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Amors sense casa
Antologia de poesia LGTBI
Sebastià Portell
L’amor i el sexe.
L’amor i el sexe són patrimoni de tots els éssers humans, sigui quina sigui la
seva orientació sexual. L’antologia de Sebastià Portell posa el focus
en els autors i autores catalans i com transmeten les seves exa
r
periències, de vegades transe
Per prim a
n
u
a
gressores socialment, a volvegad
de
ia
El Far, 35
g
lo
o
tes enterrades, però també
ant
210 pàg. (aprox.)
màtica
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naturals i vives.
poes
s
r
12 x 18 cm
o
t
u
a
i
LGTBI
Rústica amb solapes
Biel Mesquida, Blai Bonet,
s
n
la
a
t
ca
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Maria Antònia Salvà, Maria
Distribució: 17 octubre
Cabrera, Sònia Moll, David Vila978-84-17214-39-5
seca, Carles Rebassa, Manuel Forcano o Pau Vadell entre altres.

Reduccions 110-111. Monogràfic dedicat a Lluís Solà
Monogràfic dedicat al poeta, dramaturg i assagista Lluís Solà
per Poesia Completa). El número conté textos inèdits de
Solà, tant en poesia com en teatre, una ressenya inèdita
de Joan Triadú sobre De veu en veu, una entrevista que li
va fer Jofre Palau i una exhaustiva bibliografia. Aquest volum també inclou poemes de Víctor Sunyol, Carles Camps,
Jaume C. Pons Alorda, Anna Montero o Perejaume.

El paller
Oriol Sauleda Regada. Pròleg: Guim Valls
Oriol Sauleda Regada (1993, Sant Pol de Mar). Ha vingut
a distreure i li agrada badar. Quan s’ha trobat fent poesia,
sempre ha sigut des de la improvisació. El paller no deixa
de ser un intent de concisió del que sent i ha après fins ara.

(premi Lletra d’Or i premi de la Crítica 2017
Reduccions 110-111
320 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica
28,00 e / 26,92 e
Distribució: 22 octubre
1166160170003

Premi de Poesia Martí Dot
de Sant Feliu de Llobregat 2017

Poesia, 223
56 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,00 e / 9,62 e (aprox.)
Distribució: 24 octubre
978-84-8330-411-2

Quan em jubilaré
Tobies Grimaltos
Quan em jubilaré és un recull de reflexions personals de
Tobies Grimaltos, catedràtic de filosofia, sobre com entomar el moment vital de la jubilació des de diferents vessants. A través d’aquestes reflexions fa un passeig per la
vida universitària, per la seva vida quotidiana, pels viatges
que ha fet…

Textures, 31
136 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 17 octubre
978-84-9026-883-4
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El refugi
Mick Kitson. Traducció: Jordi Martín Lloret
Una història inoblidable de supervivència.
d or a ,
Sal té tretze anys, i ho va planificar tot
«Evoca conte
Una veu lt
u
l, n
ra mo
origina
vedor
narrado la línia abans de fugir a les muntanyes. Va robar
c om mo
i
c
ti
n
n
tè
e
u
a mor
a
l’
l,
e
un mapa de senderisme a l’escola. Va
especia
força d
de llet i
sobre la i la lluita per
de Color
al
comprar impermeables, una brúixola,
al
ia»
fratern
La vida
r vivènc
la supe
t
n
a
r
v
e
a
un
ganivet
Bear
Grylls
i
un
kit
de
primers
v
d
Obser
auxilis a Amazon. Va llegir un manual de supervivència i va veure vídeos a YouTube.
I ara sap moltes coses: com construir un refugi, com calcular distàncies, com caçar conills i com utilitzar una pistola d’aire comprimit. I sobretot, com protegir la seva
germana Peppa. Perquè Peppa ara ha
Narratives, 100
240 pàg. (aprox.)
fet deu anys, els que tenia Sal quan
13,8 x 21,3 cm
Robert, la parella de la seva mare alRústica amb solapes
cohòlica, va començar a abusar d’ella.
18,50 e / 17,79 e
Distribució: 10 octubre
Narrada amb la veu peculiar de Sal,
978-84-17214-42-5
i amarada de la bellesa silenciosa de
l’Escòcia rural, El refugi és una inquietant història de supervivència, sobre la
bondat dels desconeguts i sobre l’amor
fraternal —un amor que ens pot fer fer
coses extraordinàries i inimaginables.

Les memòries
de Sherlock
Holmes. Relats, II
Sir Arthur Conan Doyle
Traducció: Xavier Zambrano
El segon volum del cànon holmesià
aplega els dotze relats publicats a The
Strand Magazine entre desembre del
1892 i desembre del 1983. Hi trobem
algunes de les històries més cèlebres
del llogater del 221 B de Baker Street,
entre les quals «El ritual dels Musgrave», «L’intèrpret grec» o la mítica història en què Holmes
El segon ts
s’enfronta al Moriarty a les
la
e
r
e
volum d lmesià,
o
cascades de Reichenbach
h
n
del càno uals hi ha
q
ls
e
i tots dos es precipiten al
e
entr
lema
«El prob
buit, «El problema final»,
final»
amb la qual Conan Doyle
pretenia posar punt final a
les aventures del detectiu, sense
ni sospitar la reacció que això desencadenaria en els lectors.

El cercle de Viena, 71
304 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
i guardes
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
Distribució: 24 octubre
978-84-8330-006-0

Les aventures de
Sherlock Holmes.
Relats, I
24,00 E
978-84-8330-960-5
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Notes de color
Narcís Oller
El volum Notes de color de Narcís Oller, segon
recull de contes de l’escriptor, reuneix divuit narracions breus. Encara que confira clau
Una peç ndre
ma plenament l’adscripció al Realisme
pre
per com
e
d
de Narcís Oller, ja senyalat en el seu
ió
l’evoluc
e
d
a
iv
t
primer llibre de contes, Croquis del naa
la narr
r
e
ll
O
ís
c
tural, inclou relats de tipus històric, com
Nar
“Sor Sanxa”, al costat de notes del natural i de contes amb intervenció d’elements
sobrenaturals com “Lo Radiómetro”. Constitueix una peça clau per a comprendre l’evolució de la
narrativa del mestre de la prosa catalana del segle XIX.

Cara de peix i altres contes
AA.VV.
Com cada divendres, el nen neteja detingudament la peixera que li
va regalar el seu pare. Un d’aquests divendres, el nen coincideix per
primera vegada amb el veí amb cara de peix, que ho canviarà tot.
Aquest comentari correspon a la narració guanyadora, Cara de peix,
de M. Victòria Lovaina, en el 21è Premi de narrativa curta per Internet
Tinet (Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2017-2018). A més, el llibre
inclou una selecció dels millors relats que s’hi van presentar.

Biblioteca
Narcís Oller, 13
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 10 octubre
978-84-9034-705-8

Narrativa, 96
120 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
11,50 e / 11,06 e (aprox.)
Distribució: 24 octubre
978-84-9034-762-1

21è Premi de narrativa curta per Internet Tinet

Retorn al sol
Josep Maria Francès. Il·lustració: Martí Alcon
Retorn al sol és la millor novel·la de ciència-ficció en llengua catalana. Publicada per primera vegada el 1936, ara es presenta amb
il·lustracions de Martí Alcon. Narra quins conflictes es viuen a Subolesa, la Catalunya del futur, dos segles després que els supervivents catalans es veiessin obligat a construir la nova nació dins les entranyes
de Montserrat fugint d’un cataclisme mundial que va glaçar la capa
exterior de la Terra.

Retorn al sol, 10
179 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
16,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 3 octubre
978-84-948238-1-7

Elegia vora mar
Manel Hurtado
València, novembre de 2007. Una dona apareix morta de matinada, de forma violenta, alhora que la policia troba un home
d’edat avançada desorientat, que no sap dir qui és ni què feia
a eixes hores vagant pel carrer.

Narrativa, 13
300 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
19,90 e / 19,13 e
Distribució: 31 octubre
978-84-16342-23-5
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Amor
Hanne Ørstavik. Traducció: Blanca Busquets
La Vibeke, una mare soltera, i el seu fill Jon acaben de traslladar-se a un poble petit del nord de Noruega. És la vigília
del novè aniversari d’en Jon i una fira ambulant ha arribat
al poble. Mentre el noi surt pel veïnat a vendre bitllets de
loteria per al seu club esportiu, la Vibeke, centrada en els
propis pensaments i preocupacions, decideix anar a la biblioteca local.
Què faran els personatges durant aquesta freda nit d’hivern?
Mentre constatem com mare i fill poden viure en mons
completament separats, una creixent sensació d’inquietud
s’apoderarà de la història.
Amor és una novel·la sobre la distància entre els éssers humans, la solitud i la recerca de l’amor.

5

ra
«Una ob
a
r
t
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inquiet
ers
P ublish
ly
k
e
We
144 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 17 octubre
978-84-949049-0-5

Contra els homes d’acció
Marià Veloy
Barcelona, principis dels noranta. Després d’esquivar els controls policials, el fugitiu que es
fa dir Oswald s’esmuny al pis del Raval on viu l’Alberta. Aquesta irrupció és l’inici d’una nit
en què els dos antics amants rememoren una història que
Més llibres, 14
va començar en un far i que va estar marcada per l’aparició
144 pàg.
d’una misteriosa aviadora francesa. A mesura que passen
14 x 22,2 cm
Rústica
les hores, els records s’enfosqueixen i la tensió s’acumula,
16,90 e / 16,25 e
fins que es fa evident que l’únic jutge vàlid serà una 9 mm.
Distribució: 10 octubre
A Contra els homes d’acció hi trobem pistoles que fume978-84-17353-05-6
gen, plans per segrestar un policia o dones que imla
Una fau de
posen la seva voluntat amb un moviment de celles,
ada
s
s
e
fr
is
d
a
però també elements de caire oníric: avions que
r
g
ne
novel·la
a
lt
o
m
sobrevolen la plaça Sant Jaume llançant missatges
amb
tensió
revolucionaris, fantasmes acompanyats per porcs
senglars i cabines de telèfon que delaten traïcions.

Revival
Damià del Clot
L’Uri Porc fa quaranta anys. Abans de bufar les espelmes ha
de demanar un desig. En la reflexió sobre el desig, retorna
al passat, a allò que ja no tornarà més, o que, tal vegada,
mai va marxar del tot. Ho fa de la mà de les seves exnòvies.
Cada ex, un capítol. I en cada capítol Revival parla dels records de l’adolescència i la joventut, de la importància de
tenir una colla, del poder de la música i del culte a les discoteques, dels moments passats que ja no tornaran però
que estan allí, disposats a ser evocats per fer-nos saber que
tal vegada el passat no va ser tan dolent. O no va ser millor
que el present. Revival posa en valor la moda, els vicis, els
errors de joventut, les oportunitats perdudes, les farres viscudes, les cartes d’amor o els rotllos d’una nit.

Notes de Color, 91
208 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e (aprox)
Distribució: 3 octubre
978-84-9034-763-8
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100 secrets dels oceans
Daniel Closa i Esther Garcés

iositats
100 cur sobre
is
r
te
is
im
ns
els ocea

Quin és el secret molecular de l’aroma del mar?
Com es forma un tsunami? Quin lligam hi ha entre
la Lluna i el plàncton? Per quin motiu es pesquen més gambes els
divendres? Quina força empeny els icebergs en una direcció diferent
a la del vent? Els calamars es comuniquen amb senyals de llum sobre
el seu cos? Com afecten els oceans al clima de la Terra? La supervivència de quin organisme marí depèn de tenir orgasmes simultanis?
D’on va sortir l’aigua dels oceans? Les 100 curiositats que s’expliquen
en aquest llibre permeten descobrir, entendre i valorar els oceans.

100 escapades misterioses per Catalunya
Jordi Desvilar
Aquest recull invita a fer un recorregut original
per tota Catalunya, per descobrir 100 llocs
de
ll
u
c
gairebé inexplorats, insòlits, misteriosos,
e
r
Un
er
pades p
a
c
s
e
t
fascinants i fins i tot inquietants que s’hi
n
ce
allò
ya amb
Catalun fantàstic o
poden trobar. Des de racons poc cones,
misterió om a nexe
c
guts
fins a espais naturals o monuments
y
n
a
r
es t
els llocs
comú d
representatius
que contemplats amb els
visitats
ulls de la màgia o embolcallats sota llegendes resulten sorprenents.

A tocar del cel
50 ermites i santuaris de muntanya de Catalunya
Jordi Bastart
Enlairades, a tocar del cel, moltes ermites del nostre país busquen apropar-se a Déu. En aquest llibre s’hi troben una vintena d’itineraris per fer
a peu i en cotxe que us permetran visitar diferents ermites i santuaris repartits per tot el territori català, com són l’ermita de Sant Quirc de Durro
a l’Alta Ribagorça, l’ermita de Puigcerver al Baix Camp, el Santuari del Far
a la Selva o el Santuari de Bellmunt a Osona. A més, s’hi inclou un capítol
final amb una trentena més d’ermites, classificades per comarques, que
també invita a descobrir.

La Barcelona germànica i del Benelux
Joan M. Serra
Els itineraris d’aquesta guia recorren llocs de la ciutat de
Barcelona que tenen o han tingut alguna relació amb
14
els països germànics i del Benelux, concretament
ue
eraris q
in
it
Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Luxemburg,
èixer
n
o
c
n
permete ermànica
Bèlgica i Suïssa, tots ells estats amb majoria de
da g
la petja
ciutat
població de llengua germànica. Al llarg del llibre,
sobre la
elona
de Barc
es fan presents fets històrics i personatges que
connecten la capital catalana amb aquests indrets
en un constant anar i venir al llarg dels segles.

De 100 en 100, 50
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 31 octubre
978-84-9034-761-4

Via Augusta, 7
232 pàg. (aprox.)
13,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 10 octubre
978-84-9034-771-3

Azimut Turisme, 24
144 pàg.
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
15,50 e / 14,90 e (aprox.)
Distribució: 10 octubre
978-84-9034-740-9

Barcelona Cosmopolis, 7
168 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
17,20 e / 16,54 e (aprox.)
Distribució: 24 octubre
978-84-9034-742-3
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Desobeir
Frédéric Gros. Traducció: Joan Ferrarons i Llagostera
Filosofia que il·lumina les virtuts de la desobediència.
Aquest món va de mal borràs, tant que desobeir hauria de ser una emergència
general i ardent. En aquest assaig impertinent, Frédéric Gros repassa les arrels
de l’obediència política: conformisme social, submissió econòmica,
acatament de l’autoritat, conr
o
t
u
a
l’
sentiment de les lleis? IdentifiPe r
El Fil d’Ariadna, 110
-seller
g
n
lo
l
e
d
cant les formes d’obediència
256 pàg. (aprox.)
losofía
fi
a
n
u
,
A ndar
13,8 x 21,3 cm
ens dotem dels mitjans per
•
ia
Rústica amb solapes
c
n
iè
d
be
estudiar, inventar i esperoL a d es o e m a
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
t
n
u
és
nar noves formes de desDistribució: 3 octubre
nt
e
m
a
t
absolu
978-84-17214-46-3
obediència: la dissidència cíactual
vica, la transgressió lírica...

Premi Montluc – Résistance et Liberté (2018)
Premi al Llibre Incorrecte (2018)

Clandestins
Antoni Batista

ió de
La revis
tinitat
s
e
d
la clan
n dels
u
feta per istes
n
o
g
ta
pro
•
e
mapa d
u
lo
c
In
nitat
ti
s
e
d
n
la cla

El volum definitiu sobre la clandestinitat antifranquista.
Hi ha llibres que poden escriure molt poques persones. Clandestins n’és un. Calia un coneixement profund i ampli de moviments i persones que, justament, van intentar no
deixar rastres. Calia entendre els contextos polítics,
El Fil d’Ariadna, 111
socials i històrics que motivaven la clandestinitat.
320 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Calia netejar cada història d’adherències idealitzaRústica amb solapes
des, de revisions interessades, de rumors i falsedats
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
reiterats any rere any.
Distribució: 17 octubre
978-84-17214-47-0
Calia algú com Antoni Batista, que a més podia
aportar-hi un coneixement personal, de primera
mà, de molts dels lluitadors clandestins contra el règim de Franco: Gregorio López Raimundo, Joan Comorera, Josep Gros, Quico Sabaté, Miguel Núñez...
i tanta altra gent compromesa i valenta.

Que regni la llibertat. Paraules de Nelson Mandela
Henry Russell. Traducció: Anna Turró Armengol
L’ideari essencial de Nelson Mandela.
L’11 de febrer de 1990 Nelson Mandela va sortir lliure, després de passar
27 anys a la presó. Quatre anys més tard es va convertir en el primer
president negre de Sud-àfrica, pronunciant les paraules «que
regni la llibertat» en el seu famós discurs inaugural davant
és e l
El 2018 del
més de cent mil persones. Gran orador, Mandela ha utilitzat
i
r
centena nt
e
m
e
el poder de les paraules com una arma decisiva en la seva
naix
dela
de M a n
lluita contra la discriminació racial i la injustícia al món.

ICIP, 15
176 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 24 octubre
978-84-17214-43-2
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GR 270 Catalunya. El Camí del Llobregat
De Castellar de n’Hug al Delta de Llobregat
Pol Huguet i Ferran Pujol
El GR del Llobregat és un recorregut lineal que ressegueix el riu
Llobregat des de la seva capçalera, a Castellar de n’Hug, enna
u
u
o
mig de boscos pirinencs, fins al Delta del Llobregat, on el
cl
In
amb 9
carpeta re la
riu troba la Mediterrània. Es tracta d’un recorregut total de
ob
mapes s cala
s
e
a
180 km aproximadament, dividit en 9 etapes, i que inclou
ruta
0
1:50.00
9 mapes sencers, sense dificultats tècniques remarcables.
Aquesta guia té per objectiu fer descobrir al caminant el patrimoni natural i humà d’uns territoris i paisatges ben diversos.

Entre el Gaià i l’Ebre
30 excursions inèdites
Antoni Cabré Puig
Els recorreguts seleccionats en aquest llibre són d’una gran varietat,
sempre des de l’entorn del Camp de Tarragona, concretament del territori comprès entre el Gaià i l’Ebre. El castell de Pinyana, els camins
endreçats dels voltants de Prades, la Mussara, Pratdip, els contorns del
Montagut per l’Ametlla de Mar o l’esponerós riu Ebre, són alguns dels
indrets que es trepitgen.

Zaid Ait Malek. La eterna sonrisa del trail
Anna Comet
¿Cómo llega un joven albañil marroquí a ser uno de los corredores
de montaña más fuertes y queridos del mundo? Sin ansiarlo, Zaid
se encontró cruzando el Estrecho de Gibraltar de forma ilegal junto
con su primo, bajo un camión. A partir de ese momento, deberá
crearse una nueva vida en la Península, no sin vivir momentos muy
duros y de amplias dudas, pero que le llevarán a pasar de ser un recolector de aceitunas ilegal a una de las figuras internacionales más
reconocidas y emblemáticas del trail running. En estas páginas se
encuentra una historia de superación y de inmigración.

Consejos y recetas antifibromialgia
Mariona Gummà
La fibromialgia es una enfermedad crónica y debemos adaptar nuestra vida a los límites que nos impone. Este volumen no pretende dar
la fórmula mágica para curarla, sino proporcionar una serie de herramientas que mejoren la calidad de vida de los afectados, incidiendo
en el aspecto alimentario. El libro ofrece más de 80 recetas basadas
en las actuales recomendaciones sobre la enfermedad, que incluyen
unas normas de alimentación equilibrada y sana que evite, en lo
posible, los aditivos químicos. Se trata de encontrar estrategias para
sentirse mejor, reducir el dolor y el malestar y disminuir el estrés.

Senders de Catalunya, 7
88 pàg. (aprox.)
14 x 21 cm
Caixa de cartró
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
Distribució: 31 octubre
978-84-9034-775-1

Azimut, 154
180 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
14,40 e / 13,85 e
Distribució: 3 octubre
978-84-9034-733-1

Stadium, 9
144 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,60 e / 14,04 e (aprox.)
Distribució: 24 octubre
978-84-16918-45-4

Comer y vivir, 2
176 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e
Distribució: 17 octubre
978-84-16918-46-1
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Palaus de Barcelona
Cases senyorials i vida privada de l’aristocràcia
Rosa Creixell

s
Imatge
s,
e
it
d
inè
c
en blan
i negre

El patrimoni de Palaus de la ciutat de Barcelona, per primer cop en un llibre.
Palaus de Barcelona és una aproximació al
coneixement d’algunes de les families nobles
i aristocràtiques més destacades de la ciutat
de Barcelona que van configurar l’alta societat
al llarg del segle XIX i XX. Partint de les seves
mansions senyorials es rastregen els seus orígens familiars i nobiliaris, la configuració de
les arquitectures privades que van habitar,
així com els seus gustos, costums, i activitats tant pel que fa a la seva vida pública
com privada.

Fora de col·lecció
224 pàg. (aprox.)
21,5 x 25,5 cm
Rústica amb solapes
29,00 e / 27,88 e (aprox.)
Distribució: 31 octubre
978-84-17214-45-6

Tresors de Catalunya
Un recorregut per les peces
més extraordinàries del
nostre patrimoni cultural
Daniel Romaní
El nostre patrimoni amaga peces extraordinàries. Aquest llibre ens convida a (re)
descobrir-les.
200 pàg.
17 x 19,5 cm (aprox.)
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 10 octubre
978-84-8330-291-0

Monuments
de Catalunya
17,00 E
978-84-8330-958-2

La meva amiga Meno i jo
Consells desinhibits per a una menopausa en tota regla
Carla Romagosa. Il·lustració: Roger Padilla
Informar i desdramatitzar la menopausa.
La Carla va tenir una menopausa prematura, als 39 anys. Es
va trobar sorpresa per un procés sobre el qual tenia molt
poca informació però que significaven canvis físics i psicològics i també moltes pors heretades. Però va decidir
no deixar-se impressionar i viure com havia fet fins
llavors, de la millor manera possible.
,
e
r
b
La meva amiga Meno i jo és un llibre d’autoajuda
tu
18 d’oc
al
rnacion
te
In
desinhibit sobre la menopausa, lliure de tabús i
ia
D
sa
enopau
de la M
ple de bons consells, per a afrontar amb humor
aquesta etapa de la vida de totes les dones.

Fora de col·lecció
112 pàg. (aprox.)
13,7 x 15,29 cm
Rústica amb solapes
15,90 e / 15,29 e (aprox.)
Distribució: 17 octubre
978-84-17214-44-9
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Mercats de
Barcelona.
Segles XX i XXI
Genís Arnàs i Matilde Alsina
ació del
Les històries d’aquests mercats ens permet
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La majo
Col·lecció Àlbum, 3
978-84-7246-165-9
s!
e
it
d
232 pàg.
inè
23 x 23 cm
Rústica amb solapes
25,00 e / 24,04 e
Distribució:
31 octubre

Mercats de Barcelona.
Segle XIX
23,00 E
978-84-7246-156-7

Història de la cuina
catalana i occitana
Les salses, els aperitius,
les ensalades i les sopes
Vicent Marqués
Il·lustració: Montse Mayol

a
La Bibli
a
in
de la cu
a
n
la
cata

Les cuines catalana i occitana són cuines germanes. Les relacions històriques, lingüístiques i culturals entre els antics
regnes, comtats i regions d’aquests dos grans territoris,
així com el fet de viure en unes terres amb un passat i unes
condicions climàtiques semblants han propiciat l’existència
d’una de les millors cuines del món, amb un caràcter i
unes particularitats tan
destacades que des de la
Història de la cuina.
mateixa edat mitjana es
Volum, 1
942 pàg. 24 x 17 cm
va reivindicar en diferents
Tapa dura
receptaris i manuals on es
39,00 e / 37,50 e
Distribució: 17 octubre
compilava i es preservava.
978-84-947484-8-6
Vicent Marqués ha dedicat
la seva vida a compendiar
la història d’aquesta cuina.
En aquest volum ens ofereix 200 monografies i més
de 300 receptes de salses,
d’aperitius, d’ensalades i
de sopes.

NO FICCIÓ
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Delícies en llauna / Cebiches / Croquetes & Mandonguilles
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lors
Les mil
el bar,
tapes d
eva
a casa t

Tonni Monné. Il·lustració: Juan Linares
Amb aquests llibres podràs elaborar les millors tapes a la cuina de casa, a través de receptes originals, saboroses, fàcils i ràpides.
UNITAT:
Tapes’ World
64 pàg. 17,5 x 17,5 cm
Tapa dura. 9,95 e / 9,57 e
Distribució: 17 octubre

Delícies
978-84-9034-778-2

Cebiches
978-84-9034-776-8

Croquetes
978-84-9034-777-5

Les millors coques dolces catalanes
Vicent Marqués
Totes les coques dolces d’arreu de les
de
l
a
t
terres catalanes
o
t
Un
tes per
p
e
c
e
r
90
lors es reuneixen en
r les mil
aquest llibre, reelabora
s
e
dolc
coques
ceptes tradicios
e
catalan
nals de sempre
que han estat trameses de pares a fills.

El Cullerot, 68
320 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 31 octubre
978-84-9034-748-5

Les millors coques
catalanes
13,90 E
978-84-9034-221-3

Les receptes que m’agraden
Plats fàcils per lluir-se
Pilar Criado
En aquest receptari s’hi troben una
seixantena de receptes variades i
saboroses, molt fàcils d’elaborar,
basades en ingredients senzills
i fàcils de trobar, que permeten
elaborar plats espectaculars per
quedar molt i molt bé.
Tant per aquells que no tenen gaire
nocions de cuina com per aquells
que ja en tenen experiència.
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Escudella, 11
136 pàg. (aprox.)
21 x 16 cm
Rústica amb solapes
15,90 e / 15,29 e (aprox.)
Distribució: 24 octubre
978-84-9034-773-7
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La formació de la Catalunya moderna
(1640-1714)
Eva Serra i Puig
Eva Serra va ser una de les persones que més va contribuir a la renovació historiogràfica sobre la Catalunya de
l’època moderna. I ho va fer amb estudis decisius sobre
les institucions i la política catalanes, subratllant-ne «la
potencialitat democràtica». Aquest volum serveix per
aproximar als lectors una mostra representativa de la
seva recerca.

Referències, 63
300 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
24,50 e / 23,60 e
Distribució: 17 octubre
978-84-9766-643-5

Aquest volum serveix per aproximar als lectors una mostra representativa del seu treball i el seu pensament.
L’edició inclou un pròleg de Josep Fontana i un estudi
introductori de Joaquim Albareda.

Viatgeres i escriptores
Pilar Godayol
Viatgeres i escriptores recupera una desena de periples femenins dels últims tres segles (XVIII, XIX i XX) amb un punt en
comú: les protagonistes van voler deixar constància de les
Nova
seves gestes i descobertes.
edició
D’aquesta manera, Pilar Godayol vol fer un petit homenatge a totes les dones que van tenir el coratge d’anar a contracorrent, de sortir de casa quan el més habitual era quedar-s’hi.

Capsa de Pandora
240 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 8 octubre
978-84-9766-642-8

El Gaudí que no ens han explicat
Joan Torres Domènech
a biogra

fia

L
Antoni Gaudí s’ha convertit en una icona
rada,
més acu a,
que interessa permanentment, encara
profund
ai
pròxim
que cada cop es repeteixin fets coneguts
ta
r
le
p
c om
aud í
de fa molts anys. L’autor d’aquest llibre
sobre G
parteix amb avantatge, perquè té el mateix
origen que Gaudí. És un riudomenc, nascut a
Reus. Això fa que el pugui entendre millor que molts biògrafs.
A més, és un gaudinista que ha escorcollat moltíssim en diaris,
en arxius i ha seleccionat sempre les dades més endarrerides
de cada fet, per mantenir la seva màxima puresa. La riquesa i la
novetat dels materials que aporta són aclaparadors.

Perfils, 21
184 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 31 octubre
978-84-9034-770-6

Drets d’imatge i assaigs castellers
VII Simposi Casteller. Valls, 21 d’octubre del 2017
En el VII Simposi Casteller es debaten les qüestions centrals
sobre la temàtica dels drets d’imatge que es deriven de les
actuacions castelleres, i les incidència de les noves dinàmiques d’assaig.

L’Aixecador, 28
128 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
12,50 e / 12,02 e (aprox.)
Distribució: 17 octubre
978-84-9034-769-0
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Reconeixement a Jordi Pujol.
Les arrels d’una lluita,
la seva obra política
Jesús Conte i Jordi Manent (coord.)
Aquest llibre recull de la mà d’historiadors i testimonis
pròxims l’obra de Govern de Jordi Pujol i la seva contribució decisiva en uns moments clau de la història de
Catalunya.
En la història de les nacions, hi ha personalitats que encarnen en determinats moments anhels col·lectius i els canalitzen d’una manera transformadora. Jordi Pujol no tan sols ha
estat un president amb una trajectòria llarga i fecunda, sinó
que va assumir amb coratge un lideratge antifranquista. La
seva confessió del juliol de 2014 va produir uns efectes devastadors en la seva imatge pública.

Base Històrica, 150
112 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució:
24 octubre
978-84-17183-83-7

El federalisme vist per Isidre Molas.
Conversa amb Manel Vega
Manel Vega
Isidre Molas, un dels fundadors del PSC, reflexiona sobre
l’origen, l’evolució i el significat de la idea federal durant
les moltes i llargues converses que va mantenir amb Manel Vega entre els anys 2012 i 2017.
El professor i polític Isidre Molas parla en aquest llibre amb
Manel Vega, d’una manera amena i rigorosa, sobre els seus
orígens, evolucions i significats. El federalisme vist per Isidre
Molas. Conversa amb Manel Vega és una obra atemporal i
pedagògica, unes converses que mostren qui és i com pensa
Isidre Molas sobre el tema del federalisme, que durant els
segles XIX i XX ha estat una idea que ha tingut una presència
continuada i plural a Catalunya i també a Espanya.

Base Històrica, 149
112 pàg.
5,5 x 23,5 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució:
24 octubre
978-84-17183-82-0

Andreu Nin, revolucionari i traductor
Judit Figuerola Pero
Biografia centrada en l’activitat traductora dels clàssics
russos que va dur a terme Andreu Nin.

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 125
352 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 10 octubre
978-84-9191-008-4

Francesc de P. Badia i Tobella, ferm cristià i excel·lent patriota
Oriol Badia Tobella
Biografia del notari i polític, Francesc de P. Badia i Tobella,
membre de la Unió Democràtica de Catalunya, i del consell
nacional del partit.

Biblioteca
Abat Oliba, 306
416 pàg.
15 x 20 cm. Rústica
26,00 e / 25,00 e
Distribució: 10 octubre
978-84-9191-005-3
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Administrar assenyadament
Regla de Sant Benet i Saviesa bíblica. Un diàleg a tres veus
Ignasi M. Fossas, Manel Gasch, Marinella Perroni i Cristina Bombelli [ed.]
Aquest llibre és la síntesi d’un llarg itinerari de treball comú entre una professora i una empresària
italiana i dos monjos de Montserrat, iniciat amb la intuïció que la Regla de Sant Benet, per un
costat, i la saviesa bíblica, per l’altre podria suVària, 360
ggerir als mànagers idees per a la construcció de
176 pàg.
nous equilibris a l’interior de la seva activitat quo15 x 20 cm
Rústica
tidiana, activitat que pressuposa contínuament la
16,00 e / 15,38 e
recerca de solucions noves i creatives.
Distribució: 10 octubre
978-84-9191-002-2

El risc de la modernitat
La revista Critèrion (1959-1969)
Mireia Sopena Buixens
Estudi social i cultural de la revista editada del 1959 al
1969, pels caputxins que van publicar trenta-sis títols en
català de Critèrion, una revista ecumènica, catalanista,
europeista i feminista.

Biblioteca
Serra d’Or, 503
128 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 10 octubre
978-84-9883-998-2

El batec humà en els Proverbis i en
els Poemes bíblics de Joan Alcover
Maria Antònia Perelló Femenia
Estudi sobre aquests dos llibres de poemes de Joan
Alcover.

Biblioteca Miquel
dels Sants Oliver, 53
224 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 10 octubre
978-84-9883-996-8

Diari 1824-1844
Josep Sanxo i Sanxo. F. Xavier Martín Martínez (ed.)
El Diari 1824-1844 tracta temes relacionats amb la litúrgia, la manifestació del fet religiós, la llengua, la música
sacra del romanticisme, la història, la cultura popular... de
l’illa de Menorca a la primera meitat del segle XIX.

Scripta et
Documenta, 111
276 pàg.
15,5 x 23,5 cm. Rústica
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 10 octubre
978-84-9191-007-7

L’Advent. 6+1
Ignasi M. Fossas
En aquest llibre, el P. Ignasi M. Fossas ens presenta els
elements més característics de la litúrgia d’Advent i
n’explica la significació fent servir una regla mnemotècnica original: el número 6.

Vària, 360
176 pàg.
15 x 20 cm
Rústica
7,00 e / 6,73 e
Distribució: 10 octubre
978-84-9191-002-2

NO FICCIÓ
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Lluny del Tibet
Thubten Wangchen - Maria Teresa Pous
Un viatge inoblidable a l’ànima del Tibet, en companyia de
Thubten Wangchen, director de la Casa del Tibet a Barcelona.
A Lluny del Tibet el Venerable Lama Thubten Wangchen (Kyirong, 1954) ens explica la seva infantesa, la mort de la seva mare
a mans dels militars xinesos, la perillosa fugida del país per part
de la resta de la família i els anys que va haver de viure al carrer
pidolant almoina. I també ens parla dels seus anys de joventut
al monestir de S.S. el Dalai Lama, i dels seus primers contactes
amb l’Occident.

Helios, 38
192 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 10 octubre
978-84-949066-0-2

Les llengües de l’Anaconda
David Valls
N’heu sentit a parlar mai, del wampanoag, una llengua que, després de 150 anys morta, ha ressuscitat? Sabíeu que hi ha cultures en les quals parlar davant de la sogra és tabú, i s’han hagut
d’inventar una llengua especial per a quan la sogra és present?
Sabeu que hi ha llengües que, a més del masculí i el femení,
tenen molts altres gèneres, com ara un d’específic per a plantes
comestibles?
Totes aquestes preguntes i moltes més troben resposta en
aquest llibre, un recull de les col·laboracions de David Valls al programa de Catalunya Ràdio «Els viatgers de la Gran Anaconda».

Luter
L’home que va voler reformar l’Església
Antoni Gelonch
Definir una personalitat històrica, un geni amb capacitat disruptiva, com és el cas de Martí Luter (1483-1546), no és una tasca fàcil.
Però aquest llibre no és una biografia en sentit estricte, sinó més
aviat una invitació a reflexionar sobre la influència del pensament
de Luter en les diverses esferes de la societat del final de l’Edat mitjana, concretament en el monopoli del poder i dels diners, l’ús de
les noves tecnologies, la utilització de l’art, la fixació de la llengua i
la reglamentació de l’ensenyament.

Cartablanca, 44
172 pàg. (aprox.)
15,3 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 24 octubre
978-84-8330-540-9
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Assaig, 9
320 pàg. (aprox.)
15,3 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
Distribució: 17 octubre
978-84-8330-407-5

Terapia breve asistida por animales
Una propuesta centrada en las soluciones
Teri Pichot. Traducció: Mar Vidal
Un libro enormemente útil y muy valioso para todos los profesionales de la salud interesados en incorporar la terapia asistida por animales a su práctica habitual.

Sit Books, 4
336 pàg. (aprox.)
15 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
23,90 e / 22,98 e (aprox.)
Distribució: 31 octubre
978-84-947070-9-4
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El segrest de la bibliotecària
Margaret Mahy. Traducció: Teresa Guilleumes. Il·lustració: Quentin Blake
La divertida història de Margaret Mahy amb les extraordinàries il·lustracions de Quentin Blake. Què pot sortir
malament en aquest segrest?
Un dia, una colla de bandits segresta la senyoreta Ernestina
Laburnum, que, tal com els confessa ella mateixa, no és rica,
ni té parents famosos, ni tan sols té casa... Però els bandits
l’han triat perquè és la bibliotecària del poble, i estan convençuts que l’ajuntament estarà disposat a pagar un enorme
rescat per recuperar-la, perquè sense ella la biblioteca no
pot rutllar de cap de les maneres.

El jardí secret
de Viena, 21
56 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Tapa dura folrada
13,00 e / 12,50 e (aprox.)
Distribució: 31 octubre
978-84-8330-790-8

Dies dolents (però dolents de debò)
Jordi Sierra i Fabra
Els pares d’Isma es van separar fa dos anys. Ell s’ha anat
adaptant a la situació i ara viu amb la seva mare, va al futbol
amb el seu pare i surt amb la seva xicota i els amics mentre
cursa l’últim any del Batxillerat. Però aquest equilibri es trenca quan la seva mare li diu que ha trobat una nova parella i
que vol que el conegui.
A partir d’aquest moment, la vida d’Isma s’ensorra a passes
de gegant, ja que es veu forçat a acceptar que el pare i la
mare no tornaran a estar junts. A mesura que va descobrint
que la realitat no sempre és com ens agradaria i que els pares tenen necessitats que van més enllà dels seus fills, anirà
obrint els ulls a la responsabilitat, la maduresa i la comprensió dels sentiments dels altres.

Espurna, 128
216 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 17 octubre
CAT: 978-84-9026-913-8

CAS: 978-84-9142-229-7

Orgull i prejudici
Jane Austin. Traducció: Teresa Broseta. Il·lustració: Eli M. Rufat
Aquesta
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Un clàssic imprescindible, ara a l’abast
de més lectors.
Orgull i prejudici és considerat un clàssic de la literatura universal i una de les
obres més destacades de Jane Austen.

Exprés, 5
144 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 24 octubre
978-84-15554-96-7

Mi vecino, su robot y yo
Israel Campos. Il·lustració: Iris Amaya Valero
Samuel, un niño muy espabilado y curioso, está intrigado
por su vecino, don Pablo, un anciano de lo más misterioso
y huraño. Todo el vecindario lo considera un viejo chiflado,
que nunca habla con nadie y sólo sale de casa si es absolutamente necesario.

Calcetín, 149
152 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 10 octubre
978-84-9142-224-2
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Veïns
Ignasi Blanch i Anna Aparicio
Amb text d’Àngel Burgas
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32 pàg. 25 x 23 cm.
Tapa dura
15,50 e / 14,90 e (aprox.)
Distribució: 17 octubre
CAT: 978-84-945843-5-0

Una nena, un nen. Dues realitats,
dues paletes de color. I una doble
CAS: 978-84-945842-6-8
pàgina per compartir.
Però què passa si un dia, un d’ells
s’aventura a entrar a la pàgina de l’altre?
Aquest serà el punt d’inflexió per a una
batalla campal de color i espai.
Un àlbum fet
a 4 mans, on el registre visual d’Ignasi Blanch
dialoga amb la vital Anna Aparicio, fent dialogar així també als dos veïns protagonistes.

Planetàrium
Raman Prinja. Il·lustració:Chris Wormell
Passeja’t per les pàgines del Planetàrium i explora l’univers en tota
la seva immensitat.
Aquest llibre et portarà a fer un viatge intergalàctic, més enllà dels límits
de la Terra, del sistema solar, de la Via Làctia i de les galàxies més llunyanes. Visitaràs llocs on cap humà ha posat mai els peus. Com és de gran,
l’univers? Com va originar-se? Quins misteris amaga encara?
Els darrers coneixements, els darrers descobriments en l’exploració de
l’univers els trobareu aquí, al museu dels
planetes, les estrelles i les galàxies més
Simbolet
gran del món.
98 pàg. 28 x 37,7 cm.
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Versos que canten i ballen
Fina Girbés. Il·lustració: Pere Puig
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El cor El Menuts de Bonrepòs i Mirambell canta catorze poemes de Fina Girbés. Al llibre-disc Versos
que canten i ballen, trobareu els poemes, les partitures musicals per poder-los interpretar i unes simpàtiques il·lustracions
de Pere Puig.
Vicent Ros i Victòria Ros han musicat amb ritmes i melodies diferents
els poemes i, a més de dirigir el cor, han enregistrat la música sense
lletra perquè s’atreviu a cantar i ballar els versos.

Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 3 octubre
978-84-15315-55-1

Àlbums il·lustrats, 41
40 pàg. 21,5 x 29 cm.
Tapa dura
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 17 octubre
978-84-9026-848-3
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Les meves
primeres
cançons
en anglès

Els meus
primers
grans
clàssics

Sébastien Braun

Clerpé; Hagni Gwon

978-84-17183-75-2

978-84-17183-76-9

15 cançons per cantar i tocar al piano! Converteix-te en
un artista! Aprèn a cantar i a tocar les cançons populars
angleses amb el piano incorporat que porta el llibre.

15 grans obres de música clàssica per tocar al piano! Converteix-te en un gran pianista i sorprèn tothom! Aprèn a
interpretar-les amb el piano incorporat que porta el llibre.

UNITAT: Base Kids - 32 pàg. - 30 x 24 cm - Tapa dura + piano - 17,95 e / 17,26 e - Distribució: 3 octubre

Els Barrufets i el drac del llac
Peyo
En aquesta aventura, els Barrufets troben el drac
Fafnir, que ja va aparèixer al 12è àlbum de Jan
i Trencapins, El País Maleït. El Barrufet Forçut
surt a navegar al llac artificial i quan la boira
s’aixeca creu veure un monstre. Al poble ningú no se’l creu fins l’endemà el drac Fafnir es
presenta al poble.
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En Benet Tallaferro es disposa a passar unes vacances en un famós complex esportiu d’hivern amb
el seu oncle Plàcid. Plàcid, imponent però amable és de professió guardaespatlles, i en aquesta
ocasió, és el responsable de mantenir als paparazzi allunyats de John-John, el fill de la famosa
estrella de cinema Jack Brown.

Les aventures dels
Barrufets, 36
48 pàg. 21,5 x 29 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 24 octubre
978-84-17183-84-4

Benet Tallaferro, 13
48 pàg. 21,5 x 29 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 24 octubre
978-84-17183-85-1

Calendari dels Barrufets 2019
Peyo
i
Un nou
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24 pàg. 32 x 32 cm
Rústica. 12,00 e / 11,54 e
Distribució: 24 octubre
978-84-17183-86-8
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Bestial!
Bestiari popular per a tota la família
Anna M. Matas, Joan Antoja i Joan Oriol
Aquest llibre reuneix refranys i frases fetes a partir del món
dels animals per a tota la família, i especialment per als
petits de casa. Però també faules, rondalles, poemes, llegendes i tradicions, no sempre prou coneguts, i un munt
d’activitats lingüístiques enginyoses i estimulants de gran
valor pedagògic. Es tracta d’una forma didàctica, entretinguda i molt visual de fomentar l’ús d’aquests textos relacionats amb la cultura popular i d’enriquir el vocabulari
dels lectors, tant els joves com els adults. L’obra es divideix en 10 capítols que representen 10 animals diferents.

Què hi ha a dins?
Descobreix la vida secreta
dels animals
Cristina Banfi i Cristina Peraboni
Il·lustració: Giulia de Amicis
Gràcies a aquest llibre els més petits podran entrar
en les cases més sorprenents dels “animals arquilorar
tectes” més enginyosos i originals, capaços de
Per exp
er tots
i conèix
construir els seus caus amb una habilitat que
ls
e
d
ets
els secr
ats els humans no podrien igualar! És així com
g
a
m
a
s
caus mé imals
dels an
descobriran on viuen les abelles, les formigues,
les guineus, els castors, els ossos, els pops i tots
els altres “superconstructors” de la natura!
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Fora de col·lecció
128 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 24 octubre
978-84-9034-772-0

Fora de col·lecció
64 pàg. 24 x 30 cm
Tapa dura
16,90 e / 16,25e (aprox.)
Distribució: 31 octubre
CAT: 978-84-9034-760-7

CAS: 978-84-16918-43-0

Manualitats
per Halloween 1

Manualitats
per Halloween 2

Gabriel Cortina
Cécile Marbehant

Gabriel Cortina
Cécile Marbehant

978-84-17183-78-3

978-84-17183-79-0

Material pretallat fàcil de muntar, no es necessiten tisores!
Extreu, doblega i munta diferents manualitats amb aquest magnífic quadern ple d’activitats.
Comparteix moments meravellosos preparant les decoracions de Halloween d’aquests llibres!
UNITAT: Base Kids. Llibres d’activitats - 16 pàg. - 21 x 29,7 cm - Grapat
4,95 e / 4,76 e - Distribució: 24 octubre

20

INFANTIL

Octubre 2018

Els animals
de la granja

Els animals
del bosc

Christine Pompeï

Christine Pompeï

CAT: 978-84-16844-79-1

CAT: 978-84-17599-02-7

CAS: 978-84-9142-177-1

CAS: 978-84-9142-157-3

Aquests llibre permetran als joves lectors conèixer millor els animals de la granja i del bosc,
la seva forma de vida, què mengen, on dormen, com es relacionen, a través de fotografies de gran format atractives
i acurades i uns textos aptes per als lectors més menuts.
UNITAT: La biblioteca dels ratolins - 48 pàg. - 24 x 30 cm - Cartoné - 14,95 e / 14,38 e - Distribució: 24 octubre

CAT: 978-84-16844-85-2

Descobreixo
el parc

Descobreixo
els animals

Jèrôme Pellisier
Carine Hinder

Jèrôme Pellisier
Carine Hinder

A la ciutat hi ha moltes
coses per descobrir…

Hi ha moltes coses per
descobrir dels nostres
amics els animals...

CAS: 978-84-9142-207-5

CAT: 978-84-16844-86-9

CAS: 978-84-9142-208-2

Obre les solapes de cada pàgina, on trobaràs una escena divertida i aprendràs paraules noves! Amb aquests llibres, estimularem el desenvolupament del llenguatge, alhora que les il·lustracions permeten aguditzar el sentit de la vista i l’observació.
UNITAT: Cartró - 10 pàg. - 20,5 x 20,5 cm - Cartoné - 9,95 e / 9,57 e - Distribució: 3 octubre

Hola! Dinosaures

Hola! Planeta

Fabien Öckto Lambert

Fabien Öckto Lambert

CAT: 978-84-16844-87-6

CAT: 978-84-16844-88-3

CAS: 978-84-9142-209-9

CAS: 978-84-9142-210-5

Obre les solapes i descobreix criatures fantàstiques! Un
llibre de cartró de colors brillants que et permet entrar
en el sorprenent món dels dinosaures i aprendre moltes dades interessants de la seva història.

Pòster
l
de rega

Desitges saber-ne més sobre el nostre planeta Terra?
Pàgina darrere de pàgina, fes girar les rodes, alça les
solapes i desplega el pòster per a descobrir una mina
d’informacions interessants i divertides sobre la Terra.

UNITAT: La biblioteca dels ratolins - 14 pàg. - 24 x 28 cm - Cartoné - 17,95 e / 17,26 e - Distribució: 24 octubre

INFANTIL
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De quin color és un petó?
Rocio Bonilla
A Minimoni li encanta pintar mil coses de colors: animals, cels,
fruites... però no ha pintat mai un petó. De quin color deu ser?
Vermell com una deliciosa salsa de tomàquet? No, perquè també és el color de quan estàs enfadat... Deu ser verd com
els cocodrils, que sempre li han semblat tan simpàtics?
Nova
Impossible, perquè és el color de les verdures i no
n
edició e
n
’u
li agrada menjar-ne! Com podria descobrir de quin
cartró d
it
color són els petons?
gran èx

Llibres de cartró
24 pàg. 22 x 16 cm
Cartoné. 11,95 e / 11,49 e
Distribució: 17 octubre

CAT: 978-84-16844-90-6

CAS: 978-84-9142-216-7

Bolquers fora!

Pantalles i
molt més

Mercè Seix
Meritxell Noguera
Rocio Bonilla

CAT: 978-84-16844-84-5

CAS: 978-84-9142-205-1

Sam ja és gran i li treuran els bolquers. A partir
d’ara haurà d’aprendre a
demanar per anar al lavabo, a fer servir l’orinal…
Sembla difícil, però la
colla li fa costat i tots
l’ajudaran a superar amb
èxit aquest repte.

Mercè Seix
Meritxell Noguera
Rocio Bonilla

CAT: 978-84-16844-82-1

CAS: 978-84-9142-203-7

Jugar amb els videojocs,
l’ordinador o la consola
és molt divertit. La colla
gaudeix amb aquests
aparells, però també
és important divertirse amb les joguines de
sempre.

UNITAT: La colla, 3 i 4 - 36 pàg. - 24 x 24 cm - Cartoné - 9,95 e / 9,57 e - Distribució: 24 octubre

Els grans èxits d’Animallibres,
més presents que mai
Aquest expositor de fusta, ara disponible
per a la teva llibreria.
• Disseny versàtil i, alhora,
divertit i amb un estil actual.
• Dimensions aproximades:
2 m (alt) x 58 cm (ample) x 33 cm (fons)
• Consulta condicions.

1118201750002
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Una acàcia entre
quatre parets
Ricardo Alcántara. Traducció: Tina Vallés
El Pere és molt tímid, insegur i li costa molt prendre decisions. Però
quan la Sofia, una noia que va conèixer xatejant, insisteix a conèixer-lo, es decideix a viatjar a Barcelona. Però la noia no va a rebre’l
a l’estació i el noi comença a caminar, sense rumb, per la ciutat fins
que li prenen la motxilla amb les seves pertinences. Els dies i les
experiències viscudes a la ciutat fan que es descobreixi a si mateix
i deixi de sentir-se com una acàcia acorralada entre quatre parets.

El drac de Bagastrà
Dolors Garcia i Cornellà. Il·lustració: Mercè Arànega
La mestra d’en David, en Jordi i la seva colla els explica la llegenda
d’un drac solitari que vivia en país llunyà, on els boscos estaven
plens de criatures fantàstiques, com va arribar al seu poble a la
recerca d’un amic perdut, i com ha viscut, durant anys, amagat en
una cova. Però només aquells nens, que creuen de debò en les
il·lusions, en la fantasia i en els somnis, l’arribaran a veure.

Ja us enxamparé,
pocavergonyes!
Xavier Blanch. Il·lustració: Sílvia Cabestany
En Peret i en Xesco són molts diferents, però amics irreconciliables.
Amb les nenes no s’hi fan gaire perquè diuen que són toves, ploramiques i es passen el dia explicant-se secretets. Però l’aparició
d’una caravana de gitanos i els misteriosos robatoris que es produeixen al poble farà que juntament amb la Tona i la Laia, acabin
enxampant els veritables culpables.

Tenda d’animals
Maria Josep Escrivà. Il·lustració: Marina Puche
Lluïsma (no pregunteu quin és el seu nom de veres, que li agafa
una cri-si-d’-i-den-ti-tat) s’estima moltíssim els animals. Per això, no
entén per què no poden viure amb ell a casa. I mira que ho intenta,
perquè li ho consenten tot: una cotorra, una iguana, un gosset, un
mico… i un caiman! Fins que un dia tot canviarà i Lluïsma i la seua
família comprendran que el millor lloc per als animals no es tancats
entre quatre parets.

INFANTIL
L’isard, 16
208 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
17 octubre
978-84-17599-01-0

La Formiga Groga, 92
150 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
31 octubre
978-84-16844-98-2

La Formiga Vermella, 93
160 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
17 octubre
978-84-17599-03-4

La bicicleta groga, 43
88 pàg.
12,5 x 17 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 10 octubre
978-84-17588-00-7
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Per amagar-se
d’un monstre
Gustavo Roldán
Un llibre imprescindible, un manual
de recursos per a nens sobre com
amargar-se d’un monstre: quins són
els millors amagatalls, les maniobres
de distracció més eficaces... Un àlbum capaç de combinar humor, grafisme i versos, i que marca un abans
i un després en la carrera armamentística entre monstres i nens.
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Trampantojo
48 pàg.
20 x 20 cm
Cartoné
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 10 octubre
CAT: 978-84-16817-35-1

CAS: 978-84-16817-34-4

El bestiario de los números
David Blanco Laserna. Il·lustració: María Espejo
El bestiario de los números combina en un
formato original humor, arte, matemática y ficción. Se trata de una obra de vocación universal, que busca despertar la fascinación por los
números a través de la lectura y la ilustración.
En el bestiario, los números cobran vida y se
muestran como criaturas fantásticas, capaces
de apoderarse de la mente del lector.
Una serie de números desgranan sus propiedades extraordinarias (entre ellas la de haber
tomado forma animal) ante el lector. Mediante
unos textos amenos, se invita a los niños a entender las propiedades matemáticas que hacen
de estos números unas especies tan singulares.

Avizor, 2
64 pàg.
20 x 25 cm
Cartoné
16,95 e / 16,30 e
Distribució: 3 octubre
978-84-16817-37-5

La estrella de los simios
Frida Nilsson. Traducció: Amanda Eda Monjonell Mansten y
Dea Marie Mansten
En el orfanato ocurre un hecho sin precedentes: la
señora gorila adopta a una niña, Jonna, que había
soñado con una madre que oliera a perfume y vistiese ropa elegante. Gorila vive de su chatarrería, que
no es el lugar más limpio del mundo, pero eso no
preocupa a Jonna. Lo que no la deja dormir es otra
cosa: ha oído que la gorila come niños. Pero poco a
poco se da cuenta de que es una tontería y van tomando confianza. El aspecto y el modo de vida de la
gorila no son convencionales y deberán luchar contra
los prejuicios en algunas situaciones hilarantes.

Narrativa Ilustrada
144 pàg.
14,5 x 22,3 cm
Rústica
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 17 octubre
978-84-16817-38-2

Octubre 2018

Calendari Serra d’Or 2019
Il·lustrat amb quadres de Santiago Rusiñol.

12 pàg. 34 x 49 cm. Espiral
13,90 e / 11,49 e. Distribució: 10 octubre
1172872270009

Llenguatge Musical.
Grau professional.
1er

Llenguatge Musical.
Grau professional.
2n

Pepita Jorba i
Josep Baucells

Pepita Jorba i
Josep Baucells

978-84-9883-919-7

978-84-9883-920-3

Versió renovada del Mètode Ireneu Segarra. Adaptats als plans d’estudi actuals. Exercicis d’entonació, de ritme, de lectura
musical, lectura a vista i treball d’anàlisi auditiu. Enquadernats amb espira, que permet l’obertura completa.
UNITAT: 104 pàg. - 22 x 28,5 cm - Espiral - 23,00 e / 22,12 e - Distribució: octubre

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

www.xarxadellibres.cat

