Novetats 77 Setembre 2019

2

POESIA

Setembre 2019

Camí de cavalls. Menorca
Noemí Morral

Voliac Poesia, 16
124 pàg. 17 x 11,7 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 4 setembre
978-84-949779-8-5

A Camí de Cavalls quatre dones, amb
motxilla i botes noves, recorren el camí
antic que encercla l’illa de Menorca. Noemí Morral ens narra aquest viatge pels bells
paisatges de l’illa, amb versos i dibuixos que en desgranen la seva essència. I, a la
vegada, ens convida a reprendre el camí cap a la consciència del moment present i la
connexió amb la natura.

El majordom d’Eugeni d’Ors
Bernat Huguet. Pròleg: Joan Cabalgante Guasp
El majordom d’Eugeni d’Ors és una reflexió sobre el procés
de creació literària en forma de llibre de poemes. Bernat Huguet s’endinsa en les peripècies de l’escriptor perifèric que
escriu amb una llengua malferida enmig d’una tradició curiosament fecunda capaç de generar enlluernadores rareses.

Voliac Poesia, 15
102 pàg.
12 x 20 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 4 setembre
978-84-949779-3-0

Encesa
Jordi Carulla-Ruiz
Encesa és el tercer poemari de Jordi Carulla-Ruiz, que ja
va publicar L’escorça i la mel (Fonoll, 2008) i Neu – Or negre (Edicions Poncianes, 2012). Després de set anys, Carulla
presenta una quarantena de poemes i diversos textos que
configuren un univers personal i una trajectòria vital.

140 pàg.
14 x 19 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 25 setembre
978-84-7226-838-8

Els cants de les plantes. De música, bones herbes i cistelleria
Taller de Memòria Oral del Museu de la Pauma
Aquest llibre reuneix una selecció de cants dedicats a 88
espècies de plantes que campen pel nostre país. Escrits
en versos heptasil·làbics adaptables a diversos gèneres de
cançó popular, han estat elaborats pel Taller de Memòria
Oral del Museu de la Pauma a Mas de Barberans.

Fora de col·lecció
112 pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
13,70 e / 13,17 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9034-860-4

La frase immutable. Poemes escollits (1987-2019)
Vicenç Llorca
A La frase immutable Vicenç Llorca aplega una seixantena de
poemes dels deu llibres que ha publicat fins ara, i les versions
en castellà elaborades per diversos traductors de prestigi i el
propi poeta.

Quaderns de la
Font del Cargol, 11
180 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9034-840-6

Amb eixa calma / Con esa calma
Francesc Macià i José Carlos Balanza
Un poemari bilingüe que sorgeix de l’amistat de Francesc Macià i José Carlos Balanza, i que respon a un intercanvi real de
mails que van mantenir. Escrit en català i castellà, se centra en
la intuïció d’un temps per venir, de coneixement i esperança.

Poesia, 7
96 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
12,50 e / 12,02 e
Distribució: 18 setembre
978-84-16342-32-7
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L’esqueix de carn
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ra»,
literatu
Un matí de gener del 2015 Philippe Lançon,
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prestigiós periodista i escriptor francès, es di-

Philippe Lançon. Traducció: Joan Casas
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com aquest atac ha canviat la seva vida i la vida dels altres al seu
voltant, els seus sentiments, les seves sensacions, la seva memòria, el
seu cos i la seva percepció del cos, la seva relació amb la música, la
pintura, la seva forma de respirar i d’escriure.»
Teniu a les mans un impressionant relat autobiogràfic en què Lançon
plasma la traumàtica experiència viscuda i els obstacles per recompondre i comprendre la seva nova identitat. Però també estem davant d’un
text on les ganes de viure i de començar una vida nova són el motor de
la resiliència i de la reconstrucció.
Narratives, 109
Distribució: 4 setembre
576 pàg. (aprox.)
978-84-17214-76-0
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
24,90 e / 23,94 e (aprox.)

Embassament 13
Jon McGregor. Traducció: Ferran Ràfols Gesa
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Narratives, 110
Distribució: 4 setembre
344 pàg. (aprox.)
978-84-17214-77-7
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
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Els anys
Annie Ernaux. Traducció: Valèria Gaillard
Considerat un clàssic contemporani des del mateix moment de la seva publicació el 2008, Els anys va constituir un enorme èxit de vendes a França. Annie Ernaux hi
construeix una narració personalíssima de la seva vida
i ho fa donant veu a les fotografies, objectes, cançons,
titulars de notícies, paraules i anuncis de cada època,
en oposició a textos del seu diari o als seus conflictes íntims. La veu narrativa es dissol i desapareix, ressorgeix
i s’esvaeix, en un joc constant que crea un nou model
d’autobiografia, alhora subjectiva i impersonal, alhora
privada i col·lectiva. De fet, el fluir del temps —com les
persones i els seus interessos van rellevant-se— és el
gran personatge del llibre, en el qual totes les veus i fets
exposats conflueixen.
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Narratives, 111
256 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 16 setembre
978-84-17214-86-9

Un afer massa familiar
Rosa Ribas. Traducció: Aurèlia Manils
L’agència de detectius de Mateo Hernández té la seva seu al barri de Sant Andreu. Hi
treballen, juntament amb Mateo, els seus fills Marc i Amalia, i un assistent, Ayala. També Lola, la dona de Mateo, col·labora
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que la família hagi estat capaç de seguir-li la
Distribució: 11 setembre
978-84-948532-4-1
pista. Mentrestant, un poderós constructor del
barri els encarrega trobar el seu fill adolescent, desparegut fa uns dies.
La investigació revelarà inesperats vincles, històries familiars sòrdides i secretes i passats compartits.

El secret de l’om
Tana French. Traducció: Alexandre Gombau i Arnau
«Sempre m’he considerat, bàsicament, una persona afortunada.» Així arrenca la novel·la
en què Toby, relacions públiques en una galeria d’art, aprendrà com d’esquiva pot arribar a ser la fortuna. Ha sortit amb els amics i la nit es
torçarà: sorprèn uns lladres i després de barallar-s’hi el
Capital Books, 15
deixaran per mort. Per recuperar-se de les ferides —in608 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
tueix que mai no tornarà a ser el que era—, es refugia a
Rústica amb solapes
la seva casa familiar, la Casa de l’Heura, on tindrà cura
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
del seu oncle Hugo. Allà, dins l’om del jardí, trobaran una
Distribució: 23 setembre
978-84-948532-3-4
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a de la
El secret de l’om ens interroga sobre qui
La dam
triga
n
’i
d
la
som i qui érem, en què ens hem convertit, i
novel·
sa, per
irlande
de què som capaços de fer quan no sabem
a
d
a vega
primer
qui
som realment.
là
en cata

FICCIÓ

Setembre 2019

5

La presonera, II
Marcel Proust. Traducció: Josep Maria Pinto
El desè volum de la nova edició de la cèlebre A la recerca del
temps perdut, en l’elogiada traducció de Josep Maria Pinto.
En aquest volum es va descabdellant el sentiment de gelosia
que suscita en el protagonista la sospita que l’Albertine
manté relacions amoroses amb altres noies, per la
m
Nou volu ca
qual cosa, i gairebé com si es tractés d’una enquesecer
de La R st
ta judicial, la sotmet a un seguit d’interrogatoris a
de Prou
partir dels quals el narrador reflexiona a l’entorn de
l’enamorament, la gelosia i el desig d’exclusivitat.

El cercle de Viena, 76
288 pàg.
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes i
guardes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 4 setembre
978-84-120244-8-7

El ball
Irène Némirovsky. Traducció: Xavier Pàmies
La venjança d’una adolescent furiosa, en l’obra més emblemàtica
d’aquesta escriptora jueva d’origen rus.
En el París de començament de segle XX, una família de nou-rics es
trasllada a un dels bulevards més luxosos de la ciutat. Per donar-se
a conèixer, la senyora de la casa prepara el seu primer ball, al qual
pensa convidar el bo i millor de l’alta societat parisenca. La filla, una
adolescent de catorze anys, està tremendament emocionada amb
l’esdeveniment, però la mare, desitjosa que ningú la privi d’aquest
moment de glòria, li prohibeix d’assistir-hi.

Una casa lluny del mar
Marina Martori
Una casa habitada per una gran història d’amor.
La Lola té quaranta-dos anys i una casa que en té cent cinquanta, que
va heretar quan va morir la seva àvia Dolors. La va fer construir el seu
rebesavi i hi ha viscut diverses generacions de la família. Però la Lola no
té clar que la vulgui, aquesta casa. Perquè, si bé és cert que hi va passar la infantesa i la joventut, sempre a redós de la seva àvia i les seves
històries, aquesta casa també és la casa d’un amor que ho va omplir
tot: el dels seus avis.

Petits Plaers, 5
88 pàg.
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 4 setembre
978-84-120244-9-4

Narrativa, 69
224 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 28 agost
978-84-120244-6-3

L’últim amor de Baba Dúnia
Alina Bronsky. Traducció: Ramon Farrés
Baba Dúnia viu en un poblet de l’anomenada zona d’exclusió de
Txernòbil, un poblet que ja no hauria d’existir.
Mentre tothom a la resta del món es preocupa per l’origen de les
fruites i les verdures que mengen i d’on venen el vents i els núvols
que els envolten, ella, una dona gran i exinfermera, torna a casa
per reconstruir la seva vida a la terra de ningú.
Hi ha altres antics veïns que també han tornat a aquell paratge. Hi
ha aigua al pou, electricitat els dies bons i mengen hortalisses conreades als horts dels seus jardins. Però aleshores, un estrany arriba
al poble i la petita comunitat veurà amenaçada la seva existència.

136 pàg. (aprox.)
14 x 21 cm
Rústica
16,90 e / 16,25 e
Distribució: 4 setembre
978-84-949049-5-0
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Adellà del riu
Jordi Gilabert
Una nit d’un dissabte d’estiu en un poble del delta de
l’Ebre, envelat amb bombetes de colors. Les parelles,
sufocades i rialleres, ballen un pasdoble, però, de cop,
un agutzil puja a l’escenari i atura la festa: s’acaba de
produir una rebel·lió militar. Tothom ha de marxar cap a
casa. Saturní i Carme, que fa poc que són nuvis, es miren
incrèduls; esperaven el dissabte amb deler.

FICCIÓ
XXXVI Premi de Narrativa
Ribera d’Ebre

Notes de Color, 97
168 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,50 e / 12,98 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9034-854-3

Enlloc
Magí Sunyer
Enlloc és una novel·la de carretera i desert del far west,
de paisatge irreal i simbòlic. Una dona enfonsada arriba
a un bar de mala mort enmig del no-res. S’ha de defensar d’un sàtir i d’una nimfa llangorosa i pèrfida. Quan
comença a recobrar l’instint, tot es precipita.

Olor de resclosit
Joan Roca Casals
En Martí i la Laia retornen a La Solana, la casa de pagès que ell havia abandonat quinze anys enrere. La crisi
econòmica ha deixat la dona sense feina, i decideixen
emprendre aquesta aventura plena d’incerteses. Aquest
viatge de retorn desvetlla els records d’infantesa i adolescència d’en Martí, però també desperta alguna espurna de culpabilitat en relació amb els seus pares.

La Gent del Llamp, 82
112 pàg.
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
12,20 e / 11,73 e (aprox.)
Distribució: 18 setembre
978-84-9034-861-1

III Premi de Narrativa Món Rural
(Convocat per la Fundació del Món Rural, de Lleida)

Notes de Color, 96
136 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,30 e / 11,83 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9034-836-9

El club dels Robinhoods
Josep Lluís de Villasante
Un viatge trepidant i enrevessat des de les finances virtuals i les criptomonedes fins al món de l’art, en forma
de thriller.
L’origen d’aquesta narració ficcional és el desfalc de la
DAO a causa de l’acció d’un hacker, fet que conté un fort
ancoratge a la realitat.

El mas de les ànimes
Vicent Josep Escartí
Una novel·la esquitxada de realisme màgic que ens
descobreix la vida rural a les comarques valencianes
des del segle XVIII fins al XX.
Maria Celidònia Palop, la Palopa, va nàixer en 1799 i va morir el 1936, just després de l’esclat de la Guerra Civil. Ens
endinsem en la seua història el dia del seu soterrament.

Narrativa, 18
160 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 10 setembre
978-84-16342-31-0

Premi Enric Valor
de novel·la en valencià

L’Eclèctica, 303
232 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9026-299-3

FICCIÓ
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Amb el sol al damunt
Geovani Martins. Traducció: Josep Doménech
Tretze contes ens retraten la infantesa i l’adolescència
dels habitants de les faveles.
Les angoixes i les dificultats pròpies d’uns nois i noies
que han de créixer a la banda menys afavorida del Rio
de Janeiro de les primeres dècades del segle XXI. Així,
descobrirem el plaer dels banys de mar, els nens que
juguen al carrer o els negocis de les colles de cada barri,
modulats per la violència i per la discriminació racial.
En aquests relats crida l’atenció la capacitat narrativa de
l’autor, que pinta amb colors vius personatges i ambients
sense perdre mai el suspens ni el focus de l’acció. En la
literatura brasilera, que massa sovint negligeix la trama
a favor de suposades experimentacions formals, aquest
llibre apareix com una petita revolució inesperada.
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Més Llibres, 22
128 pàg.
14 x 22,2 cm
Rústica
16,90 e / 16,25 e
Distribució: 4 setembre
978-84-17353-12-4

La mida dels nans
Tuli Márquez
Què passa quan es denuncia un poderós? Què passa
quan la vida se’ns gira en contra? Què passa quan actues sense res a perdre i, llavors, et deixen caure?
En Marc G., periodista d’investigació de vint-i-nou anys,
rep la visita a casa seva de tres homes amb passamuntanyes que el deixen convertit en una desferra. La gran
pregunta és a qui ha perjudicat perquè s’hi acarnissin
d’aquella manera. Però ell prou que ho sap, que ha trepitjat l’ull de poll d’un regidor de cultura corrupte, d’un
germà còmplice necessari i, fins i tot, d’un alt càrrec d’un
partit que aspira a ser el proper alcalde de la ciutat.
Què volen de debò els uns i els altres? Què hi pesa més,
en aquesta història que li pot acabar costant la vida?

Més Llibres, 21
232 pàg.
14 x 22,2 cm
Rústica
18,95 e / 18,22 e
Distribució: 4 setembre
978-84-17353-16-2

El senyal
Marta Meneu Borja
El rellotge del campanar es va aturar, precisament, aquella nit. L’endemà, la plaça de l’Ajuntament s’omplia de
gent que protestava, silenciosa, contra el darrer assassinat d’una dona. Joana, Dori, Ivonne i Val, entre moltes
altres persones, van participar en una concentració que
no expressava només rebuig, sinó també por i cansament
davant d’una situació, en el fons, no tan llunyana per a
cap d’elles. Perquè el senyal de la violència, aparent o
invisible, pot aparéixer en qualsevol racó. Com també hi
pot aparéixer el senyal de l’esperança, dels lligams, de les
llums que no s’apaguen.

Trànsit, 17
240 pàg.
15 x 22,2 cm
Rústica
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9026-340-2

8

FICCIÓ

Setembre 2019

La forma de les paraules
Sandra Freijomil
L’Oriol-nen ha de fer front a una notícia que trasbalsa sobtadament tota la família. L’Oriol-adult ha de
prendre una decisió determinant, que no pot deslligar d’allò que va viure quan era nen. Ambdós Oriols
avancen a les palpentes primer, però, a poc a poc,
van posant ordre i claredat als fets ocorreguts i que,
inevitablement, els aboquen a seguir endavant.

Voliac, 53
164 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
15,30 e / 14,71 e
Distribució: 4 setembre
978-84-949779-5-4

L’Hotel de l’Univers
Bernat Gassull
Una novel·la sobre muntanyisme al Pirineu que se situa a l’any 1887. Hi surten molts personatges
reals, especialment els iniciadors de l’excursionisme a casa nostra i també llurs referents.
Molts dels fets i històries s’inspiren en històries reVoliac, 55
als viscudes per muntanyencs il·lustres de mitjan
356 pàg.
i final del segle XIX com Alfred Tonnellé, Maurice
23 x 14,5 cm
Rústica amb solapes
Gourdon, Carles Bosch de la Trinxeria, Juli Soler i
20,00 e / 19,23 e
molts d’altres.
Distribució: 4 setembre
978-84-949779-7-8

Protocol M. L’afer Comorera
Ramon Breu
Protocol M és una novel·la que narra el retorn de Joan Comorera a Barcelona des de l’exili, el dirigent del PSUC que defensava el dret d’autodeterminació i la independència del seu partit enfront
dels comunistes espanyols i l’espanyolisme i estaVoliac, 54
linisme d’uns i altres. La detenció i el Consell de
242 pàg.
21 x 14 cm
Guerra de 1957 ens retorna imatges actuals que ja
Rústica amb solapes
creiem arxivades definitivament.
16,70 e / 16,06 e
Distribució: 4 setembre
978-84-949779-6-1

Un turista se suïcida

Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi

Sílvia Navarro
Un grup ben heterogeni de personatges coincidirà en l’espai
i temps del centre de la ciutat, en un món globalitzat on totes
les grans urbs comencen a perdre els seus trets identitaris, i
aquesta trobada canviarà les seves vides per a sempre.

Bromera Teatre, 73
88 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9026-335-8

Dinamarca / Plagi
Josep Lluís Sirera i Rodolf Sirera
Un títol que agrupa l’última obra escrita conjuntament pels
germans Sirera, Dinamarca, juntament amb Plagi, el nou text
teatral de Rodolf Sirera.

Bromera Teatre, 75
208 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 18 setembre
978-84-9026-342-6
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Conèixer la natura amb Jaume Sañé
		Jaume Sañé
Aquesta sèrie de llibres sobre la natura de Jaume Sañé donen les claus per conèixer diferents espècies d’ocells, mamífers
i bolets característics del nostre país. En el cas dels ocells, descobreix la biologia de cada espècie, ensenya a fer menjadores o caixes-niu i dona informació per facilitar-ne la identificació. Quant als mamífers, es detalla com són, com viuen
i altres curiositats de les cent espècies més representatives, entre les
quals hi ha els conills, els esquirols,
els ratolins, les musaranyes o els dofins. Finalment, pel que fa als bolets,
apareixen dades divulgatives sobre
la seva identificació, els seus valors
culinaris o la possible toxicitat i altres curiositats. Totes les espècies
s’acompanyen de la seva fotografia en color.

Els mamífers

El ocells

Els bolets

978-84-9034-857-4

978-84-9034-858-1

978-84-9034-859-8

UNITAT:
Conèixer la natura amb Jaume Sañé
144 pàg. 17 x 24 cm. Tapa dura
15,50 e / 14,90 e (aprox.)
Distribució: 18 setembre

llibres
Sèrie de brir
o
c
s
e
d
per
ra de la
la natu
coneg ut
mà del
tge
persona
de T V3

Expositor:
1118201980003

De les pedres en fan pans
21 indrets de turisme geominer de Catalunya
Ferran Climent, Josep Huguet, Josep Ma Mata i Josep Polinario
Un recorregut pels 21 indrets més emblemàtics del patrimoni geominer de Catalunya.
Podrem conèixer llocs paisatgísticament suggerents que alhora ens expliquen la història dels habitants que han hagut
de picar pedra, literalment, per obtenir el pa.

Azimut Turisme, 26
168 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
15,90 e / 15,29 e (aprox.)
Distribució: 25 setembre
978-84-9034-863-5

Fonda a fonda per Catalunya
Un recorregut gastronòmic per 33 establiments tradicionals del país
Josep Arqués i Enric Aulí
33 fondes que han sobreviscut als temps moderns amb
una proposta de cuina tradicional d’alt nivell.
Aquest llibre vol propiciar la tornada a les arrels, o potser,
simplement, adreçar una mirada als nostres orígens culinaris.

Azimut Turisme, 25
144 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 25 setembre
978-84-9034-853-6
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Els pacifistes som els realistes. Recull de textos
Vicent Martínez Guzmán. Antologia i pròleg: Irene Comins i Sònia París
Aquesta selecció de textos del filòsof Vicent
Martínez Guzmán posa l’èmfasi en el come
g
t
promís públic que ha de tenir la filosofia,
a
Homen
r
o
d
a
it
u
basant-se en la filosofia per fer les paus de
a un ll
au
per la p
l’autor, i planteja qüestions rellevants en
les societats actuals, com ara: la necessitat
de polítiques per a la diversitat.

Clàssics de la Pau i
la Noviolència, 17
256 pàg. (aprox.)
14,5 x 17,31 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 4 setembre
978-84-17214-79-1

La guerra contra el rei de Castella (1356-1366)
Pere el Cerimoniós. Autor versió català actual: Raül Garrigasait
La Crònica del rei Pere el Cerimoniós és la quarta i última
de les grans cròniques catalanes medievals. Raül Garrigasait n’ha adaptat al català modern el darrer capítol, en
què el monarca narra la guerra contra el rei de Castella
Pere el Cruel, un conflicte en què aflora la vella i novíssima qüestió de l’hegemonia peninsular.

Tast de Clàssics, 16
112 pàg.
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 4 setembre
978-84-7226-837-1

Els cosins del Català
Carles Castellanos i Llorens
Els Cosins del Català ens presenta, d’una manera molt
clara, la realitat d’unes llengües molt pròximes a la nostra
però que fins ara ens havien estat massa desconegudes.
Ens parla de l’occità i la variant aranesa, del benasquès
del Pirineu ribagorçà ben pròxim, així com també el piemontès i el furlà, llengües arrecerades al peu dels Alps.

Entrevol,15
258 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 4 setembre
9788494977992

Joan Casals. Itineraris en el laberint
Abel Figueres, Carme Puyol, Albert Macaya,
Jaume Toldrà i Magí Sunyer
Monografia actualitzada sobre aquest artista tarragoní, amb motiu de l’exposició que s’inaugurarà el 19 de
setembre al Museu d’Art Modern de Tarragona.

Tamarit, 42
176 pàg. (aprox.)
23 x 30 cm
Rústica amb solapes
36,00 e / 34,62 e
Distribució: 18 setembre
978-84-120244-7-0

Dharma zen. El ojo de la maravillosa revelación
Lluís Nansen Salas
Una selección de textos de los grandes maestros del budismo zen que nos ayuda a profundizar en esta práctica
milenaria que conecta el cuerpo y la mente.
Con más de 25 años de práctica, Lluís Nansen Salas, autor de Meditación zen y Mindfulness zen, nos presenta
en este nuevo libro la experiencia de los grandes maestros del pasado.

Helios, 6		
256 pàg. 14,5 x 21,5 cm.
Rústica amb solapes. 18,00 e / 17,31 e
Distribució: 25 setembre
CAT:
CAS:
978-84-948987-6-1
9788494959295
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1 fill inesperat i 1 sofà
La vida amb en #josepvalent
Gemma Vilanova i Porqueres. Pròleg: Màrius Serra
Aquest llibre és una aproximació feta, des de la tendresa, a la sacsejada que suposa
la irrupció de l’autisme a la vida somiada. Què pots fer quan l’objecte més preuat
del teu fill desapareix al fons d’un barranc? Què sents
quan, als 5 anys, decideix fugir i no el trobes? Què et
13 x 20 cm
passa pel cap quan entres en contacte amb el món de
Rústica
17,00 e / 16,35 e
les persones invisibles de la societat?
Distribució: setembre
1 fill inesperat i 1 sofà és un relat escrit en pri978-84-15315-65-0
mera persona per la Gemma, la mare d’en JoLa vida
sep, que et permetrà posar-te a la seva pell
fill
amb un
i entendre com, amb el pas dels anys, el fill
autista
no somiat, aquell que és capaç de treure el
millor i el pitjor de nosaltres mateixos, esdevé
una peça clau per ser feliç a la vida.

La dignitat de l’arbre
Com tractar amb respecte arbres i boscos
Pere Martínez
Segons la nostra percepció del temps, un arbre és un
ésser extraordinàriament lent. Quan comença a créixer
i a desenvolupar la seva estructura adulta, va creant en
el seu propi cos les condicions per convertir-se progressivament en una ciutat per a insectes, fongs, ocells
i d’altres animals, o fins i tot per ser el llit propici per
a altres plantes, molses o líquens... L’arbre és un món
sencer, és una construcció formidable i beneficiosa per
a tota la naturalesa. Quan un arbre centenari emprèn
el procés que el durà fins a la mort, inicia un període
que pot durar molts anys.

220 pàg. (aprox.)
12 x 17 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 4 setembre
9788494928154

Com llegir l’aigua
Un viatge fascinant pels secrets de l’aigua
Tristan Gooley. Traducció: Josep Pelfort
Des de Sussex fins a Oman, a través dels misteris glaçats
de l’Antàrtida o de l’exòtica Polinèsia, l’aventurer i explorador Tristan Gooley ens revela els secrets de llacs,
rius i oceans que ha descobert al llarg de les seves
expedicions. Però ho fa sempre partint d’allò que tots
nosaltres podem compartir i observar fàcilment des de
casa mateix.
L’aigua ens envolta, ens dona la vida i forma part de
nosaltres. A mig camí del llibre d’aventures i de l’assaig
filosòfic i literari, Com llegir l’aigua és una extraordinària guia moderna per connectar amb la natura.

350 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 4 setembre
9788494928161
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Enciclopèdia castellera. Antropologia i sociologia
L a g ra n
l m ón
obra de r
castelle

DD.AA.
Els continguts del quart volum de l’Enciclopèdia
Castellera fan referència a aspectes sociològics i
antropològics dels castells. En la primera part hi
ha una exposició de l’activitat castellera habitual.
La segona part, en canvi, aplega una sèrie de reflexions teòriques sobre la dimensió cívica i cultural
dels castells.

Enciclopèdia
Castellera, 4
304 pàg.
24 x 29 cm
Tapa dura
38,50 e / 37,02 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9034-850-5

Sexpeare. Amor i sexe en Shakespeare
Rosa Maria Martínez Ascaso
Aquest llibre ofereix un intens recorregut pels diferents
camins de l’amor i el sexe des de la visió filosòficament
realista, psicoanalítica i poètica de William Shakespeare.
El text explica com Shakespeare no només va crear uns
amants –Romeo i Julieta– icones universals de l’amor,
sinó que és el genitor evident de moltes altres parelles.

El Tinter, 156
256 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 18 setembre
978-84-9034-852-9

Tots som la Tecla. 60 històries de la festa major tarragonina
Laia Díaz
Es calcula que entre elements, balls i músics,
més de 700 persones participen de manera directa al Seguici de Santa Tecla de Tarragona,
a més a més dels milers de persones que, any
rere any, l’esperen impacientment pels carrers de la ciutat. Aquesta és la història
de 60 persones que fan que la festa sigui única.

El llibre
fic de la
fotog rà
ajor de
festa m na
T a r r a go

Fora de col·lecció
128 pàg. (aprox.)
24 x 17 cm
Tapa dura
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 18 setembre
978-84-9034-856-7

Els molins hidràulics. Moldre, batanar, esmolar, fer pólvora...
Francesc Roma i Casanovas

III Premi d’Assaig Món Rural
(Convocat per la Fundació del Món Rural, de Lleida)

Els molins hidràulics han estat presents en el món rural
català des de fa segles. La seva presència ens ha ajudat
a fer les feines més necessàries per a la vida quotidiana:
amb ells s’ha molt, s’ha esmolat i s’han enfortit peces de
roba, però també s’ha treballat el guix, les olives, la pólvora, el ferro i un llarg etcètera. Avui dia, en canvi, pràcticament tots s’esllangueixen i estan esdevenint ruïnes.

El Tinter, 155
240 pàg.
15,50 x 23,30 cm
Rústica amb solapes
18,20 e / 17,50 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9034-834-5

Entre Montblanc i Barcelona. Diari d’una senyoreta de 1918
Rosa Maria Gil, Enric Prat i Pep Vila
El diari personal de Mercè Julià arriba per sorpresa a les
mans dels autors, per explicar-nos en primera persona
una vida atrapada en una biografia. La jove, a punt de celebrar els 18 anys, plena d’expectatives i de joia vital, entra en una etapa d’insatisfacció i incertesa, conscient de
l’arribada de l’edat adulta i del pas inexorable del temps.

El Tinter, 157
128 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e
Distribució: 10 setembre
978-84-9034-851-2
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¡Ha llegado España!
La política del franquisme a Catalunya (1938-1977)
Martí Marín
Martí Marín, un dels màxims experts sobre el tema, explica amb
rigor i claredat l’especificitat de la política franquista a Catalunya,
un territori en què l’oposició al règim va ser més forta i ben estructurada. I emmarca aquesta política entre dues dates significatives,
el 1938 −quan comencen les operacions militars a Lleida i el BOE
publica el decret que anul·la l’Estatut d’Autonomia de 1932− i el
1977 −quan les eleccions segellen la derrota de qualsevol opció
continuista del règim−.

Referències, 64
224 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 26 agost
978-84-9766-670-1

Educa’ls per cooperar
J. Arumí, I. Camps, X. López i G. Torres
Saber formar part d’un equip, d’una empresa comuna, és una competència bàsica. Tots hem d’aprendre a cooperar perquè tots compartim projectes. I la cooperació s’aprèn practicant-la: escoltant,
animant, valorant, prenent responsabilitats, respectant...
A partir del dia a dia a l’aula amb un grup d’alumnes de 7 anys i un
de 10 anys els autors expliquen com han après, infants i adults, a
cooperar.

Didàctiques i complements
128 pàg. 16,5 x 24 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 10 setembre
978-84-9766-669-5

La reinvenció de l’escola catalana
Teresa Casals i Martí Mas
A la mort del dictador, els nous aires de la transició democràtica
permetien albirar una reforma en tots els àmbits de la societat.
També a l’escola. Un dels principals reptes era formar els mestres
perquè fossin competents en català, la llengua a les escoles. Teresa Casals relata aquella experiència, a partir del testimoni dels
seus protagonistes, i reivindica per al moment actual el mateix
compromís col·lectiu que va fer possible una escola lliure, oberta
i en català.

Documents
160 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 9 setembre
978-84-9766-671-8

Guia per a mares i pares que no són
perfectes i criatures que no han de ser-ho
Tania Garcia

Nova
ed ició
a
ampliad

Nova edició ampliada del que ja s’ha convertit en un
referent de l’educació des del respecte. Tania Garcia
ens convida a revisar críticament l’educació que hem rebut i ens dona eines per aprendre a comunicar-nos amb els fills,
pactar i fixar límits i normes amb ells, gestionar les nostres emocions i ajudar-los a gestionar les seves; en definitiva, ens ofereix estratègies per viure en família i conviure en harmonia amb els altres.

Educació i família
192 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 26 agost
978-84-9766-672-5
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Terra de ceps. Especialització vitivinícola i món rabassaire a les comarques de l’Anoia
i l’Alt Penedès al segle XIX
Josep Colomé-Ferrer
L’evolució del conreu de la vinya i les seves derivacions durant la segona meitat del segle XVIII a l’Anoia i l’Alt Penedès.

Biblioteca
Abat Oliba, 308
408 pàg.
15 x 20 cm. Rústica
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9191-064-0

Tripulacions i vaixells a la Mediterrània medieval. Fonts i perspectives
comparades des de la Corona d’Aragó
Roser Salicrú i Lluch (ed.)
Un recull d’articles sobre les qüestions relacionades amb la
realitat social de la gent de mar a la Mediterrània medieval.

Diari íntim
Francisca Rius Sanuy

OL·L
NOVA C

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 231
352 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9191-073-2

ECCIÓ

Diari biogràfic de Francisca Rius i Sanuy, professional de les
arts decoratives i ornamentals i professora a l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
A mb
cos de
lletra
Una senyora de Barcelona
XXL

Lletra Gran, 1
284 pàg.
14,5 x 21 cm. Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9191-075-6

Elvira Elias

Una senyora de Barcelona és la història d’Emília Cornet i Palau, esposa del pintor, dibuixant i crític d’art Feliu Elias i Bracons, escrit per la seva filla, la il·lustradora Elvira Elias.

Lletra Gran, 2
200 pàg.
14,5 x 21 cm. Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9191-076-3

L’etern i enigmàtic no ésser. Anotacions marginals de Llorenç Villalonga
Tomeu Canyelles
Acostumat a llegir amb un llapis a la mà, Villalonga va omplir
els marges i els interlineats dels llibres amb anotacions i comentaris marginals de forma natural i espontània.

A punt. Curs de català. Alumne 2
Albert Vilagrasa
Segon curs de català del nou mètode “A Punt”, modern i
innovador, elaborat amb un enfocament basat en l’acció,
en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l’ensenyament.

A punt. Curs de català. Exercicis 2
Llibre d’exercicis per reforçar els coneixements apresos
amb el corresponent mp3.

Biblioteca Casa Museu
Llorenç Vilallonga
140 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9191-072-5

A punt
208 pàg.
22 x 28 cm. Rústica
28,00 e / 26,92 e
Distribució: 11 setembre
978-84-9883-991-3
ES COMPON DE:
Llibre de l’alumne + Llibre d’exercicis + Àudios
(descarregables a www.pamsa.cat)
+ Llibre del professor
(decarregable a www.pamsa.cat)

A punt
116 pàg.
22 x 28 cm. Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 11 setembre
978-84-9191-011-4

NO FICCIÓ
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Petita filosofia dels ocells
22 lliçons per a una vida serena
Philippe J. Dubois i Élise Rousseau
Traducció: Carles Miró
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Inspira, 75
144 pàg. (aprox.)
13 x 20 cm
Tapa dura folrada
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
Distribució: 11 setembre
978-84-17214-80-7

Saviesa natural per gaudir d’una vida autèntica.
Quan els ànecs canvien de plomatge és un període delicat,
ït
u
temporalment són incapaços de volar. És llavors quan sad
a
Tr
a més
ben esperar, s’amaguen discretament i no emprenen res
ze
de quin
s
e
important a l’espera de renèixer més forts i bells. El món
id iom
dels ocells ens dona tot un ventall de diferents maneres d’entendre el que és una família.
Aquestes 22 lliçons curtes i senzilles ens conviden a trobar l’ésser natural que dorm dins nostre.

23 dies de desembre
Anatomia d’una absència inesperada
Marc Amat Vilà

P rem i
me
Period is e
id
L iterar
la UA B

El 26 de desembre de 2002 van trobar a la carretera de
Berga un cotxe estavellat amb un cadàver dins, el de
Rosa Vendrell, una dona de 31 anys que havia desaparegut el dia 3 del mateix mes. L’autor indaga en el cas real a partir de
testimonis directes (la mare, amigues de la víctima, gent de la comarca) per intentar explicar com es van viure aquests 23 dies de desaparició i quines són les circunstàmcies de la mort de la Rosa Vendrell.

CIÓ
OL·LEC
NOVA C
Periodismes, 1
96 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e (aprox.)
Distribució: 4 setembre
978-84-17214-84-5

40 anys de La Fura dels Baus (1979-2019)
Mercè Saumell
La Fura dels Baus és un dels grups teatrals emblemàtics
de Catalunya, amb una repercussió internacional extraordinària. Amb quaranta anys de trajectòria, les polèmiques
i les lloances els han acompanyat en cada nou espectacle.
Cada vegada més han tendit a barrejar la seva singularitat
escènica amb altres disciplines artístiques o del coneixement en
formats diversos (òpera, macroespectacles, audiovisuals, cinema...)
d’acord, també, amb els interessos canviants dels seus membres.

Tota la
ria
trajectò
up
d’u n g r
m ític

Fora de col·lecció
208 pàg. (aprox.)
13 x 20 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 9 setembre
978-84-17214-74-6

Joan Brossa. Ara i aquí
Carles Rebassa

isió de
Un a r e v s a e n
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r
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n
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l
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e
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a
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Brossa, el poeta radical.
Enguany es commemora el centenari del naixement del poeta Joan Brossa. Carles Rebassa proposa un assaig que ens apropa la vida i obra del
poeta. Plantejat com una nova mirada a l’obra de Joan Brossa, el
llibre aborda l’autor des del plantejament radical que tota la seva
obra (teatre, experimentació i creació artística) és poesia. Però
potser la qualitat més important del llibre és la proposta d’una
nova mirada sobre l’obra total de Brossa.

Ara i Aquí, 4
128 pàg. (aprox.)
13 x 20 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e (aprox.)
Distribució: 4 setembre
978-84-17214-83-8
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Rosa Victòria Gras: dimensió creativa de la llengua
Tola, A.
Rosa Victòria Gras i Perfontan, poeta, dramaturga, tra118 pàg.
ductora, lingüista i professora, ha estat una de les re13 x 20 cm
Rústica
ferències pedagògiques principals de l’Institut del Teatre
12,00 e / 11,54 e
al llarg dels darrers trenta anys. Com a figura intel·lectual
Distribució: 4 setembre
de sensibilitat artística aguda, compromís social tenaç, i
978-84-9803-860-6
proximitat generosa amb els seus alumnes, la seva lluita
per la recuperació de la nostra herència cultural i lingüística deixa un llegat que es projecta cap al futur.

Hermann Bonnín : El mètode de saber escoltar
Coca, J.
Hermann Bonnín (1935) és actor, director d’escena, assagista i gestor cultural. Es forma a l’Institut del Teatre de
la Diputació de Barcelona fins a esdevenir-ne professor
al 1962. A partir del 1967 dirigeix la RESAD de Madrid, i
a finals del 1970 torna a Barcelona per fer-se càrrec d’un
Institut del Teatre que anava a la deriva.

126 pàg.
13 x 20 cm
Rústica
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9803-839-2

L’espai en escena
Luc Boucris
L’espai en escena de Luc Boucris, professor d’Estudis
Teatrals a la Universitat de Grenoble, es pot considerar
un clàssic de l’escenografia i dels estudis teatrals. El llibre
analitza l’espai en el context escènic contemporani, els
canvis, les preocupacions i els reptes que han marcat el
teatre del segle xx.

260 pàg.
14 x 21 cm
Rústica
10,00 e / 9,62 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9803-879-8

Renaturalització de la ciutat
AA.DD.
Els nostres entorns urbans no estan oferint la qualitat de
vida que la ciutadania reclama. D’una banda els canvis
en la morfologia urbana, derivats en gran part d’una planificació de la mobilitat centrada en el vehicle privat i en
un concepte de zonificació de la ciutat, i d’altra banda
els canvis climàtics a nivell global i local, han reduït la
capacitat dels nuclis urbans.

336 pàg.
17 x 24 cm
Rústica
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9803-880-4

#MiremelPassat. Exposició de fotografies
Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona
L’exposició #MiremelPassat és un recull de fotografies
antigues del primer terç del segle xx. El catàleg posa a
l’abast de la ciutadania un fons fotogràfic que, en el seu
dia, va ser adquirit per la Diputació de Barcelona.

100 pàg.
17 x 24 cm
Rústica
10,00 e / 9,62 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9803-888-0
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Turisme i turistes
De l’hospitalitat a l’hostilitat
Xavier Canalis Nieto
Una mirada àmplia sobre el turisme.
Origen, causes, repercussions, reptes de futur, riscos i oportunitats, i com encaixa aquest
fenomen en un món global i el que representa per a cada un de nosaltres.
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Magma, 4
272 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9191-069-5

Lectura i discapacitat. Què, qui i com...
Meritxell Almirall i Susana Peix
Aquest llibre amb característiques de manual pretén ser una eina
de consulta freqüent per a donar resposta i assessorament a tots
els professionals relacionats amb els infants, la lectura i les persones amb discapacitats motores, sensorials o cognitives. Un llibre
que hem de tenir a totes les biblioteques públiques, escolars i
universitàries, i ha de ser referent per a les famílies amb fills amb
discapacitats.

Créixer, 9
100 pàg. 15 x 21 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9191-056-5

El fantasma de la por
Com ajudar els infants a superar les seves pors
Janet Recasens
Què és la por? Per a què serveix? Com es va forjant la por en els
infants? I, sobretot, com els podem ajudar a gestionar els seus
temors? Aquestes i altres preguntes tenen resposta dins les pàgines d’aquest llibre.
També hi ha jocs, contes i altres eines pràctiques per acompanyar
les criatures a fer front a les pors que es van presentant a cada
etapa del creixement.

Créixer, 10
88 pàg. 15 x 21 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9191-063-3

100 claves del desarrollo emocional
en la infancia
Laura Bendesky
¿Cómo son los primeros años de la infancia? ¿Es crucial que un
niño juegue? ¿Por qué son importantes los límites? ¿Le estoy
dando una buena educación a mi hijo? Estas cuestiones, entre
muchas otras, se abordarán a lo largo de esta obra, dirigida a
madres, padres, maestros, cuidadores, y a todos los profesionales y personas que se dedican al cuidado de los niños. Invita a la
reflexión, al conocimiento y al entendimiento de los primeros -y
tan importantes- años de vida de un ser humano.

Cien x 100, 30
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 25 setembre
978-84-16918-56-0
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Antología de Spoon River
Edgar Lee Masters. Traducció: Carmen G. Aragón
Il·lustració: Beatriz Martín Vidal
Antología de Spoon River (1915) narra la vida colectiva de
los habitantes del pueblo ficticio de Spoon River, en Illinois, mediante un conjunto de epitafios en forma de poemas de verso libre. Los epitafios autobiográficos contienen
numerosas referencias cruzadas entre los distintos personajes y cuentan, a veces con desoladora desesperanza, sus penas y glorias vitales. Sin embargo, el esbozo que traza Masters
revela sobre todo una sociedad mojigata, caciquil y provinciana.
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Fuera de órbita
352 pàg.
14,5 x 20 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 18 setembre
978-84-16817-55-9

El perro de la princesa
An Swerts. Traducció: Micaela van Muylem
Il·lustració: Sassafras de Bruyn
La princesa Jasmina adora las mariposas, los pastelillos
dulces, los mangos jugosos, el gorgoteo de las cascadas,
los nenúfares blancos, ¡y muchas cosas más!
Pero lo que más ama en este mundo es a su perro Amir.
Y Amir siente el mismo amor por ella. Pero un día Amir
desaparece.

Trampantojo
32 pàg.
23,5 x 32,5 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 18 setembre
978-84-16817-56-6

La vergonzosa historia de la ropa interior
Iwona Wierzba. Traducció: Xavier Farré Vidal
Il·lustració: Marianna Sztyma
El análisis del ADN del piojo corporal (subespecie distinta del
piojo del cabello y de la ladilla), que solo sobrevive en nuestra
ropa, nos ha permitido datar cuándo empezó a vestirse el ser
humano: hace unos 70.000 años. Así que sabemos que la vestimenta acompaña al ser humano desde que abandonamos la
primigenia sabana de África. La historia de la ropa interior puede parecer poco glamurosa, pero es tan larga como la historia
de nuestra civilización.

L’os i les dues
germanes
Conte popular de Sardenya
Adaptació: Gemma Mulet
La Blanca i la Mariedda són dues germanes que
vivien amb la seva mare en un bosc de l’illa de Sardenya. Una nit de fred i neu, un ós enorme va trucar a la porta de la seva cabana.

Fuera de Órbita
136 pàg.
17 x 24 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 18 setembre
978-84-16817-54-2

Contes de la
Mediterrània, 3
192 pàg. 25 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 4 setembre
978-84-9191-070-1
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Anatòmicum
Jennifer Paxton. Il·lustració: Katy Wiedemann
Aquest museu està obert totes les hores del dia
i tots els dies de l’any. Conté una col·lecció
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ments, els darrers descobriments en el
funcionament del cos humà els trobareu
aquí, al museu més gran del món.

Simbolet
98 pàg.
28 x 37,7 cm
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 4 setembre
978-84-15315-64-3

Un amic ens espera
Marie Dorléans
Aquesta nit, la mare ha obert la porta de l’habitació:
Nens -ha dit fluixet-, desperteu-vos, que un amic ens espera.
La màgia de la nit, un paisatge endormiscat i una família decidida a no fer tard… Tot això i molt més trobareu en les pàgines d’aquest llibre.
Un àlbum ideal per compartir amb família que ens parla de la nit,
de la natura, de l’amistat, de l’esperança de cada dia que neix…

Bon dia, dia!
Laura Mcgee Kvasnosky
Il·lustració: Kate Harvey Mcgee
Un dia de bon matí, ben d’hora, ben d’hora, una brisa suau
travessà prats i muntanyes i anà a espetegar a l’orella d’un
petit ratolí. Va obrir els ulls i… RAC-RAC Aquest petit racrac s’enlairà fins arribar al cau dels esquirols. Els esquirols, en
sentir-lo, sortiren del forat tot xerrant i saltant. Sacsejaren les
branques i van fer caure les pinyes.. PLOF!…dins el riu...

Elogi del viure
Joan Maragall
Il·lustració: Marta Casals Marquilles
Elogi del viure de Joan Maragall és pura poesia
però no és un poema. Presentat com si fos un
poema, el text s’ha popularitzat tant que ha adquirit una vida pròpia i autònoma. És un cant a la
passió per la vida, la vocació pel que fas i per l’esforç
que tots podem fer per millorar el nostre món.

Simbolet
40 pàg.
23,4 x 34,7 cm
Tapa dura
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 4 setembre
978-84-15315-63-6

Simbolet
32 pàg.
25,5 x 28 cm
Tapa dura
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 4 setembre
978-84-15315-60-5

Simbolet
32 pàg.
31,5 x 23 cm
Tapa dura
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 4 setembre
978-84-15315-66-7
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El ball de l’esclau
Dolors Garcia i Cornellà
A l’altra banda dels turons, oberta a la mar, el jove Heli Siri
contempla la ciutat de Tàrraco, una de les més importants
de l’imperi. Hi arriba en companyia de la resta de membres
de la companyia de teatre a la qual pertany. Alguns, com
ell, són esclaus; altres, en canvi, són persones lliures.

Esguard, 27
296 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 18 setembre
978-84-9026-332-7

L’any tirurany més poètic
Ricard Bonmatí. Il·lustració: Montse Tobella
L’any tirurany més màgic és un viatge poètic, ple de rialles,
aventures i dolçors, a les tradicions lligades al pas de l’any,
a la unió festiva de gent de tots colors i als més diversos
personatges fantàstics: des dels més vells com ara el tió, el
fantasma o la bruixa, fins als més nous com ara el Pare Noel,
l’amic invisible, els robots o els marcians.

La Formiga
sèrie groga
96 pàg. 13 x 20,5 cm.
Rústica. 8,95 e / 8,61 e
Distribució: 18 setembre
978-84-17599-30-0

L’hivern que vam aprendre a volar
Laia Longan. Il·lustració: Jordi Vila Delclòs
L’hivern que en Jakob i l’Ava es van conèixer faltava poc per
a la fi de la Segona Guerra Mundial i la petita illa de Noruega
on vivien estava ocupada pels alemanys. L’Ava era filla d’un
comandant anglès de l’exèrcit de l’aire que volia fugir de l’illa
i anar a la recerca del seu pare. En Jacob era fill d’uns comerciants de l’illa que volia ser artista.

Un unicorn, és un unicorn!
Carmen Gil Martínez. Il·lustració: Sr. Riquelme
En Brisa està trist perquè té cos de cavall però no és un cavall; cua de lleó, però no és un lleó; barba de cabra, però no
és una cabra... I tots els animals se’n riuen!
Per sort, la princesa Eliana el trobarà i li explicarà que no ha
de preocupar-se per res. En realitat, el que passa és que és
un unicorn.

La classe
Xavier Blanch, Laura Espot, Amparo Sena
Il·lustració: Cristina Losantos
Descobreix els secrets de la classe i del pati de
l’escola de l’Oriol, la Irene, en Pau i la Mireia!
A més a més, en cada llibre de la col·lecció «La
meva escola» trobaràs una fitxa retallable per escriure i dibuixar els teus millors records escolars.

El pati
Xavier Blanch, Laura Espot, Amparo Sena
Il·lustració: Cristina Losantos

La Formiga
sèrie vermella, 100
136 pàg. 13 x 20,5 cm.
Rústica. 8,95 e / 8,61 e
Distribució: 4 setembre
978-8417599-29-4

La Formiga, 101
64 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e - Distribució: 25 setembre
CAT:		
CAS:
978-84-17599-37-9
978-84-9142-347-8

CAT:
978-84-17599-33-1

CAS:
978-84-9142-349-2

UNITAT: La meva escola, 1 i 2
24 pàg. 20 x 21 cm. Rústica
6,95 e / 6,68 e - Distribució: 30 setembre
CAT:
978-84-17599-34-8

CAS:
978-84-9142-350-8
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Un somni fet realitat
Olivier Tallec. Traducció: Teresa Broseta
M’han regalat un cadell per Nadal!
Estic molt content. Amb tot, el meu nou amic té manies molt estranyes.
Com que me l’estimo molt, m’hauré d’acostu-mar a les seves rareses...
Àlbums il·lustrats, 70
24 pàg.
21,5 x 30 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 25 setembre

CAT:		
978-84-17599-32-4

CAS:
978-84-9142-346-1

Nina
Seta Gimeno
Nina és petita, però té una autoestima gegant. És molt tendra i familiar, amb una gran
personalitat i una mica desvergonyida.
Té un llit de disseny. I també, al saló, un coixí
bonic i còmode que fa joc amb els sofàs...
Però Nina no dorm MAI en el seu llit ni es gita
en el seu coixí.

Àlbums il·lustrats, 69
32 pàg. 24 x 25 cm. Rústica
15,95 e / 15,34 e - Distribució: 18 setembre
CAT:		
CAS:
978-84-17599-23-2
978-84-9142-298-3

Sis anys, sis casetes
Josep Gregori. Il·lustració: Fran Parreño
La protagonista d’aquesta història rep, cada
any, un regal d’aniversari molt especial: una
caseta retallable. Però ara, els pares s’han separat i ha hagut de repartir les casetes entre
dues habitacions. S’acosta el seu aniversari i
ella està ben amoïnada. Se’n recordaran de
les casetes?

Àlbums il·lustrats, 70
24 pàg. 24 x 30 cm. Tapa dura
13,00 e / 12,50 e - Distribució: 25 setembre
CAT:		
CAS:
978-84-17599-38-6
978-84-9142-348-5

Hola! Castells

CAT: 978-84-17599-27-0

Fabien Öckto Lambert. Traducció: Jesús Cortés
Descobreix els secrets d’una època sorprenent, en la qual la vida
s’organitza al voltant de les muralles dels castells i els cavallers.
Fes girar la roda,
obre les finestres i desplega
un pòster doble per descobrir
un munt d’informació d’allò
més interessant i divertida.

UNITAT:
La biblioteca dels ratolins, 22 i 23
14 pàg. 24 x 28 cm. Rústica
14,95 e / 14,38 e
Distribució: 25 setembre

CAS: 978-84-9142-309-6

CAT: 978-84-17599-28-7

Hola! Animals
Fabien Öckto Lambert. Traducció: Jesús Cortés
Descobreix els secrets més desconeguts del món animal: les seves
famílies, com viuen i algunes particularitats sorprenents.

CAS: 978-84-9142-310-2
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El gran llibre dels dinosaures gegants
El petit llibre dels dinosaures més petits
Cristina Banfi i Cristina Peraboni. Il·lustració: Francesca Cosanti
Aquest àlbum il·lustrat de gran format aplega
dos llibres en un sol volum: el dels dinosaures
més grans i el dels dinosaures més petits, el
qual encaixa perfectament a la coberta del
primer (es pot treure i llegir per separat). El
llibre gran presenta 18 espècies enormes de
dinosaures, com l’espinosaure, el brontosaure, l’edmontosaure, o el carnotaure, mentre el
petit mostra les 18 espècies més diminutes.

Fora de col·lecció
40 pàg. 32,6 x 43,5 cm
(llibre petit: 11,5 x 11,5 cm)
Tapa dura. 21,50 e / 20,67 e
Distribució: 10 setembre
CAT:		
CAS:
978-84-9034-801-7
978-84-16918-50-8

El meu primer hortet
Emmanuelle Kécir-Lepetit
Il·lustració: Laurie de Brondeau
Aquesta petita guia pràctica i documental descobreix als petits de casa tots els consells i suggeriments necessaris per crear el seu primer hort al
jardí o al balcó, per tal que puguin entendre com
creixen les plantes. Pas a pas, aniran trobant resposta a totes les preguntes habituals: on s’hauria
d’instal·lar l’hort?, com s’hauria de mantenir?
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Fora de col·lecció
48 pàg. 16 x 21 cm
Tapa dura
10,50 e / 10,10 e (aprox.)
Distribució: 25 setembre
CAT:		
CAS:
978-84-9034-846-8
978-84-16918-54-6

Jo visc a...
Barcelona / Girona / Lleida / Tarragona / Reus
Roger Roig i Hugo Prades
En aquesta nova col·lecció descobriràs, de la mà del Patufet, protagonista d’un dels contes populars catalans
més coneguts arreu, la història i la vida de la teva ciutat i, de retruc, també de Catalunya. Conèixer el lloc on
vius pot ser una experiència divertida i enriquidora, i, més encara, si tens un guia tan excepcional. Coneix els
secrets de BARCELONA, GIRONA, LLEIDA, TARRAGONA i REUS.

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Reus

978-84-9034-864-2

978-84-9034-865-9

978-84-9034-866-6

978-84-9034-867-3

978-84-9034-868-0

UNITAT: El Patufet i les ciutats de Catalunya, 1-5
24 pàg. 24 x 22 cm. Rústica. 5,90 e / 5,67 e (aprox.)
Distribució: 25 setembre
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Els nostres bolets
Guia pràctica per distingir-los

101 Bolets de
Catalunya que
cal coneixer

5,90 e
978-84-9034-502-3

5,00 e
978-84-9034-709-6

Guia dels bolets
dels Països Catalans

Guia de bolets
per a nois i noies

25,50 e
978-84-9034-243-5

18,00 e
978-84-9791-396-6

Guia pràctica
del boletaire

La cuina tradicional
dels bolets

7,50 e
978-84-9034-247-3

10,95 e
978-84-9034-242-8

Els bolets a la cuina. 100 receptes
Mariona Quadrada
En aquest llibre hi trobareu un repertori de plats
elaborats amb bolets de tot tipus. Un ventall de
gustos i aromes de boscos tardorencs i prats de
primavera. Des de pastes, arrossos, amanides,
coques, pastissos salats, fins a ous, carns i fins i
tot peixos. Com sempre, receptes factibles a casa,
amb base clàssica i tocs d’actualitat.

Escudella, 12
176 pàg. (aprox.)
15,5 x 16 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 10 setembre
978-84-9034-862-8
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Avui serà un gran dia
Calendari 2020 de Les Tres Bessones

Calendari del Patufet 2020
i les tradicions catalanes

Roser Capdevila

Roger Roig i Hugo Prades

Juga amb els mesos, els dies de la setmana i les estacions,
i enganxa-hi els adhesius de les teves activitats més especials: festes, aniversaris, vacances, excursions, etc.
I aprèn amb les Tres Bessones quins són els dies internacionals més bonics i importants.

Calendari del 2020 il·lustrat a tot color amb els dibuixos
del Patufet i les tradicions festives catalanes, amb adhesius per recordar els moments més importants de cadascú. Cada mes s’il·lustra amb un dibuix característic
de l’època de l’any a Catalunya.

13 pàg.
32 x 47 cm
Tapa dura

24 pàg.
32 x 32 cm
Rústica

14,90 e / 14,33 e
Distribució: 4 setembre
978-84-17214-85-2

Indústria 64, entl 1a
08025 Barcelona
T: 932 096 941
info@xarxadellibres.cat
www.xarxadellibres.cat

www.xarxadellibres.cat

12,70 e / 12,21 e
Distribució: 10 setembre
978-84-9034-855-0

