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18è Premi Literari Betúlia de Poesia
Memorial Carme Guasch

Zero     
Yolanda Esteve Giner 

Zero és un poemari que indaga allò que ens construeix: la infantesa, 
la por, l’amor, la memòria, el llenguatge i el paisatge. Zero és un re-
torn a l’origen, un espai on comencen les preguntes, un viatge per 
començar de nou.

Del tot inacabat     
Sònia Hernández (Terrassa)

Els poemes de Del tot inacabat, primer recull poètic en català de Sò-
nia Hernández, proposen al lector una reflexió, a voltes irònicament 
desencisada, per desfer les falses il·lusions o creences que han moti-
vat una determinada visió del món. Despullen amb gosadia l’amor o 
la infantesa, mites per excel·lència de la literatura, i progressivament 
els refan dotant-los de nous significats a partir dels quals es va cons-
truint una biografia pròpia i nova.

Les raons de Will     
Jordi Julià (St. Celoni) 

Un poemari en el qual destaca l’ús d’hendecasíl·labs a l’estil shakes-
pearià, així com de temes poètics universals i dels personatges que 
poblen les obres del poeta anglés. També cal destacar el domini im-
pecable del llenguatge, del ritme i de la mètrica, fet que converteix 
Les raons de Will en un grandíssim poema clàssic.

Heroides     
Publi Ovidi Nasó. Adaptació: Josep Pujol  

Aquest volum ofereix als lectors i als estudiosos de la tradició clàssica 
la primera edició crítica de la traducció catalana medieval de les Heroi-
des d’Ovidi, un dels textos fonamentals de la literatura occidental. Les 
Heroides són una vintena d’epístoles poètiques, la majoria escrites des 
de la perspectiva sentimental de divuit dones de la literatura clàssica 
com ara Penèlope, Fedra, Dido, Deianira, Ariadna, Medea, Helena o 
Hero. 

Poesia, 224
88 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e (aprox.)
Distribució: 28 novembre
978-84-949066-5-7

Quaderns de la Font
del Cargol, 9
60 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
10,00 e / 9,62 e
Distribució: 14 novembre
978-84-9034-779-9

Bromera Poesia, 133
48 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,70 e / 15,10 e
Distribució: 7 novembre
978-84-9026-927-5

Els Nostres Clàssics, 37
590 pàg.
17 x 24 cm. Rústica
34,00 e / 32,69 e
Distribució: 7 novembre
978-84-7226-822-7 

Premi València Alfons el Magnànim de Poesia

Albert Pérez Baró  
El compromís vital amb el cooperativisme  
Jordi Pomés

Albert Pérez Baró (1902-1989) va ser una de les figures més re-
llevants del cooperativisme català del segle XX, sobretot entre 
els anys 1950 i 1980. 

Cooperativistes
Catalans, 31
96 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm. Rústica amb solapes
11,50 e / 11,05 e
Distribució: 21 novembre
978-84-9034-784-3
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Tot el que no t’he dit 
Marta Carreras

Tots hem mentit alguna vegada. A la parella, a la família, als amics, als 
companys de feina. Potser de manera deliberada o perquè ens hi hem 
vist empesos per les circumstàncies. Potser només hem disfressat una 
mica la realitat o simplement hem callat pensant que dir la veritat hauria 
estat pitjor. Però ens hem plantejat mai què hauria passat si en un mo-
ment determinat haguéssim dit el que realment sentíem?

París era una festa  
Ernest Hemingway
Traducció: Ferran Ràfols 

«Així era el París de la nostra joventut, quan érem 
molt pobres i molt feliços.» Ernest Hemingway

Publicada tres anys després del suïcidi de l’autor, 
París era una festa és l’obra més personal i llumi-
nosa d’Ernest Hemingway (1899-1961), el qual, des 
de la maduresa d’una vida molt intensa, rememora 
la seva joventut al París dels anys vint. Van ser els 
anys en què treballava com a corresponsal per a di-
versos diaris, vivia a París amb la seva primera dona 
en una situació molt precària —esperant algun taló 
que sempre arribava massa tard— i es relaciona-
va amb escriptors com F. Scott Fitzgerald, James 
Joyce o Ezra Pound, que s’aplegaven al voltant de la llibreria Shakespeare & Co de 
Sylvia Beach, o amb els artistes amb qui coincidia al saló de Gertrude Stein. 

Kwaidan.
Històries japoneses de fantasmes     
Lafcadio Hearn. Traducció: Ricard Vela 

Kwaidan, història de fantasmes en ja-
ponès clàssic, va ser el darrer llibre que 
va publicar Lafcadio Hearn en vida (el 
1904, l’any que va morir) i el que l’ha 
fet més conegut arreu del món. Es-
crit en anglès, però traduït aviat al ja-

ponès, constitueix un catàleg il·lustratiu 
dels yokai tradicionals d’aquell país i recull 

un seguit de relats antics sobre espectres i fets 
extraordinaris que va recontar per rescatar-los de 
l’oblit quan el Japó es va obrir al món i això no ho 
feien ni els autors autòctons.
Aquesta edició presenta la seva obra per primera vegada en català i es completa 
amb una selecció de relats emblemàtics que provenen d’altres llibres de l’autor.

Narrativa, 62
144 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 28 novembre
978-84-949066-6-4

Més llibres, 15
224 pàg. 
14 x 22,2 cm. Rústica
19,50 e / 18,75 e
Distribució: 14 novembre
978-84-17353-06-3

El cercle de Viena, 72
300 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
i guardes
22,00 e / 21,15 e (aprox.)
Distribució: 21 novembre
978-84-949066-2-6

Obra guanyadora  del 27è Premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa
i del 31è Premi literari Països Catalans - Solstici d’Estiu

Per fi,

la traducció al

català del llibre

més personal

de Hemingway. 

En l’edició

restaurada

Una antologia

clàssica de llegendes

japoneses que s’edita

per primera vegada

en català
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Primer amor 
Gwendoline Riley. Traducció: Àfrica Rubiés Mirabet

La Neve és una escriptora que passa la trentena i està casada amb un home més 
gran, l’Edwyn. La seva relació es troba en un estat de pau relativa, però les últi-
mes baralles hi han deixat cicatrius. 
Ella recorda les decisions que la van abocar a 
aquest matrimoni; ens explica altres amors i al-

tres deutes passats, des del seu pare inquisidor i 
la seva mare absent, fins a un músic que la va ena-

morar. També coneixerem diversos viatges solitaris que 
la van portar a viure en diferents ciutats d’Anglaterra.
La Neve ens conduirà al camp de batalla de la seva 
relació, mentre narra una història d’impotència i hosti-
litat, un conflicte continuat en què tant l’home com la 
dona prenen part.
Una novel·la que reflexiona sobre el desig de ser esti-
mat i l’anhel de llibertat.

Passió pel conte
32 contes i 6 articles

A Passió pel conte hi trobareu una primera part amb 6 articles que 
parlen de diversos aspectes del conte i una segona part amb 32 
contes (entre 3 i 6 pàgines). 36 autors que ens transporten a la di-
mensió desconeguda del conte. Amb la intenció d’obrir un debat 
sobre la importància d’aquest gènere i fer gaudir els lectors amb la 
diversitat del món del conte.

Voliac, 47
21 x 14 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 1 novembre
978-84-948238-3-1

De cua d’ull
Clàudia Mollfulleda

El motor principal d’aquest recull de narracions, és la convicció de 
l’autora que moltes coses han canviat en les relacions personals: La 
fredor de les pantalles esmorteeix els nostres ulls, que es conformen 
amb caminar cap a la ceguesa. La nostra percepció visual  se centra 
cada cop més en paisatges limitats i irreals, com les relacions que 
s’hi descriuen, superficials i efímeres. En aquest sentit, De cua d’ull 
són relacions que ens mostren la seva degradació, a vegades fins la 
mort, quan menystenim allò que ens diu la mirada de l’altre. 

Voliac, 46
21 x 14 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 7 novembre
978-84-948238-2-4

Orgull i prejudici 
Jane Austen. Traducció: Josep Marco

Orgull i prejudici és considerat un clàssic de la literatura univer-
sal i una de les obres més destacades de Jane Austen.
Ambientada a l’Anglaterra del segle XVIII, durant la regència, 
ens planteja la història de la família Bennet.

A la lluna
de València, 57
604 pàg. (aprox.)
13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 28 novembre
978-84-9026-874-2

172 pàg. 21 x 14 cm
Rústica
16,90 e / 16,25 e
Distribució: 21 novembre
978-84-949049-1-2 

“Impactant,

elegant,

explosiva”

Financial times
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Heidi, Lenin i altres amics
Joanjo Garcia

En un solar abandonat apareix una maleta amb tretze coloms deca-
pitats. Al cap d’una setmana, n’apareix una altra amb dotze gats. La 
premsa atribueix els crims al Majordom, una figura 
enigmàtica que crida l’atenció de Blanca, una 
jove tímida i solitària que seguirà el cas alhora 
que ens explica un passat que projecta llar-
gues ombres cap al seu futur. Unes ombres 
de clarobscurs, on brillen amb personali-
tat pròpia personatges com son pare, un 
home que estimava la vida però odiava el 
cafè sense sucre, que estimava les pel·lícules 
de detectius però odiava els comunistes.

L’Eclèctica, 292
184 pàg. 
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e

Violeta i el llop 
Mònica Richart

“Tu havies estimat així abans?” Pep arriba al Regne Unit amb 
l’esperança de desenvolupar una carrera com a traductor. 
Però aviat s’adona que les coses no eren tan fàcils com es-
perava. A contracor, perquè volia conviure amb anglesos 
per a millorar l’idioma, només troba una habitació al pis 
d’Òscar, un individu misteriós i poc amable que compar-

teix pis amb una noia encara més enigmàtica, Violeta.

Trànsit, 16
296 pàg.
15 x 22,2 cm
Rústica
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 7 novembre
978-84-9026-926-8

El mas del diable 
Isabel-Clara Simó

Un estrany pintor, James Carlington; dos ger-
mans bessons, Dick i Duke; un mas situat a 
l’idíl·lic paisatge de la serra alcoiana; una xarxa 
de despietats traficants d’obres d’art i un tret, dis-
parat de matinada i del qual només n’és testimoni un xiquet –Duke 
Carlington–, són els ingredients d’una trama trepidant des d’Alcoi 
a Viena, a Londres, a Madrid… Una novel·la d’intrigues que té com 
a teló de fons el món de les falsificacions d’art i un personatge real: 
el pintor Antoni Miró, que subratlla la versemblança d’una història 
amb connotacions actualíssimes.

Els Nostres Autors, 84
176 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 21 novembre
978-84-9026-957-2

Distribució:
7 novembre
978-84-9026-925-1

Premi Alfons el Magnànim de Narrativa en Valencià

Premi València Nova Alfons el Magnànim

Joanjo Garcia

fa un salt en la

seva trajectòria amb 

una novel·la plena 

d’intriga, ironia

i tendresa

Recuperem

una de les

novel·les més

conegudes

d’Isabel-Clara

Simó

La vida de Pep

canviarà per

complet en conèixer 

Violeta, una jove

molt singular
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Torredembarra, tres segles de castells (1771-2018)  
Josep Bargalló Valls, David Morlà Gómez i
Gerard Recasens Pérez

Torredembarra ha estat al llarg de la història una plaça castellera 
de primer ordre. Aquest llibre analitza les grans conquestes cas-
telleres que s’hi han assolit des del segle XVIII fins a l’actualitat.

L’Aixecador, 29
128 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm.
Rústica amb solapes
12,50 e / 12,02 e (aprox.)
Distribució: 28 novembre
978-84-9034-789-8

Vol. 3: Enciclopèdia castellera. Tècnica i ciència
DD.AA.

La gran obra del món casteller.
Aquest tercer volum de l’Enciclopèdia Castellera trac-
ta de la tècnica castellera i la ciència que hi ha darrere 
els castells. Pel que fa a la tècnica, el capítol aclareix 
conceptes bàsics, quant al segon capítol, està dedicat 
als aspectes científics inherents a la pràctica castellera.

Enciclopèdia
Castellera, 3
256 pàg. (aprox.)
24 x 29 cm.  Tapa dura
38,50 e / 37,02 e (aprox.)
Distribució: 21 novembre
978-84-9034-774-4

Aroma de marca  
Claus per crear una bona marca a través de casos pràctic  
Marta Royo

Si mirem al nostre voltant, veurem que estem rodejats 
de productes o serveis que, en un moment o altre, fa-
rem servir, que ens transmeten coses, que ens criden 
l’atenció i que sovint adquirim. En això, la imatge, la 
publicitat i la comunicació hi ajuden: fan que detectem 
productes que destaquen sobre la resta, que tenen un 

punt de diferenciació.

Prisma, 44
144 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,20 e / 12,69 e (aprox.)
Distribució: 7 novembre
978-84-9034-781-2

Amb senyera d’esperança  
[Dietari 2015/2016]  
Celdoni Fonoll

Després d’El caminant del parc [Dietari 2011/2012] i Gelós de vida [Die-
tari 2013/2014], en aquest tercer volum dels seus dietaris, Celdoni Fonoll 
continua trescant pel parc Güell i per la vida tot fent la crònica del que 
veu i del que viu, sempre amb la natura per teló de fons. En un català 
genuí i amb llenguatge planer, sovint pinzellat d’ironia i de sàtira, i incrus-
tant poesia a la prosa, Celdoni Fonoll torna a convidar a tafanejar en els 
seus afanys, dèries, il·lusions, decepcions, tristeses, alegries, esperances.

El Tinter, 148
448 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
Distribució: 14 novembre
978-84-9034-780-5

Calendari de llegendes, costums i festes 
tradicionals catalanes. Volum 1. De gener a juny  
Aureli Capmany. Il·lustració: Eva Sánchez

Aureli Capmany es va interessar sempre per 
la cultura popular. Va ser un dels fundadors 
d’entitats com l’Orfeó Català, l’Esbart de Dan-
saires o la revista infantil En Patufet. Des de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona va seguir els cos-
tums, les festes i les tradicions de la ciutat i també 
de Catalunya.

La Talaia clàssics, 5
310 pàg.
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 14 novembre
978-84-947484-9-3 

Inclou

20 mapes

per recuperar la

tradició festiva

tradicional de

Barcelona

Trucs per

crear una bona 

marca i difondre-la 

de manera eficaç 

a través de casos 

pràctics
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Sebastià Salellas, advocat i activista  
L’esquerra que va sobreviure a la Transició  

Una visió crítica de les esquerres durant la Transició.
Preparat pel seu fill Lluc, aquest recull d’articles periodístics de Sebastià 
Salellas reivindica la figura d’un advocat i activista que solia anar a l’arrel 
dels conflictes per aportar la llum necessària per entendre’ls, trencant 
sovint els silencis d’altres periodistes i mitjans.
Amb textos d’Anna Gabriel, Marina Garcés, Joaquim Nadal, César Ren-
dueles, Benet Salellas, Mònica Tarradellas i Guillem Terribas.

La batalla de l’Ebre  
F. Xavier Hernàndez Cardona
Mar H. Pongiluppi

La batalla decisiva com mai s’ha vist fins ara.
Al llarg de l’estiu i la tardor de 1938 milers de soldats re-

publicans (la majoria joves catalans) van combatre afe-
rrissadament al front de l’Ebre contra l’exèrcit fran-
quista. Defensaven un país i un estil de civilització. La 
derrota a l’Ebre va obrir el pas a la barbàrie. Catalun-
ya va ser ocupada i s’abocava al període més negre 

de la seva història, com un 1714 contemporani.
El llibre explica l’epopeia republicana a l’Ebre —entre 

els dos bàndols van morir uns 40.000 soldats— i recons-
trueix visualment els combats.

Els llibres i els dies
Una joia literària per a cada dia de l’any
Anna Folqué i Gerard Malet 

Un llibre de regal per tots els que estimen la literatura. 
Què passa cada dia de l’any a la literatura? El 3 de gener és 

el dia que Rick Deckard, el protagonista de la novel·la de 
Philip K. Dick, Blade Runner, desperta disposat a guanyar-
se la vida com a caça-recompenses; el 7 del mateix mes 

Gerald Durrell explica a La meva família i altres animals com 
celebra el seu aniversari a Corfú... Un apunt per cada dia de 

l’any i una bona manera de conèixer llibres i estimar la literatura.

El Fil d’Ariadna, 112
224 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
Distribució: 21 novembre
978-84-17214-49-4

120 pàg. 
24 x 22,5 cm
Tapa dura
folrada
23,90 e / 22,98 e

Distribució:
21 novembre
978-84-17214-51-7

Fora de col·lecció
208 pàg. 21 x 21 cm
Tapa dura
24,90 e / 23,94 e (aprox.)
Distribució:
21 novembre

CAT:
978-84-17214-00-5

CAS:
978-84-16918-24-9

Llibre

de regal pel

Nadal

Dels autors

del gran èxit

1714. El setge

de Barcelona
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L’ofici de dirigir
Un manual per al teatre
Katie Mitchell. Pròleg i Traducció: Carlota Subirós

Un manual de direcció teatral ja clàssic per inaugurar la nova 
col·lecció Assaig Obert.
L’ofici de dirigir és un manual que aborda tots els aspectes vinculats 
a la direcció teatral que s’ha convertit en una referència indispensa-
ble als països anglosaxons.
Katie Mitchell és una de les directores actuals més respectades. En 
aquest manual aporta unes pautes detallades i clares per al treball 
amb els actors, els diversos equips tècnics o el propi text dramàtic.

El zen en l’art d’escriure
Ray Bradbury. Traducció: Marta Pera Cucurell 

Una lliçó magistral sobre el plaer d’escriure d’un dels narra-
dors més imaginatius del segle XX, autor de la cèlebre distopia 
Fahrenheit 451.
El zen en l’art d’escriure és un llibre que haurien de llegir, sobretot, 
els que es dediquen a escriure, o almenys a intentar-ho, els que no 
dubten a passar-se hores refent un paràgraf i després l’esborren, els 
que s’esforcen a crear una veu pròpia encara que de tant en tant els 
surti un gall. 

Assaig Obert, 1
432 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,24 e (aprox.)
Distribució: 28 novembre
978-84-17214-50-0

Creativa, 4
172 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 14 novembre
978-84-949066-8-8

Pompeu Fabra.
Vida i obra en imatges
A cura de Jordi Manent, Jordi Mir i
David Paloma 

Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pompeu 
Fabra i Poch, i 70è aniversari de la seva mort, aquest llibre 
il·lustra la vida i l’obra del “seny ordenador de la llengua ca-
talana”. Els autors apleguen les millors imatges de Pompeu 
Fabra, algunes d’inèdites i amb un text amè.

Els diaris de Foment. Premsa 
industrial al segle XIX     
Xavier Martí i Ylla 

Aquesta obra ens explica l’evolució de la premsa industrial du-
rant el segle XIX. Una història de quan els industrials catalans 
tenien un projecte modernitzador per a tot l’Estat esmerçant tots 
els seus esforços. En aquest intent, van utilitzar tant diaris fundats 
per ells com d’altres, que anirien fent seus. La premsa alhora que 
reflectia les aspiracions catalanes, recollia les frustracions d’un 
projecte fallit.

Base Imatges
224 pàg.
27 x 24 cm
Tapa dura
28,90 e / 27,79 e
Distribució: 28 novembre
978-84-17183-80-6

Base Històrica
152 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 28 novembre
978-84-17183-98-1
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L’odissea culinària
Viatges per la gastronomia
del Mediterrani
Enric Herce i Jaume Fàbrega 

Aquest llibre us proposa un viatge imaginari a través 
de set menús que fan la flaire càlida del nord d’Àfrica, 
picant i perfumada del Pròxim Orient, refrescant de les 
illes... sempre amb receptes clares, fàcils i detallades 
amb tota cura perquè resultin infal·libles.

La ciutat moderna.
Barcelona 1921-1930
Ròmul Brotons

Entre 1921-1930 Barcelona desenvolupà el seu projec-
te de ciutat metropolitana, la Gran Barcelona somiada, 
símbol de modernitat, però ho hauria de fer amenaça-
da per un clima de violència social exasperada, primer, 
i sota un règim de repressió generalitzada, després.

Història, 5
224 pàg. 
23 x 23 cm
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e (aprox.)
Distribució: 14 novembre
978-84-7246-166-6

Barcelona. Anatomia històrica d’una ciutat
Enric H. March 

La història d’una ciutat no la fan les avingudes i els 
grans monuments. O almenys, no només. Princi-

palment, la història d’aquesta ciutat es teixeix 
a partir de les botigues, els mercats i els cen-
tres comercials, els transports i les cantines, els 
banys públics i els urinaris, les esglésies i les pro-

cessons, les cases dels grans senyors i les barra-
ques, els prostíbuls, els llocs d’esbarjo i els teatres... 

Milfulls, 27
176 pàg. (aprox.)
22 x 22 cm
Tapa dura folrada
29,00 e / 27,88 e (aprox.)
Distribució: 14 novembre
978-84-949066-1-9

Calidoscopi, 7
288 pàg. (aprox.)
20 x 24 cm
Rústica amb solapes
29,90 e / 28,75 e (aprox.)
Distribució: 21 novembre
978-84-949066-4-0

La nostra policia
Des dels inicis fins als atemptats de 
Barcelona i Cambrils, l’1 d’octubre i el 155
Jaume Bosch 

“Aquesta és la nostra policia”, va dir molta gent arran dels atemptats 
de l’agost de 2017 i, sobretot, després dels fets de l’1 d’octubre. És 
un crit d’agraïment, identificació i afirmació política amb uns cossos 
policials. Jaume Bosch explica com s’ha format el model de segure-
tat de Catalunya, des dels anys vuitanta fins ara, seguint la línia fina 
que separa la seguretat i la defensa de les llibertats.

Fora de col·lecció
240 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica
19,50 e / 18,75 e
Distribució: 21 novembre
978-84-9766-646-6

La ciutat neutral. Barcelona 1911-1920
25,00 E - 978-84-7246-160-4

• 8 plànols origin
als

• 15 quadres temàtics

• 112 dibuixos i

   anuncis de l’è
poca

• 227 fotografies

   històriques

Un viatge

a través de

 la tradició més

saborosa  per a

tastaolletes

d’avui

Des dels romans 

fins a l’actualitat,

la història d
omèstica

d’una ciutat en

transformació

permanent
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La Nova Cançó. Estudis de literatura i música
Lluís Meseguer

El llibre estudia el panorama dels creadors-intèrprets de la Nova 
Cançó i les diverses creacions en el context geogràfic i social.

Homenatge a Kálman Faluba 2
DD.AA. 

Miscel·lània d’homenatge a aquest catalanista hongarès. 

L’extensió social de la normativa 
als mitjans de comunicació
Daniel Casals, Mar Massanell i Mila Segarra (eds.)

Conjunt d’articles que analitzen columnes i seccions de diari o 
programes de radio i televisió sobre el català. 

Vigència de Manuel de Pedrolo
DD.AA.  

Actes del simposi celebrat a l’Institut d’Estudis Catalans. 

500 anys de repte protestant a la
Península Ibèrica (1517-2017)
Frances Luttikhuizen 

Estudi sobre l’arribada de la Reforma Protestant a Espanya i a 
Catalunya i la seva repressió per part de la Inquisició.

Mil proverbis.
Proverbis d’ensenyament
Ramon Llull. Edició a cura de Francesc Tous Prieto

Nova edició de les obres de Ramon Llull.

El Salteri. Crit i lloança
Griselda Cos Badia 

L’autora ens acosta al llibre dels salms per tal de fer-lo més pro-
per i familiar a qui els vulgui fer servir per pregar. 

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 126
320 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 7 novembre   
978-84-9191-010-7

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 72
408 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
16,50 e / 15,87 e
Distribució: 21 novembre   
978-84-9191-018-3

Biblioteca
Milà i Fontanals, 64
176 pàg.
14,5 x 20 cm. Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 21 novembre   
978-84-9191-019-0

Biblioteca
Milà i Fontanals, 65
208 pàg.
14,5 x 20 cm. Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 21 novembre   
978-84-9191-020-6

Scripta et
Documenta, 112
288 pàg.
15,5 x 23,5 cm. Rústica
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 21 novembre   
978-84-9191-021-3

Nova Edició de les Obres
de Ramon Llull, 16
290 pàg.
16 x 23,5 cm. Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 7 novembre   
978-84-9883-995-1

Saurí, 194
116 pàg.
13,5 x 19 cm.
Rústica
9,00 e / 8,65 e
Distribució: 7 novembre   
978-84-9191-022-0
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3 nits de torb i 1 Cap d’Any
Un tragèdia al Pirineu 
Jordi Cruz i Serra

A cavall dels darrers dies de l’any 2000 i d’inicis del 2001, un episodi 
de torb assolà el Pirineu de forma terrible i sobtada. Vent, neu i una 
baixada brusca de les temperatures provocà la tragèdia de muntanya 
més important que es recorda al pirineu cata-
là. Diversos grups d’excursionistes s’hi veieren 
atrapats, sobretot al voltant del cim del Ba-
landrau, a la comarca del Ripollès. S’organitzà 
una àmplia operació de rescat: uns sobrevis-
queren i altres s’hi quedaren per sempre.

Julio Antonio, 1889-1919.
Un segle després / Un siglo después
DD.AA.

Una monografia actualitzada, amb motiu del centenari
de la mort d’aquest brillant escultor nascut a Móra d’Ebre. 

Excursions subterrànies pel Pirineu i les Terres de Lleida
Antoni Satorra

Aquesta guia de coves de la província de Lleida vol ser 
un principi per al descobriment del món subterrani d’una 
forma inicialment fàcil. La trentena de cavitats que hi 
apareixen són representatives de les comarques lleidata-
nes, concretament de l’Alt Urgell, la Cerdanya, Noguera, 
Pallars Jussà i Pallars Sobirà. 

Grans mamífers terrestres de Catalunya i els seus rastres
Toni Llobet i Jordi Ruiz-Olmo 

La miniguia plegable més completa sobre els grans 
mamífers terrestres de Catalunya. Inclou una trentena 
d’espècies, i sis làmines dels seus rastres. Cada espècie 
s’acompanya d’informació precisa i senzilla per facilitar-
ne la localització i identificació. 

Tamarit, 41 
176 pàg. (aprox.)
23 x 30 cm
Rústica amb solapes
36,00 e / 34,62 e (aprox.)
Distribució: 21 novembre   
978-84-8330-270-5

Fora de col·lecció
208 pàg. (aprox.)
15 x 24 cm
Rústica amb solapes
21,20 e / 20,38 e (aprox.)
Distribució:
21 novembre
978-84-9034-786-7

Miniguia de camp
16 pàg. 
12,5 x 20 cm
Desplegable plastificat
5,00 e / 4,81 e
Distribució:
14 novembre
978-84-9034-788-1

Cartas y carteros.
Una historia del correo postal 
Antonio Aguilar

Repassarem l’evolució de les cartes, els sobres i els segells. 
Acompanyarem els carters i les carteres en els seus recorre-
guts i descobrirem vivències dels professionals.

Orígens
224 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes 
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 7 novembre
978-84-7246-167-3

200 pàg. (aprox.) 
13 x 20 cm.
Rústica
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: novembre
978-84-15315-57-5

La història d’una 

tragèdia que passà 

ben a prop nostre i ens 

ofereix les claus per 

evitar que mai no es 

torni a repetir

Edició

bilingüe

(català i

castellà)

CAT:
978-84-7246-163-5
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Economía para un futuro sostenible
Vicent Cucarella

La obra nos da las claves para alcanzar un futuro sostenible entre todos.
Esta obra divulgativa quiere acercar a los jóvenes a la economía para pro-
poner alternativas a los desafíos actuales a escala global, siempre par-
tiendo de la realidad más próxima. El libro reproduce un diálogo entre un 
economista y un joven –al cual se suma más adelante un físico- en el cual 
se abordan conceptos básicos de economía y se echa un vistazo a temas 
imprescindibles y de gran actualidad.

El norte, 1
240 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 21 novembre   
978-84-9142-238-9

La patera y el galeón
Ibán Roca  

Una novela vibrante que nos hará comprender que las costas del 
Mediterráneo han sido, desde siempre, el escenario de las gestas 
más nobles y, a la vez, de las situaciones más tristes y adversas. 

La venganza de don Mendo
Pedro Muñoz Seca  

La venganza de don Mendo es una obra teatral caricaturesca am-
bientada en la España medieval del siglo XII, durante el reinado 
de Alfonso VII de Castilla, perteneciente al género del astracán, 
que sólo pretende hacer reír a toda costa. 

Damiselas en apuros
David Salmerón 

Una comedia que analiza en qué medida las situaciones de abuso 
a las mujeres en la literatura y en el cine influyen en el mundo real. 

Superheroína al ataque. Supermara 2
Teresa Broseta  

Segunda aventura de esta singular superheroína.
Mara continúa en el hospital y se muere de aburrimiento. Ni si-
quiera su capa mágica, que tiene la fuerza y el cariño de veinticin-
co amigos, consigue animarla.

Algar Joven, 92
184 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 14 novembre   
978-84-9142-174-0

Joven Teatro
de Papel, 24
168 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 28 novembre   
978-84-9142-256-3

Joven Teatro
de Papel, 23
88 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 21 novembre   
978-84-9142-242-6

Calcetín, 150
64 pàg.
12,5 x 19,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 14 novembre   
978-84-9142-257-0

Los músculos de la sonrisa
Belén Hueso

Belén Hueso fue diagnosticada a los diez años de una enfermedad he-
reditaria y neurodegenerativa denominada Ataxia de Friedreich.
Una dolencia que causa un daño progresivo en el sistema nervioso, provo-
cando perturbaciones de la marcha, afecciones cardíacas y problemas de 
lenguaje. Actualmente no existe cura o tratamiento eficaz para la Ataxia de 
Friedreich. Sin embargo, Belén no ha perdido su sonrisa y la utiliza para con-
tarnos su experiencia a través de un mensaje positivo y lleno de esperanza.

Algar Joven, 90
216 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 21 novembre   
978-84-9142-258-7
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Pirates de la mar de Gel
Frida Nilsson. Traducció del suec: Elena Martí i Segarra
Il·lustració: Alexander Jansson

«Sí, és clar que teníem por dels pirates, però mai 
se’ns va acudir pensar que un dia ens els trobaríem 
cara a cara.» La protagonista d’aquesta novel·la, la 
Siri, és una nena de deu anys que viu plàcidament 
en una illa remota de l’oceà Àrtic, amb el seu pare, 

que treballa com a pescador, i la Miki, la seva germa-
na petita, fins que, un dia, el ferotge pirata Capblanc 

rapta la Miki per fer-la treballar a la seva mina de diamants, 
com tants altres nens que ningú no s’atreveix a rescatar.

La Maleta
Núria Parera. Il·lustració: María Hergueta 

Una maleta que passa de mà en 
mà, discorrent entre vides dife-
rents alhora que avança el se-
gle XX. Les colònies tèxtils, 
la revolució obrera, la guerra 
civil, l’exili, el fes l’amor i no 
la guerra, la caiguda del fran-
quisme. Les migracions volgu-
des o no, no s’aturaran. 

Paisatges de
Catalunya
Rafael López-Monné
Il·lustració: Marta Casals

Vint paisatges per Catalunya. Vint paisat-
ges que tenen, també, vint històries dife-
rents. La geologia, els fenòmens natu-
rals, la intervenció dels homes i dones, 
han acabat configurant uns paisatges 

que avui tots admirem.
Una oportunitat per conèixer la geografia 

del nostre país.

El jardí secret, 22
352 pàg. (aprox.
14,5 x 21,5 cm
Tapa dura
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 21 novembre  
978-84-949066-3-3

Petites Joies per a
Grans Lectors
96 pàg.
12 x 17 cm. Tapa dura
13,90 e / 13,37 e
Distribució: 7 novembre  

CAT: 978-84-945843-6-7

CAS: 978-84-945842-7-5

Simbolet
52 pàg.

Ha obtingut el Deutscher Jugendliteraturpreis 2015, 
el Nils Holgersson 2016 i el White Ravens 2016.

30 x 19 cm. Tapa dura
16,00 e / 15,38 e

Distribució: novembre  
978-84-15315-52-0

Qui no té dret

 a omplir una maleta 

amb el somni d’una

vida millor?

Una extraordinària

història de pirates,

que transcorre a
 les 

aigües més gèlides

del planeta

El text i

les il·lustracions

panoràmiques ens

fan sentir molt

a prop dels

paisatges
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No vull dormir sola!
Laura Sala i Ketterer   

En un bosc llunyà, hi conviuen moltes bes-
tioles diferents: la Girafa Reticulata, que 

té por de dormir sola; 
la Granota Brutota, 

que fa molta pu-
dor; l’Hipopòtam 
Brillantí, que no 
sap fer petons…

Fora de col·lecció
32 pàg. (aprox.) 
30 x 25 cm. Tapa dura
13,80 e / 13,27 e (aprox.)
Distribució: 14 novembre
CAT: 978-84-9034-708-9

CAS: 978-84-16918-31-7

Biònica. Imitant la natura
Carles Marsal i Eduard Martorell  

El vol d’un helicòpter pot recordar el vol d’un es-
piadimonis o el d’una libèl·lula, i les seves as-

pes fan pensar en les ales de les llavors de 
tells i aurons. Són casuals, aquestes sem-
blances, o és que les persones inventen 
sovint fixant-se en la natura? La respos-
ta és que sempre que poden copien la 

natura. La biònica o biomimètica estudia 
l’estructura i el funcionament dels éssers vius 

amb l’objectiu final de crear materials i mecanis-
mes artificials que se n’inspiren o, senzillament, els copien.

Fora de col·lecció
48 pàg. (aprox.) 
24 x 31 cm. Tapa dura
13,90 e / 13,37 e (aprox.)
Distribució: 21 novembre
CAT: 978-84-9034-782-9

CAS: 978-84-16918-47-8

Un tomb pel Camí del Riu  
Jocs i descobertes per a l’entorn natural  
Xavier Bayer. Il·lustració: Judit Roma

Aquest llibre proposa escapades 
als voltants dels rius Mediona, 
Bitlles, Lavernó i Anoia, al nord-
est del Penedès, per gaudir en 
família, per tal de conèixer de 
primera mà el paisatge de la zona. 

Avions del món
Somnins  

Vols fer volar avions de paper? Amb aquest lli-
bre aprendràs a plegar 14 avions de paper 
inspirats en diferents països del món. Se-
gueix pas a pas les instruccions de les figu-
res i fes volar els avions ben alt i ben lluny. 
Converteix-te en un expert sobre aviació 
amb les curiositats que trobaràs a cada pà-
gina del llibre. A punt per enlairar-te? 

Fora de col·lecció
60 pàg. (aprox.)
29 x 24 cm
Rústica amb solapes
13,80 e / 13,27 e (aprox.)
Distribució: 21 novembre  
978-84-9034-785-0

Base Kids.
Llibres d’activitats
96 pàg. 21 x 29,7 cm
Llibre d’activitats
en grapa
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 28 novembre  
978-84-17183-88-2

Una història

molt propera als nens,

que els parla de les 

pors infantils i

de la necessitat

de contacte

continu

Àlbum il·lustrat

que reflecteix

vint invents creats 

a imitació d’altres 

vint elements de

la natura 

Es complementa

amb itineraris

senyalitzats que

faciliten les

passejades

Material

pretallat fàcil

de muntar,

no es necessiten 

tisores! 
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La nena huracà i el nen esponja
Ilan Brenmam
Il·lustració: Lucía Serrano

Ella és explosiva: està plena d’energia i no para 
quieta! Ell és tímid i no li agrada l’acció, però és 
un gran observador. A través de les expressives 
il·lustracions de Lucía Serrano, coneixerem dos 
infants que no s’assemblen absolutament en res. 
Els dos són intel·ligents i divertits, però de mane-
res tan diferents... Què passaria si fossin amics?

La sireneta
Hans Christian Andersen
Il·lustració: Quentin Gréban

La filla més jove del Rei del Mar, l’encantadora sireneta, 
podrà sortir a la superfície en complir quinze anys. Al 
fer-ho, s’enamorarà d’un jove príncep i, per tal de poder 
estar amb ell, visitarà la Bruixa del Mar i li demanarà que 
li canvií la cua de peix per un parell de cames. El que no 
sap és que aquesta decisió la conduirà a la tragèdia.

Àlbums Il·lustrats, 54
32 pàg. 24 x 26 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 5 novembre
CAT: 978-84-16844-96-8

CAS: 978-84-9142-226-6

Àlbums Il·lustrats, 57
24 pàg. 22,5 x 27,5 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 5 novembre
CAT: 978-84-17599-05-8

CAS: 978-84-9142-255-6

Abecedari dels oficis 
Vanesa Amat. Il·lustració: Anna Clariana

Tu què vols ser quan siguis gran? Des de 
l’arquitecte fins a la zoòloga hi ha molt per 
escollir. Revisem les lletres de l’alfabet amb 
aquest llibre que ens parla d’oficis i profes-
sions. Conté cançons, rodolins, refranys, 

frases fetes... i una guia, amb orientacions 
per poder acompanyar millor la lectura dels in-

fants. Indicat per a lectors de 5 a 7 anys.

Contes
64 pàg. 21 x 21 cm
Rústica
9,50 e / 9,13 e
Distribució: 7 novembre
978-84-9766-644-2

El conill enamorat
Salvador Comelles
Il·lustració: Laura Miyashiro

Un conill molt tímid s’enamora d’una llebre.
Com s’ho farà per poder declarar-li el seu amor?

Àlbum il·lustrat, 8
28 pàg. 22,5 x 25 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 14 novembre
978-84-9191-024-4

Ús de lletra

de pal, lligada i

script per abastar

tot el camp

d’aprenentatge

dels infants de

5 a 7 anys

Una història

tendra i divertida

per llegir als

més petits
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Estic insuportable, i què?
Vicent Sanhermelando

El desnonament de la família de Sergi serà el desen-
cadenant del seu pas a la maduresa.
Sergi, el jove protagonista d’aquesta novel·la, no està 
passant per un bon moment.

Tinc un drac a la panxa
Beatriz Berrocal

S’està preparant una funció de teatre a l’escola i el nostre 
protagonista té por de parlar en públic. Pensa que té un 
drac a la panxa que li fa pessigolles i li fa perdre la memòria, 
per això no se’n recorda de la frase que ha de dir quan li pre-
gunten: “Digues, estrella fulgurant, saps on està la lluna?”

Escrivia flors a la Júlia
Lluís Gea Martínez

A la darrera dècada del segle XIX, l’Esteve, el petit de 
quatre germans, va començar a fer de traginer quan en-
cara era quasi un nen, transportant amb la seva mula, 
tota mena de mercaderies pel Ripollès. Una casualitat el 
portarà a conèixer la Júlia.

Snoggle
J. B. Priestley. Traducció: Marc Donat. Il·lustració: Júlia Moscardó

Era un d’aquells dies d’agost en què no passa res, però 
pot passar de tot. I així va ser. La vida tranquil·la de Ja-
mes, Peg, Robin i el seu avi es veurà trasbalsada per 
l’aparició d’un ésser petit arribat d’un planeta llunyà. 

Espurna, 129 
200 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 7 novembre   

L’os polar se’n va anar a la platja. 
Ecologia per a animals despistats
Valentín Coronel. Traducció: Teresa Broseta
Il·lustració: Sergi Càmara

Aquest llibre, dedicat fonamentalment a l’ecologia, ofe-
reix claus per a detecta com estem contaminant el pla-
neta i planteja solucions a l’abast de tots.

I tu, ets feminista?
Preguntes i respostes sobre el feminisme des de la filosofia 
Gemma Celestino

Una atractiva combinació de filosofia i el feminisme 
no només per a lectores.
Perquè sembla que hi ha coses que, per massa quotidia-
nes ens semblen inofensives.

La Formiga, sèrie blanca
64 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e. Distribució: 14 novembre

CAT:
978-84-17599-00-3

        CAS:
        978-84-9142-228-0

L’opinió divergent, 1
152 pàg. 13 x 20,5 cm.
Rústica. 10,95 e / 10,53 e
Distribució: 27 novembre
CAT:
978-84-9026-873-5

        CAS:
        978-84-9142-206-8

El Nord, 13 
280 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 28 novembre   

Esfera, 48 
196 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
11,95 e / 11,49 e
Distribució: 7 novembre   

L’Isard 
208 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,20 e / 8,85 e
Distribució: 14 novembre   

Premi Vila de Teulada de Narrativa Juvenil

Premi Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil 2018

Nova

col·lecció

de no-ficció

per a joves

inquiets

978-84-9026-923-7

978-84-9026-843-8

978-84-9026-876-6

978-84-17599-04-1



17INFANTIL Novembre 2018

L’Aysel i el cavall encantat
Adaptació de Montse Ginesta
Il·lustració: Betania Zacarías

Iniciem aquesta nova col·lecció, per a lectors a partir 
de 5 anys. Hi publicarem contes populars dels paï-

sos del voltant del mar Mediterrani.
Ja fa molts anys, en una ciutat de Turquia, un ca-
vall es va enamorar d’una noia. Sí, ho heu llegit bé! 
Un cavall! Però, segur que era un cavall?...

Contes de la
mediterrània, 1
28 pàg. 25 x 19 cm
Rústica. 8,95 e / 8,61 e
Distribució: 14 novembre
978-84-9191-023-7

UNITAT: 24 pàg. - 20 x 21 cm - Rústica - 6,00 e / 5,77 e - Distribució: 7 novembre

Això era i no era, 5
978-84-16844-62-3

Pinotxo
Carlo Lorenzini
Il·lustració: Ana Zurita

El fuster Geppetto construeix 
una marioneta de fusta a qui ano-
mena Pinotxo. A la nit, una fada 
li dona vida amb la condició que 
digui sempre la veritat. Així, cada 
cop que Pinotxo menteixi, el nas li 
creixerà una mica. 

La llebre i la tortuga
Esop
Il·lustració: Cristina Durán

La llebre és l’animal més ràpid del 
bosc i es riu de la lentitud de la po-
bra tortuga. Cansada de les bromes, 
la tortuga la desafia a una carrera. La 
llebre es confia durant la competició 
i s’adorm a l’ombra d’un arbre... Qui-
na de les dues arribarà primer?

Això era i no era, 6
978-84-16844-63-0

Els llibres contenen un codi de descàrrega per a poder escoltar el conte en les 7 llengües disponibles. 

Fantasmes en el vestuaris
Jesús Cortés. Il·lustració: Oriol Malet

En els vestuaris del poliesportiu de Sant 
Telm, unes veus fantasmagòriques posa-
ran a prova les seues habilitats detecti-
vesques en un cas en el qual res és el que 
sembla.

Ha arribat l’hivern!
Montse Santamaria

Ha arribat l’hivern i fa molt de fred al bosc... En 
Petit Llop surt a jugar amb la neu i, pel camí, 
es troba amb els seus amics. El senyor Conill 
li dóna una pastanaga; la senyora Senglar, un 
parell de branques; el senyor Rabosot, una bu-
fanda... Què farà amb tot això? 

La biblioteca dels ratolins, 2
24 pàg. 20 x 21 cm. Cartoné
9,95 e / 9,57 e. Distribució: 14 novembre

CAT:
978-84-16844-92-0

Dones valencianes que han fet història 
Sandra Capsir i Maria Viu. Il·lustració: Naranjalidad; Eli M. Rufat; Raquel Carrero i Tres Voltes Rebel

Un llibre il·lustrat que visibilitza 30 dones valencians fasci-
nants de tots els temps: científiques, inventores, esportis-
tes, músiques, pintores... 

Àlbums il·lustrats, 51
72 pàg. 17 x 24 cm
Tapa dura 
17,95 e / 17,26 e
Distribució: 7 novembre

        CAS:
        978-84-9142-220-4

Els 4 Sherlocks, 3.
112 pàg. 14,5 x 22 cm. Rústica
9,95 e / 9,57 e. Distribució: 14 novembre

CAT:
978-84-9026-912-1

        CAS:
        978-84-9142-227-3

Nova

col·lecció

de no-ficció

per a joves

inquiets

Nova

col·lecció

a partir

de 5 anys

Nova

aventura

de 4 amics

apassionats de

l’esport i dels

llibres de

Sherlock

Holmes

978-84-9026-914-5
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El señor Bruuum
Etienne Gerin. Traducció: Alvar Zaid 

El señor Bruuum es un campeón. En las carreras siempre 
llega el primero a la meta. Nunca se detiene. No 

hay tiempo para escuchar a los demás, no hay 
tiempo para disfrutar de una buena cena. Inclu-
so cuando duerme, tiene prisa... 
Ir siempre el primero tiene un inconveniente: 

siempre está solo. Así el señor Bruuum descubrirá 
que hay otras cosas en la vida.

Caza de brujas
50 biografías de brujas de la historia,
de los cuentos y de hoy 
Serenella Quarello. Il·lustració: Fabiana Bocchi

Salud, dinero y amor. Siempre nos falta alguno. 
O, si los tenemos, siempre queremos más. Hay 
una forma fácil de conseguirlos: la brujería. 
O eso creía y cree mucha gente. Porque muchas 
brujas fueron condenadas en el pasado, pero 
también en el presente.

El truco más asombroso
del mundo
Beatriz Martín Vidal 

Una niña practica un truco de magia ante el lector. El truco no es 
novedoso, muchas veces hemos visto a un mago sacar un conejo 
de la chistera. Lo que resulta completamente asombrosa es la ex-
plicación de cómo lo ha hecho.

Brujarella y la Diva
Iban Barrenetxea 

Ella ha vuelto. Tal vez ya nadie la recuerda en Terragrís, pero Ella 
no ha olvidado. Ella solo quiere que la adoren. Ah, y el Bosque; 

también quiere el Bosque. Mmm... Y después... tal vez... 
El mundo entero. Ni que fuera mucho pedir. Al fin y al 

cabo, Ella es... DIVINA.
Ella ha vuelto, y esta vez no va a permitir que las 
brujas lo vuelvan a echar todo a perder. Primero 
habrá que deshacerse de las brujas.

 

Trampantojo
48 pàg.
18,4 x 19,7 cm
Cartoné
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 12 novembre
978-84-16817-42-9

Trampantojo
224 pàg.
16,5 x 23 cm
Cartoné
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 14 novembre
978-84-16817-41-2

Trampantojo
48 pàg.
22 x 30 cm
Cartoné
17,95 e / 17,26 e
Distribució: 7 novembre
978-84-16817-40-5

Narrativa ilustrada
176 pàg.
14,5 x 22 cm
Rústica
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 7 novembre
978-84-16817-36-8

Mención Especial en el Concurso Internacional de
Álbum Ilustrado Biblioteca Insular de Gran Canaria 2017

El tema

del estrés
 y

la competitividad

 es muy cercano

a los niños

Una

reivindicación

contra la misoginia

que significo

la caza

de brujas

Continuación

de Brujarella,

del que se han

publicado

3 ediciones
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UNITAT: 14 x 20,5 cm - Rústica - 11,95 e / 11,49 e - Distribució: 28 novembre

Crea la teva aventura, 1
144 pàg.
978-84-17183-95-0

El hacker que volia 
ser l’amo del món
Jill Robinson

Com et sentiries si un dia fossis 
escollit per salvar la humanitat?  
Com reaccionaries?

Segrest a la
cerimònia dels Oscar
Jill Robinson

Què passaria si durant la cerimònia 
dels Oscar fossis l’única persona 
que obté una fotografia de l’actriu 
més famosa en el moment en què 
és segrestada? Com reaccionaries? 

Crea la teva aventura, 2
136 pàg.
978-84-17183-96-7

Horaci l’Inuit.
Estimats víkings
Sarramia & Espinach

Una gran estàtua de pedra apareix en una gla-
cera: un gran homenot amb un casc de víking 
al cap. L’Horaci i la Sedna, intrigats, en volen 
conèixer la història i comencen a investigar. 
Sembla que ningú no sap res fins que, en un 
petit poblat, es troben amb una anciana.

Horaci l’Inuit, 4
36 pàg. 28,5 x 21,5 cm
Tapa dura 
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 28 novembre
978-84-17183-93-6

Éssers màgics de Catalunya
Xavier Piñas

La mitologia catalana, les rondalles populars i els monstres més 
propers despertaran l’interès de petits i grans.
En aquest “monstruari” hi trobaràs aquells personatges populars 
que “viuen” al costat de casa nostra segons la tradició popular i 
que fan que la imaginació dels més petits es dispari amb una sim-
ple passejada pel bosc.  Arnau Sarsanedas, un científic imaginari, 
naturalista de finals del XIX i principis del XX, repassarà les criatures 
llegendàries de la imaginació popular del nostre país. 

Base Kids
48 pàg. 29 x 22 cm
Tapa dura 
17,00 e / 16,34 e
Distribució: 28 novembre
978-84-17183-97-4

Els infants de la resistència 3.
Els dos gegants
Benoît Ers i Vincent Dugomier

Nova aventura dels petits herois resistents a la França ocupada 
pels alemanys. Tercer volum d’aquesta col·lecció de còmics pre-
miada al Festival d’Angoulême.
Malgrat la tragèdia i els perills constants, la Lili, el François i l’Eusèbe 
continuen lluitant contra els ocupants nazis al petit poble francès de 
Pontain l’Ecluse.

Els infants de la
Resistència, 3
56 pàg. 29,5 x 22  cm
Tapa dura.
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 28 novembre
978-84-17183-94-3

Tria la tev
a

aventura entre les

múltiples opcions i 

converteix-te
 en

un heroi! 
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