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Galeria d’incerteses
Alba Fluixà

Galeria d’incerteses és un recorregut vital i poètic protago-
nitzat per l’art i el color. A través d’una galeria d’instants 
poètics de gran plasticitat, s’intenta transmetre una particu-
lar visió del món on les paraules i les imatges es fusionen i 
estan constantment connectades.

Animals a la carretera
Francesc Company

Francesc Company Carrió (Sa Pobla, Mallorca, 1976) és es-
criptor i traductor, i treballa en el món de l’ensenyament a 
la ciutat d’Inca. Col·labora ocasionalment amb la promotora 
musical Pecan Pie, a Palma.

Perquè ha de ser així
Salvador Renobell Bosch. Pròleg: Enric Casasses

Aquest és el primer poemari de Salvador Renobell. Trenta 
poemes escrits al llarg de diversos anys i que narren la seva 
peripècia vital.

70 pàg.
13 x 19 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució:
27 març  
978-84-7226-836-4

Reduccions 112
Monogràfic dedicat a Quima Jaume 

Aquest volum analitza l’obra poètica de Quima Jaume (Ca-
daqués 1934-1993). Els lectors hi trobaran cinc poemes inè-
dits de l’autora, quatre estudis sobre la seva obra, de Rosa 
Ardid, Caterina Riba, Lluïsa Julià, Mireia Munmany, i un tes-
timoni de Dolors Miquel.

Les hores imprecises
M. Carmen Sáez Lorente

Els poemes de Les hores imprecises il·luminen el corrent im-
parable i canviant del temps viscut, la senda de l’existència 
que transitem a les palpentes i a penes intuïm. L’allunyament 
i l’aproximació, l’intercanvi i la transformació recíproca dels 
nostres mons interiors i exteriors.

Quaderns de la
Font del Cargol, 10 
92 pàg. 15 x 23 cm.
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 27 febrer    
978-84-9034-826-0

Renills de cavall negre
Xavier Mas Craviotto

Xavier Mas Craviotto (Navàs, 1996) estudia Filologia Ca-
talana. Des dels disset anys ha guanyat una quinzena de 
premis de narrativa i poesia, entre els quals el Premi Do-
cumenta 2018. 

Reduccions 112 
150 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 27 març    
1166160180002

Bromera Poesia, 134 
64 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,70 e / 15,10 e
Distribució: 13 març   
978-84-9026-480-5

Poesia, 227 
64 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,00 e / 9,62 e (aprox.)
Distribució: 27 març  
978-84-949784-8-7

Poesia, 226 
72 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e (aprox.)
Distribució: 20 març  
978-84-949784-2-5

Premi de Poesia Ibn Hafaja

Premi Mallorca de Poesia 2018

Obra guanyadora del I Certamen
Art Jove de Poesia Salvador Iborra

Premi Marià Manent de Poesia 2018



La natura exposada
Erri De Luca. Traducció: Albert Pejó

En un poble allunyat a les muntanyes, un escultor que 
coneix molt bé la contrada, comença a passar persones 
clandestines d’un costat a l’altre de la frontera. No ho 
fa a canvi de diners, cosa que crida l’atenció d’un dels 
viatgers, un escriptor que explica la seva història. Els 
mitjans, interessats per la notícia, voldran saber més de 
l’escultor, qui decidirà mudar-se a un altre poble, a la 
vora de la mar. Allà, el capellà li farà un encàrrec d’allò 
més particular: restaurar una estàtua de marbre que re-
presenta el mateix Jesucrist, i dotar-lo de sexe.
Amb el seu estil personal, Erri de Luca reflexiona en 
La natura exposada sobre la presència de la religió en 
les nostres societats, però també en les nostres vides i, 
més encara, sobre els límits entre allò sagrat i allò pro-
fà, entre la bellesa humana i la bellesa divina.
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Els colors de l’incendi
Pierre Lemaitre. Traducció: Albert Pejó

Segona part del tríptic narratiu que Pierre Lemaitre 
va començar amb l’aclamada Ens veurem allà dalt 
(Premi Goncourt).
Febrer de 1927. Tot París assisteix al funeral de Mar-

cel Péricourt. La seva filla Madeleine ha de prendre 
possessió de l’imperi financer del que és here-
va, però el destí li reserva altres plans. El petit 
Paul, el seu fill, amb un gest inesperat i tràgic, 
situarà Madeleine en el camí de la ruïna i de 
l’enfonsament. En una Europa falsament con-

fiada, on es veuen sorgir els colors de l’incendi 
que la recorrerà durant els anys 30, Madeleine 

respondrà amb coratge i ven-
jança davant dels motius i els homes 

responsables de la seva caiguda.

L’Eclèctica, 300
456 pàg.
15 x 23,2 cm. Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 6 març
978-84-9026-961-9

L’Eclèctica, 294
168 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e 

Distribució: 13 març
978-84-9026-478-2

Ens veurem allà dalt

19,95 E
978-84-9026-261-0

Expositor:
1118201850008

«Et deixa sense alè!

Tan formidable com

Ens veurem allà dalt.»

Psychologies

•

«Per fi! La continuació

d’Ens veurem allà dalt,

no només no et decep com

a lector, s
inó que et deixa

absolutament meravellat.»

Paris Match

De Luca uneix el 

drama de la immigració

il·legal, la solidaritat

i el sentit d’allò sagrat

i allò profà en

l’actualitat
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El viatge de Lowie
Lluís Biarnés 

Als seus 59 anys, en Llorenç es retroba amb el 
seu vell amic Cel, a qui fa temps que no ha vist. 
Junts emprendran un viatge al passat per recuperar 
la música, que està prohibida a tot el país des de fa dos anys.

Narrativa, 15          
136 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
14,30 e / 13,75 e
Distribució: 6 març   
978-84-16342-26-6   

Nexes 
Roser Vidal

La troballa d’unes restes humanes no tarda a relacionar-se 
amb la inexplicable desaparició d’un xicot a la comarca. Co-
mencen les especulacions i les hipòtesis esbojarrades, però 
que caldrà anar confirmant... o descartant. 

Un mar de Premià
DD.AA.

Premià de Mar és una ciutat pionera en impulsar propostes literàries sorgides del territori. És 
de l’evolució d’aquest continu literari local que neix el llibre Un mar de Premià. Es tracta d’una 
col·lecció de relats que neixen de la interacció entre persones que s’estimen la literatura, es 
troben i escriuen sobre el territori on viuen.

Hi ha contes de Mireia Vancells, Hermes Prous, 
Carme Hernández Santamaría, Iñaki Marín, José 
Briones Giménez, Salva Sánchez Fernández, Isa-
bel Verdú, M. Teresa Farreny Terrado, Segio Laser-
na, Salva Redón, Josepa Elena Sopeña i Pep Bras.

Quaderns de la
Font del Cargol
200 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 20 març   
978-84-9034-827-7

La jove Laura
Francesca Aliern

La jove Laura és la història, profundament 
humana, d’una noia en fase terminal, víctima 
de la droga i de la mala sort. La protagonista, 
una adolescent que només desitjava alleujar 
els seus dies de plom, mentre se submergia 
en el món eteri de fum i boira que fatalment 
l’atreia, es fa estimar amb misericòrdia. Així, 
a partir de les llargues hores de conversa a 
l’hospital, la veu narradora, gairebé com una 
promesa, ens apropa la biografia d’algú tan 
real que resulta universal. 

Notes de Color, 95 
320 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,30 e / 18,56 e (aprox.)
Distribució: 20 març   
978-84-9034-818-5

Narrativa, 14          
168 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 20 març   
978-84-16342-25-9   

Memòries de Can Sanpere
Josep Bras March 

Memòries de Can Sanpere narra les peculiars 
aventures de Josep Bras March durant els qua-
ranta-un anys que va treballar de fuster a Can San-
pere, una de les fàbriques més important de Premià de Mar.

Col·lecció No-Ficció, 6          
96 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
11,90 e / 11,44 e
Distribució: 20 març   
978-84-16342-27-3   

Dos amics

intenten

recuperar

la música en

un viatge

al passat

L’autora

supervendes

a les Terres

de l’Ebre

Anecdotari

humorístic

però també

testimonial

d’una època

Contes del

Premià de Mar

del segle XXI
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L’arxipèlag del Gos
Philippe Claudel. Traducció: Jordi Martín Lloret

Tres cadàvers sacsegen la vida dels habitants 
d’una illa mediterrània. 

L’única illa habitada de l’arxipèlag del Gos es 
desperta un matí amb l’aparició a la platja 
dels cossos de tres suposats emigrants 
subsaharians que s’haurien ofegat provant 
de creuar el Mediterrani. Per no espantar 
turistes i inversions imminents, tothom ac-

tua interessadament, amb covardia i secre-
tisme. Però el mestre del poble pensa que 

potser cal investigar aquelles morts, que la 
versió oficial és 

massa simple. Així, 
l’aparició d’un estrany comissari des-
pertarà les suspicàcies dels autòctons 
i l’aparent calma de l’illa s’esborrarà 
com un missatge escrit a la sorra. 
A mig camí de la tragèdia i el thri-
ller, Claudel qüestiona la nostra in-
diferència moral davant els grans 
drames contemporanis, com la crisi 
migratòria.    

La neta del senyor Linh 
Philippe Claudel. Traducció: Lourdes Bigorra

Recuperació d’un títol emblemàtic i de gran èxit de Claudel.
Fugint d’una guerra el senyor Linh, ja ancià, desembarca en un país 
occidental amb una maleta, un grapat de terra, una vella fotografia 

i la seva neta, Sang Diu (‘matí dolç’), encara un nadó. 
Res més. No coneix ningú, ni entén l’idioma del seu 
nou país. 
El xoc cultural és brutal i el senyor Linh centrarà 
totes les seves energies en tenir cura i assegurar el 

futur de la seva neta.

Narratives, 107
160 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
12,50 e / 12,02 e (aprox.)
Distribució: 20 març   
978-84-17214-65-4

La por del cel 
Fleur Jaeggy. Traducció: Anna Casassas 

Set relats de complicitats fosques, ironies subtils 
i atmosferes aterridores que ens induiran a la 
malenconia i a la por del cel. 
Un terror subtil i silenciós planarà sobre les històries 
i descobrirem les motivacions, les pors i els secrets 

més obscurs dels seus protagonistes.

90 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 20 març  
978-84-949049-3-6

Proleterka
14,90 E - 978-84-946775-8-8

Narratives, 106
288 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,50 e / 17,79 e (aprox.)
Distribució: 20 març   
978-84-17214-61-6

«Tenint el rere
fons

del drama dels immigrants,

amb aquesta novel·la intrigant,

fascinant i misteriosa
, de l’estil 

d’Ànimes grises, Claudel ens

lliura una faula angoixant

sobre la condició humana.»

J. C. Raspiengas

La Croix

Best-seller

en castellà amb

 més de vint

edicions

Contes que

parlen de la

naturalesa humana,

dels instints més

íntims i obscur

de l’ésser
 humà
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Per què odiava en Ferran Adrià? 
Oliver Benet

Les cuines dels restaurant no són precisament una bassa 
d’oli. L’Oliver Benet va aprendre aviat que són plenes de 
gent “neuròtica, carregada de manies, de vicis, de pro-
blemes sentimentals, econòmics... “. Molts d’ells amb un 
amor a la cuina tan irracional com el seu. I és que rere la 
porta d’una cuina sembla que és més important “ser vio-
lent que saber fer un bon chateaubriand”.  Des de la veritat 
de l’experiència, divertit, natural, desvergonyit i destraler, 
l’autor ens explica receptes, fa maridatges de vins, caves, 
música, restaurants, sexe, tendresa... per conèixer a fons 
tots els secrets de l’ofici de moda.

Pell
Mercè Pardo Pastor

Pell recull contes que indaguen en la fragilitat, les 
mesquineses, el poder i les riqueses del cos que 
som; mostra la vida a través dels conflictes ordinaris 
i extraordinaris de personatges que transiten amplis 
registres emocionals. Amb una veu visceral i sincera, 
l’autora convida al lector a descobrir la poesia dels pe-
tits detalls i la brutalitat de les emocions inevitables. 

Voliac, 51 
198 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
16,20 e / 15,57 e
Distribució: 6 març
978-84-948238-6-2

Okupes particulars  
Toni Cabré

Okupes particulars explica la curiosa peripècia de dos per-
sonatges (Ell i Ella) que es veuen obligats a compartir un pis 
que han ocupat per raons ben diverses. Ella ha deixat una 
casa d’ocupes on s’hi consumia; Ell ha fugit d’una família que 
l’asfixiava. La convivència no era gens senzilla.

Bromera Teatre, 71
78 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 27 març
978-84-9026-990-9

L’Illa Roja de narrativa, 9
220 pàg. 15 x 21 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 5 març
978-84-949281-2-3

Projecte Tothom 
Maiol De Gràcia Clotet

Crítica demolidora i investigació literària a parts iguals de les 
aparences i de les realitats falses, aquesta novel·la tant oral 
com coral representa un pas endavant de Maiol de Gràcia en 
el seu afany de gaudir i fer-nos gaudir del relat pel pur plaer 
del relat.
Què tenen a veure un tranquil xèrif d’un poblet de Califòrnia 
amb un autor de teatre català tan inestable i a estones menys-
preable com plusquamperfet en tot el que toca? Què és exac-
tament el projecte «Tothom»? I com és que un dels diversos 
morts de l’obra ens desvetlla, des del dipòsit, algunes de les 
claus d’aquesta història policíaca i alhora existencialista?

Més llibres, 18
328 pàg.
14 x 22,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e (aprox.)
Distribució: 6 març
978-84-17353-09-4

Premi de Teatre
Ciutat d’Alzira Palanca i Roca



Gust de cacau 
Roger Torres i Graell

Una novel·la sobre la sorprenent història de la Granja Viader, del 
carrer Xunclà de Barcelona.
Tot comença el 1879, quan el jove Marc Viader, de dotze anys, en-
tra a treballar en una ruïnosa lleteria de Barcelona i en no gaire 
temps aconsegueix fer-la remuntar. Però s’adona que, per incentivar 
el consum directe de la llet, el primer que ha de fer és posar-la més 
a l’abast de la gent: així crea una xarxa comercial inicialment de 
parades al carrer i després d’establiments fixos, les granges Viader. 
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Un amic de Kafka
i altres contes
Isaac Bashevis Singer
Traducció: Maria Rossich

Isaac Bashevis Singer va saber retratar 
com ningú altre la vida i els costums de 
les comunitats jueves centreeuropees 
de començament del segle XX. I també el 
desarrelament del seu exili posterior. Els vint-i-
un relats que formen aquest volum parlen de la fi d’una època, amb 
una galeria de personatges extraordinaris: el rabí pare de família 
que veu amb tristesa com els seus fills s’adapten a un estil de vida 
modern, la velleta exiliada als Estats Units que desconfia de tothom, 
la parella que s’enamora però no sap com deixar enrere els fantas-
mes de l’holocaust, un vell actor que assegura haver conegut Kafka 
i que ara deambula pels bars de Varsòvia pidolant diners, el filòsof 
que prefereix ser pobre abans que casar-se amb una dona rica que 
l’atabala, un home que rep un cop al cap i es transforma en endeví...    

El cercle de Viena, 74
352 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb guardes
25,00 e / 24,04 e (aprox.)

Distribució: 27 març 
978-84-949784-3-2

Una jutgessa poc corrupta 
Jordi Sanchis Masdeu

Una sàtira sobre com els de sempre exerceixen el poder. 
A principi dels vuitanta, en Puyol, un jove advocat de l’alta burge-
sia catalana, fastiguejat per la gauche divine del Bocaccio, busca 
emocions fortes en una Barcelona decadent. Una nit coneix la 
Rita, que acaba de guanyar les oposicions a jutgessa, i queda 
impressionat, tant pel seu encant com, més tard, per l’eficiència 
de la seva manera de jutjar, fins i tot quan està sota els efectes de 
les drogues. Però una denúncia anònima al Consell General del 
Poder Judicial li talla en sec una carrera que semblava imparable. 

Narrativa, 65
230 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 20 març  
978-84-949592-7-1

Narrativa, 66
328 pàg. 
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e
Distribució: 20 març  
978-84-949784-0-1

Algunes de

les històries més

cèlebres del Premi Nobel 

Isaac Bashevis Singer, 

el principal representant

de la literatura

jiddisch
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El protocolo
Auge y caída de una empresa familiar
Robert Villesdin (pseudònim)

Family Office es un “juego de tronos” de los negocios que 
transcurre antes y durante la última crisis económica y donde 
las luchas de poder en el seno de una empresa familiar se de-
sarrollan en toda su crueldad. En una novela con estilo directo 
y de fácil lectura, el autor surfea, con grandes dosis de humor e 
ironía, entre los personajes y escenas de los conflictos familia-
res, en un entorno donde el sexo y la gastronomía internacional 
juegan un importante papel. Un libro de ficción que ayuda a 
entender la recesión económica desde una nueva perspectiva.

Amèrica endins. Dietari (2014-2017)
Mercè Pardo Pastor

Un dietari de viatge i, alhora, un exercici d’indagació personal.
Un assaig que transporta a l’Amèrica profunda, als Estats Units de l’era 
Trump, abans i després de l’accés d’aquest a la presidència. La narració 
de la trobada de l’autora, com a professora bilingüe, amb la realitat quo-
tidiana, les escoles americanes i els grans espais d’un país de contrastos.

Sueño contigo, una pala y cloroformo 
Patricia Castro

L’Alexandra és una jove millenial de Badalona que viu una 
vida monòtona lligada a un nòvio que la tracta com un mo-
ble; és feminista, comunista i està implicada en diferents 
moviments. Un dia coneix la Júlia que, com ella, també està 
en una relació rutinària i monòtona. A partir d’aquí es desen-
cadena una història d’amor, desamor, frustració, dolor, amb 
un doble triangle amorós de fons. L’Alexandra, submergint-
se en una relació infernal i dolorosa, veurà com es posen a 
prova moltes de les coses en les que creu, des de la teoria 
feminista, les relacions obertes, el poliamor, fins la bisexuali-
tat i l’amor romàntic.

240 pàg. (aprox.)
14,8 x 21 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: març
978-84-949900-0-7

260 pàg. (aprox.)
14,8 x 21 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: març
978-84-949900-1-4

Textures, 32
344 pàg.
15 x 23,2 cm. Rústica
20,50 e / 19,71 e
Distribució: 27 març
978-84-9026-481-2

Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta

Girona+ Una ciutat i un territori amb molt d’estil 
Peté Soler

Què fa que els gironins tinguin un estil propi? Per què la creativitat de 
Girona, Banyoles, Olot, Besalú, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, La Bisbal, 
Palamós, Palafrugell, Figueres, Cadaqués, Ripoll o Puigcerdà –entre 
tantes altres viles i ciuetats– és tant característica des de fa tant de 
temps? La periodista de TV3 Peté Soler explica Girona al món amb una 
mirada neta, amb coneixement i estimació però sense prejudicis. 

108 pàg.
14,8 x 21 cm. Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: març
978-84-947914-6-8



9NO FICCIÓ Març 2019

No et rendeixis
22 claus per sentir-te millor
Tania Sarrias. Pròleg: Jofre Llombart

La Tània Sarrias, com la majoria de nosaltres, ha 
passat “males temporades”: la pèrdua d’un 
ésser estimat, una ruptura amorosa, els pro-
blemes econòmics, o fins i tot, tot alhora, són 
moments que ens poden dur a un estat de 
desesperança que no ens deixa veure mes 

enllà dels nostres problemes. El llibre neix de 
la voluntat de compartir tot allò que a ella l’ha aju-

dat per superar la pena i la falta d’entusiasme. Lectora empedreïda 
i amb una vitalitat a prova de bomba que ha aconseguit recuperar, 
la Tània va recòrrer tot un camí que ara comparteix amb els lectors i 
que és una invitació a la vida, a la il·lusió i a la pau interior. 
Estructurat amb 22 capítols que són clau per la nostra millora: respi-
ra, camina, dorm, plora, escriu... capítols que t’ajudaran a trobar-te 
millor i, el que és més important, a superar la tristor i a conèixer-te 
a tu mateix. 

Enamora’t 
Llegendes catalanes d’amor
Joan de Déu Prats. Il·lustració: Mariona Cabassa

Com estimen els catalans? En l’imaginari col·lectiu 
han quedat enregistrades un munt de llegen-
des que en parlen. Històries fantàstiques que 
narren amors entre gegants  i donzelles, dones 
d’aigua i hereus de masies, pastors i sirenes. 
Fruit de la passió d’aquests darrers amants nas-
qué l’Empordà. Sirenes que sovint eren dones des-
terrades del món aspre dels homes, les quals trobaren l’amor lliure al 
mar. No són poques, tampoc, les llegendes d’amor entre dones i pi-
rates, entre sarraïns i cristianes, fent veure que l’afecte pot fer supe-
rar qualsevol barrera. I no en falta una que conta la vida d’una prin-
cesa asteca casada amb un noble català. També hi ha la de l’amor 
espectral del comte Arnau, que perseverà després de la mort. O 
l’estimació obsessiva de la filla d’una bruixa que s’enamorà d’Eugeni 
d’Ors. Aquest llibre fa una tria de llegendes catalanes d’amor, un 
recull literari ple de màgia, poesia, passió i sensibilitat.

Fora de col·lecció
160 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Tapa dura
17,00 e / 16,35 e (aprox.)

Distribució: 13 març 
978-84-9034-810-9

Inspira, 72
240 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)

Distribució: 13 març 
978-84-17214-64-7

Un llibre,

gairebé un pla

de treball,

per deixar

enrere la

tristor 

Les llegen
des

catalanes més

romàntiques

per al dia de

Sant Jordi
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Jo acuso!
La veritat en marxa
Émile Zola. Edició i traducció: Valèria Gaillard

Un al·legat clàssic contra l’abús de l’Estat.
L’any 1894, Alfred Dreyfus, un capità francès 
d’origen jueu i alsacià, va ser acusat d’haver 
lliurat secrets militars a Alemanya. Amb pro-
ves molt poc consistents, un tribunal militar 
el va apartar de l’exèrcit i el va desterrar a l’illa 

del Diable, a la Guyana francesa.

14 maneres de destruir
la humanitat
Màrius Belles i Daniel Arbós

«El món es col·lapsa», ens diu la ciència. «Ana-
litzem-ho amb humor», ens diuen els autors.
Que la vida al nostre planeta Terra és fràgil, ens 
ho recorda constantment el món del cinema, que ha 
imaginat —sovint amb escasses dosis de ciència— tots els escenaris 
imaginables de destrucció i apocalipsi: per a la humanitat, el color 
del futur només pot ser negre.

100 llegendes urbanes
Històries sorprenents dels nostres temps
Carme Oriol Carazo

«A una artista famosa li exploten els pits de silicona dalt de l’avió», 
«A un automobilista el persegueix un cotxe que circula amb els llums 
apagats», «Un home té una boa com a animal de companyia que 
l’amida per poder-se’l menjar». Aquests són només alguns dels te-
mes que tracten els relats inclosos en aquest llibre.

Generació #LoRiuÉsVida
Biografia del jovent en temps
de lluita a les Terres de l’Ebre
Àlex de la Guia i Núria Caro

El relat de les revoltes socials a les Terres de l’Ebre.
Fa 18 anys va néixer la Plataforma en Defensa de l’Ebre, un fet que va 
marcar un abans i un després en la gent de l’Ebre. Gràcies a la lluita 
de la PDE es va despertar un sentiment de territori, un orgull ebrenc 
i una identitat ebrenca, que fins aquell moment no s’havia vist.

De 100 en 100, 53
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 13 març
978-84-9034-814-7

Prisma, 50
144 pàg. 
15,5 x 23,3 cm
 Rústica amb solapes
13,20 e / 12,69 e (aprox.)
Distribució: 13 març
978-84-9034-825-3

Inspira, 70
240 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e
Distribució: 6 març
978-84-17214-63-0

El Far, 39
180 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e (aprox.)
Distribució: 11 març
978-84-17214-66-1

Per primera

vegada

en català

Una visió de

la crisi ambiental 

global exposada 

amb rigor

i humor 
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1 judici (polític) i
100 preguntes
Dret penal per a no juristes
Jaume Alonso-Cuevillas

Aquests darrers mesos hem sentit, llegit i fins 
i tot parlat de termes jurídics amb una fami-
liaritat sorprenent: fase d’instrucció, presó 
preventiva, prevaricació, investigats, fiscals, ma-
gistrats, sentències, condemnes, absolucions, in-
dults, amnisties… sovint sense saber exactament què 
era què. En aquest llibre Jaume Alonso-Cuevillas ens ho explica d’una 
manera clara i entenedora.
1 judici (polític) i 100 preguntes és una 
guia per a no juristes per entendre el 
funcionament d’un judici penal. Les 
preguntes que mai no gosem fer, els 
conceptes que sempre confonem apa-
reixen aquí explicats d’una manera clara 
i entenedora.
Enmig del judici (polític) que jutjarà el 
govern de Catalunya i dirigents de la 
societat civil pel referèndum de l’1-O, 
l’autor ens explica el funcionament de la 
justícia i com ens hem d’orientar en el 
tortuós camí del dret processal i penal.

La independència
ja ha començat
Hilari Raguer

Amb un pròleg del president de la Generalitat 
Quim Torra, l’obra definitiva que recull els millors arti-
cles, entrevistes, cartes i documente d’Hilari Raguer i que deixa ben 
clara la seva postura, compartida per molts ciutadans de Catalunya: 
la independència ja ha començat i no hi ha camí de retorn possible. 

Resistència. Periodisme
en català davant la
persecució espanyola
Josep Maria Figueres

Aquesta obra s’endinsa en dues concepcions oposa-
des de fer periodisme. Un Madrid hegemònic, unitari i centralista, 
davant una Barcelona identitària i a la recerca de la llibertat. Una his-
tòria d’incompresió i conflicte, sovint tenyida per la repressió i fins i 
tot la violència, imprescindible per entendre per què no ens entenen. 

Base Històrica, 151
300 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
17,90 e / 17,21 e
Distribució: 27 març
978-84-17759-09-4

Base Històrica, 152
300 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
17,90 e / 17,21 e
Distribució: 27 març
978-84-17759-10-0

13 x 20 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: març 
978-84-15315-61-2

Una guia

per a no juristes 

per entendre el 

funcionament 

d’un judici

penal

Próleg de

Quim

Torra

Próleg de

Carles

Puigdemont
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Guia d’observació del cel per a nois i noies
Joan Anton Català Amigó

Quantes vegades deus haver contemplat un cel estrellat, boca-
badat i alhora desitjant poder interpretar-lo? Quina és aque-

lla, que brilla tant i que sembla tenir color ataronjat? I la 
taqueta de llum pàl·lida i difusa que es veu a les nits 
d’hivern? No trobes sospitosa la lluentor peculiar 
d’aquella “estrella”? Segur que és un planeta! Però 
quin deu ser?

Aquesta guia aplega el material necessari per poder 
gaudir de les meravelles del cel nocturn a simple vista, i 

també amb uns petits prismàtics o un modest telescopi.

La carena infinita 
Del Cadí al Canigó
Joan Francesc Callado

La carena infinita és aquella línia blanca que omple tot l’horitzó nord 
de la comarca del Bages, una travessa del Cadí al Canigó que con-
templa l’Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Ripollès i Conflent. Aquesta 
guia, dividida en vuit etapes, ressegueix tota la carena a través d’una 
gran ruta, inèdita i fascinant, de més de 140 km. Recorre íntegra-
ment les serres del Cadí, de la Moixa, del Moixeró, l’Olla de Núria, 
la d’Ulldeter i les Esquerdes de Rojà, amb el Canigó com a parador 
final. Es tracta d’una ruta molt atractiva, amb unes vistes encisadores, 
sempre pel fil de la carena. 

Guies de Camp per a
Nois i Noies, 5
208 pàg. 14,2 x 21 cm
Rústica amb solapes
20,80 e / 20,00 e (aprox.)
Distribució: 6 març
978-84-9034-813-0 

Explora Berlín
Guies Insight, 5
978-84-9034-694-5

Explora Lisboa 
Guies Insight, 6
978-84-9034-695-2

Explora Islàndia
Les millors rutes per la ciutat

Inclou 16 rutes molt fàcils de seguir pel 
país, que permeten descobrir els mi-
llors racons de l’illa i de Reikiavik.
A més a més, inclou una completa car-
tografia del país.

UNITAT:
Guies Insight
144 pàg.
11,5 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
12,75 e / 12,26 e
Distribució: 13 març

Guies Insight, 7
978-84-9034-816-1

Explora Praga
Les millors rutes per la ciutat

Inclou 16 rutes molt fàcils de seguir per 
la capital de la República Txeca, que 
permeten descobrir els millors racons.
A més a més, inclou una completa car-
tografia de Praga. 

Guies Insight, 8
978-84-9034-817-8

Azimut, 157
144 pàg.(aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
13,10 e / 12,60 e (aprox.)
Distribució: 13 març
978-84-9034-820-8 

XVIII Premi Vèrtex

Amb moltes 

il·lustracions

científiques i

fotografies 
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Per què celebrem...?
L’origen de 100 festes populars
Albert Vidal

Quin dels gairebé mil municipis catalans no té la 
seva festa major? Quina població renuncia a pro-
moure els seus productes tradicionals? Qui és tan 
distret com per oblidar els seus orígens ancestrals?
D’això tracta aquest llibre, en què us oferim un recull de 
cent celebracions, n’explorem la procedència i n’expliquem el contingut. 
Potser aleshores gaudirem més de la truita amb suc, del xató o de la 
ratafia; vibrarem intensament amb els traginers, els gegants o els gossos 
d’atura, i ens emocionarem amb la Dansa de la Mort, la Morisca o les 
fogueres de Sant Joan. Visqueu on visqueu, sempre tindreu a prop una 
fira, una festa o una solemnitat per celebrar. No hi falteu!

Ja hem fet el cim! 
Episodis històrics de l’alpinisme català

Aquest llibre, és una excursió, on coneixeràs els 
primers homes i dones que, al nostre país, es 
van enfrontar als reptes que la muntanya els 
proposava. Descobriràs com van sorgir i es 

van consolidar els primers clubs i 
les primeres associacions. Com-

partiràs les emocions dels qui 
decidiren viure intensament la 
muntanya, els seus èxits i els seus 
fracassos.  Els acompanyaràs en les 

seves primeres sortides al turó de Montgat, 
al Garraf, a Montserrat, a Sant Llorenç del Munt o al Pedra-

forca, per endinsar-vos al Pirineu i assolir els cims cabdals de la 
pica d’Estats i l’Aneto. Viuràs, finalment, les primeres expedicions ca-
talanes a altres continents, als Andes o a l’Himàlaia, amb la conquesta 
emblemàtica de l’Everest.

Orígens, 29
224 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e

Distribució: 20 març 
978-84-7246-169-7

Orígens, 28
224 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e

Distribució: 6 març 
978-84-7246-168-0

Per què diem...?
L’origen de 100 dites populars
18,00 E
978-84-7246-153-6

Il·lustrat

amb 100

 imatges 

Amb 140

imatges 

Des del Vallès a 

Montserrat,

des de Barcelona

al Pirineu i

a altres

continents
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La teologia cristiana a la modernitat
De l’albada del segle XVI al llindar de la Il·lustració
Josep-Ignasi Saranyana Closa

Aquesta monografia estudia teològicament el període que va 
des de la fi de les guerres civils europees (el 1480 aproximada-
ment) fins a l’esclat del liberalisme.

Del filosemitisme a l’antijudaisme
La qüestió jueva en els discursos i les actituds del 
catalanisme en el període d’entreguerres
Joan Pérez Ventayol

Mirada que el catalanisme va projectar sobre l’univers jueu.

La direcció literària d’edicions Proa
a l’exili.
Epistolaris de Joan Puig i Ferreter
Oriol Teixell Puig

Els ressorts d’Edicions Proa en aquell nou moment editorial. 

Adelaida Ferré i Gomis, folklorista:
l’art de brodar rondalles
Laura Villalba Arasa  

Edició, catalogació i estudi de l’obra rondallística publicada a la 
premsa catalana del primer terç del segle XX.

Ifigenia a Tàurida. Traducció d’Iphigénie en Tauride de Claude Guimond de La Touche
Joana de Vigo i Squella
A cura de Maria Paredes i Josefina Salord

Testimoni de la difusió del pensament més genuí dels philoso-
phes i de l’estètica neoclàssica en els territoris de parla catalana. 

Comèdia de la General Conquista de Mallorca
Pere Antoni Bernat. A cura d’August Dauder

Aquesta obra de teatre, que per les seves característiques se 
situa de ple en l’estètica del barroc espanyol, és una de les po-
ques peces teatrals del segle XVII, escrita en llengua catalana.

Hores de Ramon Llull
A cura de Simone Sari i Anna Fernàndez-Clot

Aquest recull de textos disposat sobre l’esquema de les hores 
canòniques de la tradició cristiana és una invitació a pregar 
amb Ramon Llull i a fer-ho amb les seves mateixes paraules. 

Prisma, 49
192 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 20 març   
978-84-9034-819-2

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 229
332 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 27 març   
978-84-9191-053-4

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 230
312 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
21,00 e / 20,19 e
Distribució: 27 març   
978-84-9191-052-7

Biblioteca de Cultura
Popular Valeri Serra
i Boldú, 29
208 pàg. 13,5 x 19,5 cm. Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 27 març   
978-84-9191-049-7

Biblioteca Marian
Aguiló, 54
152 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 27 març   
978-84-9191-042-8

Biblioteca Marian
Aguiló, 55
164 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 27 març   
978-84-9191-043-5

Vària, 365
480 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 27 març   
978-84-9191-051-0
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L’Art de la guerra de Sunzi
Traducció del xinès de Seán Golden i Marisa Presas

L’art de la guerra és universalment considerat el primer tractat 
d’estratègia militar. De l’actualitat i la funcionalitat d’aquest llibre, en 
poden parlar els tractadistes i estrategs militars d’arreu del món i, so-
bretot, els empresaris que apliquen la filosofia de Sunzi en la formació 
dels seus directius.

Luxe. Dels Assiris a Alexandre El Gran 
Alexandra Fletcher, Thomas Kiely et al. 

El catàleg d’una de les grans exposicions que 
s’han fet mai sobre el luxe al Pròxim Orient a 
partir dels fons del British Museum.
Aquesta exposició aplega prop d’un centenar de 
peces que pertanyen al fons del British Museum i 
que són originàries d’un ampli territori que com-
prèn des de la Mediterrània fins a l’Orient Mitjà. 

Les fronteres d’Ulisses
La crisi dels refugiats a Europa 
Rafael Vilasanjuan

Rafael Vilasanjuan és periodista i ha treballat molt en àrees de con-
flicte. En aquest llibre ens parla, d’una manera clara i concisa, de 
les dificultats amb què es troben els refugiats. Des de la barbàrie 
de la guerra, fins la indiferència d’una societat que els rebutja. 
Qüestionar-les davant del seu patiment es la intenció que l’ha por-
tat a escriure aquestes pàgines.

Magma, 3
176 pàg. (aprox.)
13 x 19 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e
 Distribució: 27 març
978-84-9191-048-0

Vària, 362
104 pàg.
11,8 x 26 cm
Tapa dura
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 27 març
978-84-9191-050-3

Art, 22
208 pàg. 24 x 29 cm. Rústica amb solapes
27,00 e / 25,96 e (aprox.)
Distribució: 27 març
CAT:       CAS:
978-84-949784-6-3     978-84-947070-9-4

Llibre del coc 
Anònim. Adaptació: Mònica Barrieras
Introduccions: Antoni Riera, Joan Santanach, Fundació Alícia

L’any 1520 va aparèixer, a la ciutat de Barcelona, el Llibre del coc, el pri-
mer llibre de cuina imprès a la península Ibèrica. Era escrit en català. Fins 
llavors els receptaris de cuina havien circulat únicament de forma manus-
crita. L’obra s’atribueix a mestre Robert, cuiner del rei Ferran de Nàpols. 
El llibre inclou més de dues-centes receptes, en bona part vinculables als 
costums i als gustos luxosos de la cort i la noblesa de l’època.

7 Portes, 4
470 pàg. 13 x 21 cm 
Rústica
24,00 e / 23,07 e
Distribució: 6 març
978-84-7226-834-0

Un clàssic

intemporal

en català 
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Les colònies industrials de la conca del Llobregat
150 anys d’història
Albert Balcells González i Rosa Serra Rotés

Resulta excepcional la densitat de colònies que 
s’assolí al llarg del Llobregat. En alguns trams les co-
lònies es troben a una distància de dos quilòmetres 
l’una a l’altra. En total s’han censat més de noranta 
colònies tèxtils. 

Eusebi Güell i Bacigalupi, patrici de la Renaixença
En el centenari de la seva mort (1918-2018)  
Raquel Lacuesta i Xavier González

El centenari de la mort d’Eusebi Güell el 2018 ha brin-
dat al Palau Güell una oportunitat única per reivindi-
car la figura del seu il·lustre promotor. 

Diccionari de terminologia policial català-castellà-anglès 
Permanyer, A.

Cada professió té el seu propi vocabulari que la identifica, 
que crea el seu lèxic. En el cas de la policia, és difícil fer-hi 
una aproximació si no és per publicacions com aquesta, 
en què es recullen termes policials, penals, processals i 
criminals des del triple prisma formal, col·loquial i d’argot.

L’univers vivent d’Hildegarda de Bingen: perspectives filosòfiques
Georgina Rabassó

Com la mateixa Hildegarda assenyala, la seva recerca espi-
ritual al voltant de la realitat natural es distingeix clarament 
de l’escrutini filosòfic de la natura que promouen els mes-
tres escolàstics de l’època.

Desordre general. Joan Baixas en el 50 aniversari del teatre de La Claca  
Joan Baixas, J. Rognoni i G. Baixas

Un llibre fruit de cinquanta anys d’experència. En Joan 
Baixas no hi narra la seva biografia, no es tracta d’unes 
memòries ni s’hi fa una anàlisi del seu treball. És una evo-
cació poètica, delicada, potent.

Memòria d’una determinació
40è aniversari del retorn a Catalunya del president Josep Tarradellas
Edició a cura de Joaquim Colominas Ferran

El retorn a Catalunya del president Tarradellas i el resta-
bliment de la Generalitat i del seu autogovern van ser un 
fet polític únic, excepcional.

512 pàg.
17 x 24 cm
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 13 març   
978-84-9803-870-5

Empremtes d’història
168 pàg.
17 x 24 cm. Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 13 març   
978-84-9803-861-3

Premi Rafael Patxot
i Jubert, 3
48 pàg.
17 x 24 cm. Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 13 març   
978-84-9803-859-0

Temes de seguretat, 3
563 pàg.
17 x 24 cm. Rústica
10,00 e / 9,62 e
Distribució: 13 març   
978-84-9803-852-1

El Palau Güell a fons, 6
106 pàg.
20 x 20 cm. Rústica
3,00 e / 2,88 e
Distribució: 13 març   
978-84-9803-853-8

278 pàg.
28 x 20 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 13 març   
978-84-9803-850-7



Cuba 1898
De colònia a nova república   

Catàleg de l’exposició sobre la independència de 
Cuba en motiu del seu 120è aniversari, que es pot 
veure al Museu de Sant Cugat del Vallès.
El procés d’emancipació cubà va tenir un gran impacte 
al nostre país, i les posicions dels catalans d’aquí i d’allà 
van ser, sovint, contraposades.
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Fora de col·lecció
96 pàg.
23 x 27 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 20 març
978-84-9034-829-1

Barcelona secreta
Xavi Casinos

Un peix secret, tresors ocults, la cara d’un artista a la Sagrada Fa-
mília, un cementiri reconvertit en club de tennis, pornografia en un pa-
lau gòtic, un aqüeducte dins d’un edifici, una casa vaixell, un caprici gaudinià...
Després de Barcelona. Històries, curiositats i miste-
ris, Xavi Casinos prossegueix el seu viatge als de-
talls més íntims de la ciutat, aquells que no surten a 
les guies però que amaguen una història i són, per 
tant, part de la història de la nostra ciutat. Aquest 
periodista i escriptor en desvetlla uns quants més 
en aquest llibre, escollits entre els que ha anat publi-
cant al llarg dels darrers anys a la secció «Barcelona 
secreta» de La Vanguardia. El lector hi trobarà anèc-
dotes, misteris i curiositats de la història de Barcelo-
na, des dels romans fins als anys noranta. Tot plegat, 
en un recorregut visual ple de sorpreses a través de 
tots els districtes de la ciutat.

256 pàg. (aprox.)
16 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 20 març
978-84-949784-7-0

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 catalana”. Els autors aple-
guen les millors imatges de Pompeu Fabra, algunes d’inèdites i amb 
un text amè.

Base Imatges
224 pàg.
27 x 24 cm
Tapa dura
28,90 e / 27,79 e

Distribució: març
978-84-17183-80-6

Amb més

de 150

fotografies
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L’ou gegant
Oliver Butterworth. Traducció: Marc Donat. Il·lustració: Gustavo Roldán

Qui no ha somiat alguna vegada a jugar amb un dinosaure?
Tot va començar quan una de les gallines de la granja d’en Nate va pondre un 
ou diferent. Molt gran. Enorme, 
comparat amb la majoria dels 
ous de gallina. I després d’una 

espera que es va fer eterna, l’ou es 
va començar a esberlar i en va sortir... 

però què carai era, allò? Si no fos que era im-
possible, en Nate hauria dit que era un petit 
dinosaure. Efectivament, després van desco-
brir que, per ser exactes, era un triceraptor. 

Superbaguet
J.A. Martín Piñol

Artur es converteix en un superheroi inesperat quan 
una barra de pa màgica l’escull per a convertir-se en 
Superbaguet, un heroi amb la missió de defendre el 
món de la brioixeria industrial de la malvada Corpo-
ració Greixosa, que intenta convertir els xiquets i les 
xiquetes en zombis mitjançant els seus productes poc 
saludables. Vols ajudar-lo?

En los pliegues del aire 
Daniel Hernández Chambers

¿Se cumplirá la profecía del viejo sabio que advirtió a Nomu 
antes de emigrar desde África hasta Europa? Esto es lo que 
averiguarán, casi por casualidad, unos veteranos periodistas 
que llegan a un recóndito pueblo de montaña, alertados por 
una joven que tiene que contarles una noticia.

Algar Joven, 94
144 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica 
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 20 març
978-84-9142-279-2

Un tresor a la neu 
Marie McSwigan. Traducció: Marc Donat

Una emocionant novel·la d’aventures basada 
en fets reals.  
L’hivern del 1040, els soldats alemanys van ocupar Noruega 
i van arribar fins i tot al recòndit poblet on vivia en Peter 
Lundstrom i la seva família.

El jardí secret, 19
200 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes 
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 13 març
978-84-949784-5-6

El nen que es va menjar una pizza amb Jack Sparrow
Francesc Puigpelat. Il·lustració: Sara Bellés

Fa dos anys que Martí Blesa va xatejar amb l’autèntic 
capità Jack Sparrow i va aconseguir que la seva família 
es traslladara a viure a Los Ángeles. Tanmateix, si pen-
seu que les seves aventures han acabat per a sempre, 
esteu molt equivocats! Voleu saber com va conèixer el 
nen que es va menjar una pizza amb Jack Sparrow?

L’Elefant, 20
136 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica 
9,20 e / 8,85 e
Distribució: 20 març
978-84-9026-482-9

L’Elefant, 19
136 pàg.
13 x 20,5 cm.
Rústica 
9,20 e / 8,85 e
Distribució: 20 març
978-84-9026-479-9

El jardí secret, 23. 144 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm. Tapa dura
15,00 e / 14,42 e (aprox.).
Distribució: 20 març
CAT:
978-84-949784-4-9

        CAS:
        978-84-948987-0-9

Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre

Un gran

clàssic

divertit

dels anys

cinquanta 

Ara en

rústica 



19INFANTIL Març 2019

El darrer crit 
Jordi Serra Mayoral

Tot preparant un treball escolar sobre la pirateria, l’Amin i 
en Joan descobriran sense proposar-s’ho la veritat sobre 
una vella llegenda local. Així en El darrer crit s’encreuen 
dues històries separades per gairebé cinc segles. 

L’últim vol de la família Dumont 
Oriol Canosa. Il·lustració: Júlia Moscardó

Imagineu-vos  un  zepelí,  un  enorme  globus quasi  tan  
gran  com una  illa  de  cases. Fàcil d’imaginar,  oi?  Però el 
que costa més de creure és que del zepelí hi pengi un gran 
castanyer plantat en una cistella de vímet, i que, entre les 
branques, s’hi amagui una enorme casa de bambú.

Tu voldries ser el meu avi? 
Mar Font Cortadelles. Il·lustració: Mercè López

Des que la mestra els ha proposat fer un treball en el que 
els ajudi algun familiar, en Pol està preocupat perquè no pot 
comptar amb la Tina, una mare hiperactiva que no té temps, i 
perquè d’altres companys li poden demanar als seus avis i ell 
no en té. Però se li acudeix una idea genial per solucionar-ho.

Els gegants no tanquen els ulls 
Albert López Vivancos. Il·lustració: Quim Bou

Tot va començar el dia en que el meu pare va decidir que es-
tava fart de viure a la ciutat, i que aniríem a viure a un poble 
perdut enmig del no-res! El pitjor va ser quan vaig descobrir 
els noms del rius que travessaven el poble de Penals: Mata-
nens, Gola de Llop, Cova Fosca, Aiguanegra...

UNITAT: 14 x 22 cm - Tapa dura i cinta marcapàgines - 14,95 e / 14,38 e - Distribució: 13 març

Únicas, 1. 144 pàg.
978-84-9142-278-5

¡Loca! Juana, reina 
de Castilla
Neus Arqués

¿En qué momento empezó a 
conocerse a Juana I de Castilla 
como “la Loca”? ¿Lo estuvo en 
algún momento?

Virginia en
su habitación
Neus Arqués

Virginia Woolf no sólo se ha con-
vertido en una de las novelistas 
más importantes del siglo XX, 
sino que también fue una pio-
nera del pensamiento feminista 
moderno. 

Únicas, 2. 120 pàg.
978-84-9142-282-2

La Formiga,
sèrie vermella, 94
140 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 13 març

La Formiga,
sèrie blanca, 95
120 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 4 març

La Formiga,
sèrie vermell, 98
128 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 18 març

L’isard, 19
160 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
9,20 e / 8,85 e
Distribució: 4 març
978-84-17599-15-7

978-84-17599-10-2

978-8417599-08-9

978-8417599-12-6

Nueva colecci
ón

juvenil de biografías 

noveladas que nos 

acercan en primera 

persona la figura de 

grandes mujeres

que marcaron

la historia
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Ha arribat la primavera!
Montse Santamaría

La senyora óssa sembla preocupada: 
s’ha tacat el seu barret preferit i 
no sap com arreglar-lo! Sort que, 
aprofitant l’arribada de la prima-
vera, al petit llop se li ocorrerà 
una idea fantàstica per solucionar 
el problema i el barret quedarà més 
bonic que mai! 

Les quatre estacions, 3
24 pàg.
20 x 21 cm. Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 18 març
CAT: 978-84-16844-93-7 

CAS: 978-84-9142-221-1

UNITAT: La biblioteca dels ratolins
48 pàg. - 20 x 20 cm - Tapa dura

10,95 e / 10,53 e - Distribució: 25 març

Descobreixo els arbres i aprenc
a reconèixer-los
Claire Lecoeuvre. Il·lustració: Laurianne Chevalier

Descobreix els arbres que pots trobar a la natura, tant 
els que hi ha al teu entorn com els que pots trobar en 
països llunyans.

Descobreixo les bestioles i aprenc 
a reconèixer-les
Vincent Albouy. Il·lustració: Laurianne Chevalier

Descobreix els animalets que tan sovint ens trobem a 
la natura: insectes, cucs, caragols, centcames, alacrans, 
aranyes...

CAT: 978-84-17599-19-5

CAS: 978-84-9142-295-2

CAT: 978-84-17599-20-1

CAS: 978-84-9142-296-9

UNITAT: La biblioteca dels ratolins
24 pàg. - 21 x 21 cm - Tapa dura

9,95 e / 9,57 e - Distribució: 25 març

Conec els animals del bosc
Céline Lamour-Crochet

Cérvols, teixons, cabirols, òlibes, esquirols, mussols... 
Coneixes tots els animals que habiten al bosc? Saps què 
mengen? I on viuen? 

Conec els animals de la granja
Céline Lamour-Crochet

Cavalls, ovelles, ànecs, ases, cabres, gallines... Coneixes 
tots els animals que viuen a la granja? Saps què mengen? 
I on dormen? 

CAT: 978-84-17599-21-8

CAS: 978-84-9142-293-8

CAT: 978-84-17599-22-5

CAS: 978-84-9142-294-5

Aquests llibr
es

ajudaran a

observar-los i

a comprendre’ls

millor, i fins i tot

a dibuixar-los!

Descobrei
x-los

amb aquests llibr
es 

il·lustrats amb

fotografies i escu
ll

el teu animal

preferit!

Perfecte per

llegir en familia.

Una història

senzilla i

divertida



T’avorreixes,
Minimoni?
Rocio Bonilla

Minimoni s’ha fet gran 
i, encara que conti-
nua pintant, també 
fa moltes altres co-
ses: anar d’excursió, 

retrobar-se cada di-
lluns amb els amics i les 

amigues a l’escola, entrenar 
a hockey, llegir a la biblioteca, 
jugar amb l’àvia... Però els diu-
menges no hi ha res a fer. Quin 
avorriment! O potser no?
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Germans
15,95 E
CAT: 978-84-16844-70-8
CAS: 978-84-9142-147-4

Què em contes, Caputxeta?
José Carlos Andrés. Il·lustració: Eric Puybaret

Una revisió del conte clàssic que trenca amb tots els 
estereotips i aposta per la diversitat.
La Caputxeta està tipa de fer les coses com han de ser, 
perquè és la tradició. «Sempre igual, sempre el mateix. 
Però quan canviarà el conte?!», pensa, avorrida.  Per això, 
un dia decideix canviar la capa vermella per una de molts 
colors. Així, serà igual, però diferent. I el que és més im-
portant: serà ella mateixa. Perquè, de vegades, això és el 
més difícil de tot...

Àlbums il·lustrats
24 pàg.
24 x 25 cm. Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 25 març
CAT: 978-84-17599-18-8

CAS: 978-84-9142-297-6

De quin color és un petó? 
15,95 E
CAT: 978-84-15975-61-8
CAS: 978-84-9845-784-1

La muntanya de llibres 
més alta del món
15,95 E
CAT: 978-84-16844-23-4
CAS: 978-84-9142-050-7

Àlbums il·lustrats, 59
32 pàg.
29 x 21 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 4 març

CAT: 978-84-17599-16-4

CAS: 978-84-9142-288-4

Una nova

aventura de la 

protagonista del 

superèxit 

De quin color

és un petó?

CastellàCatalà

CastellàCatalà

CastellàCatalà
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Uno
Esther Merchán Montero 

Uno es un viaje iniciático desde el microcosmos al macro-
cosmos (encadenado a través de distintos seres vivos) que 
propone un cambio de consciencia en el lector. Trata de la 
relación causa-efecto infinita de la vida, en su estado más em-
brionario, con la naturaleza, el ser humano y, al fin y al cabo, 
con el universo.

Mira Hamlet
Barbro Lindgren
Traducción: Carmen Montes Cano. Ilustración: Anna Högdal

El drama más famoso de Shakespeare, ¡ahora exprimido en forma 
de álbum poético!
Hamlet es un conejo adolescente, melancólico y de orejas gachas, y 
su tío idiota, una rata, y Laertes es un zorro. Hamlet debe vérselas con 
su nuevo padrastro y con su amor maldito por la zorrita Ofelia.

Viaje al centro de la Tierra
Matteo Berton
Traducción: Alvar Zaid. Ilustración: Matteo Berton

Comienza con el descubrimiento de un pergamino con 
un criptograma misterioso. Otto Lidenbrock y su so-
brino Axel, ambos geólogos, consiguen descifrarlo... 
¡y para desentrañar el misterio van al centro de la 
Tierra a través de un volcán extinto en Islandia!

Periquetes
DD.AA.

En esta caja regalo se reúnen en forma-
to minilibro los 3 álbumes sobre masco-
tas más vendidos de nuestro catálogo: 
• ¡No!
• Por qué los gatos no llevan sombrero 
• ¡Yo quiero una mascota!

Fuera de órbita
32 pàg. 16,7 x 19,7 cm

Cartoné
12,00 e / 11,54 e

Distribució: 6 març
978-84-16817-49-8

Trampantojo
72 pàg. 10 x 15 cm

Caixa cartoné,
llibres en rústica
19,95 e / 19,18 e

Distribució: 27 març
978-84-16817-39-9

Amaryllis
Germán Machado
Traducció: Alvar Zaid. Ill·lustració Anna Aparicio

L’Amaryllis és una planteta a qui li agrada passejar quan s’acaba 
l’estiu. Fa tota mena d’amics pel bosc.

Trampantojo
32 pàg. 20 x 20 cm

Cartoné
14,96 e / 14,38 e

Distribució: 20 març
978-84-16817-48-1

Isla Flotante
120 pàg. 21 x 30 cm

Cartoné
21,95 e / 21,11 e

Distribució: 13 març
978-84-16817-46-7

Avizor
48 pàg. 27 x 27 cm

Cartoné

Distribució: 27 març
978-84-16817-50-4

Il·lustracions premiades a:
   - 2017 Nami Concours de Corea del Sud
   - 2018 Golden Pinwheel Young Illustrators Competition

Premio White Ravens 2018
y Festival Pulp 2018

De regalo

¡un puzle 3D!

La célebre

novela de

Julio Verne,

adaptada a

novela

gráfica
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UNITAT: Música - 138 pàg. - 22 x 28,5 cm - Espiral- 22,00 e / 21,15 e - Distribució: 27 març

Música en
colors, 4
Marta Tous Farré

978-84-9191-047-3

Boníssim!
Poemes per llepar-se’n els dits
Salvador Comelles. Il·lustració: Mercè Galí 

El tàndem Comelles-Galí ens 
torna a portar poemes. Aques-
ta vegada els poemes parlen 
de menjar. De parar taula, de 
sopes, de macarrons, de res-
taurants... i de fregar plats!

L’Home d’aigua
Adaptació: Joan Portell
Il·lustració: Txell Darné 

L’Ivan era un nen molt valent que vivia a tocar 
de la mar. Un dia, l’Ivan es va anar a banyar, però 
feia mal temps i el corrent se’l va emportar i es 
va ofegar. Així va conèixer l’Home d’aigua, que 
vivia a les profunditats del mar...

Contes de la Mediterrània, 2
28 pàg. 25 x 20,5 cm

Rústica
8,95 e / 8,61 e

Distribució: 27 març
978-84-9191-045-9

Àlbum il·lustrat, 9
28 pàg. 28,5 x 27 cm

Rústica
15,95 e / 15,34 e

Distribució: 27 març
978-84-9191-044-2

Bon dia
15,95 e
978-84-9883-969-2

Música en
colors, 3
Marta Tous Farré

978-84-9191-046-6

Música en colors és una revisió actualitzada del mètode Ireneu Segarra. Una novetat són les notes en colors,
recurs que facilitarà la lectura de partitures i cançons, fent-les més accessibles a tot tipus d’alumnat.
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Seguint el rastre del goril·la blanc 
Pascal Garray i Thierry Culliford

En Benet Tallaferro viatja a la selva africana a la recerca d’un 
llegendari goril·la blanc!
En Benet Tallaferro és un noiet com els altres... Bé, no exacta-
ment com els altres. Posseeix una força extraordinària que li per-
met d’aixecar les càrregues més pesades, pot córrer a gran velo-
citat, saltar molt alt i bufar molt fort. Amable i servicial, les seves 
increïbles capacitats el porten sovint a ajudar els altres. Però en 
Benet agafa un refredat i perd tota la força.

Els infants de 
la resistència 4. 
L’escalada
Benoît Ers i Vincent Dugomier

La darrera aventura dels petits herois 
resistents a la França ocupada pels ale-
manys de la col·lecció de còmics premia-
da al Festival d’Angoulême.
L’estiu del 1942, la Lili, el François i 
l’Eusèbe comencen a deixar enrere la in-
fància alhora que s’impliquen cada 
vegada més en les accions de la 
Resistència contra els nazis al po-
blet francès de Pontain l’Ecluse. Les 
polítiques de persecució dels jueus, 
ara també impulsades pel govern 
col·laboracionista francès, prosse-
gueixen la seva escalada imparable.

No estic de mal humor
Suzanne Lang i Max Lang

Un àlbum que ens recorda com tots podem tenir un mal 
dia sense saber ben bé el perquè i com l’amistat ens aju-
da a superar-ho.
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 con-
tents: saltar, ballar, riure… Però a 
en Jim, avui, no li ve de gust fer res.

Simbolet
32 pàg.
25,4 x 25,4 cm
Tapa dura
16,00 e / 15,38 e

Distribució: març
978-84-15315-59-9

Benet Tallaferro, 14
56 pàg. 21,5 x 29 cm

Tapa dura
14,00 e / 13,46 e

Distribució: 27 març
978-84-17759-08-7

Els infants de la Resistència, 4
56 pàg. 29,5 x 22 cm

Tapa dura
14,00 e / 13,46 e

Distribució: 27 març
978-84-17759-07-0

Els infants de
la resistència 3.
Els dos gegants
14,00 e
978-84-17183-94-3

Un conte que

ajuda als més petits 

a explicar els seu
s 

sentiments a trav
és 

d’uns personatges 

divertits i

expressius
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Manualitats per Sant Jordi
Felip Soriano

Extreu, doblega, pinta i juga amb aquest magnífic 
llibre d’activitats. Gaudeix aquest Sant Jordi amb 
els més petits amb el drac, el príncep i la princesa. 
Crea la teva pròpia llegenda amb els adhesius i es-
criu el teu primer llibre.

Base Kids. Llibres d’activitats
16 pàg. 21 x 29,7 cm. Grapat

4,90 e / 4,71 e
Distribució: 27 març
978-84-17183-60-8

UNITAT: 136 pàg. - 15,5 x 23,5 cm - Rústica - 11,95 e / 11,49 e - Distribució: 27 març

Crea la teva aventura, 3
978-84-17759-11-7

El fantasma de 
l’hipermercat
Jill Robinson

Mires cap amunt i el veus per pri-
mer cop. Un fantasma enorme sura 
per l’aire.La gent corre esperitada 
entre els lineals del supermercat. 

La doble de
Lady Gigi
Jill Robinson

Ets a primera fila d’un concert de 
Lady Gigi, la teva estrella del pop 
preferida. Tot d’una, succeeix una 
cosa molt rara. A Lady Gigi li falla 
la veu.

Crea la teva aventura, 4
978-84-17759-12-4

Dinosaures. Sorprenents,
perillosos, intel·ligents i cuirassats   
Diana Kirkwood
Il·lustració: Mylène Villeneuve

Descobriu amb els vostres fills els animals 
més monstruosos de la prehistòria!
Els nens i nenes gaudiran descobrir els di-
ferents dinosaures. Aprendran què menja-
ven, com caçaven, les seves característiques i 
l’època en què van viure.

Base Kids, 46
48 pàg. 22 x 28 cm

Tapa dura
16,00 e / 15,38 e

Distribució: 27 març
978-84-17759-13-1

ABC. Qui sóc?
Endevinalles d’animals per als mes petits   

Seràs capaç de resoldre les endevinalles 
que et proposem? I de trobar els ani-

mals en cada pàgina? Si ho aconse-
gueixes, seràs tot un expert!
Gaudeix i aprèn l’abecedari amb 
ABC. Qui sóc? I, tot jugant, apren-

dràs a conèixer i a identificar un munt 
d’animals de tota mena en català i anglès!

Base Kids, 46
48 pàg. 21 x 24 cm

Tapa dura
14,95 e / 14,38 e

Distribució: 27 març
978-84-17183-06-6 

Tu decideixes

com continuaran

aquestes

històries!

Amb més

de 50

adhesius!

En català 

i anglès!
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Els Tres Tombs

5,90 e
9788490345603

Ens disfressem
per carnaval

5,90 e
9788490342145

3 contes de
Carnaval

16,00 e
9788472025462

Torneig de Carnaval

8,95 e
9788415975830

La calçotada

5,90 e
9788490342138

Perduts el dia
de Carnestoltes

5,95 e
9788497664585

Juguem a
disfressar-nos? 

7,00 e
9788498830927

Carnestoltes al jardí

5,90 e
9788415095774
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3 nits de torb i
1 Cap d’Any

17,00 e
978-84-15315-57-5

Mare

22,00 e
CAT: 978-84-15315-50-6

CAS: 978-84-9142-162-7

El peix peixet

13,00 e
978-84-95987-24-2

Amors sense casa

14,00 e
978-84-17214-39-5

Amor

16,00 e
978-84-949049-0-5

El nus la flor

24,00 e
978-84-7226-828-9

Llibre + CD: 30,00 e
978-84-7226-829-6

Una educació

21,90 e
978-84-17353-04-9

125 ocells
de Catalunya

100 arbres
de Catalunya

5,00 e
978-84-9034-674-7

5,00 e
978-84-9034-677-8
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