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«Algunes de les fonts de la poesia són la sorpresa, la celebració i l’angoixa: els 

descobriments científics poden sorprendre, angoixar o invitar a celebrar aspectes 

inèdits del món, i són, doncs, fonts ben legítimes d’inspiració poètica.»
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Les escriptures de l’Univers
David Jou

El nou poemari de David Jou, físic i poeta, és una antologia 
bilingüe català-anglès de poemes sobre temes científics 
en què l’autor busca fer de la ciència un aspecte particular 
—intens, bell i fructífer— del diàleg entre el món i la vida.

Petit Diccionari de la Felicitat
Esteve Mach

La felicitat és aquí. Tan a prop, que és dintre nostre, ara 
mateix. Ben oculta, això sí, per problemes, per re-

cords i per sentiments negatius –inconscients els 
més poderosos¬– relatius al treball, als fills, als 
pares, a la religió, a l’autoestima, als defectes, a 
la solitud, a la culpabilitat, a una crisi, etc.

Quàntica
Mónica Bello, José Carlos Mariategui, José Ignacio Latorre, Hans Jörg Rheinberger,
Marcelo Gleiser i Nell Tenhaaf

L’exposició «Quàntica» aporta les claus per 
entendre els principis de la física quàntica i 
ho fa a través del treball creatiu conjunt de 
científics i artistes.

Ciutats de valors, ciutats valuoses. Un assaig d’ètica urbana
Joan M. del Pozo

Una anàlisi i una reflexió sobre la vàlua múltiple que pot apor-
tar a les ciutats el cultiu dels valors eticopolítics que els es-
cauen. L’autor mostra que les ciutats només poden ser valuo-
ses –és a dir, molt apreciades com a ciutats de debò– si creen, 
mantenen i promouen els valors que les justifiquen com a tals.

Terra d’abans
El Mas d’en Bosc, la Serra de la Canya i masies de l’entorn
Enriqueta Vives Farré

Descobreix la Vila-rodona d’abans a través del relat vivencial ple 
de sensibilitat de l’autora.

Poesia, 233
112 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e (aprox.)
Distribució: 5 juny
978-84-120244-5-6

Memòria
146 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 5 juny
978-84-949779-4-7

156 pàg.
17 x 24 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: juny
978-84-9803-883-5

Observatori dels
Valors, 20
158 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 12 juny
978-84-7226-836-4

La Plaça dels Arbres, 2
184 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
16,50 e / 15,87 e
Distribució: 12 juny
978-84-9034-848-2

Tots som el secret d’algú
Elena Solé i Beltran

La història d’un retorn a la terra original, el Delta de l’Ebre, per 
donar forma a un somni: la rehabilitació de l’hotel Gira-sol. És, 
també, una història de reconciliació amb un mateix.

Narrativa, 17
176 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
14,30 e / 13,75 e
Distribució: 8 juny
978-84-16342-29-7

El llibre

respira

senzillesa i

espontaneïtat

Disponible

en versió

anglesa i

castellana



Aquell estiu sufocant
Eduard von Keyserling. Traducció: Clara Formosa

Una novel·la breu en què l’enfant terrible de la litera-
tura alemanya desemmascara la doble moral de l’alta 
societat del 1900.

En Bill, fill d’una família aristocràtica, ha suspès els exà-
mens d’accés a la universitat. Com a càstig, aquest es-
tiu, en comptes de passar les vacances prop del mar 
amb la mare i els germans, s’haurà de quedar estudiant 
a la finca de la família, en companyia del seu pare, amb 
el qual amb prou feines ha tingut mai tracte. A mesura 
que passen els dies, en un ambient de calor sufocant, 
en Bill comença a intuir el caràcter real del pare, que 
dista molt de la imatge que amaga darrere de les con-
vencions socials. 

Viatges amb el Charley
John Steinbeck. Epíleg: Jordi Puntí. Traducció: Marc Donat

L’escriptor i el seu gos fan un viatge en au-
tocaravana a través dels Estats Units dels 
anys seixanta: una pura delícia.

L’any 1960 el reconegut escriptor John Stein-
beck (Salinas, 1902 – Nova York, 1968) s’adona 

que fa molts anys que amb prou feines es belluga d’un 
cercle molt reduït; és per això que decideix recórrer el país 
de costa a costa, en un trajecte de més de 16.000 quilòme-
tres que travessa trenta-quatre estats. Al llarg d’aquesta 
aventura, Steinbeck xerra amb gent de tota mena: ca-
mioners, cambrers, grangers, camperols..., i reflexiona 
sobre les pors i les esperances dels seus compatriotes.

Dos amics
Ivan Turguénev. Traducció: Jaume Creus

Viazovnín, un home  de món que de mica 
en mica ha anat perdent la seva fortuna, 
decideix tornar a la finca familiar, on es 
fa molt amic del seu veí Krupitsin. Tot i 
que tenen poc en comú: mentre que l’un 
és culte i elegant, ros i alt; l’altre és descurat i poc lle-
git, morè i cepat. Els dos amics deixen passar els dies 
mandrosament, fins que Krupitsin aconsella  Viazovnín 
de posar ordre en la seva vida i triar esposa, i s’ofereix 
a presentar-li unes quantes dones que bé es podrien 
merèixer la seva consideració. Però com encertar en la 
tria? I sobretot, que suposarà l’entrada d’un element fe-
mení en la seva amistat, fins aleshores de pedra picada? 

3FICCIÓ Juny 2019

Petits Plaers, 3
136 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 12 juny

CAT: 978-84-120244-4-9

CAS: 978-84-948987-5-4

Petits Plaers, 4
112 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e (aprox.)
Distribució: 12 juny
978-84-120244-3-2

El cercle de Viena, 75
288 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb guardes
21,00 e / 20,19 e (aprox.)
Distribució: 12 juny
978-84-120244-2-5 

Inèdit

en català

El 1962,

Steinbeck va

rebre el 
Nobel

de Literatura
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El final de l’imperi espanyol a Amèrica
La trajectòria liberal del general Sardà
Vicenç Pascual i Rodríguez

Obra inèdita que tracta sobre el darrer període de 
l’imperi espanyol a Amèrica i, principalment, la pèrdua 
colonial de la monarquia espanyola.

La vida marítima a la Mediterrània medieval
Fonts històriques i literàries
Lola Badia, Lluís Cifuentes i Roser Salicrú (eds.)

Edició de les jornades celebrades els dies 16 i 17 de 
juny de 2016 al Museu Marítim de Barcelona. Aquestes 
jornades varen tractar sobre la presència i el signifi-
cat del mar i del fet marítim en el patrimoni textual de 
l’Edat Mitjana.

De qui venim
Anàlisi psicocultural de l’experiència vital de la gent gran de Formentera
Josep Garcia-Borés, Hermínia Gil 

Estudi de recerca sobre la gent, la cultura i el parlar: el 
formenterer; explicada per les persones grans de l’illa, 
des del present i el record.

Viatge al centre de l’ego
Xavier Guillamet

L’autor ens endinsa en una història de treball personal i de 
recerca interior per a arribar a la consciència humana i sa-
ber reaccionar per a transformar la realitat des d’un mateix 
i no pas des del destí de cada persona. 

Cent anys del Sant Jeroni de Caravaggio a Montserrat
Artur Ramon i Clara Beltrán (coords.)

L’any 1915, el P. Bonaventura Ubach va adquirir en una subhasta de mobles i pintures al Palazzo 
Magni, a Roma, un quadre impressionant que representava la figura de sant Jeroni penitent. 
El volia perquè presidís el seu gabinet d’estudis bíblics a Montserrat. Amb motiu del cen-
tenari de l’arribada a Montserrat, l’any 2017, es 
van celebrar les jornades d’estudi «Caravaggio 
a Montserrat» amb la presència de sis experts 
que són la màxima autoritat en la matèria.

Biblioteca
Serra d’Or, 509
168 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 5 juny
978-84-9191-062-6

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 232
400 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
24,00 e / 23,08 e
Distribució: 5 juny
978-84-9191-057-2

Formentera en Estudi, 1
196 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 5 juny
978-84-9191-065-7

El Gra de Blat, 236
136 pàg.
11 x 18 cm
Rústica
12,50 e / 12,02 e
Distribució: 5 juny
978-84-9191-066-4

Vària, 367
160 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 5 juny
978-84-9191-067-1



100 curiositats sobre la taula
periòdica i els elements químics
Santiago Álvarez, Eduard Cremades, Josep Duran,
Xavier Duran, Claudi Mans i Pep Anton Vieta

La taula periòdica, establerta el 1869 pel químic rus Dmitri 
Mendeléiev, és una infografia coneguda per tots els es-

tudiants de secundària i per bona part de la 
població, amb un gran valor per als quí-

mics i per al món científic en general. 
Coincidint amb l’Any Internacional 
de la Taula Periòdica dels Elements 
Químics, aquest llibre explora cent 
qüestions curioses sobre la taula i 

els elements que inclou. 

Anem a veure ocells!
30 espais de Catalunya per observar-los en família
Jordi Longás Mayayo 

La diversitat d’hàbitats i la seva situació estratègica fan de 
Catalunya una destinació de primer ordre per al turisme 
ornitològic. Es tracta d’un patrimoni natural que aquesta 
guia vol fer accessible a tots els amants de la natura. Per això 
s’han seleccionat les 30 zones més destacades, amb un to-
tal de 42 itineraris, ideals per gaudir-ne en família. De forma 
planera, aquesta llibre permet introduir-se en l’observació 
d’aus i el coneixement dels ecosistemes on viuen, tot 
combinat amb la descoberta del ric patrimoni cultural, 
arquitectònic i gastronòmic dels indrets que es visiten. 

El soroll que fa un cargol salvatge 
quan menja
Elisabeth Tova Bailey. Traducció: Ricard Vela

El soroll que fa un cargol salvatge quan menja és un 
assaig bell i honest sobre la malaltia i sobre la recupe-
ració, i sobre com, de vegades, són les petites coses 
les que ens fan adonar-nos del que importa de debò i 
de qui som. Un viatge extraordinari i profun-
dament commovedor de supervivència i 
capacitat de recuperació, que ens de-
mostra com una petita part del món 
natural pot il·luminar la nostra exis-
tència humana.
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Talaia, 1
240 pàg.
16 x 23 cm
Rústica amb solapes
22,50 e / 21,63 e (aprox.)
Distribució: 5 juny
978-84-9034-845-1

De 100 en 100, 55
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 12 juny
978-84-9034-844-4

No Ficció, 3 
184 pàg.
14 x 22,2 cm
Rústica
17,50 e / 16,83 e
Distribució: 5 juny
978-84-17353-15-5

El 2019 és l’Any

Internacional de la 

Taula Periòdica dels 

Elements Químics
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la malaltia i sobre

la recuperació
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Vostè i George Orwell. Sobre l’humanisme orwellià i la condició de l’home corrent
Oriol Quintana Rubio

George Orwell és un dels escriptors més influents del se-
gle XX, i les seves novel·les ja són referents de la litera-
tura universal. Amb tot, no és només un escriptor, sinó 
que a través dels seus escrits ens ha llegat una manera 
d’entendre la vida humana i el món que sens dubte pot 
ser il·luminadora per al segle XXI.

La Caixa de Pensions (1936-1945)
Joan Maria Solà Franquesa

Què va succeir durant la Guerra Civil i la postguerra a 
la Caixa de Pensions i a la Caixa de Barcelona?
Aquesta obra descriu els esforços de la direcció de la Caixa 
i dels seus treballadors per fer front al caos derivat de la 
insurrecció militar del 1936 i la posterior revolució social.

Cristianisme i
Cultura, 93
256 pàg. 12,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
21,00 e / 20,19 e
Distribució: juny
978-84-120244-1-8

Base Històrica, 156
16,00 e / 15,38 e
Distribució: juny
978-84-17759-28-5

Primer Diccionari
Montse Ayats, M. Carme Bernal, Francesc Codina i Assumpta Fargas

Diccionari entenedor i amè, que conté tot el vocabulari que poden necessitar els nens entre els 8 i 
els 14 anys. Està redactat amb un llenguatge precís i presenta un disseny de pàgina de gran clare-
dat. Aquesta edició incorpora els canvis de la nova 
gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans. Conté 

més de 17.000 entrades i més de 25.000 defi-
nicions, acompanyades d’exemples que aju-

den a comprendre el sentit de les paraules 
i en mostren l’ús. També inclou un ampli 
recull de sentits figurats i especialitzats.

Diccionaris
860 pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 12 juny
978-84-9766-665-7

El refugio de los versos
Beatriz Berrocal

Este poemario lleno de ternura aborda de manera original y dul-
ce el drama de los refugiados, enfocado desde el punto de vista 
de un niño que se ve obligado a abandonar su hogar.

Calcetín, 157
72 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,59 e
Distribució: 19 juny
978-84-9142-280-8

Beca y Eva dicen que se quieren
Juan Luis Mira

Beca y Eva se conocen en el instituto y se enamoran. Sin embar-
go, pronto descubrirán que vivir su amor con normalidad y con 
libertad no es tan fácil como parece.

Joven Teatro
de Papel, 24
80 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 e / 10,51 e
Distribució: 12 juny
978-84-9142-302-7

XXVIè Premi Joan Maragall

Més de
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definicions 

amb

exemples
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Jocs de carrer  
Roger Roig i Hugo Prades

En aquest conte el Patufet i la seva colla 
s’ajunten amb molts més nens i nenes al 
carrer per gaudir amb els jocs tradicio-
nals, aquells amb els quals ja passaven 
les seves estones de lleure els avis i 

les àvies. El Patufet els explica com es 
juga, entre d’altres, a la xarranca, al cavall 

fort, a arrencar cebes o al mocador. Tot un in-
ventari de jocs que no s’han de perdre mai!

Un dia a la platja  
Gemma Armengol
Il·lustració: Òscar Julve

Les Bestioles van d’excursió a la 
platja i deixen totes les seves coses 
escampades a la sorra. Sense que 
les bestioles se’n adonin un cranc 
escombriaire les arreplega totes. Per 
què ho deu fer?

Geografia davall del melic  
Valentín Coronel. Il·lustració: Sergi Càmara

Aquest és un llibre sobre sexualitat que s’endinsa 
en els territoris propers de la geografia més di-
vertida i menys estudiada, la que abasta tota la 
pell i arriba més enllà del melic, amb els seus 
propis territoris i peatges. Aquí ningú rebrà judi-

cis per la seua sana curiositat. A explorar!

El Patufet i les
Tradicions, 27
24 pàg. 
24 x 22 cm. Rústica
5,90 e / 5,67 e
Distribució: 12 juny
978-84-9034-849-9

Les bestioles de jardí, 17
24 pàg.
16,6 x 19 cm. Rústica
6,20 e / 5,96 e
Distribució: 3 juny
CAT: 978-84-17599-24-9

CAS: 978-84-9142-300-3

L’opinió divergent, 2
160 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 e / 10,51 e
Distribució: 26 juny
CAT: 978-84-9026-875-9

CAS: 978-84-9142-299-0

El Lleó, rei de la diversió
Roger Roig. Il·lustració: Marta Moreno

En aquesta ocasió, la col·lecció Els Contes de la Fes-
ta Major de Valls acosta als més petits la figura del 
Lleó de Valls.

Los tres mosqueteros
Alexandre Dumas. Traducció: Jesús Cortés

El joven D’Artagnan se traslada a París para lograr su sueño de con-
vertirse en mosquetero. Junto a Athos, Porthos y Aramis, se en-
frentará al cardenal Richelieu para resguardar el honor de la reina.

Calcetín, 158
192 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 19 juny
978-84-9142-308-9

Els contes de la Festa
Major de Valls, 5
32 pàg.
24 x 17 cm. Rústica
7,50 e / 7,21 e
Distribució: 12 juny
978-84-9034-847-5

Una tendra

reflexió sobre la

contaminació dels

nostres mars i la

importància de

cuidar el medi

ambient

Per a informar

sense laments,

sense misticisme ni

tabús, a partir de

dubtes reals...

i amb molt

d’humor!

Una nova

aventura

del Patufet
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El laberint del faune  
Guillermo del Toro i Cornelia Funke

En 1944, Ofèlia i sa mare es traslladen a un poblet del 
nord d’Espanya per reunir-se amb el padrastre de la 
jove, un capità tirà i sanguinari que comanda un des-
tacament de soldats amb la missió de desfer-se dels 
maquis que s’amaguen a la muntanya. 
En arribar, guiada per un estrany insecte que pren per 
una fada, Ofèlia descobreix un estrany laberint en runes, 
on coneixerà el faune, una criatura màgica que li asse-
gura que ella és la princesa d’un món subterrani que 
fa centenars d’anys es va perdre a la Terra i que, 
finalment, pot tornar a casa. Abans, però, haurà 
de superar tres proves...

Esfera, 50
15 x 23,2 cm
Tapa dura
Distribució: 24 juny

978-84-9026-297-9

Publicació

simultània

mundial


