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Els poetes del Maresme
Josep Lladó, Isidre Julià Avellaneda i Emília Illamola
Pròleg: Carles Duarte. Postfaci: Albert Calls
Aquesta recopilació dels poetes del Maresme des del
segle XVI a l’any 2000 dibuixa un mapa literari ric i ens
ajuda a descobrir els escriptors que hi ha darrere de
noms de biblioteques, d’escoles, de premis literaris, de
carrers; ens ofereix una oportunitat per capbussar-nos
en l’escenari de la poesia sorgida i vinculada al Maresme.

Voliac Poesia, 13
279 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
16,30 e / 15,67 e
Distribució: 6 febrer
978-84-948238-5-5

Ancestral
Lluís Calvo
Lluís Calvo ha escrit la seva millor obra, un llibre èpic,
sensorial i ambiciós, que inclou múltiples peces artístiques: textos en vers i en prosa s’alternen amb fotografies que colpegen els lectors fins a fer-los caure en una
experiència d’èxtasi, una forma de coneixement.

Jardins de
Samarcanda, 92
112 pàg.
13 x 19 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 20 febrer
978-84-9766-654-1

Ho veig per la veu
Stefano Maria Cingolani
El primer llibre de poemes del filòleg i historiador Stefano M. Cingolani sorprèn per la frescor i pel domini tècnic. Són poemes eròtics, escrits amb mètrica i rima de
gran precisió, que connecten amb una llarga tradició de
poesia mediterrània festiva.

Jardins de
Samarcanda, 93
80 pàg.
13 x 19 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 20 febrer
978-84-9766-655-8

Albes
Albert Garcia Pascual
El poemari Albes recull estats d’ànim que genera el
trenc d’alba. Des de l’amor més intens fins a la por més
desesperada, passant per la incertesa de viure. L’autor
cerca aturar els sentiments en un instant i descriure’ls
minuciosament. En definitiva, són cançons d’amor i poemes desesperats fruit de l’experiència vital.

Col·lecció Poesia, 6
56 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica
11,50 e / 11,06 e
Distribució: 6 febrer
978-84-16342-24-2

Espill brut
Francesc Pastor i Verdú
Francesc Pastor i Verdú (Mutxamel, 1962) és mestre,
llicenciat en Psicopedagogia i doctor en Investigació
Educativa per la Universitat d’Alacant. Ha publicat diversos poemaris.
XXXVIII Premi de Poesia
Vila de Benissa 2018

Poesia, 226
56 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,00 e / 9,62 e
Distribució: 6 febrer
978-84-949592-6-4
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L’única història
Julian Barnes. Traducció: Alexandre Gombau i Arnau
L’última gran novel·la de Julian Barnes després d’El sentit d’un final.
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«Què preferiríeu: estimar molt i patir molt, o estimar poc i patir
poc? Vejam, em penso que, al capdavall, és l’únic dilema vàlid.»
Amb aquest dilema arrenca la novel·la, i és que el primer amor
té conseqüències per a tota la vida, però en Paul, amb dinou
anys, no en sap res de tot això. En té prou que ell i la senyora
Macleod, de quaranta-vuit, s’estimin per damunt de les convencions socials. Però, a mesura que es faci gran, les exigències
de l’amor seran més grans del que, segurament, havia previst.
Allunyada dels tòpics, tendra i lúcida, L’única història és una novel·la
extraordinàriament emotiva d’un dels millors geògrafs del cor humà.

Narratives, 104
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
256 pàg. (aprox.)
Distribució: 6 febrer
13,8 x 21,3 cm
978-84-17214-57-9
Rústica amb solapes

El sentit d’un final
16,90 E
978-84-15307-76-1

La mirada de vidre
Anna Moner
Anna Moner aborda la part més fosca de la naturalesa humana.
La tardor del 1904, la manca de diners per a poder costejar la
seua addicció a la morfina obliga el fotògraf Roger Queralt
a acceptar la peculiar oferta de Madame Babinski, una
popular mèdium que pretén ampliar el negoci amb la
realització de fotografies d’esperits al seu gabinet de la
plaça del Campanar, al barri de Gràcia de Barcelona.
Tanmateix, ni la ingesta contínua de morfina i altres estupefaents ni aquesta ocupació insòlita aconseguiran esborrar de
la ment de Queralt les experiències viscudes a l’estudi fotogràfic del
sanatori de Sant Gervasi. Allà va treballar l’any 1898 a les ordres del
doctor Robert Isaac, un prestigiós especialista en malalties del sistema nerviós posseïdor, a més, d’una singular ambició artística. Tampoc
no pot oblidar la Valquíria, una jove interna del centre convertida en
la joguina predilecta del metge.
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Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira
L’Eclèctica, 295
288 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica

19,95 e / 19,18 e
Distribució: 27 febrer
978-84-9026-996-1
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Dies temibles
A. M. Homes. Traducció: Elisabet Ràfols
Una de les grans mestres del relat contemporani.
Amb l’humor i la compassió que la caracteritzen, A. M. Homes ens revela el cor
inquiet dels Estats Units actuals: explora les relacions personals a través de
personatges que no arriben a ser el que
desitjaven, i que ja no poden ser ningú
més. L’autora explora l’ensorrament de la
classe mitjana nord-americana mitjançant
temes com la identitat, l’amor, el dolor, la dignitat, la renúncia, la soledat,
l’abandó i la malaltia.
Any rere any Homes és considerada
pels lectors i crítics com un
dels escriptors més audaços i més originals,
ctors
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Narratives, 105
272 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 20 febrer
978-84-17214-59-3

Maternitat
Sheila Heti. Traducció: Maria Bosom
Què es guanya i què es perd convertint-se en
mare? Sheila Heti aborda en aquesta novel·la
plena d’humor, originalitat i franquesa la decisió més important de l’edat adulta d’una dona.
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Cap al final de la trentena, quan les seves amigues estan calculant
quan es convertiran en mares, la protagonista d’aquesta
novel·la íntima i urgent es passa l’estona preguntantment
a
t
lu
o
s
se si ella arribarà mai a ser-ho. En una peripècia
« Ab
ica
sa... Còm
contagio scòpica.
narrativa que s’estén durant uns quants anys, insa
i calido
nginyo
e
tentant capejar la influència de les companyes
la
l·
e
v
t s de
Una no
ificulta
d
s
le
b
e
i de la parella,
sobr
mà a m
sser hu
.
..
is
r
o
t
se r u n é
ic
així com el seu
Més llibres, 17
contrad
desitjos
sa.»
240 pàg.
deure
cap
als
Po d e r o
eview
R
s
14 x 22,2 cm
le
e
g
progenitors, es
L os A n
s
Rústica
of Book
debat per prendre
19,90 e / 19,13 e
Distribució: 6 febrer
una decisió sàvia i
978-84-17353-10-0
moralment correcta. Però,
després de buscar orientació en la filosofia, en el misticisme, en l’atzar i en el
seu propi cos, acabarà descobrint que
tenia la resposta molt més a prop que
tot això.
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Amor armat
Jennifer Clement. Traducció: Ricard Vela
Un relat sobre com convertir-se en adult als marges del somni americà, lligat a
l’obsessiva història d’amor dels Estats Units per les armes de foc.
La Pearl France, de catorze anys, viu al seient del davant
d’un cotxe espatllat i la seva mare, la Margot, al seient del
darrere. I juntes sobreviuen amb una dieta de llet en pols,
insecticida en esprai, cançons d’amor i cigarretes robades. La vida a l’aparcament d’un parc de caravanes ja és
prou estranya, però quan la campanya tèrbola del pastor
Rex per treure armes del carrer i oferir-les a Déu porta l’Eli
Redmond fins allà, el món de la Pearl es capgira. La Margot se n’enamora amb bogeria i ell, com si fos un ram de
flors, li regala una pistola que va a parar sota el seient del
conductor, com una profecia fosca.

Més llibres, 16
280 pàg.
14 x 22,2 cm. Rústica
18,90 e / 18,17 e
Distribució: 13 febrer
978-84-17353-08-7

Totes les criatures grosses i menudes
James Herriot. Traducció: Mar Vidal
Les divertides aventures d’un aprenent de veterinari
en l’Anglaterra rural dels anys quaranta.
Quan el jove James Herriot, tot just acabada d’enllestir
la carrera de veterinària a Glasgow, va acceptar la seva
primera feina en una petita localitat de Yorkshire, no sabia
ben bé on es ficava. I és que literalment hauria de ficar-se
dintre d’una vaca, despullat de cintura en amunt, en un
estable pràcticament a les fosques i amb una temperatura sota zero. Això no ho explicaven els seus llibres de
veterinària.
Des que es van publicar als anys setanta, les experiències
de James Herriot han fet les delícies de milions de lectors.
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El cercle de Viena, 73
352 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb guardes
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 27 febrer
978-84-949592-8-8

Autobiografia de la meva mare
Jamaica Kincaid. Traducció: Carme Geronès
La vida de la Xuela, de mare caribenya i pare escocès, està
marcada per la mort de la mare en el moment del part i el
posterior abandonament per part del pare, que la deixa a
càrrec d’una dona que gestiona una bugaderia.
L’abandó inicial que viurà la protagonista marcarà el desconcert amb què durant tota la seva vida viurà els moments més quotidians. La Xuela ben aviat decidirà no
tenir fills i lluitarà per mantenir-se fidel als seus principis
d’autonomia i llibertat.
Aquest llibre ens ofereix un retrat atípic d’una dona que
es rebel·la davant de totes les facetes de l’existència, però
sobretot davant del paper que la societat i la família assignen a la dona.

188 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica
17,60 e / 16,92 e
Distribució: 13 febrer
978-84-949049-2-9
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Laberint al soterrani
i altres contes
Maia Viladot
Records d’infantesa, amb una Barcelona grisa d’escenari i el ressò
dels serials de la Francis com a melodia de fons, protagonitzats per
persones reals, de carn i ossos, que porten guants i barret, enfilats
a través de converses amb amics, lectures diverses o estats d’ànim
impredictibles.

Circ de puces
Josep Igual
De les invisibilitats quotidianes, de les paradoxes dels nostres
temps, sorgeix la corrua de personatges i situacions d’aquest Circ
de puces, per on desfilen les ombres i les epifanies de l’eterna tragicomèdia humana.

FICCIÓ
Narrativa, 63
168 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 6 febrer
978-84-949592-3-3

Narrativa, 64
112 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 20 febrer
978-84-949592-4-0

XXXVIII Premi de Narrativa Curta «25 d’abril»
Vila de Benissa 2018

L’ombra de l’amor
Pere Anglas
A la Barcelona de l’any 1926, un jove autor i empresari teatral rep
l’encàrrec d’un extravagant marquès italià d’escriure una obra de
teatre sobre l’autèntica naturalesa de l’amor i d’estrenar-la amb la
seva companyia al Paral·lel barceloní.

Amb samfaina o sense
Josep Anton Vilalta
Coincidint amb la visita del bisbe el 1950 a una masia del sud del
Solsonès, un seguit de confusions dona el tret de sortida a una
persecució a mort pels boscos de la comarca. Assassinats, negocis bruts i secrets inconfessables que s’arrosseguen fins als nostres
dies per les pàgines d’una novel·la senglar, una mica negra, que
furga en la misèria i clava els ullals en la hipocresia d’una època en
que la pau era una mentida més.

Voliac, 50
278 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
16,20 e / 15,58 e
Distribució: 6 febrer
978-84-948238-9-3

Voliac, 49
336 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
17,30 e / 16,63 e
Distribució: 6 febrer
978-84-948238-7-9

FICCIÓ
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Lluny del paradís
Ramon Breu
El 1959 Jordi Orriols, resistent antifranquista, és confinat a la Guinea Equatorial, una terra llunyana i exòtica, últimes restes de l’Imperi espanyol.
Allà el sorprendrà trobar-hi una colònia de catalans: fugen de la reA mor i
ió a les
pressió, cerquen noves oportunitats,
corr upc
ions
plantac
prediquen, o espremen brutalment les
colonials
Capital Books, 14
enormes riqueses naturals d’aquells in176 pàg. (aprox.)
drets. I també hi trobarà l’amor.
15 x 23 cm
En la vida rutinària de la colònia, un escàndol
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
relacionat amb nadons robats, posarà al descobert
Distribució: 6 febrer
una trama abominable, en què afloraran la corrupció
978-84-948532-1-0
de la dictadura, la submissió d’una burgesia còmplice, el moviment anticolonial i els deutes pendents de
la guerra civil espanyola.
XXIX Premi Literari Vila d’Ascó

Macondo Beach
Sebastià Bennasar
Macondo Beach és un conjunt de relats i narracions breus
de Sebastià Bennasar on el lector pot descobrir algunes de
les seves principals curolles amb un element que les aglutina totes, el mar. Així, descobrirem escriptors atrapats en
platges atlàntiques i platges mediterrànies; relats que freguen la novel·la negra; històries de naufragis que no són el
que semblen i fins i tot personatges que es converteixen ells
mateixos en illes o que són illes en un arxipèlag de somnis
i desitjos.

Notes de color, 93
144 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e (aprox.)
Distribució: 27 febrer
978-84-9034-811-6

VIII Premi de Narrativa Marítima
Vila de Cambrils Josep Lluís Savall 2018

No parlaràs
Esteve Llitrà
L’inspector Ramon Celma retorna al poble on va néixer, Vallde-roures, per fer-se càrrec de la investigació d’un macabre
crim que ha tingut lloc al vell pont medieval. El retrobament
amb un paisatge i un territori, el Matarranya i els Ports, dels
quals se’n va voler allunyar, i la concentració que li exigeix la
resolució del cas es barregen en el seus pensaments, construint una teranyina que posarà en qüestió la seva vida i el
seu futur.

Premi Literari Sebastià Juan Arbó 2018

Notes de color, 92
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,40 e / 13,85 e (aprox.)
Distribució: 20 febrer
978-84-9034-802-4
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La teoria de l’imbècil
Pep Prieto. Pròleg: Llucia Ramis
Joan Garcia és periodista i treballa en un mitjà digital. Difama
més que informa i està de tornada de tot. Només la seva amistat amb una altra reportera, Alexandra Riu, l’ajuda a suportar
el dia a dia de la seva feina. Una nit, fent broma amb ella, redacta la falsa notícia de la mort d’un diputat del Parlament de
Catalunya. L’endemà, el polític apareix mort. Al mateix temps
que el protagonista investiga si és una macabra coincidència o
bé té un súper poder ple de possibilitats.

Mort sota zero

Narrativa
130 pàg. (aprox.)
14,8 x 21 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: febrer
978-84-947914-8-2

NOVA
EDITORIAL

Ludmilla Lacueva Canut
Un assassí trenca la pau a Andorra en plena temporada
d’esquí. El comissari Cerni Llop li segueix la pista, enutjat per
les contínues intromissions en la investigació per part de Climent Masoliver, l’antic batlle.
L’únic fill del Marquès de Fenolleda està segur que l’han empès mentre esquiava. Per sort, tot ha quedat en un ensurt,
però no queda tranquil quan s’assabenta que hi ha hagut un
assassinat en el mateix hotel on s’allotja.

Narrativa
170 pàg. (aprox.)
14,8 x 21 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: febrer
978-84-947914-7-5

Contes de Terror 3
Alexandra Cuadrat, Andrea Jofre, Pep Prieto, Adrià Pujol
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Quatre relats de terror de quatre autors
diferents que van passar la nit del 24
al 25 de novembre de 2018 al Castell-Palau del poble de Torrebesses,
dins del III Festival de Literatura de
Terror, Torrebesses Tremola.

@Rita_Trobador
Joan Nave
Què tenen en comú Azalais de Porcairagues - trobairitz nascuda l’any 1146-,
sor Isabel de Villena -religiosa i escriptora valenciana del segle XV- i Rita, una
youtuber que carrega amb el pes de 5000 anys d’història?
A @Rita_Trobador, Joan Nave ens planteja un joc literari que reflecteix en
el passat la posició feminista de la nostra era mitjançant tres dones que ens
ofereixen tres mirades en el temps que, en el fons, són una sola veu.

Contes de Terror 3
120 pàg. (aprox.)
14,8 x 21 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: febrer
978-84-947914-9-9

Bromera Teatre, 70
80 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 20 febrer
978-84-9026-984-8
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El cervell convuls
Relats detectivescos
d’una neuròloga
Suzanne O’Sullivan
Traducció: Anna Turró Armengol
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El cervell forma part, encara avui, de l’última frontera
mèdica i és un dels grans misteris que interpel·la permanentment el món científic. Suzanne O’Sullivan, prestigiosa neuròloga, posa sobre la taula diversos casos mèdics
relacionats, d’una manera o d’una altra, amb trastorns i
malalties de caràcter neurològic que ha conegut en la
seva trajectòria professional. Cada capítol porta associat el nom d’un pacient i l’originalitat de l’obra prové,
en bona part, de l’estil narratiu, molt proper a les trames
detectivesques, que usa l’autora per explicar al lector.

La teva emoció té raó
Raquel Ballesteros
Il·lustració: Alfonso Alonso
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Moltes vegades tractem les emocions
com una feblesa del fet de ser humans.
Ens sentim malament si sentim por o ràbia,
o inclús si mostrem massa alegria en moments determinats. Procurem racionalitzar-ho tot. En aquest llibre, la
psicòloga Raquel Ballesteros, ens proposa contemplar les emocions com el llenguatge biolòamb
Autora
gic i universal que és, i quina és la funció que
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tenen quan les sentim. També ens parla de
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xarxes
com trobar la manera d’equilibrar cos i ment
per integrar la reflexió més intel·lectual amb
l’emoció física.

L’ombra dels anys

Memòria d’un tram de vida europea
1939-1990

9

Inspira, 68
312 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 13 febrer
978-84-17214-58-6

Tot és al
teu cap
19,90 E
978-84-16139-90-3

Inspira, 71
208 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 27 febrer
CAT: 978-84-17214-60-9

CAS: 978-84-16918-51-5
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Llibert Ferri
En aquest llibre de memòries familiars i personals, Llibert Ferri repassa la història de la seva
òria
La mem
a
família, del seu barri, la Barcelona i la d’ell
p
o
d’Eur
mateix trenant-la amb la història d’Europa. De
l’any 1939, quan el pare torna a Barcelona, fugit del camp de Saint Cyprien fins la caiguda del
Mur el 1989 i el fracàs del comunisme. L’autor, testimoni
excepcional per la seva feina de periodista de gran part
dels fets d’aquests 50 anys, connecta la història personal
amb la Història en majúscules de gran part del segle XX.

El Fil d’Ariadna, 114
288 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 20 febrer
978-84-17214-62-3
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Dharma zen
L’ull de la joiosa revelació
Lluís Nansen Salas
Una selecció de textos dels grans mestres
del budisme zen que ens ajuda a aprofundir en aquesta pràctica mil·lenària que
connecta ment i cos.
El mestre japonès Taisen Deshimaru deia:
«El Zen no és cap filosofia, no res que es
pugui atrapar amb el pensament. El Zen és
una pràctica, i aquesta pràctica és zazen, la
meditació asseguda; simplement seure, sense buscar ni esperar res». Si el lector vol entendre el veritable significat dels textos que
es presenten en aquest llibre, ha de tenir
això molt present. Si els llegeix sense haverse assegut mai a meditar, segur que també
en gaudirà, però, si els llegeix després d’una
estona de zazen, en descobrirà un significat.

100 dones catalanes
100 inspiracions creatives
Antoni Gelonch. Pròleg: Mònica Terribas
Aquest llibre recull els pensaments de cent catalanes que han reflexionat sobre l’art, el procés creatiu i el paper de les dones en la producció artística.
Des del segle XIX fins als nostres dies. Des de Rosa
Sensat fins a Txell Bonet, passant per Caterina Albert, Aurora Bertrana, Montserrat Roig, Sol Picó,
Natza Farré i Lita Cabellut, entre moltes altres.

Helios, 39
224 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 13 febrer
978-84-949592-9-5

Mindfulness zen
18,00 E
CAT:
978-84-8330-981-0

CAS:
978-84-947070-6-3
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Creativa, 6
216 pàg.
17 x 20 cm
Tapa dura amb
sobrecoberta
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 20 febrer
978-84-949592-1-9

100 dones. Inspiracions creatives
22,00 E
978-84-8330-990-2

El cos de l’esperit
Sobre la culturització de l’herència cristiana
Ferran Sáez Mateu
tge
En aquest assaig, Ferran Sáez Mateu, doctor en Filosofia i profesE l ba ga
l del sor a la URL, reflexiona sobre els fruits culturals de prestigi que han
cultura
isme
cristian
nascut de la tradició cristiana i sobre la importància que en propo-

si de nous, si vol ser una veu rellevant en els temps actuals. Aquest
és, doncs, un assaig que reivindica la materialitat cultural del cristianisme. Per això cada capítol està encapçalat per un element físic del
cos humà (de les dents a l’oïda, de l’alè al cor...) que li permet reflexionar sobre un aspecte de la culturització de l’herència cristiana rebuda.

Cristianisme i
Cultura, 92
192 pàg. (aprox.)
12,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 13 febrer
978-84-949592-2-6
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Menja net
Una nova forma de vida
Carla Zaplana
En el seu quart llibre, l’autora comparteix amb nosaltres la seva filosofia del
‘Menjar net’, basada en la idea que el
consum d’aliments en estat pur millora la salut i atorga energia i bellesa. El
llibre explica els pilars que sostenen
la seva filosofia, els diferents grups
d’aliments i els seus atributs, la relació
entre aliments primaris i emocions i hàbits alimentaris nets.
Gran part del llibre explora el procés
de transició implicat en una dieta neta,
dia a dia, durant tres setmanes, a través
de receptes concretes per a cadascun
d’aquests dies. Així, doncs la Carla ens
guia pas a pas en la forma d’aconseguir
aquest canvi en les nostres vides a través d’una àmplia varietat de receptes
netes, saludables i també delicioses.

Cuina en menys de 3 h
per a tota la setmana
Núria Gispert
Un dels problemes més típics de les persones
que treballen fora de casa és organitzar el
menjar durant tota la setmana per a tota la
família. Per això, aquest llibre explica, pas a
pas, com organitzar-se per tal que en menys
de tres hores de cuina —sense comptar el
temps dedicat al supemercat— es faci la
preparació dels menjars de tota la setmana.
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Dispensador
1118201840000

Fora de col·lecció
256 pàg. 17 x 24 cm
Rústica amb solapes
24,90 e / 23,94 e (aprox.)
Distribució: 20 febrer
978-84-9034-799-7

Sucs verds
12,90 E
978-84-9034-294-7

Fora de col·lecció
192 pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 20 febrer
CAT: 978-84-9034-804-8

CAS: 978-84-16918-53-9

Els millors vins dolços de Catalunya
i els seus maridatges
Lluís Romero
El vi dolç és, sens dubte, el gran tresor oblidat de la
vinya catalana. Aquest llibre vol ajudar a redescobrir-los de la mà de 130 vins dolços representatius
del territori català.

Grans vins a
petits preus 2018
15,50 E – 978-84-9034-669-3
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Fora de col·lecció
136 pàg. (aprox.)
14 x 24 cm
Rústica amb solapes
15,50 e / 14,90 e (aprox.)
Distribució: 6 febrer
978-84-9034-807-9
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100 històries del córrer
Xavier Bonastre
100 històries del córrer és un recull de coses que li han
passat al periodista de TV3 al llarg de la seva dilatada
experiència en les curses populars. El lector hi trobarà
consells o recomanacions que li podran ser d’utilitat, especialment si també és corredor popular, a més de curioses anècdotes. Per exemple, el llibre ens desvetlla, entre
d’altres coses, el debut maratonià de l’exentrenador del
FC Barcelona, Luis Enrique, l’autor també ens explica
la seva relació atlètica amb l’escriptora Empar Moliner,
o amb el referent de l’atletisme popular a casa nostra,
Domingo Catalán. Bonastre inclou també els problemes
físics que ha tingut al llarg de la seva vida atlètica, especialment al 2018, i la manera com es poden afrontar.

De 100 en 100, 52
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 13 febrer
978-84-9034-805-5

La volta
al món
en 80
maratons
18,90 E
978-84-9034-575-7

Manual d’autoajuda
per a catalanoparlants
Andreu González Castro
Manual d’autoajuda per a catalanoparlants és una crida a
la mobilització dels catalanoparlants en relació a l’ús de
la seva llengua, tant als iniciats o aprenents com a aquells
que la tenen com a llengua pròpia assumida. Perquè en
les societats actuals, les llengües amb bona salut són les
que tenen un oral fort i presència en els mitjans de comunicació de masses. Sota aquesta premissa, en aquestes
pàgines hi ha arguments i eines per desmuntar prejudicis
lingüístics i exercir la fidelitat lingüística, una pràctica que
assegura la viabilitat futura de la llengua catalana, i també hi ha la diagnosi de la situació present de la llengua.

Prisma, 43
176 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,30 e / 13,75 e (aprox.)
Distribució: 13 febrer
978-84-9034-701-0

Trenta personatges singulars de les comarques gironines (1808-1936)
Jordi Cortès
Aquest llibre pretén ser un passeig per la història de les terres
gironines al llarg del segle XIX i primer terç del segle XX de
la mà de persones que no acostumen a ser les protagonistes
dels llibres d’història.

Prisma, 48
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,50 e / 15,87 e (aprox.)
Distribució: 20 febrer
978-84-9034-808-6

85 anys de marxa atlètica a Terrassa (1930-2015)
Amb una extensa informació sobre la prova
internacional Terrassa-La Mata
Bernat Serrán Jiménez
En aquest volum s’hi aplega una extensa informació de la marxa
atlètica i els marxadors i marxadores més destacats de Terrassa.

El Tinter, 153
224 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució: 27 febrer
978-84-9034-803-1
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Espais Naturals
Protegits de
Catalunya
Juan Manuel Borrero
Tots els Espais Naturals Protegits de Catalunya a través de fotografies impactants, espectaculars i corprenedores.
Les pàgines d’aquest llibre permeten fer
un viatge visual pels 182 espais naturals de
Catalunya.
tog ra fia
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Fora de col·lecció
192 pàg.
29,7 x 23,7 cm
Tapa dura
29,90 e / 28,75 e (aprox.)
Distribució: 27 febrer
978-84-9034-812-3

Teràpia vertical
Vivències d’un escalador singular
Armand Ballart

iografia
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Teràpia vertical ofereix un particular repàs a l’escalada en roca de
tota la vida, des d’una òptica oberturista concorde amb la faceta més reconeguda de
l’autor. Partint d’un viatge retrospectiu al passat per tal de fer una panoràmica dels
orígens de l’escalada, aleshores una activitat minoritària, aquest llibre assenta els fonaments d’un esport
Annapurna, 6
cada cop més de moda tot i les dificultats que tras256 pàg. (aprox.)
pua. Descobreix tot un seguit d’indrets emblemàtics
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
propers on poder practicar l’escalada –essent, molts
17,50 e / 16,83 e (aprox.)
desl quals son llocs pràcticament estrenats per
Distribució: 27 febrer
l’autor– i desvela les característiques intrínseques a
978-84-9034-696-9
aquest entorn alpinista. Segons l’autor, aquest llibre,
que es dirigeix a tots els púbics, amateur o expert,
compta amb una pretensió modesta d’encertar la
drecera més directa per captar la màgia que ofereix
el món de l’escalada d’aventura.

Amfibis i rèptils de Catalunya
Toni Llobet i Joan Maluquer
Còmoda guia en format de paper plastificat desplegable, on es recullen
totes les espècies d’amfibis i rèptils que viuen a Catalunya. A cada làmina hi
apareixen il·lustrades unes poques espècies a escala, incloent-hi, si s’escau,
diferències entre sexes, juvenils, capgrossos, postes i detalls que ajuden
al reconeixement al camp. Els petits textos descriptius, i les icones amb
informació diversa, faciliten la localització i identificació. S’hi afegeix el nom
científic i el nom popular en castellà i anglès.

Miniguia de camp
16 pàg
12,5 x 20 cm
Desplegable plastificat
5,00 e / 4,80 e
Distribució: 6 febrer
978-84-9034-679-2
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Feminismo de bolsillo
Kit de supervivencia
Bel Olid

6.000
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Tres frases que tenemos que enseñar a todas las niñas: «no me interrumpas», «eso ya lo he dicho yo» y «no hace falta que me lo expliques».
El feminismo está más vivo y es más necesario que nunca, y Bel Olid
es una de las activistas más comprometidas. En este ensayo breve
pone por escrito la discriminación que sufren las mujeres aún hoy, un
tipo de injusticia más sutil y difícil de detectar y denunciar.

Llegendes de nit
Miquel Martín Serra. Il·lustració: David Granato
Llegendes de nit ens parla de les nits més màgiques de l’any: Sant
Joan, Tots Sants, Nadal i Cap d’Any a totes les comarques catalanes.
Totes aquestes llegendes són el testimoni del nostre desig d’entendre
el món i donar-li una explicació a través de la paraula, interpretant llegendes ancestrals i tradicions orals.

Cuadrilátero de Libros, 30
128 pàg. (aprox.)
13 x 20 cm
Rústica amb solapes
12,50 e / 12,02 e
Distribució: 27 febrer
CAS: 978-84-16918-52-2

CAT: 978-84-15307-59-4

La Talaia, 12
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 27 febrer
978-84-9492281-1-6

Llegendes de mar
de la Costa Brava
19,00 E – 978-84-938743-3-9

Joc d’oficis
Actors, periodistes, músics, polítics i pagesos
Jaume Collell
Aquest llibre és un viatge a les entranyes del teatre, el periodisme,
la música, la política i el món de pagès, oficis que l’autor desgrana a
partir de l’experiència viscuda. S’hi recullen també, en to de memòria
i assaig, retrats de personatges famosos o desconeguts de la segona
meitat del segle XX: Puyal, Cuní, Reixach, Gurruchaga, Serrat, Tarradellas, Pujol, i molts més.

Perseguint Andreu Nin
Pelai Pagès
Una obra imprescindible per conèixer el rerefons de la política catalana, espanyola i internacional de la primera meitat del segle XX.
L’historiador Pelai Pagès, biògraf i especialista en la vida i obra
d’Andreu Nin, presenta un seguit de documents inèdits que descobreixen aspectes desconeguts de la trajectòria del revolucionari
polític del Vendrell. El llibre recull tota la documentació confidencial
que la policia tenia des del 1915 fins al 1943.

Prisma, 47
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 27 febrer
978-84-9034-809-3

Base Històrica, 152
144 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució: 27 febrer
978-84-17759-02-5
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L’aventura de ser avis
Reflexions sobre el seu paper educatiu
Ramon Casals
Hi ha un dia que som mares o pares, i un altre, passats els anys, en
què potser ens fan avis. Ens embadalim veient els nets i sentim ben
endins que volem el millor per a ells. Però mentre els omplim de
petons, els duem al parc, els anem a buscar a escola o els donem el
sopar, hem de tenir clar que el nostre tracte amb ells també té un paper actiu en el seu procés educatiu. Aquest llibre presenta reflexions,
idees i pautes que poden ajudar a viure aquesta etapa de la vida.

L’escola importa
Notes per repensar l’educació
Enric Prats
Tothom sap què és l’escola. I tothom en té una opinió. Però potser
confonem coneixement i desig de com voldríem que fos.
El pedagog Enric Prats observa què passa a l’escola, planteja molts
interrogants i proposa maneres de pensar solucions. Si educar-se
és transformar-se, l’escola ha de ser el lloc del canvi, ens diu. I això
no és senzill.

La política, malgrat tot
De consumidors a ciutadans
Josep Burgaya
Mai com ara havíem tingut tanta producció i riquesa. I mai no hi
havia hagut tanta gent pobra i exclosa. La desigualtat dinamita els
ponts sobre els quals havíem construït el consens social. El debilitament de l’Estat i l’exacerbació de l’individualisme ens porten
al col·lapse.
Només ens podem salvar si recuperem la política com a àmbit de
decisions al servei del bé comú.

Tinc hipertensió. I ara què?
Albert Ledesma
La tensió arterial elevada, causant de moltes malalties cardiovasculars, afecta un 40% de les persones de més de 18 anys. Albert Ledesma, metge de família, explica com reduir aquest factor de risc i
combatre’l des de les fases inicials.
Les claus són dues: viure de manera saludable −fer activitat física,
seguir una dieta equilibrada amb poca sal, prendre poc alcohol o
gens, mantenir el pes adequat, no fumar− i haver fet un bon diagnòstic per abordar el tractament. Aquesta guia ens ajudarà amb tots
dos objectius.
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Prisma, 46
152 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,20 e / 12,69 e
Distribució: 6 febrer
978-84-9034-806-2

Educació i família
184 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e
Distribució: 13 febrer
978-84-9766-653-4

Punts de vista
288 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 20 febrer
978-84-9766-652-7

Salut i benestar, 3
96 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 13 febrer
978-84-9766-650-3
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Determinació nacional
Catalunya davant l’ofensiva espanyolista
(2009-2018)
Juan Carlos Moreno Cabrera
En aquest assaig es relaten i detallen les
iniciatives del poble català per veure reconegut el dret a l’autodeterminació i la
reacció en contra del nacionalisme espanyolista en el període que va des del
2009, amb les primeres consultes populars d’autodeterminació a Catalunya, fins
l’octubre de 2018. El professor de lingüística de Madrid defensa que la consciència
nacional catalana té precisament en el referèndum de 2017 l’expressió més valenta
i evident de la seva determinació nacional.

El català al segle XXI. Nadala 2018
Un espai de trobada
DD.AA.
La Nadala d’enguany, en coincidència amb l’any Fabra, vol fer un retrat
de la situació del català en l’actualitat, també un relat històric però,
sobretot, plantejar les necessitats i els treballs imprescindibles per a
fer-ne una llengua de tothom amb plenitud d’us i de prestigi social que
n’assegurin el futur.

L’escola dels marits
Molière. Traducció: Alfons Maseras
El 24 de juny de 1661 Molière va estrenar al teatre del Palau reial L’école
des maris, que va obtenir una excel·lent acollida. Molière mostra el
mètode oposat, liberal o conservador, que empren dos germans en
l’educació de les filles respectives. A Alfons Maseras (1884-1939) correspon el mèrit d’haver traduït per a l’Editorial Barcino entre 1930 i 1936
gairebé la totalitat de la producció dramàtica de Molière en prosa —
trenta-una obres en vuit volums—, entre les quals aquesta obra.

Per haver d’amor vida
Ausiàs March. A cura de Francesc J. Gómez i Josep Pujol
El comentari detallat que acompanya aquesta antologia vol aportar al
lector d’avui les eines necessàries per a comprendre en tot el seu abast
l’extraordinària proposta literària del més clàssic i universal dels poetes
en llengua catalana.

Entrevol, 13
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
16,30 e / 15,67 e
Distribució: 6 febrer
978-84-948238-8-6

Nadales de la Fundació, 52
112 pàg.
20,5 x 27 cm. Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 13 febrer
978-84-7226-833-3

Biblioteca Històrica de la
Traducció Catalana, 4
96 pàg. 20,5 x 27 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 13 febrer
978-84-7226-832-6

Biblioteca Barcino, 3
392 pàg. 14 x 20 cm.
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 13 febrer
978-84-7226-830-2
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A la ciutat dels llibres. Tercera sèrie
Josep Massot i Muntaner
Disset capítols que complementen els coneixements que tenim sobre els personatges i els aspectes relacionats amb la vida cultural catalana: el Cardenal Vidal
Biblioteca Serra d’Or, 508
i Barraquer —amb motiu del cent cinquantè aniversari
144 pàg.
del seu naixement—, Josep Puig i Cadafalch i Jordi Car13 x 19 cm. Rústica
13,00 e / 12,50 e
bonell, entre d’altres, fins la documentació inèdita del
Distribució: 6 febrer
material de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.
978-84-9191-036-7

Ètica de l’acció: Escola Comarcal Puigcerver (1968-1983)
Xavier Ferré Trill
Aquest treball sobre la història de l’Escola Puigcerver, fundada l’any 1968 per promoure la cultura a la comarca del
Baix Camp, és interessant pel context sociocultural d’un
projecte educatiu.

Biblioteca Serra d’Or, 507
216 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 13 febrer
978-84-9191-029-9

Els Salms (nova edició)
Hilari Raguer i Suñer
Nova edició del llibre dels Salms per a la pregària personal
i també per a ús de comunitats cristianes. El pare Hilari
Raguer ha precedit el text de les pregàries d’uns consells
per a pregar amb els salms i d’unes ratlles de presentació
per a cada un d’ells.

El Gra de Blat, 235
216 pàg.
11 x 18 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 13 febrer
978-84-9191-040-4

Arxiu de l’Església catalana durant la guerra civil, III-2
Juliol 1938 - Abril 1939
Hilari Raguer i Suñer
Aquest últim volum tracta del període comprès entre el
juliol de 1938 i el final de la guerra civil, l’1 d’abril del 1939,
amb la batalla de l’Ebre, l’ofensiva i ocupació de Catalunya i
els primers mesos de l’Església catalana sota el franquisme.

Scripta et
Documenta, 113
560 pàg.
15,5 x 23,5 cm. Rústica
29,00 e / 27,88 e
Distribució: 13 febrer
978-84-9191-037-4

Ágoras Hípalo
Una historia en tiempo de Jesús
Ramon Riba
Este libro es una historia de los tiempos de Jesús a través
de cinco familias, presentes en Jerusalén en aquellos días.
Y también es la historia del sudario de Jesús.

Vària, 363
292 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 13 febrer
978-84-9191-041-1

Fets i moments suggeridors
Ferran Blasi i Birbe
Aquest llibre és un recull de reflexions sobre valors cívics,
ètics i morals tractats amb lucidesa. També hi trobem les experiències que l’autor ha viscut com a educador i parla de
qüestions que fan referència al moment polític de Catalunya.

Vària, 364
140 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 13 febrer
978-84-9191-035-0
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L’inquietant (i meravellós) veí del tercer segona
Jaume Cela
Aquest estiu he escrit el que em va passar a mi i a les meves cosines, la Lu i la Lena. Fins ara ho hem
mantingut en secret. Per què? La resposta és ben senzilla: perquè ningú ens creuria i potser ens farien
anar al psicòleg. El protagonista d’aquesta història és
L’isard,18
un personatge molt especial. A la seva bústia del ter106 pàg.
cer segona hi ha l’etiqueta, però sense nom. Només
13 x 20,5 cm
Rústica
jo i les meves cosines sabem el seu nom. Només no9,20 e / 8,85 e
saltres tres compartim el misteri que amaga.
Distribució: 27 febrer
978-84-17599-14-0

La teranyina de la Carlota
E.B. White
Traducció: Marc Donat. Il·lustració: Núria Giralt
clàssic
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Aquesta és la història d’en Wilbur, un porquet que
ha nascut molt escanyolit, i de la seva millor amiga, una aranya grisa i peluda que es diu Carlota.

El jardí secret, 13
168 pàg.
13 x 19 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 6 febrer
9788494978418

A cavall del vent
Montse Albàs. Il·lustració: Teresa Ramos
Em dic Èrica i no puc parar quieta. I és que a mi m’agrada
anar a tot arreu. Tot el que sigui anar, m’agrada. Però la
història que us vull explicar també em va fer escalfar les
orelles algunes vegades, tenir ganes de plorar, i engegarho tot a dida. Això em passa quan ningú em fa cas o alguna cosa no surt com a mi m’agradaria.

La Formiga, 97
112 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 13 febrer
978-84-17599-11-9

Quin embolic!
Vanesa Amat, M. Carme Bernal i Isabel Muntañá
Il·lustració: Morad Abselam
La manera més divertida d’encomanar el gust per la lectura és a través
del joc. Embarbussaments, cançons, poemes, tirallongues de paraules…
ens atrapen amb les rimes i la música, amb el so i les repeticions. Quin
embolic! Però quan comencem a estirar-ne el fil, se’ns afinen l’enginy i la
imaginació i no voldríem que el joc acabés mai.

Contes
96 pàg.
16,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 25 febrer
978-84-9766-651-0

Plouen poemes!
17,00 E
978-84-9766-591-9
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Llibertat
Paul Éluard
Traducció: Marc Granell
Il·lustració: Jordi Vila Delclòs
El poema Llibertat de Paul Éluard, fou
publicat clandestinament a la França
ocupada l’any 1942. L’impacte que
tingué per la seva ballesa i força far
que ben aviat esdevingues un himne
a la llibertat.

Simbolet
30 pàg.
31,5 x 23 cm
Tapa dura
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 20 febrer
978-84-15315-58-2

Bon dia, dia! (títol provisional)
Laura McGee Kvasnosky
Un dia de bon matí, ben d’hora, ben d’hora, una
brisa suau travessà prats i muntanyes i anà a espetegar a l’orella d’un petit ratolí. Va obrir els ulls
i… RAC-RAC. Aquest petit rac-rac s’enlairà fins
arribar al cau dels esquirols. Els esquirols, en
m
sentir-lo, sortiren del forat tot xerrant i salUn àlbu
explica
que ens
ta
tant. Sacsejaren les branques i van fer caudesper
com es
ne
g
e
r
l
e
n
re les pinyes... PLOF!…dins el riu.
el d ia e

Simbolet
26 pàg.
26 x 28,5 cm
Tapa dura
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 20 febrer
978-84-15315-60-5

imals
dels an

Benvinguda, Lupe
Eva Palomar
La família de la Lupe és nova al bosc. Totes les
llebres estan molt contentes, totes... menys la
tància
r
o
p
Lupe. A ella li fa vergonya donar-se a conèiim
La
ar-nos
de mostr tal
xer... I si no cau bé? I si no agrada?
a l món
m
o
s
Treballarà dur teixint-se disfresses, provarà
c om
de fer-se passar per altres animals sense èxit. I
si al final la solució fos ser un mateix?

32 pàg. 25 x 23 cm
Tapa dura
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 25 febrer
CAT: 978-84-945843-7-4

CAS: 978-84-945842-8-2

Premi Lazarillo 2017. Categoria album il·lustrat

Sis ninots en busca d’una falla
Josep Antoni Fluixà. Il·lustració: Paco Giménez
Sis ninots perduts busquen una falla que els done acollida, encara que potser
passarà alguna cosa especial la nit de Sant Josep. Al costat d’aquesta obra
de teatre, el recull que tens a les mans en presenta tres més que tracten temes ben diferents (fins i tot apareix Prometeu!) però que combinen l’humor,
la imaginació i una fàcil posada en escena.

Micalet Teatre, 51
104 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
9,50 e / 9,13 e
Distribució: 11 febrer
978-84-9026-980-0
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Jenny Tiburón
Lisa Lundmark. Traducció: Carmen Montes Cano
Il·lustrador: Charlotte Ramel
El maestro siempre le dice: “¡Habla más alto!”. La madre siempre
le dice: “¡No seas tímida!”. El abuelo le dice: “No hagas caso, el silencio es oro, guapa”. Prefiero ser sigilosa y feroz, como un tiburón.
Jenny está en primaria y le encanta leer, en especial sobre tiburones. Cuando la madre de Jenny trabaja hasta tarde en el hospital,
Jenny se queda con su amiga y vecina Amina. A Amina le gusta
dibujar y juntas pasan las horas en silencio, leyendo y dibujando.

Narrativa ilustrada
112 pàg.
14,5 x 22 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 13 febrer
978-84-16817-44-3

Premio 2018 Slangbellan al mejor debutante en libros para niños (Suecia)
Premio 2018 Nils Holgersson al mejor libro para niños del año (Suecia)

El rey y la semilla
Juan Pablo Caro
El emperador busca un esposo para su hija. Convoca a los solteros
del reino para un concurso que consiste en cultivar la planta más
bella de la semilla que les regala el rey. Cumplidos los seis meses
los candidatos traen a palacio toda suerte de hermosas plantas.
La semilla de un joven no germinó, aun así acudió a palacio con
la maceta vacía. Es el hazmerreír de todos.
Y sin embargo, es el elegido por el emperador para casarse con
la princesa. Por su honradez, pues fue el único que plantó la verdadera semilla, ya que todas eran infértiles.

Marioneta
Beatriz Berrocal
Lejos de proporcionarle tranquilidad, las buenas notas de Alma solo
han conseguido que cuatro compañeros de su clase le hagan la vida
imposible. La situación se vuelve cada vez más insoportable para ella,
y Alma se debate entre el silencio y la denuncia…
Marioneta es un retrato fiel y escalofriante de cómo puede llegar a
sentirse una adolescente cuando se ve ferozmente acorralada por sus
compañeros. Amistad, envidia, miedo y pasividad son el resto de elementos que completan este fresco de nuestra sociedad.

Trampantojo
32 pàg.
22 x 30 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 20 febrer
978-84-16817-43-6

Algar Joven, 93
112 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 20 febrer
978-84-9142-281-5

Una capsa de secrets
Muntsa Mimó. Il·lustració: Valentí Gubianas
L’àvia d’en Jan s’ha posat malalta i els pares l’han apuntat a unes colònies. En Jan està amoïnat perquè
hi haurà d’anar amb un munt de nens i nenes desconeguts. Quan ha anat a acomiadar-se, l’àvia li ha
donat una capseta de fusta. En saber què hi havia a dins, han decidit que seria el seu secret.
La Formiga, 96
64 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
Distribució: 20 febrer
8,95 e / 8,61 e

CAT:
978-84-17599-13-3

CAS:
978-84-9142-286-0
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Tumtum
Anya Damirón. Il·lustració: Pablo Pina
A la selva hi ha un problema gran,
moooolt gran! Però els animals tenen
massa por per intentar descobrir qui és
l’ésser misteriós que els aterreix cada
dia. Gràcies a una vespa valenta, tot canvia inesperadament. Una divertida història que ens recorda que, molts cops,
les coses no són com ens pensem...

Àlbums il·lustrats, 55
56 pàg. 21 x 29,5 cm. Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 27 febrer
CAT:		
CAS:
978-84-16844-99-9 978-84-9142-235-8

Un món de dones extraordinàries
Eva Prada
Un viatge per les biografies de dones que han
marcat la història. Una vitage pels cinc continents i per totes les èpoques de la humanitat
per descobrir que les dones sempre han estat
protagonistes i conèixer noms propis que mai
haurien d’haver caigut en l’oblit.

En Pere i el llop
Cristina Duran

Àlbums il·lustrats, 51
88 pàg. 26 x 26 cm. Cartoné
17,95 e / 17,26 e
Distribució: 6 febrer
CAT:		
CAS:
978-84-16844-80-7 978-84-9142-159-7

Això era i no era, 7
CAT:		
CAS:
978-84-16844-64-7 978-84-9142-135-1

En Pere és un pastor molt entremaliat que cuida un ramat
d’ovelles. Per a divertir-se, fa bromes als veïns avisant-los
de la falsa arribada d’un llop, fins que aquests s’enfaden.

El gat amb botes
Ana Zurita

Això era i no era, 8
CAT:		
CAS:
978-84-16844-66-1 978-84-9142-137-5

Hi havia una vegada un jove molt pobre que només tenia
un gat, però es tractava d’un animal molt espavilat. El gat
li va demanar un sac i un parell de botes i li va prometre
que la seva sort canviaria i es faria ric.

Hansel i Gretel
Ana Zurita

Això era i no era, 9
CAT:		
CAS:
978-84-16844-65-4 978-84-9142-136-8

Hansel i Gretel són dos germans que van al bosc a buscar
menjar. Pel camí, descobreixen una casa feta de xocolata,
caramels i galetes on viu una vella amable.

Contenen un codi de descàrrega per a escoltar-los en 7 idiomes

UNITAT: 24 pàg. 20 x 21 cm. Rústica
6,00 e / 5,77 e - Distribució: 2 febrer
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El monstre de Banyoles
Roger Roig i Hugo Prades
En aquest conte el Patufet, a banda de ser
un expert en tradicions catalanes, demostra
que també ho és en llegendes, i explica la del
monstre de Banyoles. Com s’ho van fer per
aconseguir que aquell drac ferotge i famolenc
que els tenia ben atemorits canviés la dieta i
es tornés vegetarià? Escolteu el Patufet i ho
descobrireu!

Rondalles i llegendes per abans
d’anar a dormir
Xavier Piñas

El Patufet i
les Tradicions, 26
24 pàg. 24 x 22 cm. Rústica
5,90 e / 5,67 e
Distribució: 13 febrer
978-84-9034-815-4

Base Kids, 44
36 pàg. 24 x 24 cm. Tapa dura
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 27 febrer
978-84-17759-04-9

Rondalles a la vora del foc per gaudir dels episodis més màgics de l’imaginari de Catalunya.
L’autor recull en aquest volum una sèrie de llegendes catalanes
que han estat transmeses de generació en generació.

La traïció de la Botó d’Or
Peyo

a
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Barrufe

El riu que voreja el Poble de les Noies s’ha assecat. El Barrufet Forçut, el Barrufet de les Ulleres i el Barrufet Rondinaire acompanyaran un
grup de noies a descobrir l’origen d’aquest
fenomen. Què descobriran? Quin nou perill
planarà sobre el grup?

Els Barrufets i el
Poble de les Noies, 2
48 pàg. 21,5 x 29 cm. Tapa dura
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 27 febrer
978-84-17759-05-6

Màgia i bruixeria
Peyo
Un instrument màgic i mil·lenari del Barrufet Músic
obre aquest nou volum de l’Univers dels Barrueix
Descobr
fets, on trobarem diversos contes breus, toents i
m
u
tr
s
els in
més
s
e
talment inèdits, dels nostres amics blaus. Instg
a
person
oble
p
l
e
d
truments màgics, fades, monstres lletjos però
màgics
rufets!
r
a
B
ls
e
d
molt astuts, bruixes i figuretes de paper animades que captivaran els més petits (i no tan petits).

Els angelets de les dents i la Malva
Lourdes Torres Plana. Il·lustració: Laia Berloso Clarà
A la Malva li ha caigut la primera dent i ha d’esperar, dolçament
adormida, que amb la màgia de la nit els angelets de
les dents li recullin d’una forma ben especial. Aquest
Un conte
conte vol preservar una tradició popular catalana on
e
r
tend
aquests éssers màgics visiten els nostres infants.
i emotiu

L’Univers dels Barrufets, 8
48 pàg. 21,5 x 29 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 27 febrer
978-84-17759-06-3

Base Kids, 43
24 pàg. 21 x 21 cm. Tapa dura
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 27 febrer
978-84-17759-01-8
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Reviu la màgia dels contes clàssics amb aquesta meravellosa col·lecció animada!
La màgia dels contes clàssics ens porta a llegir-los una vegada i una altra. Ara, aquesta col·lecció rescata
el valor dels contes de sempre, explicats durant moltes generacions, i sorprèn amb els seus fons ocults.

Els tres
porquets

La Caputxeta
vermella

Gwé

Amy Blay

Els meus primers contes, 1
978-84-17183-89-9

Els meus primers contes, 2
978-84-17183-90-5

Pinotxo

Blancaneu

Tiago Americo

Marta Sorte

Els meus primers contes, 3
978-84-17183-91-2

Els meus primers contes, 4
978-84-17183-92-9

Què passaria si, en arribar a la pàgina en què a Pinotxo li creix el nas,
poguéssim veure realment com li creix?
I si poguéssim veure com construeix casa seva cadascun dels porquets?
I com la Blancaneu es desperta del somni quan el príncep li fa un petó?
O com la Caputxeta Vermella és rescatada de la panxa del llop?

UNITAT:
12 pàg. 18,5 x 20,5 cm
Tapa dura
12,90 e / 12,40 e
Distribució: 27 febrer

Els vehicles. Un món màgic per descobrir
Magali Clavelet
Els més petits descobreixen
t
L’infan
els
l’apassionant món dels vehicles
ix
e
r
b
desco
icles
h
e
v
ts
en català i anglès, amb contindiferen
teixen
que exis nom
guts simples i adaptats a la seva
el
n
n’aprè
edat. Amb l’ajuda d’un adult
en català
!
i anglès
aprendran nombroses paraules
que apareixen en el seu context
en una il·lustració gran, per facilitar
l’aprenentatge de manera amena i divertida.

Crea la teva aventura
amb Jack el pirata
Marie Morey

l ca m í
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a
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Jack el pirata somnia amb glòria i fortuna,
però no sap què ha de fer per descobrir el
més fabulós dels tresors. Es trobarà amb nombroses possibilitats: et necessita! A mesura que avancis en la història, les
teves decisions et duran cap a aventures molt diferents.

Les meves primeres
paraules, 4
24 pàg. 26,5 x 32 cm. Tapa dura
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 27 febrer
978-84-17183-19-6

Crea la teva aventura, 3
20 pàg. 20 x 18 cm
Tapa dura
14,90 e / 14,33 e
Distribució: febrer
978-84-17183-87-5

NO ESTIC DE MAL HUMOR
En Jim, avui, no sap ben bé per què però no té un bon dia.
Els seus amics no entenen el perquè està de mal humor si fa
un dia tan bonic, i tots volen ajudar-lo i l’animen a fer les
coses que ells fan per estar contents: saltar, ballar, riure…
Però a en Jim, avui, no li ve de gust fer res.
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Títol:NO ESTIC DE MAL HUMOR
Il·lustracions: MAX LANG
Text: SUZANNE LANG

. Un conte que ajuda als més petits a explicar els seus sentiments a través d’uns
personatges divertits i expressius
. Un àlbum que ens recorda com tots podem tenir un mal dia sense saber ben
bé el perquè i com l’amistat ens ajuda a superar-ho.
.
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