunic msa
pre
anuncis ebook,
des que vaig tornar dels Estats Units, tot
fac
i ràd io,
just fa una setmana, em faig dir Jeici.» Així
etc.
s’expressa l’adolescent J. C. Morel: directe i capriciós,
malcontent amb
XXVIII Premi
Ciutat de Tarragona
tot, intransigent amb tothom,
de novel·la
malparlat si cal, individualisPin i Soler 2018
ta, convençut del que diu i
alhora totalment insegur, insolent amb els adults...
Narratives, 101
336 pàg.
Amb L’observador de núvols
13,8 x 21,3 cm
Marc Capdevila aconsegueix
Rústica amb solapes
un retrat esplèndid d’una
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 5 setembre
certa joventut actual, però
978-84-17214-38-8
amb un batec intemporal, de
rebel·lia juvenil eterna. El Jurat del premi Pin i Soler n’ha
destacat «la força de la veu
narrativa» i la «riquesa de registres» en una «creació molt
personal».

Les formes del verb anar
Jenny Erpenbeck. Traducció: Marta Pera Cucurell
Richard, un professor de Filologia clàssica jubilat, porta una existència
rutinària fins que casualment a Alexanderplatz (Berlín) observa uns refugiats africans en vaga de fam. Això li fa
Premi Strega Europeu
recordar la seva pròpia condició, quan va
i finalista del
haver de fugir de Polònia durant la SegoPremi al Millor
na Guerra Mundial, i s’implica en el destí
Llibre Alemany
d’aquestes persones: travades en el laberint burocràtic, assetjades per la policia i la
Narratives, 99
justícia, rebutjades per la societat que els
344 pàg.
hauria d’acollir. Però l’Europa que veurà re13,8 x 21,3 cm
flectida en els seus ulls –un vell continent,
Rústica amb solapes
20,90 e / 20,10 e
culte, satisfet, insolidari– no li
Distribució: 5 setembre
agradarà gens.
978-84-17214-20-3
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sense redempció, amb
una escriptura madura i
un estil inimitable.
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Castells a l’aire
Dolors Garcia i Cornellà
En aquesta biografia novel·lada, Dolors Garcia i Cornellà obre de bat a bat les finestres
de la vida interior de Mary W. Shelley i ens
descobreix un món insòlit, a cavall entre èpoques revolucionàries, farcit d’esperances, de
llums i ombres.
La vida de Mary Wollstonecraft Shelley constitueix una història tan apassionant com la
novel·la que la va fer famosa, Frankenstein.
Nascuda en un ambient intel·lectual, progressista i obert, va mostrar sempre unes idees
avançades al seu temps i una sensibilitat pròpia de les grans veus literàries.
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Trànsit, 15
288 pàg.
14,5 x 22 cm
Rústica
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9026-903-9

Artur Bladé, escriure la memòria
(1907-1995)
Josep Sancho Sancho
Primer

a

Artur Bladé i Desumvila és un dels
a
biografi re
sob
a
t
le
grans memorialistes de la literap
c om
la vida
tura catalana del segle XX, i va
u ra
i literat dé
la
conrear la narrativa, l’assaig, el
B
r
u
t
d’A r
periodisme i la poesia. Tanmateix,
ha estat també un dels grans escriptors catalans oblidats. Nascut el 1907 a
Benissanet, a les Terres de l’Ebre, fou dirigent del republicanisme local i comarcal, i aquesta militància el portà
a l’exili, primer a Montpeller el 1939 i després a Mèxic a
partir del 1942.

Anaïs sota les voltes
Maria Vilanova Vila-Abadal
La protagonista arriba a Ciutadella (Menorca) per prendre possessió de la casa familiar i quedar-s’hi fins que acabi la seva recerca sobre la vida i l’obra de l’escriptora Anaïs Nin; a mesura que
avança en la seva investigació literària, es retroba amb una part
de la seva història familiar que desconeixia. Aquest descobriment
l’obligarà a afrontar uns fets del passat que li canviaran la mirada
sobre la seva vida i el seu entorn.

Fora de col·lecció
560 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
23,50 e / 22,60 e (aprox.)
Distribució: 5 setembre
978-84-9034-752-2

Voliac, 45
320 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 5 setembre
978-84-948238-0-0
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La presonera, I
Marcel Proust. Traducció: Josep Maria Pinto
Quan el narrador comença
a sospitar que la seva estimada Albertine manté
una aventura amorosa secreta (potser lèsbica?), se
l’emporta cap a París, a fi de
mantenir-la allunyada de les
temptacions de l’ambient
dissipat de Balbec, una població de la costa.
La parella s’instal·la al pis
que la família d’ell té llogat
al palauet de Guermantes,
on, aprofitant que la mare
ha hagut d’anar a Combray
per assistir a una parenta
malalta i que a la residència
familiar només hi ha
la Françoise, una
anciana criada,
e
d
volum
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El cercle de Viena, 70
224 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
i guardes
17,80 e / 17,12 e
Distribució: 5 setembre
978-84-8330-004-6

Sodoma i
Gomorra, II
20,00 E
978-84-8330-893-6

El museu de l’amor modern
Heather Rose. Traducció: Carme Geronès
El compositor Arky Levin ha arribat a un
carreró creatiu sense sortida. La separació inesperada de la seva dona pot
deixar-li l’espai que necessita per compondre bandes sonores de pel·lícules.
da
Inspira
Tot i així, no aconsegueix trobar la
a de
en l’obr
a
tranquil·litat mental que li cal per
in
Mar
vic
o
m
a
r
b
A
crear, se sent culpable i inquiet. En
aquest estat, gairebé per atzar, trobarà una exposició d’art que li transformarà la vida.
Partint d’una performance d’art real que va
tenir lloc el 2010, la instal·lació que descobreix l’Arky Levin és inexplicablement potent. Els visitants del Museu d’Art Modern
de Nova York s’asseuen davant de l’artista
Marina Abramovic, durant un període de
temps curt o llarg —ells ho decideixen—, i
encara que alguns s’hi mostren escèptics,
gairebé tots en surten impactats.

Guanyadora de
l ’Stella Prize 2017
i de l’NSW Premier’s
Literary Awards 2017
•
Seleccionada per a
l’International Dublin
Literary Award 2017

300 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica
19,90 e / 19,13 e
Distribució: 19 setembre
978-84-946775-9-5
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Curial i Güelfa
Anònim. Versió català actual: Lluís-Anton Baulenas
Curial i Güelfa és una novel·la escrita a mitjan segle XV
per un autor del qual desconeixem el nom. L’obra narra
les aventures cavalleresques i sentimentals de Curial, nascut en una família humil del nord d’Itàlia, que de ben jove
se’n va a la cort del marquès de Montferrat. Allà coneix
la jove vídua Güelfa, senyora de Milà, que esdevindrà la
seva protectora i enamorada. La valentia i habilitat de Curial el converteixen aviat en un cavaller victoriós, sempre
al servei de la justícia, que lluitarà al costat del rei
Pere II el Gran, i serà honorat per l’emperador
d’Alemanya i pel rei de França. Els èxits, però,
mb
Estoig a
s
aniran acompanyats de temptacions amoroses
m
lu
3 vo
que faran trontollar la relació amb la Güelfa.

Tast de Clàssics, 3 volums
números 13, 14, 15
536 pàg. (141+216+179)
18 x 12 cm
Rústica amb solapes
29,50 e / 28,36 e
Distribució: 5 setembre
978-84-7226-823-4

Dames, reines, abadesses
Divuit personalitats femenines a la Catalunya medieval
Elisenda Albertí
Resseguir el casal comtal de Barcelona, des de Guifré el
Pilós a Martí l’Humà, es redueix sovint a centrar la mirada en els vint-i-tres homes que se succeïren. Però al
seu voltant, com a satèl·lits misteriosos, apareixen dones
destinades a perpetuar la nissaga, no pas la d’elles sinó
la del marit.
D’entre aquestes, n’hem triat divuit. Dones reals,
e
Un ll ibr i
sant
de carn i ossos, amb virtuts i defectes, amb
interes
b
ngut am s
entreti
e en
u
q
esperances i ambicions, totes relacionades
,
s
e
tg
175 ima rir la vida
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e
amb el casal de Barcelona, sovint pel vincle
d
fa
ria
i la histò es
n
o
d
matrimonial. Aquesta, doncs, és la història de
d’unes
g ud e s
descone
divuit dones a qui tocà viure en un món hostil.

Al damunt dels nostres cants

Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi

Guillem Clua
Una obra amb pinzellades de tendresa i humor que reflexiona
sobre els mecanismes que construeixen la nostra identitat personal, familiar i col·lectiva.

La peixera
Toni Cabré
A cinc informàtics l’empresa els anuncia una
dràstica reducció de personal. Què fer davant d’un conflicte tan habitual al món d’avui?
Ells no ho dubten: oposar-s’hi col·lectivament.

Orígens, 1
224 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 5 setembre
978-84-7246-164-2
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Bromera Teatre, 69
96 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,95 e / 10,53 e (aprox.)
Distribució: 3 setembre
978-84-9026-911-4

Quaderns de la
Font del Cargol, 8
104 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9034-732-4
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L’absolut digital
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Magma, 1
232 pàg.
13 x 21,5 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9883-977-7

Relacions i negocis entre persones
i màquines
Josep Lluís Micó Sanz
Un llibre que es pot entendre sense necessitat de comptar
amb grans coneixements d’informàtica o d’enginyeria. Ens parla de la internet de les coses, el big data, la intel·ligència artificial, els robots... En el centre, nosaltres, les persones. Els capítols, breus, s’encadenen a partir d’episodis significatius, a partir
d’experiències viscudes per qualsevol. disposem. El secret és incorporar l’exercici físic en la nostra rutina diària.

Populisme
El llenguatge de l’adulació
de les masses
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Ferran Sáez Mateu

Magma, 2
13 x 21,5 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9191-000-8

D’un temps ençà, el substantiu populisme i l’adjectiu populista
han esdevingut omnipresents. El caràcter sospitosament polivalent d’aquestes paraules convida a una reflexió més aviat urgent. L’objectiu prioritari d’aquest llibre és fer una aproximació
al fenomen del populisme. Això vol dir definir-lo, caracteritzar-lo
i contextualitzar-lo.

Eduquem amb l’esport
Roger Pallarols

ateixa
De la m
ió de
c
c
le
l·
co
”i
im
g
“Lle
nts”
ju
fi
r
e
P
“

El llibre valora la importància de l’esport i de
l’activitat física per als nois i noies en edat
infantil-juvenil i sobretot explica quin és
el rol del seu entorn, dels pares, dels
entrenadors, dels clubs, perquè l’esport
eduqui i converteixi els seus practicants
en millors persones.

Créixer, 7
172 pàg.
15 x 21 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9883-997-5

El quart poder i la independència. La batalla mediàtica per l’1 d’Octubre
Josep Gifreu. Pròleg: Xavier Antich
De la batalla pel relat a la polarització mediàtica.
L’1 d’octubre i els fets que el van seguir estan marcat la vida
política i la història recent d’aquest país. La premsa i els
mitjans de comunicació han estat testimoni dels esdeveniments i també responsables de la transmissió dels fets.
Un assaig sobre un dels aspectes clau del procés: la premsa i els mitjans de comunicació.

Premi d’Assaig Breu Irla 2018
El Fil d’Ariadna, 108
240 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 5 setembre
978-84-17214-37-1
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Mirades sobre el Procés
Del tauler català a la cruïlla basca
Ramon Zallo i Txema Garcia
Vivim temps històrics excepcionals. En els darrers mesos
a Catalunya s’ha iniciat un procés que reivindica el dret
d’autodeterminació que es va exercir l’1 d’octubre
passat i que va comportar la intervenció violenta de la
policia espanyola i de tots els aparells de l’Estat. El 27
d’octubre hi va haver una proclamació efímera de la República catalana i encara en aquests moments una part
d’aquell govern és a l’exili i l’altra, a la presó. Ramón
Zallo i Txema García han volgut contribuir al debat i a
l’anàlisi del que ha passat i de quins poden ser els camins que s’obren en aquest futur immediat.

Busca-raons, 5
300 pàg. (aprox.)
Rústica
22,50 e / 21,63 e
Distribució: 5 setembre
978-84-947484-6-2

Sobre la regeneració de la política
A propòsit de les reflexions de Jacques Maritain
Joan Rigol
«Només des de l’humanisme integral podem salvar, entre
tots, la democràcia.»
Arribats al punt on som, segons Joan Rigol només hi ha una
manera de sortir-nos-en: replantejar-nos la democràcia des de
l’arrel, revisar la forma d’organitzar-nos, com a societat, d’una
manera justa i honesta.
El qui fou president del Parlament, senador i conseller, veu en
el filòsof Jacques Maritain un referent sòlid per tornar a bastir
aquest edifici de la vida política amb la persona com a centre.

De París a Nova York
Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut
Antoni Gelonch
Catàleg d’una exposició que aplega algunes de les peces més
emblemàtiques del gravat dels segles XIX i XX procedents del
fons de la Col·lecció Gelonch Viladegut.
La història de l’art al segle XX és una història sense fi. Tot es descobreix i redescobreix, els camins més curts a vegades fan marrada, i
els artistes volen menjar-se la vida i el món a glopades.

Enseñar como en Finlandia
33 estrategias sencillas para conseguir más
felicidad en las aulas
Timothy D. Walker. Traducció: Ada Arbós
En 2001, los alumnos finlandeses sorprendieron al mundo
al conseguir los mejores resultados en las pruebas PISA.

Carta blanca, 8
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 26 setembre

Cristianisme i Cultura, 91
280 pàg. (aprox.)
12,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
22,00 e / 21,15 e (aprox.)
Distribució: 12 setembre
978-84-8330-098-5

Art, 21
96 pàg. (aprox.)
17 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
i guardes
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
Distribució: 5 setembre
978-84-8330-197-5

NO FICCIÓ

Setembre 2018

11

Aroma àrab
Receptes i relats

Les 54
s més
c
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r epte
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a
L
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M
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de l’Orie

Salah Jamal

Conèixer i comprendre altres societats pot ferse des de diverses perspectives. Aquest llibre
aposta per penetrar en els secrets culturals i històrics del món àrab a través de la seva exquisida,
variada i deliciosa cuina. Plena de relats
històrics, costums culinàries i interessants
Fora de col·lecció
anècdotes del món àrab, aquesta obra
256 pàg.
20 x 25 cm. Tapa dura
il·lustrada conté també un gran recepta29,90 e / 28,75 e (aprox.)
ri que reuneix des del clàssic hummus i
Distribució: 12 setembre
les famoses broquetes de shawarmah o
978-84-9034-764-5
kebab fins als plats més senzills i quotidians de la cuina àrab com la maqlouba,
el tabule, el falafel o la delicada salsa de
iogurt amb cogombre, sense oblidar les
seves delicioses postres, dignes dels paladars dels millors sultans.

Diccionari del vi i del beure
Joan Maria Romaní Olivé
Aquest diccionari, desenvolupat en més de 2.500 entrades, abasta el cicle de les begudes des del seu origen
fins al seu consum. De caire divulgatiu, s’adreça
a experts, professionals i també a totes les
persones curioses que vulguin entendre
ades
r
t
n
e
les etiquetes, les contraetiquetes i les
0
2.50
des amb
a
n
io
c
fitxes dels suplements dominicals,
rela
de les
el món
que vulguin trobar informació sobre
l
s des de
begude
al
s
n
les menes de raïm usades en vinificafi
n
e
seu orig sum
n
ció,
les zones on s’elaboren vins, les
o
seu c
begudes espirituoses més habituals, o
les cerveses al nostre abast.

La increïble aventura
de viure a redós
Apunts d’arquitectura per a
no iniciats
Jan Baca
Al costat d’una cultura ingent i un coneixement
il·limitat sobre arquitectura, Jan Baca hi aboca
dosis inesgotables d’humor i de comicitat: a estones irònic, sovint càustic, sempre divertit. Arquitecte de professió, satiritza sense pietat les
ínfules i la pompa amb què els seus col·legues
han adornat la seva feina al llarg de la història.

2a edició
a
revisad

Fora de col·lecció
256 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,90 e / 15,28 e (aprox.)
Distribució: 12 setembre
978-84-9034-751-5

ada
Una mir
a
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iròn
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e
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128 pàg.
24 x 28 cm
Tapa dura folrada
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: setembre
978-84-17214-41-8
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Els pobles perduts
del Pirineu
AA.DD.

La Talaia, 1
250 pàg. (aprox.)
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 5 setembre
978-84-947484-7-9

De l’edat mitjana fins a mitjans del segle XX, el
Pirineu ha estat el pas per on la gent que ha anat
formant la nostra cultura i el nostre país anaven
ocupant les terres més planes i més a tocar del
Mediterrani. Ben entès: venien d’un i altre costat
i, com que van ser els primers, no és cap exageració escriure ara que el Pirineu és el bressol dels
Països Catalans i de Catalunya. Avui, però molts
punts d’aquest bressol són buits. 15 autores i autors ens han escrit sobre una trentena de pobles
buits des de l’Aran fins l’Alt Empordà.
A Els pobles perduts del Pirineu convidem a
conèixer, a estimar i, si pot ser a caminar i recuperar una part imprescindible del que ha estat el
bressol del nostre país. Que l’oblit i la deixadesa
no acabin d’aterrar-ho.

Excursions amb nens per
l’Alt Penedès i Anoia des
d’una àrea de pícnic
Barbara Vastenavond i Rafael Servent

Els pobles
perduts

20,00 E
978-84-938743-0-8

Excursions amb nens des
d’una àrea de pícnic, 7
60 pàg.
12 x 21 cm
Rústica amb solapes
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 19 setembre
978-84-9034-745-4

Una guia fàcil i entenedora, que recull 12 itineraris per fer a peu i
en BTT, assequible per a totes les condicions físiques i edats, especialment indicada per fer en família. Les rutes permeten descobrir
la història que hi ha darrere de les tombes antropomorfes del Pla
dels Albats, al Castell d’Olèrdola; observar el fantàstic salt d’aigua
de les Dous; amagar-se a la Fou de Tous com va fer el bandoler
Panna, o jugar entre les barraques de pedra seca a Castellolí.

Manresa: on l’aigua és el camí
10 rutes i històries pageses i ignasianes
Josep Alert, Mercè Codina i Josep Huguet
Aquesta guia conté 10 itineraris que circulen per tots els camins
paral·lels als corrents d’aigua de Manresa —rius, rieres, sèquies i
canals derivats en àmbits naturals, rurals, de regadiu i urbans—,
amb el pretext de resseguir els llocs visitats per Ignasi de Loiola o
que tenen la seva petjada. Es tracta, d’aquesta manera, d’un llibre
que permet recórrer uns racons insòlits per als visitants, i també
per als mateixos manresans, així com conèixer una crònica curiosa
de 700 anys d’història manresana empeltada amb la de Catalunya.

Azimut, 155
144 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 19 setembre
978-84-9034-759-1
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Gestió del caos
Escenes de la contracultura a Catalunya 1973-1992
Aleix Salvans
Parlar de la cultura a Barcelona entre el final del franquisme i el 1992 és enfrontar-se a un gran forat negre. D’una
banda la idea que Catalunya, Barcelona sobretot, bullia és
certa, però pocs tenim al cap el que això suposa: còmics
inicialment autopublicats, censurats i retirats del mercat
després; grups musicals i cantants que tallaven d’arrel
amb la tradició i proferien lletres escandaloses;
de
Crònica a
poetes que reneguen del seu cognom burgés...
elon
la Barc
la
una búsqueda continua de la llibertat d’expressió
e
ld
del fina fins
a
r
u
i la creativitat esperonada per la mort del dictad
d icta
els Jocs
dor. Els escenaris: sales de festa, concerts, bars,
s
Olímpic
editorials, alcohol, drogues, sida i presons.

Univers Hawking!
Idees genials i siderals
Rüdiger Vaas. Il·lustracions: Gunther Schulz
Què hi havia abans del big bang? Per què són negres
els forats negres? Podem viatjar al passat? Com funciona l’univers? Com va sorgir? Va tenir un començament?
Per què existeix? Existeix des de sempre? Quin lloc ens
correspon? D’on venim i cap on anem? Per què l’univers
és com és i no és d’una altra manera? Hi ha vida alienígena? En commemoració de la mort de Stephen Hawking,
aquest llibre il·lumina tot un seguit de qüestions al voltant
del seu pensament científic, de manera senzilla, pràctica,
distesa i fins i tot entretinguda, perquè tothom el pugui
entendre. Es complementa amb il·lustracions enginyoses
que mostren què s’amaga rere els conceptes científics.

El Fil d’Ariadna, 109
304 pàg. (inclou plec fotos)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox)
Distribució: 26 setembre
978-84-17214-40-1
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Fora de col·lecció
128 pàg.
14,8 x 21 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox)
Distribució: 26 setembre
978-84-9034-743-0

100 idees per tenir més autoestima
Eva Mengual Alexandri
En aquest llibre s’hi aglutinen cent propostes per conèixer-se millor, acceptar-se, validar-se i, sobretot, per
aprendre a estimar-se més, mitjançant apunts teòrics i
exercicis pràctics que conviden a reflexionar, qüestionarse, desbloquejar-se, experimentar...
Els lectors aprendran a créixer i ser millors
persones, i a estar oberts als canvis; cosa
es
100 ide
que implica calçar-se les botes i camiend re a
per apr
a
,
nar, ensopegar, caure, aixecar-se, tore
r-s
conèixe e tal
-s
r
nar a caure i tornar a remuntar. Perquè
accepta s i a
é
c om u n
l’autoconeixement i l’autoestima exie
s
n
-se se
estimar nants
geixen
temps, consciència i responsacond icio
bilitat, i també voluntat, paciència, compromís i constància.

De 100 en 100, 49
280 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,90 e / 15,29 e (aprox)
Distribució: 5 setembre
978-84-9034-749-2
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Fot-li que és de Reus
100 ganxets i ganxetes per donar i vendre
Josep Baiges i Jordi Romero
Gairebé sense voler, com si fos un joc, el Jordi Romero va utilitzar el seu mur a Facebook
per sorprendre els seus conveïns amb una sèrie de perfils ombrejats de reusenques i reusencs. Va ser capaç d’innovar en el complex gènere del retrat cercant una nova tècnica per
dibuixar la gent que l’envolta: una mena d’ombres xinesques que sorprenen per la
seva enorme precisió i que perFora de col·lecció
t amb to
a
tr
e
r
l
meten identificar d’immediat
E
0
216 pàg. (aprox.)
c de 10
ti
ís
r
o
hu m
el personatge resseguit. Ara
15,5 x 23,5 cm
tges de
persona
ix
Rústica amb solapes
el dibu
d
s
Romero,
en
aquest
llibre,
e
d
s
Re u
mero
o
Distribució:
R
i
d
r
de Jo
ha fet un primer arreplec
a de
19 setembre
i la plom es
ig
d’aquests dibuixos.
978-84-9034-765-2
osep Ba
J

Els ocells del jardí a mida natural
Daniela Strauß
Aquesta guia de natura reconeix i
identifica els ocells que habitualfies
ment es troben al jardí de la
Fotogra s
ll
e
c
o
dels
zona mediterrània. S’expliquen
dària
n
a
r
g
e
d
60 espècies d’aus, de les més
real
petites fins a les més grans, totes acompanyades de fotografies
de grandària real.

Fora de col·lecció Rústica amb solapes
112 pàg.
12,90 e / 12,40 e (aprox.)
13,3 x 19,4 cm
Distribució: 26 setembre
CAT:
978-84-9034-746-1

CAS:
978-84-16918-40-9

125 animals i algues del litoral de Catalunya que cal conèixer
Toni Llobet i Enric Ballesteros
Còmoda guia en format de paper plastificat desplegable,
molt pràctica, que inclou els 125 animals i algues del litoral
de Catalunya que per la seva abundància, bellesa o singularitat cal conèixer. A cada làmina s’hi troben il·lustrats una
desena d’animals i algues, acompanyats d’un petit text i unes
icones amb informació complementària.

Les sortides de les marededeus de
la Serra de Montblanc (1687-2016)
Devoció i festa
Josep M. Porta i Balanyà
Història exhaustiva des del segle XVII fins a l’actualitat.

Castelló: mirador del Camp de
Tarragona des de les muntanyes
de Vandellòs
Meritxell Blay i Boquera
Primer estudi històric del poble despoblat de Castelló (Vandellòs).

Miniguia de camp
16 pàg.
12,5 x 20 cm
Desplegable plastificat
5,00 e / 4,80 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9034-741-6

El Bagul, 17
156 pàg. (aprox.)
24 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,34 e (aprox.)
Distribució: 5 setembre
978-84-9034-754-6

Les Nostres Arrels, 13
96 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
11,80 e / 11,35 e (aprox.)
Distribució: 26 setembre
978-84-9034-753-9
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Les milícies antifeixistes
de Catalunya
Voluntaris per la llibertat
Gonzalo Berger
Ni herois, ni mancats de tota estratègia militar; Berger desfà falsedats i mites sobre els voluntaris del que podríem
anomenar exèrcit de Catalunya, a partir de l’estudi de documentació inèdita. N’analitza l’organització, la composició
ideològica, el finançament, el paper dels militars, el protagonisme de les dones, la quantitat i el valor numèric de
les columnes. També descriu l’evolució dels tres fronts de
batalla –Mallorca, Madrid i Aragó-, l’ambient polític a la rereguarda i la relació entre el Govern català i el de la Segona
República espanyola. En definitiva, l’autor revela aspectes
poc coneguts d’un moment únic en la història de Catalunya.
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Referències, 62
224 pàg. 13,5 x 21,5
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9766-640-4

Educar i créixer amb històries
Débora Chomski
Com podem descobrir les històries que
viuen en nosaltres i transformar-les
és
en relats que agradin als nostres
El llibre
ri de
o
t
r
e
p
e
alumnes? Débora Chomski proun r
yosos,
in
g
s en
porciona recursos i estratègies per
recurso
ment
s i fàcil
divertit
crear històries divertides, emocios
le a
adaptab x t
te
n
nants, que ajuden a créixer, que enc ad a co
senyen, i que teixeixen vincles dins
la comunitat escolar.

El lleure com a projecte
Joaquim Franch
Joaquim Franch va impulsar el 1983 un camp de natura amb
l’objectiu de contribuir a la preservació dels aiguamolls de
l’Empordà. Durant quinze dies, la convivència i el treball conic
s
Un clàs
ió
c
a
junt van modificar les actituds i les idees dels participants.
c
de l’edu re
u
e
ll
L’autor recull en aquesta obra l’experiència –de gran valor edul
en e
catiu i ecològic− i la reflexió teòrica sobre la qual se sustenta.

Cantar i fer paper
Jordi Castellví. Pròleg: Jaume Ayats

amb
Coedició eus
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u
els 28 m tec
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n
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l
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Cantar i fer paper és una reflexió antropològica sobre la
cançó de tradició oral i la societat dels darrers molins paperers. Les antigues cançons de feina i de festa ens dibuixen
un paisatge desaparegut que tenia en la poètica elements
que informen sobre les categories socials, les desigualtats i
els conflictes, però també sobre la cohesió i la companyonia.

Didàctiques i
complements
140 pàg. 16,5 x 24
Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 19 setembre
978-84-9766-623-7

Textos Pedagògics, 51
256 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 26 setembre
978-84-9766-641-1

La fàbrica, 1
168 pàg. 14 x 21 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
Distribució: 19 setembre
978-84-9766-636-7
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Els “minorkeens” de Gibraltar
Martí Crespo i Sala
A partir del tractat d’Utrecht de 1713, una gran comunitat de menorquins es van establir a Gibraltar iniciant una
relació intensa entre els dos llocs, sotmesos en aquell
moment a la dominació britànica.

Biblioteca
Serra d’Or, 504
240 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució:
5 setembre
978-84-9883-999-9

Arxiu de l’Església catalana durant la guerra civil, III-1
Gener-juny de 1938
Hilari Raguer i Suñer
Recull de documents on es mostra l’evidencia de la derrota imminent de la República i l’arribada de l’exèrcit
d’ocupació i la intensa correspondència entre el govern
de Negrín, i sobretot Irujo, multiplicant els seus esforços
per aconseguir una entesa amb l’Església.

Scripta et
Documenta, 110
15,5 x 23,5 cm
Rústica
26,00 e / 25,00 e
Distribució:
5 setembre
978-84-9883-988-3

Remei e memorial per a preservar-se i curar de la pesta (1587)
Antoni Giraud, Joan Veny Clar i Francesc Cremades
Una desconeguda obra cabdal de la història de la medicina
catalana i europea en la qual s’hi exposen consells generals i personals adreçats als habitants del Rosselló, que van
patir epidèmies repetidament entre els anys 1586 i 1592.

Scripta, 9
184 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució:
5 setembre
978-84-9883-994-4

Grec mèdic: guia per identificar termes
Jaume Ripoll Miralda
Nocions bàsiques de grec per ajudar els professionals
de la medicina.

Vària, 359
v pàg.
16 x 22 cm
Rústica
8,00 e / 7,69 e
Distribució:
5 setembre
978-84-9191-001-5

Itineraris documentals d’imatgeria lul·liana antiga
Miquela Sacarés Taberner
Aplec de documents extrets d’arxius mallorquins presentats cronològicament i que tracten les primeres iconografies de Ramon Llull.

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 223
224 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
21,00 e / 20,19 e
Distribució:
5 setembre
978-84-9883-986-9

INFANTIL

Setembre 2018

17

Els nas d’en Cyrano
Géraldine Maincent
Il·lustracions : Thomas Baas
Traducció: Aurora Ballester
N’hi ha que, de cul, en tenen un bon tros, / d’altres que
tenen la panxa com un bot, / en Cyrano era el nas, el
que tenia gros. / Què dic, un nas gros: tenia un nas desmesurat! / Inflat! Allargassat!
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Simbolet
28 pàg. 21 x 34 cm
Tapa dura
15,00 e / 14,42 e
Distribució:
5 setembre
978-84-15315-53-7

Paisatges d’arreu del món
Claire Lecoeuvre. Il·lustracions: Vicent Mahé
Traducció: Maria Llopis
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Vint paisatges d’arreu del món.
Vint paisatges que tenen, també, vint històries diferents. La
geologia, els fenòmens naturals,
la intervenció dels homes i dones, han acabat configurant uns
paisatges que avui tots admirem.

Simbolet
52 pàg. 30 x 19 cm
Tapa dura
16,00 e / 15,38 e
Distribució:
5 setembre
978-84-15315-51-3

L’ascensió al Mont Blanc
Pierre Zenzius. Traducció: Núria Sales i Rovira
Al segle XVIII, els Alps són en gran mesura desconeguts. Les muntanyes més altes
encara estan envoltades de supersticions. Només s’hi aventuren uns pocs caçadors
d’isards i alguns buscadors de minerals. Buscant miradors cada vegada més elevats, un home anomenat
Simbolet
Saussure, acaba trobant-se inevitable40 pàg. 21 x 29,7 cm
Tapa dura
ment amb el Mont Blanc.
15,00 e / 14,42 e
l
a
ió
s
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Vidas imaginarias
Marcel Schwob. Il·lustració: Elena Ferrándiz
Orfebre sutil y poético lenguaje, Schwob nos ofrece en
Vidas imaginarias su obra maestra.
Según palabras del propio Borges, Vidas imaginarias
(1896) fue el punto de partida para su obra narrativa.
De hecho, los relatos de Historia universal de la infamia (1935) constituyen en cierto modo un
magistral homenaje a la obra cumbre
de Marcel Schwob, al que Edmond
sic
de Goncourt no dudó en calificar
Un clàs
al
s
r
e
univ
como «el más maravilloso resucirat
t
s
ara il·lu
tador del pasado».

Narrativa ilustrada
160 pàg.
14,5 x 22 cm
Rústica
15,95 e / 15,34 e
Distribució:
12 setembre
978-84-16817-33-7

Érase una vez un niño comepalabras
Marlet. I·lustració: Jordi Sunyer
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Què passaria si un dia un nen es mengés
la paraula alegria? I la paraula por? I si decidís no menjar-se’n cap? Un llibre original
per ajudar als petits lectors a precisar, concretar i poder definir els seus sentiments.
Un llibre molt divertit per acompanyarvos en el bell, intens i emotiu viatge cap a
l’interior dels petits i de vosaltres mateixos.

32 pàg. 17 x 24 cm
Tapa dura
13,95 e / 13,41 e
Distribució:
19 setembre
978-84-945842-5-1

La gota y el cerezo
Mario Satz. I·lustració: Albert Arrayás
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Pot una gota de pluja viure per sempre?
Una gota d’aigua entossudida a viure
eternament. Un cirerer savi que li explica
que això és impossible.
I l’aventura d’endinsar-se en l’interior de
l’arbre per transformar-se en una gota de
saba. Una poètica història sobre la por als canvis, sobre com la transformació és constant.

El senyor Bello i l’elixir blau
Paul Maar. Traducció: Teresa Guilleumes. I·lustració: Ute Krause

Ed ició
r ústica

La divertida novel·la sobre l’absurd món dels humans vist a través
dels ulls d’un gos molt eixerit (massa i tot), ara en edició rústica.
Per al seu dotzè aniversari en Max només desitja una cosa: un gos,
però sap que ho té molt difícil.
10è Premi Atrapallibres 2014-15 (categoria 11-12 anys)

32 pàg. 17 x 24 cm
Tapa dura
14,50 e / 13,94 e
Distribució:
19 setembre
978-84-945842-4-4

El jardí secret de Viena, 7
248 pàg. 12,8 x 19 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 12 setembre
978-84-8330-129-6
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Supernens
Anya Damirón i Pablo Pino
l·lustració: Pablo Pino
A l’Ivan sempre li han agradat els superherois però va descobrint que els veritables superherois son aquells que superen les seves
pors, les seves inseguretats, les debilitats,
coses que els fan realment molts especials.
Canviem la nostra manera de veure la discapacitat. Tots podem tenir l’habilitat de trobar la part positiva de les coses per treure el
millor dels altres.

Per què hi ha estrelles
en el cel?
El llibre dels oficis curiosos
Anna Obiols
Il·lustració: Joan Subirana
Saps a què es dedica un atrapallums
o un caçanúvols? Imagines per què
s’han d’ensinistrar els dracs? Els cors
trencats es poden reparar? Qui canvia
el color de les fulles a la tardor? Estàs
a punt d’endinsar-te en un catàleg
únic d’oficis originals i extraordinaris.

Àlbums il·lustrats
40 pàg. 24 x 25 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 12 setembre
CAT: 978-84-16844-89-0

CAS: 978-84-9142-223-5

Àlbums il·lustrats
32 pàg. 29 x 21 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 19 setembre
CAT: 978-84-16844-95-1

CAS: 978-84-9142-237-2

Sempre nets
Mercè Seix i Meritxell Noguera
I·lustració: Rocio Bonilla
La colla ha d’aprendre un grapat de normes
bàsiques d’higiene personal: pentinar-se, rentar-se les dents, llavar-se la cara i les mans, utilitzar roba neta, banyar-se... Són moltes coses,
però de segur que si les fan junts tot serà molt
més fàcil.

La colla
36 pàg. 15 x 23,2 cm. Cartoné
9,95 e / 9,57 e. Distribució: 5 setembre
CAT:
978-84-16844-83-8

CAS:
978-84-9142-204-4

Adeu xumet!
Mercè Seix, Meritxell Noguera
I·lustració: Rocio Bonilla
El Miquel ha d’aprendre a deixar d’utilitzar el
xumet. Costa un poc de convèncer, així que
li expliquen que l’ha de donar a la Fada de la
Nit, com van fer la Rosa i el Pau ja fa temps...
Serà dur, però si la colla està unida, Miquel
serà capaç de superar aquest repte.

La colla
36 pàg. 15 x 23,2 cm. Cartoné
9,95 e / 9,57 e. Distribució: 5 setembre
CAT:
978-84-16844-81-4

CAS:
978-84-9142-202-0
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El bebè mico
Christophe Boncens
La sabana està d’enhorabona: ha nascut
un petit mico!
Descobreix, a través d’una divertida història, els primers passos d’un adorable
bebè mico. Després, munta el puzle que
trobaràs a la darrera pàgina del llibre.

Llibres de cartó
12 pàg. 18 x 18 cm. Cartoné
9,95 e / 9,57 e. Distribució: 12 setembre
CAT:
978-84-16844-76-0

CAS:
978-84-9142-172-6

El bebè zebra
Christophe Boncens
La sabana està d’enhorabona: ha nascut
una petita zebra!
Descobreix, a través d’una divertida història, els primers passos d’un adorable
bebè zebra. Després, munta el puzle que
trobaràs a la darrera pàgina del llibre.

Llibres de cartó
12 pàg. 18 x 18 cm. Cartoné
9,95 e / 9,57 e. Distribució: 12 setembre
CAT:
978-84-16844-77-7

CAS:
978-84-9142-173-3

Ha arribat la tardor
Montse Santamaria
La tardor ha arribat i les fulles comencen a caure dels arbres. Els animals
del bosc han quedat amb el petit llop,
però no el troben enlloc. El senyor conill, el senyor guineu, el senyor ós i la
senyora óssa, la senyora senglar... el
busquen per tot arreu. El que no saben és que el petit llop els té preparada una sorpresa...

Les quatre estacions
24 pàg. 20 x 21 cm. Cartoné
9,95 e / 9,57 e. Distribució: 19 setembre
CAT:
978-84-16844-94-4

CAS:
978-84-9142-222-8

Alan Cole no és un covard
Eric Bell. Il.lustració: Laia Ferraté
La vida d’Alan Cole no és gens fàcil: a més de ser tímid i reservat,
té un pare abusiu i possessiu, una mare absent i un germà major
que l’odia. Tant, que li encanta jugar a un joc cruel: posar-li proves
impossibles de superar per veure’l perdre. Ara, el germà ha
descobert que l’amor platònic d’Alan és un xic de la seua
er a
De ma n ra els
classe, i li planteja el repte definitiu: si no supera set
r
a
a, n
er
d iver tid
n jove p
’u
d
s
proves en una setmana, farà saber a tot l’institut que és
o
ç
esfor
stitut
re a l’in
sobreviu ceptar la
gai. Alan té set dies per posar a prova la seua timidesa
i p er a c
alitat
u
x
e
s
a
i demostrar una valentia que no sabia que tenia.
s ev

El Micalet Galàctic, 224
280 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 26 setembre
978-84-9026-802-5
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El dit de l’emperador
Xavier Castanyer i Òscar Julve
Els bessons Roc i Bruna viuen a la Tàrraco romana. Els seus maldecaps
ació
Continu
comencen quan una nit es troben
teixos
dels ma stes
un dit de marbre al mig del carrer.
ni
protago ió
Un dit grandiós, immens! Més
de Miss
aventures
divertides d’aquests
le
impossib
bessons desconcertants.

Narrativa Infantil
i juvenil, 3
152 pàg. 15 x 21 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9191-003-9

La gata i el ratolí
Montse Ginesta i Sigrid Martínez
Una gata de l’Illa de Java jugava amb els seus
gatets, fins que un orangutan va donar un cop
a l’orella d’un dels gatets... un conte acumulatiu per descobrir perquè els gats empaiten els
ratolins.

Uni, dori, 7
20 pàg. 21 x 19 cm
Rústica
9,00 e / 8,65 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9191-004-6

A punt. Curs de català.
Alumne 1
Albert Vilagrasa
Un curs de català modern i innovador, elaborat amb un enfocament basat en l’acció, en el qual la tasca és la unitat essencial.
- Proposa una seqüència didàctica clara i sistemàtica.
- Un ventall d’activitats estimulants, variades i significatives.
- Planteja dues tasques finals, una de col·lectiva i una
d’individual.

A punt
196 pàg. 22 x 28 cm
Rústica
28,00 e / 26,92 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9883-990-6

A punt. Curs de català.
Exercicis 1
Albert Vilagrasa
Llibre d’exercicis per reforçar els coneixements apresos amb
el corresponent MP3.

A punt
100 pàg. 22 x 28 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9191-006-0
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BOLETS

Guia pràctica per distingir-los

101 Bolets de
Catalunya que
cal coneixer

5,90 e
978-84-9034-502-3

5,00 e
978-84-9034-709-6

Guia dels bolets
dels Països Catalans

Guia de bolets
per a nois i noies

25,50 e
978-84-9034-243-5

18,00 e
978-84-9791-396-6

Guia pràctica
del boletaire

Bolets.
La saó de boscos
i prats

Els nostres bolets

7,50 e
978-84-9034-247-3

La cuina tradicional
dels bolets

23,90 e
978-84-15456-50-6

Tapes i aperitius
amb bolets
15,90 e
CAT: 978-84-9034-493-4

10,95 e
978-84-9034-242-8
CAS: 978-84-16012-79-4

Bolets de les muntanyes de Prades
i boscos de Vimbodí i Poblet
AA.DD.
- El primer inventari micològic de la zona de Prades, Vimbodí i Poblet.
- Identifica gairebé un miler d’espècies de bolets.
- Identifica també les flors i plantes autòctones de la zona.
- Més d’un miler de fotografies.

384 pàg. (aprox.) 17 x 24 cm
Rústica amb solapes.
29,90 e / 28,75 e (aprox.)
Distribució: 26 setembre
CAT: 978-84-9034-758-4

CAS: 978-84-16918-41-6
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El receptari groc

La gran ignomínia

17,00 e
978-84-8330-999-5

Exiliats i presos polítics a la
Catalunya del segle XXI
16,00 e
978-84-17183-63-9

La Diada
L’Onze de Setembre
a través de la històriaI
14,95 e
978-84-16587-60-5

1.000 Imatges de
la independència
19,90 e
9788483308905

Hem votat!
15,00 e
9788494748417

La independència
14,00 e
978-84-9883-701-8

100 motius per ser
independentista

L’1 d’octubre
explicat a la menuda

14,20 e
978-84-9034-297-8

14,00 e
978-84-947484-48

Herois indepes

Papa, perquè som
indepedentes?

Els veritables impulsors
del Procés
14,90 e
978-84-9034-406-4

7,95 E
978-84-9766-509-4

CALENDARIS 2019

Calendari 2019.
Les Tres Bessones ens divertim

Calendari del Patufet
i les tradicions catalanes 2019

Roser Capdevila

Roger Roig i Hugo Prades

Torna el calendari de les Tres Bessones!
Aprèn els mesos, els dies de la setmana i les estacions,
i anota els dies més especials amb les Tres Bessones.
I surt de casa a divertir-te!

Calendari del 2019 il·lustrat a tot color amb els dibuixos del Patufet i les tradicions festives catalanes.
Amb adhesius per recordar els moments més importants de cadascú. Cada mes s’il·lustra amb un dibuix característic de l’època de l’any a Catalunya.

18 pàg.
32 x 47 cm
Tapa dura

24 pàg.
32 x 32 cm
Rústica

14,90 e / 14,33 e
Distribució: 5 setembre
978-84-17214-36-4

Indústria 64, entl 1a
08025 Barcelona
T: 932 096 941
info@xarxadellibres.cat
www.xarxadellibres.cat

www.xarxadellibres.cat

12,70 e / 12,21 e
Distribució: 5 setembre
978-84-9034-756-0

