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Serps i paisatges
Iban L. Llop

L’obra està formada per tankas (forma poètica japonesa) enca-
denades, poemes narratius que funcionen com els fotogrames 
d’una pel·lícula. 

Premi Maria Beneyto
de Poesia

Maig 20192 POESIA

Quinze bars
Miquel Àngel Mas. Pròleg: Joan Cabalgante Guasp

Cada poema-relat és atractiu, perquè es tracta d’una rampellada 
estètica, una epifania poètica que ens regala en cada un d’aquests 
fragments literaris, dels móns coneguts amb diferents protagonistes. 

Postres de poeta
Josep Fàbrega i Selva

Mil vides
Josep Civit Mateu

Canvi de guàrdia
Pere Antoni Pons

Epidermis
Jacint Soler

La nostra casa oberta
Manuel Roig 

Variacions profanes
Marta Pessarrodona

Voliac Poesia, 14

20 x 12 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 8 maig   
978-84-949779-1-6

Bromera Poesia, 136
96 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,70 e / 15,10 e
Distribució: 29 maig   
978-84-9026-072-2

Bromera Poesia, 135
80 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,70 e / 15,10 e
Distribució: 29 maig   
978-84-9026-987-9

Poesia, 231
44 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,00 e / 9,62 e (aprox.)
Distribució: 15 maig   
978-84-949592-5-7

Poesia, 228
80 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e
Distribució: 2 maig   
978-84-949906-4-9

Poesia, 229
120 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 8 maig   
978-84-949906-1-8

Poesia, 230
88 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 8 maig   
978-84-949906-2-5

Poesia, 232
72 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 20 maig   
978-84-949906-9-4

43è Premi de Poesia Vila de Martorell 2018

43è Premi Local de Poesia Vila de Martorell 2018

XLII Premi de Poesia Catalana
Josep Maria López-Picó de la Vila de Vallirana 2018

XXIV Premi de Poesia Joan Llacuna Ciutat d’Igualada 2018

Premi Festa d’Elx de Poesia

El nou poemari de

Marta Pessarrodona,

Premi d’Honor de les 

Lletres Catalanes 

2019



La falsa amante
Honoré de Balzac. Traducció: José Ramón Monreal

El matrimonio formado por Clémentine 
du Rouvre, una bella heredera pa-
risina, y Adam Mitgislas, un noble 
tan feo como elegante, vive mo-
mentos de éxito y bienestar. Sin 
embargo, la buena administración 
del patrimonio conjugal se debe, 
según descubre la esposa, al mejor 
amigo de su marido, Thaddée Paz, un atractivo noble 
polaco. El joven Thaddée está enamorado secretamen-
te de Clémentine, pero de ningún modo quisiera trai-
cionar a su mejor amigo.

El regne de les dones
Anton Txèkhov. Traducció: Juan Gabriel Saiz Varona i Marta Rebón

Amb només 26 anys, Anna Akímovna ha heretat una 
enorme fàbrica que dona feina a milers de treballadors. 
Durant el dia de Nadal, mentre puja i baixa les escales 
del gran edifici, reflexiona sobre el futur que l’espera, 
ara que ja difícilment trobarà marit, perquè no sent cò-
moda ni amb els del pis de dalt, a la part noble, on hi 
ha els membres de l’alta societat de la província; ni amb 
els del pis de baix, els treballadors i les dones del poble 
ras, de qui se sent separada per la seva nova condició.

Retrat de
Shunkin
Junichiro Tanizaki
Traducció: Albert Nolla

Amb només nou anys, la petita Shunkin, una nena rica 
i malcriada, es queda cega, per la qual cosa el futur es-

plendorós que li auguraven com a dama d’alta 
societat se’n va en orris. Com a reacció 

es torna encara més capritxosa, i no-
més permet que la serveixi un criat, 
en Sasuke, que viu exclusivament per 
complaure-la. De tota manera, per a 
ella l’únic consol és la música, i en 

Sasuke, per sentir-s’hi més a prop, li 
demana que n’hi ensenyi.
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Petits Plaers, 2
128 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 29 maig
978-84-949906-6-3

Petits Plaers, 1
110 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e (aprox.)
Distribució: 29 maig

CAT: 978-84-949906-5-6

CAS: 978-84-948987-3-0

Pequeños placeres, 2
128 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 29 maig
978-84-948987-4-7

Nova col·lecció

Petits Plaers

Una selecció
 de

novel·les bre
us

dels grans autors

del segle 
XX,

per a lectors 
amb

poc temps

Uno de

los grandes

relatos de

Balzac

Un dels relats

més exquisits 

d’aquest gran autor 

japonès sobre les

relacions cruels

i destructives
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La darrera carta de Manuel Morón
Rodolfo del Hoyo 

L’oficial de justícia Robert Bernal assisteix a la diligència de 
l’aixecament del cadàver de l’indigent Manuel Morón. Entre 
les seves escasses pertinences troba un quadern on el mort 
va escriure una llarga carta adreçada al seu fill. 

Narrativa, 67          
272 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 22 maig   
978-84-949906-8-7   

Les multituds 
Raimon Casellas

Un recull de contes que parteix d’uns fets reals, aparentment 
banals, que l’autor manipula fins a convertir-los en quelcom 
significatiu. Així, aquestes narracions ens presenten les mul-
tituds com un organisme capaç d’esborrar la nostra indivi-
dualitat i suposen una forta crítica a la societat de l’època

Nou illes al nord
Mònica Batet

Puc explicar una història que no em pertany? De què puc parlar i què em puc estalviar? Aquestes 
són algunes de les preguntes que es fan els sis narradors d’aquesta història, que ens parla d’un 
passat que potser no ho és tant, d’unes illes que tot i ser properes semblen les més llunyanes del 
món, d’uns arbres exòtics que floreixen inexpli-
cablement durant les nits blanques en un únic 
poble de l’illa d’Skogen, del ferri que els seus 
habitants agafen els diumenges d’estiu per 
passar el dia al continent, de com sovint gosem 
opinar sobre el que desconeixem... 

Més llibres, 19
336 pàg.
14 x 22,2 cm
Rústica
18,95 e / 18,22 e
Distribució: 25 maig   
978-84-17353-11-7

El primer amor
Ivan Turguénev. Traducció: Miquel Cabal Guarro

Esclat i dissort del primer amor.
Una nit, recordant els vells temps amb dos amics, l’ancià Vladímir 
Petrovich rememora el seu primer amor. Passava l’estiu a la finca 
dels pares, amb setze anys, quan va enamo-
rar-se desaforadament de la jove Zinaida, de 
vint-i-un. No és l’únic, ja que els encants de 
la noia atreuen un eixam de pretendents i la 
seva passió no corresposta aviat es transfor-
marà en turment, tot i que desconeix qui és el 
seu rival principal.

El Far, 40 
128 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e (aprox.)
Distribució: 29 maig   
978-84-17214-73-9

Els Nostres Autors, 85          
320 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 8 maig   
978-84-9026-073-9   

Pedagogia per a indígenes
Bernat Joan i Marí 

Els microcontes s’inspiren, com en els contes de Pere Calders, 
en algun fet real que Bernat Joan “tuneja” per convertir-lo en 
literatura.L’autor reivindica el plaer crític obtingut a través de 
la creació literària, i espera compartir-lo amb el públic lector.

Voliac, 52          
196 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 1 maig   
978-84-949779-0-9   

«Per mi

Turguénev és el 

més gran escriptor 

de tots el
s temps.»

Ernest Hemingway
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Premi Goncourt a la Millor Primera Novel·la 2018

La confessió
Jordi Portals

Tinc més de seixanta anys i sóc verge. Aquesta frase tan 
inversemblant és el punt de partida de La confessió, una 
novel·la on un capellà descobrirà el desig sexual després 
de més de trenta-dos anys de celibat en rebre una dona 
que el visita per confessar-se sobre una relació adúltera 
que manté.
Una obra que reflexiona sobre la moral sexual, l’ètica i la 
llibertat individual. 

Mirall, espatlla, intermitent
Dorthe Nors. Traducció: Meritxell Salvany 

La Sonja té més de quaranta anys, viu sola a Copenha-
guen i és traductora de novel·la negra. Ja fa temps que 
pensa que la seva vida necessita un canvi. Però per on 
pot començar? Ho té clar, aprendrà a conduir! Pot ser 
tan difícil?
Una història captivadora sobre el viatge d’una dona a la 
recerca d’ella mateixa quan no hi ha ningú a qui dema-
nar indicacions. 

Germà gran
Mahir Guven. Traducció: Albert Pejó

El germà gran és conductor de VTC. Tancat onze ho-
res al dia a la seua “cabina”, permanentment connectat 
a la ràdio, reflexiona sobre la seua vida i sobre el món 
que s’estén a l’altre costat del parabrisa. El germà me-
nut ha viatjat a Síria mogut per l’idealisme. Enrolat com 
a infermer en una organització humanitària musulmana, 
fa mesos que no dóna senyals de vida. Aquest silenci 
angoixa el pare i el germà, que continuen fent-se una 
pregunta sense resposta: per què se n’ha anat? Una nit, 
sona al timbre de la porta. El germà menut ha tornat.

200 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica
16,90 e / 16,25 e
Distribució: 22 maig
978-84-949049-4-3

L’Eclèctica, 301 
296 pàg.
15,5 x 23,2 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 8 maig   
978-84-9026-258-0

Premi de Literatura Eròtica de la Vall d’Albaida

L’Eclèctica, 296 
136 pàg.
15,5 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 9 maig   
978-84-9026-062-3

Traduïda a

15 idiomes
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Play
Paco Romeu 

Diana és DJ i recorre el món punxant als clubs més reconeguts amb el 
seu germanastre Noel, un drogoaddicte al límit de l’abisme, com a única 
companyia. Fa mesos que no paren a casa, però cap dels dos té ganes de 
tornar-hi, perquè això suposaria reprendre la relació tòxica que hi tenen 
amb la seua mare.

Bromera Teatre, 72
64 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 29 maig
978-84-9026-986-2

Premi Eduard Escalante de Teatre

La taverna del Negre
Jesús Moncho

Per ordres del seu amo, Andreu Faraig és enviat a les Amèriques 
per esdevindré delegat permanent de la casa Galiana a L’Havana. 
A València deixa la mare i la germana, a més de la seva estimada, 
Elionor Galiana. Tanmateix,aviat descobrirà que la càrrega de la 
Santa Marta, la goleta en què s’embarca i que ha jurat vigilar, no 
està formada només per teixits, inclou un nombros grup d’homes 
provinents d’Àfrica, preparats per a ser venuts com esclaus.

Els hereus de la derrota
Josep Franco

Andreu Artal aconsegueix esdevenir un metge de reconeguda 
vàlua gràcies a l’ajuda de Mossén Sebastià, qui el pren sota la 
seua protecció mentre vagava de menut pels carrers de València 
convertit en un lladre. Malgrat aquest èxit professional i perso-
nal, la seua vida sempre estarà marcada per la fugida.

Jo soc Milton
Jesús Cortés

Milton pren la paraula i dona veu a un llibre perdut, potser con-
demnat a desaparéixer com tants altres volums publicats al llarg 
de la història. Però abans de fer-ho, abans d’esvair-se, Milton ens 
explicarà els seus records des que el van imprimir i va començar 
a circular per biblioteques i llibreries, passant de mà en mà i de 
lector en lector. 

L’Eclèctica, 299 
248 pàg.
15,5 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 8 maig   
978-84-9026-989-3

L’Eclèctica, 297 
112 pàg.
15,5 x 23,2 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 8 maig   
978-84-9026-985-5

L’Eclèctica, 298 
176 pàg.
15,5 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 8 maig   
978-84-9026-995-4

Premi Antoni Bru de Narrativa

Premi Isabel de Villena de Narrativa
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EXPOSITOR
1118201910000

Les molècules de la vida
David González Jara

En aquest llibre, les molècules són les grans protagonistes. 
A través de les seues pàgines coneixerem l’estructura dels 
elements bàsics sobre els quals es construeix i es desen-
volupa la vida, les propietats que els caracteritzen i dife-
rencien, i les funcions que exerceixen en els organismes. 
Així, mitjançant les molècules que constitueixen els éssers 
vius -les molècules de la vida-, serem capaços d’inferir les 
característiques que defineixen la vida en aquest planeta.

Qui va matar el meu pare
Édouard Louis. Traducció: Rubén Luzón

Una obra valenta i remarcable, que reconstrueix una rela-
ció paternofilial i que apunta cap als governs i els polítics 
que fan cas omís dels pobres, dels que no tenen feina i 
dels malalts de llarga durada, i que els priven de les coses 
més necessàries, tot ofegant les veus d’aquells que estan 
lluitant per poder parlar i denunciar.
Es tracta d’un text breu, punyent i radical, que pren alter-
nativament la forma d’un pamflet, d’una reflexió, d’un as-
saig, d’unes memòries i d’una anàlisi sociològica i sempre 
amb una qualitat literària i expressiva més que notable.

Salvar vides a
la Mediterrània.
Un pamflet íntim
contra el racisme
Sandro Veronesi. Traducció: Enric Salom

Un crit, un testimoni i la raó per a una lluita que va en-
gegar sol però que ha continuat amb la col·laboració de 
moltes altres persones.
Veronesi ens explica la història de l’odissea del vaixell 
Aquarius i analitza els problemes de la recepció dels immi-
grants a la Unió Europea i la incapacitat dels governs per 
donar resposta a un crit d’ajuda.

No Ficció, 1
88 pàg.
11 x 18 cm
Rústica
10,90 e / 10,48 e 

Distribució: 29 maig
978-84-17353-13-1

No Ficció, 2
88 pàg.
11 x 18 cm
Rústica
8,90 e / 8,56 e 

Distribució: 29 maig
978-84-17353-14-8

Sense Fronteres, 43
256 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
20,50 e / 19,71 e
Distribució: 22 maig
978-84-9026-991-6

Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General

NOVA
COL·LECCIÓ
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Anna Gorchs Font i Roser Reixach Brià

Publicat en dos volums, aquest és un estudi 
acurat i rigorós sobre el període de la guerra i la 
postguerra a Prats de Lluçanès, contextualitzat 
amb la situació general que hi havia a Catalunya. 

Calendari de llegendes, costums
i festes tradicionals catalanes.
De juliol a desembre  
Aureli Capmany. Pròleg: Ma Aurèlia Capmany

Aureli Capmany es va interessar sempre per la cultura po-
pular. En el Calendari de llegendes, costums i festes tra-
dicionals catalanes ofereix als lectors una passejada per la 
Catalunya més festiva, especialment per Barcelona.

Inclou 15 mapes amb localitzacions de la 
tradició festiva a la ciutat de Barcelona

296 pàg.
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució:
8 maig
978-84-949281-3-0

Antifranquisme oblidat. De la dissidència cristiana al comunisme 
Ivan Bordetas Jiménez i Anna Sánchez Sorribes 

Aquesta obra aborda la història d’un procés de radicalit-
zació política que parteix del cristianisme conservador per 
derivar cap a l’esquerra revolucionària. 
El llibre presenta la història d’un moviment de moviments, 
que passa per múltiples sigles, des de Cristians Catalans du-
rant el primer franquisme fins al Partit Comunista Proletari.

Nosaltres, els catalans. Del catalanisme catòlic al pujolisme
Mariona Lladonosa Latorre

Tres aproximacions en l’estudi de les identitats nacionals: 
- La idea que la nació esdevé real quan es pot imaginar.
- La nació és una realitat palpable en el llenguatge.
- El replantejament del concepte d’identitat.

La catedral de Sant Pere de Vic
Marta Crispí, Sergio Fuentes i Judith Urbano (eds.)

Conjunt d’articles d’especialistes sobre el ric patrimoni històric, 
artístic i religiós de la catedral de Sant Pere de Vic. Il·lustrat 
amb fotografies actuals d’elements arquitectònics i d’obres 
com el retaule major i la decoració de Josep Maria Sert.

Història de Catalunya
Jaume Sobrequés i Callicó

El millor llibre per conèixer d’una manera ràpi-
da la història de Catalunya des dels temps més 
remots fins avui. Es tracta d’una visió rigorosa i ame-
na dirigida a tots els públics, que el lector podrà llegir amb 
facilitat i en poca estona.

Base Històrica, 29
272 pàg.
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: maig   
978-84-17759-21-6

Vol 1: Biblioteca Abat Oliba, 307. 348 pàg.
Vol 2: Biblioteca Abat Oliba, 309. 448 pàg.
UNITAT: 14,7 x 20 cm. Rústica
25,00 e / 24,04 e. Distribució: 8 maig  
Vol 1:          Vol 2:
978-84-9191-039-8        978-84-9191-055-8

Base Històrica, 154
368 pàg.
21,9 x 21 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 29 maig   
978-84-17759-23-0

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 233
292 pàg.
13,5 x 19,5 cm. Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 8 maig   
978-84-9191-058-9

Vària, 366
392 pàg.
21 x 28 cm
Tapa dura
42,00 e / 40,38 e
Distribució: 8 maig   
978-84-9191-059-6

Guerra i repressió a
Prats de Lluçanès, vol. 1 i 2

11a EDICIÓ

Més de

20.000

exemplars

venuts
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101 flors de camp, de marges i vores
de Catalunya que cal conèixer
Toni Llobet i Llorenç Sàez

En aquesta guia es recull una tria molt representativa de les flors silvestres 
més vistoses i freqüents que es poden trobar tot passejant pel camp o per 
camins de foravila: enmig dels conreus, a prats i erms, vora carreteres i co-
rriols i als marges dels sembrats. Amb informació detallada sobre quan i on 
es poden localitzar.

La Catalunya
efímera  
Assum Guardiola
Pròleg: Tomàs Molina

La geografia catalana ofereix una gran riquesa i 
diversitat de paisatges i hi ha encara, malgrat la 
urbanització creixent, molts espais d’una belle-
sa natural sorprenent, difícil de creure. A més, 
en determinats moments de l’any, en algun 
d’aquests paisatges, hi passen coses excepcio-
nals, ben dignes d’una visita.

Guia de plantes medicinals dels
Països Catalans  
Maria Manonelles, Núria Duran i Ramon Pascual

En aquest llibre hi apareixen descrites i localitzades 64 plantes 
medicinals autòctones, que s’han escollit per ser molt corrents a 
casa nostra i per estar acceptades com a plantes medicinals utilit-
zables, segons l’OMS i l’ESCOP, entre d’altres. Cadascuna de les 
espècies inclou els apartats referents als principis actius, l’activitat 
farmacològica, la posologia i les precaucions que cal tenir en 
compte abans de prendre-les, i s’explica la seva utilitat en relació 
a l’alleugeriment de certes malalties lleus. Es facilita la informació 
botànica necessària per identificar les plantes medicinals en cada 
cas, un pretext per acostar les persones al nostre món natural. 

Guies de Camp, 5
192 pàg. (aprox.)
15,3 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 29 maig
978-84-9034-838-3

La Talaia, 13
240 pàg. (aprox.)
20 x 20 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució:
22 maig
978-84-949281-4-7

Miniguia de camp
16 pàg. 12,5 x 20 cm
Desplegable plastificat
5,00 e / 4,81 e
Distribució: 8 maig
978-84-9034-841-3

20 excursions a peu pel voltant del Camp 
de Tarragona. En transport públic
Montserrat Puig Martí

L’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat 
i el Tarragonès són els escenaris que podreu trepitjar en aquesta guia. 
Des de l’Arboç fins a l’Hospitalet de l’Infant i del Mediterrani a la Serra 
del Tallat, totes les rutes apareixen interconnectades a través del trans-
port públic existent. Així, resseguint la xarxa de rodalies i les línies dels 
autobusos que discorren per les sis comarques, sorgeixen els vint reco-
rreguts del llibre, tots ells lineals, que us permetran visitar pobles, rius, 
ermites, serres, castells, torrents, conreus de secà, vinyes... i també el mar. 

Azimut, 158
192 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 22 maig
978-84-9034-839-0
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La tècnica de dansa Nikolais/Louis
Una filosofia i un mètode de la dansa moderna
Alwin Nikolais i Murray Louis. Traducció: Clàudia Brufau Bonet

La tècnica de Nikolais/Louis és una tècnica compositi-
va. Té implicació amb la totalitat de la persona —física, 
mental i espiritual—, que és qui ha de dir quina part té 
més facilitat d’aprendre o quina té més importància. Els 
últims cinquanta anys, aquesta tècnica han esdevingut 
una part de l’estàndard d’ensenyar dansa arreu del món.

Enric Prat de La Riba (1870-1917) 
Home de pensament, d’acció i de govern
Edició a cura de Joaquim Colominas Ferran

Enric Prat de la Riba va ser el primer president de la Cata-
lunya contemporània. Quin va ser el seu projecte polític? 
Quines aportacions va fer al catalanisme polític? Per què 
es diu que va ser un dels pares d’aquest moviment? En 
què es basava la modernitat de l’instrument que va crear? 

Josep Puig i Cadafalch i la Mancomunitat de Catalunya 
Edició a cura de Joaquim Colominas Ferran

Figura polièdrica, arquitecte i urbanista, arqueòleg i 
historiador de l’art, intel·lectual i polític, va ser un dels 
fundadors de la Lliga Regionalista i un dels principals 
col·laboradors d’Enric Prat de la Riba quan aquest era al 
capdavant de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1917). 

Front d’Aragó: 123 Brigada Mixta. Memòries d’un mestre
Florenci Ollé i Riba 

Florenci Ollé va ser cridat al front conjuntament amb la lleva 
del 1931. Gràcies al fet de ser mestre, és destinat a aques-
ta feina i a altres tasques relacionades com, per exemple, 
fer les fitxes dels ferits. Amb gran sensibilitat, capacitat 
d’observació i una narrativa de personalitat, engega unes 
memòries bèl·liques que esdevenen una visió molt sig-
nificativa de la vida quotidiana a primera línia de front. 

Havaneres a peu de muralla
Habana Vieja. Un any d’havaneres a Ràdio Montblanc
Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef

Aquest llibre vol contribuir a la difusió de tot allò re-
lacionat amb l’havanera, tal i com en el seu dia ho va 
fer el programa de ràdio Montblanc Havaneres a peu 
de muralla. Més concretament, fa una recopilació dels 
guions radiofònics i una relació de totes les havaneres i 
els intèrprets que van sortir per antena. 

Memòria del
Segle XX, 29
320 pàg. (aprox.)
13,3 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,50 e / 17,79 e
Distribució: 8 maig
978-84-9034-833-8

Empremtes d’història
148 pàg.
17 x 24 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 22 maig   
978-84-9803-872-9

El Tinter, 154
144 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 8 maig
978-84-9034-837-6

Empremtes d’història
116 pàg.
17 x 24 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 22 maig   
978-84-9803-866-8

384 pàg.
21 x 29,7 cm
Rústica

Distribució: 22 maig
978-84-9803-838-5
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Tot el que heu de saber sobre Internet 
abans que els vostres fills
Francesc Grau Güell

Superviseu de manera periòdica els contactes i les conver-
ses dels vostres fills al mòbil? Parleu amb ells sobre què els 
agrada mirar a la tauleta? Heu pactat uns límits d’ús d’Internet 
−d’horaris, d’accés a llocs web o apps−?
Sigui quina sigui la resposta, segurament penseu que ho po-
deu fer millor. Aquest llibre està escrit per un pare que vol 
compartir amb altres pares i mares l’experiència d’educar en 
un món digital. A partir de 25 idees clau, els lectors hi trobaran 
informacions i consells útils que els ajudaran a fer-ho millor.

Antropocè: la fi d’un món
Daniel Closa 

Un dels científics catalans que més treballen per la divul-
gació científica ens posa en alerta sobre l’impacte de-
vastador de l’ésser humà sobre la Terra. 
La petjada que l’activitat humana ha generat en el medi 
ambient és tan negativa que alguns científics asseguren 
que hem entrat dins d’una nova era geològica: l’Antropocè. 

Hi ha qui la situa amb l’inici de la revolució industrial, hi ha 
qui ho fa amb la detonació de la 

primera bomba nuclear, l’any 1952. En tot cas, fa 
referència a la intervenció directa de l’home en 
les condicions del planeta.
Un model productiu basat en l’extracció i el con-
sum desenfrenat de recursos naturals i una pobla-
ció mundial cada vegada més nombrosa sobre-
passen la capacitat de la Terra de regenerar-se 
i de mantenir els seus fràgils equilibris naturals. 
Serem capaços com a espècie d’estar a l’alçada 
d’un repte global d’aquesta magnitud?

Història submergida
Tretze jaciments arqueològics sota l’aigua
Geòrgia Costa i Gemma Sebares

El fons marí, esquitxat de vaixells enfonsats però inaccessi-
ble, ha excitat la imaginació humana al llarg dels segles. No és 
d’estranyar, doncs, que les llegendes sobre fabulosos tresors 
submergits —reals o imaginats— siguin habituals en totes les 
costes del món. 
Les autores repassen els grans descobriments subaquàtics: 
des de la Draga, l’extraordinari poblat neolític al llac de Ban-
yoles, fins al Ciudad de Barcelona, enfonsat davant de Malgrat 
per un submarí durant la Guerra Civil, passant per barques de 
pesca, galions o vaixells de mercaderies.

En família
96 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 15 maig
978-84-9766-661-9

Inspira, 74
160 pàg. (aprox.)
13 x 20 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 29 maig
978-84-17214-72-2

Inspira, 73
192 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 20 maig
978-84-17214-71-5

Antropocè i

col·lapsologia són

dos conceptes clau

de l’actualitat

mediambiental

La fascinació

dels treso
rs

submergits
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Un recorregut en el temps
Relat d’una família de Mataró
Guifré Tarragó i Mir

Una família: els Tarragó i Mir. Un lloc: Mataró, i més concreta-
ment, Can Fàbregas, l’antiga fàbrica tèxtil que es reconvertí en 
paperera, i que durant molt de temps, a la porteria, allotjà aques-
ta família. Un retrat, curosament documentat, de tres genera-
cions d’aquesta nissaga mataronina.

Maria Dolors Orriols, viure i escriure
Montserrat Bacardí 

Maria Dolors Orriols (Vic, 1914 – Barcelona, 2008) pertany a la 
primera generació de novel·listes de la postguerra, la que va ha-
ver de lluitar a contratemps per escriure i per publicar. Algunes 
de les seves obres, com Petjades sota l’aigua (1984) i El riu i els 
inconscients (1990), van sortir a llum amb un retard de trenta o 
quaranta anys.

Inventari de llibres i opuscles impresos
a Osona (1741-2000)
Modest Reixach i Pla 

Amb més de 6.600 referències de publicacions impreses a Oso-
na, des de l’any 1741 –quan l’obrador de Pere Morera estampa 
els primers llibres a Vic– fins l’any 2000, aquest inventari té un 
valor únic per als bibliòfils i per a tota persona interessada a re-
cuperar la nostra tradició cultural.

L’aigua a la serra de Sobremunt
Antoni Cirera i Assumpta Vila 

Aquesta obra descriu els punts d’aigua que es troben, en forma 
de fonts, pous, galeries o bassots, a la serra de Sobremunt, entre 
els municipis de Sant Hipòlit de Voltregà, les Masies de Voltregà, 
Santa Cecília de Voltregà i Sobremunt. L’obra es completa amb 
quatre rutes de recorregut circular que permeten visitar els dife-
rents punts d’aigua.

Memòria popular, 22
232 pàg. 16 x 24 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e (aprox.)
Distribució: 2 maig
978-84-949906-0-1

Capsa de Pandora
224 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 15 maig
978-84-9766-662-6

496 pàg. 16,5 x 24 cm
Rústica amb solapes
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 15 maig
978-84-9766-657-2

120 pàg. 13,5 x 21 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 8 maig
978-84-9766-660-2

Obra guanyadora del Premi Romà Planas i Miró
de Memòries Populars 2018
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100 jocs per fer a casa
amb els teus fills
Montse Assens Borda i Pinyeres Assens Borda

En aquest llibre s’hi reuneixen 100 jocs per fer amb els fills que es poden dur 
a terme sense sortir de casa, i que desperten la imaginació i l’enginy des del 
primer moment, i també l’esperit aventurer i lliure. Són activitats participatives 
que suposen un punt de trobada entre pares i fills, 
amb predomini dels objectius col·lectius i de la 
convivència per sobre de les metes individuals.
La tria opta per la recuperació del joc tradicio-
nal, pel joc en equip, per la companyonia i per 
la sostenibilitat de jocs confeccionats amb pocs 
materials, que no suposen una despesa material.

Adolescents i lectura:
el binomi fantàstic
O com acostar, treballar i promocionar la lectura
entre els joves
Joan Portell Rifà i Gisela Ruiz Chacón

Aquest llibre ofereix algunes idees i solucions de com 
acostar la lectura als joves. Hi trobareu una descripció de 
què són i com es comporten els adolescents, una breu 
història d’aquesta etapa, orientacions per a esdevenir un 
bon mediador de la lectura i, també, com treballar la lec-
tura a l’institut i a la biblioteca, així com una recomanació 
de títols.

Filosofia a l’escola
Matthew Lipman, Anna Margaret Sharp i Frederick S.Oscawyan

Si l’objectiu de l’educació és capacitar les persones perquè siguin raonables, perquè 
puguin arribar a ser crítiques, reflexives i lliures de prejudicis, hem d’ensenyar a pensar 
des de les primeres edats.
Així ho va fer Matthew Lipman, pioner en introduir la fi-
losofia a l’escola. Ell va saber detectar la necessitat i el 
desig dels infants, des de ben petits, per discutir les co-
ses per si mateixos, per escoltar els altres i per aprendre 
d’aquest procés.

El Projecte Filosofia 3/18, que va crear Lipman, és co-
negut a tot Catalunya i hi ha centenars d’escoles que 
l’utilitzen.

De 100 en 100, 54
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,20 e / 13,65 e
Distribució: 15 maig
978-84-9034-842-0

Créixer, 8
144 pàg.
15 x 21 cm
Rústica
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 8 maig
978-84-9191-060-2

Didàctiques
320 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
24,50 e / 23,56 e
Distribució: 15 maig
978-84-9766-663-3
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L’Almadrava de l’Hospitalet de l’Infant:
paradigma de les
almadraves catalanes
en època moderna
Judit Vidal

Primer estudi històric sobre la pesca de la tonyina relacionada 
amb la platja de l’Almadrava del Coll de Balaguer (Hospitalet de 
l’Infant).

Cabra del Camp
Anatomia d’un poble (1429 – 1917)
Rafael Piñero

Una obra de referència sobre Cabra i la comarca de l’Alt 
Camp. Cinc segles d’història. En aquest llibre, Rafael Piñero 
detalla com es vivia a Cabra del Camp fins fa cent anys.

Diccionari de la llengua catalana
Santiago Albertí

El propòsit d’aquesta obra és oferir un dic-
cionari de la llengua catalana assequible a 
tots els públics i capaç de resoldre satis-
factòriament, en la immensa majoria dels 
casos, les consultes que li seran fetes.

Transmissions.
Estudis sobre la transmissió lingüística
Mònica Barrieras i Carla Ferrerós (ed.)

Aquest llibre recull diversos estudis sobre experiències en 
l’àmbit de la transmissió lingüística entre generacions, en dife-
rents llengües del món, un element crucial pel que fa a la vitali-
tat de les llengües. 

Diccionaris
469 pàg. 20 x 13,5 cm
Rústica amb solapes
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 6 maig   
978-84-7246-170-3

Documents
248 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 8 maig
978-84-9766-656-5

Fora de col·lecció
304 pàg. (aprox.)
20 x 24 cm
Rústica amb solapes
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 2 maig   
978-84-949784-9-4

Les Nostres Arrels, 14
160 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
12,50 e / 12,02 e (aprox.)
Distribució: 29 maig   
978-84-9034-843-7

Adaptat

a la nova

normativa

IEC
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Frescor vegana
Gelats, sorbets, glaçons i begudes
refrescants sense greixos animals
ni sucre afegit
Josefina Llargués

En aquest volum tro-
baràs un recull de pe-
tits plaers vegans fets 
a casa, refrescants, 
saludables i de ràpida i 
senzilla elaboració, ideals 
per preparar unes delicioses postres, 
un berenar d’estiu o un refrigeri per 
a petits i grans en un tres i no res. 
Amb ingredients 100% vegetals, na-
turals, i de fàcil digestió i assimilació.

Matarraña insólito
Lugares mágicos en una comarca al filo del tiempo
Jesús Ávila Granados

Situado al noreste de la provincia de 
Teruel y lindante con Tarragona y 

Castellón, el Matarraña consti-
tuye uno de los territorios más 
mágicos de la geografía espa-
ñola. Gracias a su situación y a 

su clima privilegiado, esta co-
marca fue habitada desde tiem-

pos prehistóricos.

Maresme dibuixat
Montserrat Sanchiz Bosch 

Urban Sketchers (USk) és una comuni-
tat global de dibuixants que fomenta 
la pràctica del dibuix in situ sempre 
per mitjà l’observació directa. Aquest 
primer llibre és un recull de dibuixos 
fets per l’Urban Sketcher maresmen-
ca Montse Sanchiz al llarg de quatre 
anys (2015-2018) per diferents indrets 
del tram sud del Maresme.

Milfulls, 28
176 pàg. (aprox.)
17 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e
Distribució: 22 maig
978-84-949906-7-0

232 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 8 maig
978-84-948987-2-3

Brots, 2
96 pàg.
21 x 16 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 15 maig
978-84-949779-2-3

Les

temptacions

de l’estiu més

saludables

Una guía

insólita de una

de las comarcas

más mágicas
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La sang del príncep
Silvestre Vilaplana

A les portes de la mort, amb una espasa a la mà i prepa-
rat per a l’últim combat, Cèsar Borja evoca els principals 
moments de la seva vida. Fill de Roderic de Borja (el papa 
Alexandre VI) i germà de Lucrècia i Joan, la seva fou la bio-
grafia d’una de les grans personalitats religioses, militars i 
polítiques de l’Europa del seu temps.

Doc Doggie.
Unitat de Medicina Estrambòtica
Vicent Dasí. Il·lustració: Paco Roca

En la que serà recordada per molt de temps com «la 
Nit de la Tempesta del Segle», per la consulta de Doc 
Doggie passen una sèrie de pacients amb una patologia 
inclassificable: estan transformant-se en monstres del 
cine clàssic de terror.

Hores salvatges
Jordi Sierra i Fabra

Aureli està preparant la selectivitat reclòs a casa. Mentre 
intenta concentrar-se en l’estudi, uns individus d’aparença 
patibulària pentinen la urbanització. Truquen a la porta i 
l’informen que busquen una boja fugada. En tancar-se de 
nou, Aureli descobreix que no està sol a casa.

Iridium
Francisco Castro

La vida d’Iris canviarà tràgicament en sobreviure a un ac-
cident. Després de set mesos en coma, despertarà amb 
dany cerebral adquirit (DCA). Així doncs, amb 18 anys 
haurà de tornar a aprendre a parlar i a controlar cada mo-
viment del seu cos per a ser independent.

Esguard, 26 
264 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 15 maig   
978-84-9026-994-7

Esfera, 49 
184 pàg.
15 x 23,2 cm. Rústica
11,95 e / 11,49 e
Distribució: 15 maig   
978-84-9026-485-0

La moto, 29 
160 pàg. 13 x 19,5 cm. Rústica
9,95 e / 9,57 e  - Distribució: 29 maig  
CAT:          CAS:
978-84-17588-23-6       978-84-9142-287-7

Una caca de pessebre
Xavier Gonzàlez-Costa

La protagonista insolent i descarada d’aquesta història deci-
deix muntar el pessebre perquè s’acosta Nadal però, en obrir 
la caixa on el guarda, troba una sorpresa ben desagradable!

Micalet Teatre, 52 
112 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
9,50 e / 9,13 e
Distribució: 6 maig   
978-84-9026-484-3

Aquell estiu del 99
Francesc Miquel

Amors, desamors, la descoberta sexual, noves amistats, festes 
majors, concerts, aventures... L’estiu és un temps propici per 
viure la vida al límit, sobretot si tens 18 anys.

Narrativa, 16 
172 pàg.
15,5 x 23,3 cm. Rústica
15,30 e / 14,71 e
Distribució: 29 maig   
978-84-16342-28-0

La moto, 30 
80 pàg. 13 x 19,5 cm. Rústica
9,50 e / 9,13 e  - Distribució: 6 maig  
CAT:          CAS:
978-84-17588-27-4       978-84-9142-303-4

XXIII Premi Fundació Bancaixa
de Narrativa Juvenil

Premi de Teatre Infantil “Xaro Vidal”
Ciutat de Carcaixent 2018
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Ona i Roc i els tigres de Sumatra
Muriel Villanueva. Il·lustració: Julia Cejas

Ona i Roc són uns bessons d’allò més valents. Tant, que els 
envien a Indonèsia, on sa tia Elisenda treballa de fotògra-
fa. Allà, coneixeran un mestre ben peculiar, Andreu. Amb 
ell, i amagats d’Elisenda, els bessons viuran una aventura 
extraordinària.

El enigma de las calaveras
Daniel Hernández Chambers. Il·lustración: Òscar Julve

El director Cox recibe la visita de una escritora de misterio 
que le explica una historia muy interesante. Al parecer, la 
leyenda de las calaveras de cristal es cierta, y un excéntrico 
millonario lleva años intentando reunirlas todas en secreto. 

Lazarillo de Tormes
Anónimo. Adaptación: Vicente Muñoz Puelles. Il·lustración: Adriana Santos

Lazarillo de Tormes es un esbozo irónico y despiadado de 
la sociedad del momento, de la que se muestran sus vicios 
y actitudes hipócritas, y cuyo autor continúa siendo hoy 
un misterio. 

Cuaderno de besos
Alfredo Gómez Cerdá. Il·lustración: Sònia Albert

Un día, Paula se entera de una noticia preocupante: un niño 
de Estados Unidos es expulsado del colegio por dar un beso 
en la mejilla a una compañera de clase. ¿Significa esto que 
está mal dar besos en la mejilla a la gente que queremos? 

¡A la mesa! Explora el mundo de la alimentación con el señor Cantalombardi
Pasqual Alapont  (pseudónimo Víctor Raga). Traducción: Josep Alapont. Il·lustración: Montse Español

El señor Cantalombardi vive en el ático de la finca de Martín 
y Helena, en un piso lleno de trastos y aparatos científicos. 
De hecho, sabe tantas cosas que Martín aún no tiene claro 
si en el pasado trabajó de profesor, de espía o de vendedor 
de quesos y chorizos. 

El Micalet Galàctic, 229 
176 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 8 maig   
978-84-9026-992-3

La clase Monster, 5
120 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 8 maig   
978-84-9142-275-4

Calcetín, 155
80 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 22 maig
978-84-9142-285-3

Calcetín, 156
56 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 8 maig
978-84-9142-291-4

El Club de la ciencia, 13
88 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 8 maig  
978-84-9142-305-8

Tombatossals
Josep Pascual Tirado. Il·lustració: Marc Bou

Les aventures de Tombatossals, recopilades per als joves lectors!
Aquest personatge i les seues divertides històries s’han conver-
tit en un referent cabdal de la mitologia castellonenca.

La bicicleta negra, 41
104 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
9,00 e / 8,65 e
Distribució: maig  
978-84-17588-21-2
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Sopa de abuelo
Marios Staz - Albert Asensio

Una adolescente que ha decidido morir bajo el peso 
incongruente de la anorexia es salvada in extremis por 
un abuelo jubilado que la cura con un “simple” plato de sopa.
Una historia tierna que roza el sentido clásico de las fábulas.

72 pàg.
12 x 17 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: maig
978-84-945842-9-9 

Cómo atrapar a un elefante
Vanessa Westgate. Ilustración: Vanessa Westgate 
Traducción: Alvar Zaid

«Si quieres atrapar a un elefante, antes debes averiguar 
dónde viven los elefantes…», así empieza este cuento sobre 
un niño y su búsqueda de un elefante como mascota. Pero 
tal vez atrapar a un elefante no es tan fácil como parece.

Al sur
Sofia Venzel

Le contaba el farero a su hijo: “En el Sur todo es al revés, el vera-
no no se acaba y la gente anda con los brazos”. 
Un día el niño alza el vuelo y emprende el viaje hacia el Sur. El 
trayecto es largo, pasa frío, el equipaje pesa, el niño se pierde, 
no sabe dónde está, hasta que un día, por fin, llega al Sur, justo al 
lugar de donde había partido, donde está su querido faro.
 

Mi amigo futbolista
Edward van de Vendel. Ilustración: Alain Verster 
Traducción: Micaela van Muylem. 

El día de su cumpleaños, Mateo recibe dos regalos mara-
villosos: una pelota y un cerdito. El cerdito se llama Barto, 
que de fútbol sabe poco, pero no importa: cuando Ma-
teo sale a buscar con quién jugar un partido, siempre lo 
acompaña. Porque eso es lo que haces cuando eres un 
cerdito futbolista. 

Madre Sirena
Teresa Cárdenas Angulo. Ilustración: Vanina Starkoff

El primer barco cargado de esclavos parte de África hacia Cuba. Des-
pojados de libertad, familia y su tierra natal, hombres, mujeres y niños 
sufren la terrible travesía del océano desconocido.
Sin embargo, no están solos en su desdicha. Madre Sirena, la diosa yo-
ruba de los peces y las aguas salobres, toma la forma de una sirena de 
piel añil y surca las olas para acompañar al barco del dolor y la muerte.
Madre Sirena no trata solo de la mera supervivencia de los africanos 
arrancados de su hogar, sino también de la transmisión oral de su cultura.

Trampantojo
40 pàg.
25 x 26 cm. Cartoné
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 22 maig
978-84-16817-51-1 

Trampantojo
32 pàg.
21 x 28 cm. Cartoné
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 8 maig
978-84-16817-45-0 

Trampantojo
40 pàg.
20 x 20 cm. Cartoné
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 8 maig
978-84-16817-52-8 

Trampantojo
32 pàg.
17 x 31 cm. Cartoné
14,96 e / 14,38 e
Distribució: 22 maig
978-84-16817-53-5 

3ª EDICIÓN

Esta bella

narrativa,

¡Ahora en

TAPA DURA!



L’abraçada
Eoin McLaughlin. Il·lustració: Polly Dunbar

L’Eriçó està trist. Tan trist com pot sentir-se un eriçó. Tan trist, 
que només hi ha una cosa que pot animar-lo: una abraçada. 
Però cap animal vol abraçar-lo.
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La gran enciclopèdia de la natura
Vincent Albouy. Il·lustració: Anne Baudier

Les magnífiques il·lustracions d’aquest àlbum t’ajudaran a descobrir la natura en tota la seva 
bellesa i diversitat. A més, van acompanyades de fitxes identificatives i d’anècdotes diverti-
des que reuneixen la informació essencial de cada espècie.
Arbres, flors, conreus, mamífers, aus, insectes i papallones: les plantes i els animals ja no 
tindran cap secret per a joves i grans!

La Blancaneu
Jacob i Wilhelm Grimm. Il·lustració: Quentin Gréban

La Blancaneus és una jove princesa amb la pell blanca com la neu, els llavis rojos com la sang i 
els cabells negres com les ales d’un corb. És tan bonica, que es converteix en la jove més guapa 
del regne. Per això, la seva cruel i envejosa madrastra decideix matar-la.

Ha arribat l’estiu!
Montse Santamaría 

L’estiu ha arribat al bosc i fa tanta calor que el petit llop decideix passar el dia reposant a 
l’ombra. Mentre descansa a l’hamaca, veu passar tot els seus amics, molt enfeinats. 

Àlbums il·lustrats
32 pàg.
22,5 x 27,5 cm. Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 15 maig

CAT: 978-84-17599-25-6 CAS: 978-84-9142-301-0

Àlbums il·lustrats
48 pàg. 24 x 24 cm. Tapa dura 15,95 e / 15,34 e
Distribució: 15 maig
CAT: 978-84-17599-26-3 CAS: 978-84-9142-304-1

La biblioteca dels ratolins
40 pàg.
24 x 32 cm. Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 22 maig

CAT: 978-84-17599-17-1 CAS: 978-84-9142-292-1

Les quatre estacions, 4
24 pàg.
20 x 21 cm. Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 8 maig

CAT: 978-84-16844-91-3 CAS: 978-84-9142-219-8
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UNITAT: Les meves primeres paraules en anglès - 22 pàg. - 16 x 16 cm - Tapa dura - 6,50 e / 6,25 e (aprox.) - Distribució: 15 maig

Farm animals
978-84-9034-821-5

Wild animals
978-84-9034-822-2

Sea animals
978-84-9034-823-9

Forest animals
978-84-9034-824-6

Les meves primeres paraules en anglès
Anna Láng

Aquesta sèrie de llibres petits en cartoné estan dirigits als nostres primers lectors 
(de 0 a 3 anys), per introduir-los la llengua anglesa de la manera més divertida: a 
través del món dels animals. El regne animal s’utilitza, doncs, per introduir les pri-
meres paraules en anglès, amb il·lustracions simpàtiques i acolorides d’Anna Láng.

Per a

primers

lectors


