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El colós
Sylvia Plath. Traducció: Núria Busquet

XVè Premi Jordi Domènech
de Traducció de Poesia

Aquest és el primer llibre de poesia de l’autora nord-americana Sylvia Plath (1932–1963), publicat encara en vida. Molts
dels poemes fan referència a la conflictiva relació amb la
mare i els problemes amb el seu marit, el també poeta Ted
Hugues. La present edició compta amb un documentat
pròleg de D. Sam Abrams, gran especialista en Plath, que
desmitifica i aclareix alguns dels tòpics assignats a la poeta.

Jardins de
Samarcanda, 95
112 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 23 octubre
978-84-9766-678-7

Limítrofes

Premi de Poesia Martí Dot
de Sant Feliu de Llobregat 2018

Carla Fajardo
«Fajardo (Barcelona, 1989) connecta amb clàssiques com
Mercè Rodoreda, amb noms actuals com els d’Eva Baltasar, Àngels Gregori, Laia Noguera o Maria Cabrera, i
amb companyes de generació, com ara Irene Solà, o de
recorregut, com Sandra Blanch.» — del Pròleg de Maria
Antònia Massanet

Poesia, 234
64 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e
Distribució: 16 octubre
978-84-17998-02-8

Geografies de l’absència i altres contes
AA.DD.

22è Premi de narrativa curta
per Internet Tinet

Aquesta és la història d’una espera i d’un enyor immensos,
que ho engoleixen tot, farcida dels records per una germana plena de vida, llum i flors que va marxar a viure massa
lluny. Aquest comentari correspon a la narració guanyadora, Geografies de l’absència, de Xavier Mas Craviotto, en
el 22è Premi de narrativa curta per Internet Tinet.

Duchamp. Detonació controlada
Gerard Pàmies

Novel·la
g rà fica

Qui no coneix la principal icona del Dadaisme, l’urinari, la Fountain
de Duchamp? Qui no recorda l’impacte de trobar un dels seus
objectes, anomenats ready-mades, en una sala de museu?

Narrativa, 97
112 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
11,30 e / 10,87 e (aprox.)
Distribució: 16 octubre
978-84-9034-874-1

No ficció,6
120 pàg.
17 x 24 cm
Rústica
13,70 e / 13,17 e
Distribució: 9 octubre
978-84-16342-34-1

I va decidir marxar...
Pere Alcoverro Folqué
Una narrativa propera al terreny de la no-ficció sobre el patiment d’una parella per encarar el temps de guerra i postguerra
en un poblet de l’interior de l’Ebre.

Radiografies
Picgualles
Un recorregut en vint-i-vuit contes que ens convida a transitar
per les parts més íntimes de l’interior femení.

Narrativa, 19
224 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 2 octubre
978-84-16342-33-4

Narrativa, 20
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 9 octubre
978-84-16342-35-8
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El Club dels Sibarites
Junichirô Tanizaki. Traducció: Albert Nolla
Cinc aristòcrates es reuneixen sovint per degustar plats exquisits i comentar-ne tots els detalls.
Aquesta societat gastronòmica sol trobar-se a
casa del comte G., el qual exerceix d’amfitrió,
o bé en restaurants exòtics que els presenten
plats sorprenents amb l’esperança de captivar
el paladar de l’anomenat Club dels Sibarites.
Però amb el temps cada vegada costa més
de sorprendre’ls i tot els sembla una repetició
d’allò que ja han tastat altres vegades.
Amb la intenció de trobar nous estímuls que
els ajudin a despertar d’aquest ensopiment en
què viuen des de fa temps, el comte G. decideix fer el que calgui per descobrir algun plat
extraordinari i, seguint una flaire deliciosa, es
perd pels carrerons de la ciutat fins arribar a un
edifici misteriós.
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El cercle de Viena, 77
120 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
i guardes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 9 octubre
978-84-17998-06-6

L’home llop i altres contes
Boris Vian. Traducció: Jordi Martín Lloret
En aquests tretze contes, escrits entre el 1945 i el 1952, i publicats pòstumament
el 1970, la desbordant imaginació del ja mític Boris Vian sembla no tenir límits:
des del llop vegetarià que viu tranquil·lament a la rodalia de París i que, després
de ser mossegat per un mag maligne, es converteix en home cada
lluna plena i baixa a Montmartre per gaudir de les oportunitats
de la nit, fins a la màquina que llegeix llibres i que, després
d’empassar-se uns quants
n
ia
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morats i ximples de tota
Distribució: 23 octubre
mena, tota una fauna més
978-84-17998-05-9
que pintoresca que a Vian li
serveix per crear situacions hilarants i paradoxals, que ens conviden a assaborir
intensament la vida fins a l’últim glop.

Olalla
Robert L. Stevenson. Traducció: Xavier Zambrano
Un dels grans contes de Robert L. Stevenson, fins ara
inèdit en català.
Un oficial escocès que ha estat ferit a Espanya i que necessita un llarg període de convalescència accedeix a
convertir-se en l’hoste d’una família que viu en una gran
mansió perduda a les muntanyes.

Petits Plaers, 6
104 pàg. 11,5 x 18 cm.
Rústica amb solapes. 12,00 e / 11,54 e
Distribució: 16 octubre
CAT:		
CAS:
978-84-179980-7-3
978-84-948987-7-8
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Ciutat de Mal
Jaume C. Pons Alorda

XXIX Premi
Ciutat de Tarragona
de novel·la Pin i Soler

En una ciutat futura i inhumana dirigida per un misteriós Constructor,
un jove aspirant a escriptor de trenta anys, encara verge, emprèn un
viatge. El seu propòsit és visitar un artista mític, en Iannis de Corfú, i
arribar a conèixer-se plenament a si mateix. Les aventures d’aquest
escriptor es van trenant amb dues històries més: la d’una jove embarassada, que vol escapar als estrictes controls de natalitat, i la de la
serventa major de la mansió dels Fulkna, una de les famílies principals
de la Ciutat. Al final, en un extraordinari gir narratiu, les tres històries
acabaran convergint en una única, i sorprenent, línia argumental.
La veu torrencial i vibrant de Pons Alorda imposa un ritme trepidant
a les tres històries d’una novel·la que aborda conflictes d’identitat i de gènere, que estripa el destí
preestablert i la salvació dels personatges.

Dispensador
1118202030004

Un món
horror
entre l’
e sa
i la bell

Narratives, 108
272 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes

17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució:
2 octubre
978-84-17214-75-3

Les benaurances
Joan Cavallé
El títol remet inequívocament a un conegut episodi de
la vida de Jesús (el Sermó de la Muntanya) i Joan
t
B u sc a n
Cavallé sembla trobar-hi el punt des d’on observar
at
la felicit
les vivències dels seus personatges: gent humil, sona
quotid ia
vint marginada, que busquen el seu lloc al món —o
dit d’altrament, la seva manera de tastar la felicitat.
Perquè en totes les històries del llibre els personatges
dubten entre conformar-se amb la seva sort (i provar de ser feliços
assumint-la) o lluitar per canviar-la.

La veïna del costat
Yewande Omotoso. Traducció: Àfrica Rubiés Mirabet
L’Hortensia i la Marion són dues veïnes octogenàries d’un barri benestant ple de buguenvíl·lies de Ciutat del Cap, a Sud-àfrica. Una és
negra, l’altra blanca.
Totes dues dones van viure carreres d’èxit en la joventut;
,
a
ara, ja vídues, assisteixen a les reunions de l’Associació
s
o
y
«Eng in
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n
de Veïns, comparteixen una hostilitat mútua i són obera
enc
a...»
diver tid and
tament rivals. erò un dia, uns esdeveniments inesperats
Scotl
Herald
forçaran l’Hortensia i la Marion a entendre’s. Podran construir una amistat veritable o és massa tard perquè canviïn?

Narratives, 112
240 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e
Distribució: 16 octubre
978-84-17214-88-3

288 pàg. (aprox.)
14 x 21 cm
Rústica
18,90 e / 18,17 e
Distribució: 9 octubre
978-84-949049-6-7
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Catalunya any zero
David Gesalí i David Íñiguez
Amb un títol d’aire neorrealista, Catalunya any zero ens
presenta la brutal destrucció del territori i la societat
catalanes a mesura que va caient en mans de l’exèrcit
franquista. Les imatges del llibre, inèdites en la seva
majoria, procedeixen d’arxius de combatents alemanys
i italians, que van documentar l’avanç de les tropes,
amb la consegüent retirada de l’exèrcit republicà i la
fugida de la població civil cap a França.
«Al final de cada bomba llençada hi ha moltes vides. I
molts mons que s’ensorren», diuen els autors. Per això
ens mostren l’ensorrament físic d’infraestructures i edificis, que amb la pèrdua de les institucions i la identitat
pròpies, dibuixaven un futur negríssim per a CataUn país
lunya. El llibre trepitja gairebé tot el territori català
t,
devasta
i les imatges, fetes majoritàriament pel bàndol
r
un futu
vencedor, van acompanyades, en un extraordinari
il
t
s
ho
contrast, de narracions personals dels perdedors.
Catalunya en
blanc i negre, 13
208 pàg. (aprox.). 23 x 28 cm
Tapa dura amb sobrecoberta
34,90 e / 33,56 e
Distribució: 30 octubre

978-84-17214-78-4

Vida i miracles de
la plaça Reial
Xavier Theros
Aquest llibre, coeditat amb l’ajuntament
de Barcelona, mostra la història de
la plaça Reial des de els seus initges
cis fins avui. Hi ha anècdotes,
135 ima les
l
’e
d
personatges, indrets, locals, nemoltes
s
e
it
inèd
gocis... i opinions de veïns i veïnes que hi viuen. Una història que
mai s’havia fet i explicat.

Col·lecció Àlbum, 4
224 pàg.
23 x 23 cm
Rústica amb solapes
25,00 e / 24,04 e

Distribució: 21 octubre
9788472461710

L’autor: Xavier Theros (Barcelona, 1963).
Escriptor i antropòleg, cofundador del duet Accidents
Polipoètics. Ha col·laborat en diverses publicacions,
com els diaris Deia i El País, i en programes de ràdio
a La Xarxa o RAC1. Actualment, escriu al diari Ara i fa
un espai en els informatius de Betevé. És autor de diversos llibres, com La Sisena Flota a Barcelona (Premi
Huertas Claveria 2010), Barcelona a cau d’orella, Tots
els meus carrers, Diumenges a Barcelona o la novel·la
La fada negra (Premi Josep Pla 2017).
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Educar, per a què?
Mestres lliures en l’era de l’antropocè
Joan Buades
Una invitació a fer dels centres educatius vivers de democràcia capaços d’alimentar una ciutadania jove activa
i compromesa.
L’educació està més qüestionada que mai. Tot i que aparentment es un tema cabdal que preocupa a la societat a
nivell pràctic, un murmuri de fons reclama que ens aturem a
repensar per a què serveix educar avui en dia. Aquest llibre
és una invitació a parar atenció a les zones cegues del sistema educatiu que fan que, malgrat que hi hagi estudiants
i mestres excel·lents, centres potents i metodologies increïblement engrescadores.

ifest
Un man
bre
o
s
u
acti
ió
l’educac

No Ficció, 4
160 pàg.
11 x 11,8 cm
Rústica
12,95 e / 12,43 e
Distribució: 23 octubre
978-84-17353-18-6

Walden o la vida als boscos
Henry David Thoreau. Pròleg: Ramon Alcoberro. Traducció: d’Anna Turró
Meitat llibre d’aventures autobiogràfiques, meitat tractat
de reforma moral, Walden o la vida als boscos (1854) és
ició
una de les obres fonamentals de la literatura americaNova ed
alització
amb actu ologia
na del segle XIX. A partir d’aquest llibre, la consideraon
de la cr
ció sobre la llibertat i el gaudi en la natura - que per a
l’autor anaven inevitablement unides - es va obrir a tot
un àmbit –el de l’ètica del medi o de l’ecologia– que avui
resulta del tot imprescindible per a la supervivència del planeta.

3 nits de torb i 1 Cap d’Any
Crònica d’una tragèdia al Pirineu
Jordi Cruz. Pròleg: Ferran Latorre
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3 nits de torb i 1 Cap d’Any és un relat intens de l’episodi
de torb que assolà el Pirineu, de forma terrible i sobtada,
els darrers dies de l’any 2000. El vent, la neu i una baixada brusca de les
temperatures provocaren la tragèdia de muntanya més important que
es recorda al Pirineu català. Amb un ritme àgil i viu que atrapa el lector,
aquest llibre és la narració d’aquells dies.

Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 9 octubre
978-84-15315-68-1

258 pàg.
13 x 20 cm.
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 2 octubre
978-84-15315-57-5

Guanyarem la llum
[Dietari 2017/2018]
Celdoni Fonoll
Quart volum dels dietaris de Celdoni Fonoll. Prosa, poesia, pinzellades d’humor, bocins de vida, memòria i història s’entreteixeixen
novament en aquest llibre que té el parc Güell i la natura per teló de
fons. Amb uns fets colpidors i esperançadors: els terribles atemptats del mes d’agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, el Primer
d’Octubre, la declaració de la República Catalana, el nefast 155, els
presos polítics, els exiliats i l’infatigable “continuem”.

El Tinter, 158
624 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 16 octubre
978-84-9034-875-8
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Pensar Barcelona
Ideologies d’una ciutat global
Edgar Illas. Traducció: Miquel Sobrer i Edgar Illas
Pensar Barcelona. Ideologies d’una ciutat global, estudia els
fonaments ideològics que van redefinir Barcelona durant els
anys vuitanta i van orientar la ciutat cap a l’actual economia del
turisme, la cultura i els serveis i, per tant, de la gentrificació,
la massificació, l’encariment de l’habitatge, la precarització del
treball i l’ineficàcia de les polítiques públiques.

350 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 9 octubre
978-84-949900-2-1

L’explosió de Capità Arenas
La trama del gas natural a la Barcelona preolímpica
Santiago Vilanova
Barcelona, 6 de març de 1972. Aquella nit s’esfondra d’un edifici
de deu pisos al carrer del Capità Arenas. Moren divuit persones.
Ben aviat s’intenta desviar l’atenció de l’opinió pública dient que
la causa havia l’explosió de l’arsenal clandestí d’una organització d’extrema dreta. La intenció: amagar que la causa havia estat
el gas natural, de recent i deficient implantació a la ciutat.

240 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 9 octubre
978-84-949900-3-8

Guia del Rec Comtal
Caminant pel Rec i la seva història
Enric H. March
Un passeig per la història de la infraestructura hidràulica més important de Barcelona.
La Guia del Rec Comtal ens porta per la història viva
d’aquesta infraestructura hidràulica mil·lenària, ens
n’explica els antecedents i ens proposa un recorregut a peu
per les seves traces: des del naixement a Montcada i Reixac
fins a arribar a les restes arqueològiques del Born.

Fora de col·lecció
168 pàg. (aprox.)
17 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
22,00 e / 21,15 e (aprox.)
Distribució: 16 octubre
978-84-179980-0-4

El capitalisme explicat als joves
i als no tan joves
Les claus, 3
Conversa amb la meva neta
(tot esperant que en vegi el final)

Jean Ziegler. Traducció: Teresa Guilleumes
En aquest llibre imprescindible per despertar
consciències, Jean Ziegler (1934), relator de
l’ONU pel dret a l’alimentació, explica com funciona aquest sistema i com el podem desactivar.
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128 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 30 octubre
978-84-17998-11-0
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100 paraules ebrenques.

Agafades al vol

Teresa Tort Videllet
Al llarg d’aquestes pàgines es descriuen escenes de vida que
prenen com a protagonista una paraula concreta, generalment
ebrenca o particular d’alguna contrada. Cada paraula, agafada
al vol, constitueix l’oportunitat per a reflexionar sobre la comunitat de parlants, sobre com s’aprèn una llengua o sobre algun
fenomen lingüístic específic. Les paraules particulars triades per a
aquest recull també reivindiquen el poder estètic del llenguatge.

De 100 en 100, 56
224 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 23 octubre
978-84-9034-870-3

La Barcelona latinoamericana
Joan M. Serra
13 itineraris que permeten conèixer la petjada llatinoamericana sobre la ciutat de Barcelona.
Siguiendo los itinerarios de esta guía es posible recorrer los lugares
de la ciudad de Barcelona que tienen, o han tenido, alguna relación
con los países latinoamericanos. Las páginas del libro nos llevarán a los
sitios que relacionan la capital catalana con la colonización de América,
la importancia del comercio con el nuevo continente para el desarrollo
de la ciudad y la participación de catalanes en la independencia de
algunos países americanos.

Marxa nòrdica.

Barcelona Cosmopolis, 8
180 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució: 23 octubre
978-84-9034-877-2

Manual pràctic

Cristina Borràs
Caminar és una activitat que s’ha fet tota la vida i caminar amb bastons també. Per tant, què és allò que diferencia la marxa nòrdica
del tradicional caminar amb bastons i la fa tan especial? En aquest
llibre s’expliquen tots els ets i uts d’aquest nou concepte de moviment i ofereix els millors consells per gaudir d’una bona pràctica,
segura, eficient i saludable, apta per a gairebé tothom, independentment de l’edat i de la condició física.

100 per cien NBA.

Manuals de muntanya, 11
96 pàg. (aprox.)
12,4 x 21 cm
Rústica amb solapes
11,90 e / 11,44 e (aprox.)
Distribució: 30 octubre
978-84-9034-879-6

De Naismith al Unicornio

Eneko Picavea
¿Qué pasó desde la noche del draft de 1986 hasta que Len Bias falleciera en el College Park de Maryland? ¿Qué mala decisión pudo
truncar la carrera de Danny Granger o por qué le pidió perdón Larry Bird en Indiana? Vlade Divac estuvo a punto de tumbar la llegada de Kobe Bryant a Los Angeles Lakers; Grant Hill de morir en una
operación de tobillo y Shaun Livingston de perder la pierna por una
gravísima lesión. Los Suns del siete segundos o menos, la mítica
noche de Kobe en 2006 o la cadena de mala suerte que enterró la
carrera de Delonte West. Y mucho más.

Cien x 100, 31
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 9 octubre
978-84-16918-61-4
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Catalunya:
50 pobles
amb caràcter
Carles Cartañá i Jordi Longás
Aquest llibre presenta un recorregut per la
geografia catalana que mostra la diversitat
i riquesa del país a través de 50 poblacions
petites i ben repartides arreu del territori que
encara conserven, en molts casos, un mode
de vida rural i un marcat caràcter de poble.
Cadascun dels pobles s’explica des de diferents vessants, com la geografia i el medi
natural, la història, l’economia, les formes
de vida i altres àmbits de la cultura popular.

Khroma, 19
144 pàg.
24 x 22,5 cm
Tapa dura
24,90 e / 23,94 e
Distribució: 30 octubre
978-84-9034-872-7

El Pirineu insòlit
50 indrets per perdre’s
Jesús Ávila Granados
El Pirineu insòlit és una manera de descobrir la cadena muntanyenca
que separa Espanya i França, en la seva doble vessant, amb una nova
mirada i amb altres valors. El llibre està vertebrat en deu amplis capítols, que engloben un total de 80 itineraris i 26 requadres, a través dels
quals el viatger tindrà l’oportunitat d’admirar enclavaments relacionats
amb la mitologia, el catarisme, els templers, les ombres del Mal, llegendes, aparicions marianes, muntanyes sagrades, santuaris rupestres,
rutes històriques i altres espais naturals.

Azimut Turisme, 27
216 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
21,20 e / 20,38 e (aprox.)
Distribució: 16 octubre
CAT: 978-84-9034-878-9

CAS: 978-84-16918-60-7

50 escapades en família a indrets naturals
prop de Barcelona
Josep Mauri Portolès
Aquest llibre proposa 50 escapades familiars a la natura prop de Barcelona, fàcils i accessibles, sense massa esforç físic ni complicacions
d’orientació, per conèixer tot un seguit d’indrets de marcat potencial
paisatgístic i ecològic de la zona. Permet veure imponents salts d’aigua,
fer boniques passejades vora cursos fluvials i arribar a destacats cims
d’accés senzill; caminar per nombrosos parcs naturals, zones humides
amb vegetació i fauna d’alt interès, ufanosos paisatges mediterranis i
eurosiberians.

Azimut, 159
216 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
15,90 e / 15,29 e (aprox.)
Distribució: 2 octubre
978-84-9034-869-7
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La Catalunya
prehistòrica
en 25 jaciments paleontològics
Roc Olivé i Guillem Orlandi
Àlbum
t
il·lustra
de g ran
format

Un recorregut pels jaciments paleontològics més importants de Catalunya que
permet endinsar-se objectivament en
l’època prehistòrica.
Aquest llibre fa un recorregut per la Catalunya prehistòrica a través d’alguns dels seus
jaciments paleontològics més importants.
Fora de col·lecció
56 pàg. 29 x 24 cm
Tapa dura. 15,90 e / 15,29 e (aprox.).
Distribució: 30 octubre. 978-84-9034-871-0

Se altera la vida. Los efectos alarmantes de los disruptores endocrinos
Anna Garcia
Nuestro consumo diario está lleno de riesgos. Es
la advertencia de numerosos estudios científicos
que desde hace años establecen una relación entre determinadas enfermedades, como el cáncer de
mama, y los llamados disruptores endocrinos o alteradores hormonales, sustancias químicas sintéticas.

Momento, 3
296 pàg. (aprox.). 15,5 x 23,3 cm
Rústica con solapas. 18,80 e / 18,08 e (aprox.)
Distribució: 16 octubre. 978-84-16918-62-1

Lideratge i valors castellers. VIII Simposi Casteller. Valls, 20 d’octubre del 2018
En el VIII Simposi Casteller, s’aborden qüestions tranversals relacionades amb els valors del fet casteller des d’una
perspectiva patrimonial, social, identitària, esportiva i empresarial, d’una banda, i el lideratge exercit per la figura
del cap de colla en relació amb altres organitzacions.

100 motivos para ser del Betis
Daniel Gil Pérez
Para ser del Betis no hay cien motivos, hay mil, un millón. Y
con uno solo bastaría para ver la luz, abrazar la fe verdadera
y disfrutar de sentimiento tan profundo, auténtico y peculiar.
En las páginas de este libro se repasa la historia del Betis.

L’Aixecador, 30
120 pàg. (aprox.). 15,5 x 23,3 cm
Rústica con solapas. 12,30 e / 11,83 e (aprox.)
Distribució: 23 octubre. 978-84-9034-881-9

n
3ª ed ició a
z ad
actuali

Cien x 100, 12
224 pàg. 15,5 x 23,3 cm
Rústica con solapas. 14,90 e / 14,33 e
Distribució: 2 octubre. 978-84-16918-58-4

En equip! Guia per a treballar i passar-ho bé en entorns cooperatius
Luis Illueca
Un enfocament didàctic innovador i, al mateix temps, fonamentat en diferents aportacions de la psicopedagogia.
Estratègies pràctiques per a traslladar a l’aula aquest enfocament de manera senzilla.

Didàctiques, 8
152 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica
13,95 e / 13,41 e - Distribució: 23 octubre
CAT: 978-84-9026-351-8 CAS: 978-84-9142-354-6
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Formatgeries artesanes
de Catalunya
Rutes per 89 obradors
Ramon Roset i Morera
En aquest llibre s’ha fet un recull de totes les formatgeries i els formatges artesans que s‘elaboren
actualment a Catalunya amb l’ànim d’apropar al
lector aquest gran patrimoni gastronòmic de casa
nostra. A banda del producte làctic, s’ha volgut
destacar la història humana que hi ha al darrere de
cada obrador: la filosofia de vida del formatger i el
canvi vital que suposa el pas de la ciutat a l’àmbit
rural, a la feina de pastors i elaboradors de formatges. Les formatgeries s’han organitzat de manera
geogràfica a través de rutes que faciliten la seva
localització i la planificació de les visites.
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Fora de col·lecció
272 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,95 e / 19,18 e (aprox.)
Distribució: 30 octubre
978-84-9034-876-5

Sopars ràpids, fàcils i
sans. 68 receptes
Inés Butrón
Més de seixanta idees saludables i nutritives per al sopar de cada dia, d’elaboració senzilla i ràpida.
Aquest llibre, destinat a tots els públics, pretén ser una ajuda perquè els sopars siguin cada vegada més saludables.
Escudella, 13
144 pàg. (aprox.). 21 x 16 cm. Rústica amb solapes
15,70 e / 15,10 e (aprox.). Distribució: 9 octubre
CAT: 978-84-9034-880-2
CAS: 978-84-16918-59-1

Història de la cuina
catalana i occitana
Volum 2. Les olles i les verdures

Història de la cuina, 2
920 pàg.
17 x 24 cm. Tapa dura
30,00 e / 28,85 e
Distribució: 16 octubre
978-84-949281-7-8

Vicent Marqués. Il·lustració: Montse Mayol
Les cuines catalana i occitana són cuines germanes.
Les relacions històriques, lingüístiques i culturals
s
«Això é
a
r
b
o
entre els antics regnes, comtats, regions i cou na
d’ar t»
marques d’aquests dos grans territoris, així com
Ferran
el
fet de viure en unes terres amb un passat i
ià
r
Ad
unes condicions climàtiques semblants han
propiciat l’existència d’una de les millors cuines
del món, amb un caràcter i unes particularitats tan
destacades que des de la mateixa edat mitjana es
va reivindicar en diferents receptaris i manuals.

Volum 1. 39,00 e
978-84-947484-8-6
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Calendari Serra d’Or 2020
Calendari dedicat a l’obra de Ramon Casas i Carbó, pintor, dibuixant i cartellista vinculat a
l’impressionisme i impulsor del modernisme català. Amb fotografies en color d’una selecció
de pintures d’aquest pintor català, exposades al Museu de Montserrat.

34 x 49 cm
Rústica
15,00 e / 12,40 e

Distribució:
16 octubre
1172872400000

Obra gramatical i lingüística completa
Volum III-1 i Volum III-2
Jaume Vallcorba i Rocosa

Volum III-1
Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 200
400 pàg.
978-84-9883-468-0

Volum III-2
Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 235
436 pàg.
978-84-9191-078-7

El conjunt d’aquesta obra constitueix una pedrera riquíssima per a la recuperació del català no acastellanat i conté les investigacions més sòlides
que s’han fet, amb mètode diacrònic contrastiu, del segle XIII al segle XX,
sobre l’ús dels verbs estar, ésser i relacionats (anar, tenir, haver-hi, etc.) i
sobre el sistema anafòric del català i les estructures que li són pròpies.
UNITAT: Textos i Estudis de Cultura Catalana
16 x 22 cm. Rústica. 30,00 e / 28,85 e
Distribució: 16 octubre

La magnitud de l’esforç
Epistolari de la represa. Odó Hurtado i Rafael Tasis
A cura de Montserrat Corretger i Francesc Foguet
L’escriptor Odó Hurtado i el polític i escriptor Rafael Tasis
inicien la seva relació epistolar l’agost de 1955 fins a l’abril
de 1965.

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 234
208 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 16 octubre
978-84-9191-074-9

Homenatge a Kálmán Faluba, 3
AA.DD.
Tercer volum del recull de treballs en honor del filòleg hongarès Kálmán Faluba. En coedició amb l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

Estudis de Llengua i
Literatura Catalanes, 73
288 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
16,50 e / 15,87 e
Distribució: 16 octubre
978-84-9191-068-8

Doctrina Pueril. A Primer for the Medieval World
Ramon Llull. Traducció: John Dagenais
La Doctrina pueril de Ramon Llull, escrita entre els anys
1274 i 1276, és una magnífica introducció a l’Edat Mitjana.
Llull la va concebre com un instrument per tal d’adoctrinar
aquelles persones —infants, però també adults— que no
disposaven d’una bona formació doctrinal i intel·lectual.

Serie B: Textos, 61
267 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
28,95 e / 27,84 e
Distribució: 2 octubre
978-1-85566-309-1
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El primer procés contra
Catalunya
Pere Bosch
El 6 d’octubre de 1934 el president Lluís Companys proclamava l’Estat
Català de la República Federal Espanyola, en un gest extrem contra la
involució conservadora del règim republicà. La conseqüència va ser una
repressió desproporcionada, que volia liquidar l’autogovern i els avenços
socials conquerits a Catalunya. A partir del que va publicar la premsa
de l’època, Pere Bosch dona veu als protagonistes d’aquells fets, en un
relat apassionant que ens evoca els fets d’un octubre molt més recent.

L’autor:
Pere Bosch i Cuenca (Banyoles, 1966).
Historiador, polític i periodista. Ha estat alcalde de Banyoles i diputat al Parlament de Catalunya per ERC. Actualment treballa al periòdic La república.

Punts de vista
180 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e

Distribució: 9 octubre
978-84-9766-676-3

Fer de mestre quan sembla que ningú
no sap per a què serveixes
Jaume Funes Artiaga
No es pot ser mestre sense formular-se un seguit de preguntes
que cerquen resposta en la vida diària de l’aula. Què vol dir fer
de mestre? Com ha de ser l’escola? I com ha de ser la relació
de l’escola i els mestres amb els infants, les famílies i la comunitat? Sovint, les metodologies educatives s’aprenen en manuals
als quals falta una pàgina; i Jaume Funes vol ajudar a reescriure
aquesta pàgina perduda, la que connecta l’aprenentatge amb la
vida de cada infant.

Educació i família
240 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,27 e
Distribució: 9 octubre
978-84-9766-674-9

Germanes de Shakespeare
Pilar Godayol. Pròleg: Jenn Díaz
Vint apunts biogràfics de dones que van escriure en un segle, el XX.
Poetes, novel·listes, assagistes, traductores..., amb compromisos polítics, idil·lis impossibles i passions desbordants; totes elles van viure entre la ficció i la realitat. Amb una escriptura elegant i sensual, Godayol
fa desfilar per aquestes pàgines a Woolf, Arendt, Beauvoir, Mansfield,
Capmany, Plath, Dinesen, Pizarnik i dotze autores més que, amb valentia i talent, van trencar els límtis d’un món que els quedava petit.

Capsa de Pandora
280 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 14 octubre
978-84-9766-675-6
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La Masia. Formant persones més
enllà de l’esport
Cristian Martín
Messi, Xavi, Iniesta, Piqué, Sergi Roberto i Busquets, entre molts altres, revelen en aquest
llibre el que ha significat el seu pas per les categories inferiors i el que representa la Masia.
La Masia va començar sent concebuda com una
residència, encara que aviat va passar a ser un concepte que engloba planter, valors, formació i esportistes. Probablement a dia d’avui és el centre formatiu més important de l’esport, un paradigma des
del punt de vist acadèmico-educacional i esportiu.

Base Esport
240 pàg. 22 x 24 cm
Rústica
24,95 e / 23,99 e (aprox.)
Distribució: 23 octubre
978-84-17759-39-1

Catalunya i modernitat. Segle XV.
Quan s’afermà la identitat moderna
Jaume Sobrequés i Callicó
Una anàlisi del procés de construcció de la Catalunya moderna
a la tardor de l’edat mitjana.
Assaig sobre la construcció de la Catalunya moderna que sorprendrà tant pel seu rigor com pel coratge interpretatiu de l’autor.
No és un llibre més sobre la història de Catalunya. És una nova
interpretació sobre un període que va canviar la història del país.

Base Històrica, 157
196 pàg.
15,5 x 23,5 cm. Rústica
19,95 e / 19,18 e (aprox.)
Distribució: 23 octubre
978-84-17759-41-4

La Guàrdia Civil. Espina dorsal de l’Estat
espanyol a Catalunya (1844-2018)
Josep Clara
Aquesta obra sobre la Guàrdia Civil en territori català vol precisar
l’organització, la distribució i el desplegament dels efectius de la
Benemèrita al llarg del temps i l’espai, i la seva retirada o el seu
replegament davant l’aparició del nous cossos de seguretat, propiciats per l’Estat de les Autonomies. Incideix també en l’actuació
i la simbologia que els agents han representat a Catalunya com a
elements d’un poder públic centralitzat a Madrid.

Haikulinario
Marta López Cuartero. Pròleg: Silvia Hofmann
El primer libro de poemas dedicado al haiku culinario.
Haikulinario es un libro que, a través del haiku, de la poesía de la
sensación y de la propia experiencia de la autora, cocinera apasionada, intenta mostrar cómo todo el proceso de elaboración culinaria, desde su base más elemental, es el camino para expresar
el paisaje imaginado en la dimensión de la superficie de un plato.

Base Històrica, 158
196 pàg.
15,5 x 23,5 cm. Rústica
19,95 e / 19,18 e (aprox.)
Distribució: 23 octubre
978-84-17759-42-1

Fuera de colección
80 pàg. (aprox.)
15,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 16 octubre
978-84-948987-8-5
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El peix número catorze
Jennifer L. Holm
Traducció: Marc Donat. Il·lustració: Tad Carpenter
Una comèdia esbojarrada protagonitzada per una neta i el seu avi, un científic
obsessionat per la fórmula de l’eterna joventut.
Amb dotze anys, la vida de l’Ellie Cruz es capgira
El jardí secret
com un mitjó quan la seva mare, que és profesde Viena, 24
sora en un institut, arriba a casa amb un noi molt
176 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
estrany: va vestit com una persona gran i es passa
Tapa dura
tota l’estona remugant i queixant-se per tot. Com
16,50 e / 15,87 e (aprox.)
el seu avi, precisament! El més sorprenent és que
Distribució: 16 octubre
978-84-179980-8-0
és de debò el seu avi, un científic anomenat Melvin
Sagarsky que es veu que ha descobert la fórmula
de l’eterna joventut i que l’ha provat en ell mateix
amb uns resultats excel·lents.
Però precisament perquè ha funcionat tan bé, ara
tots tenen molts problemes.

La reina de Gizeh
Maria Carme Roca
Il·lustració: Laura Borràs Dalmau
Amb només 10 anys, la Yasmín ajuda el seu germà gran a tirar endavant La Reina de Gizeh, un
petit basar que té la seva família a prop de les
piràmides. Tots dos viuen al pis de sobre la botiga amb l’àvia, la gata Bastet i tot de figuretes dels
déus egipcis, que per a la Yasmín són com una
segona família.
Últimament, però, el negoci no rutlla com caldria, les vendes són cada vegada més escasses
i, a més, han patit un robatori, el de la barca de
Keops, una de les antiguitats més cares de la
botiga. Per acabar-ho d’arrodonir, una turista
s’encapritxa de la figureta preferida de Yasmín (la
deessa amb cara de gat) i just aquella mateixa nit
desapareix la gata de la família.

Secrets
Joan Torró
Una novel·la històrica que ens acosta els orígens de la nostra literatura,
així com la vida i obra de tres grans figures de les nostres lletres com
Ramon Llull, Ausiàs March i Joanot Martorell que van fer evolucionar la
literatura valenciana.

Premi Vila de Teulada
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El jardí secret
de Viena, 25
112 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 30 octubre
978-84-17998-09-7

Esguard, 28
224 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 16 octubre
978-84-9026-364-8
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Les princeses (petites)
també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·lustració: Ionit Zilberman
El pare de la Laura va obrir el llibre
secret de les princeses i li va contar
a la seua filla una cosa que no sabia...
Descobreix aquest secret que la gent
desconeix.

L’aula de música
Xavier Blanch, Laura Espot, Amparo Sena
Il·lustració: Cristina Losantos
A classe de música estan preparant la cançó per al
concert de Nadal. A tothom li sembla molt divertit, excepte a la Mireia, que no se’n surt: sempre
que ha de tocar el xilòfon, s’equivoca.

La classe d’Educació Física
Xavier Blanch, Laura Espot, Amparo Sena
Il·lustració: Cristina Losantos
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Cartró
20 pàg. 18 x 18 cm. Cartró
11,95 e / 11,49 e - Distribució: 30 octubre
CAT:
978-84-17599-31-7

CAS:
978-84-9142-343-0

CAT:
978-84-17599-35-5

CAS:
978-84-9142-351-5
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CAT:
978-84-17599-36-2

CAS:
978-84-9142-352-2

Toca classe d’Educació Física i tots estan molt
contents perquè això significa que és moment de
bellugar-se, jugar i fer esport.
UNITAT: La meva escola, 2 i 3. 24 pàg.20 x 21 cm. Rústica. 6,95 e / 6,68 e - Distribució: 30 octubre

La ciència de la caca i dels pets
Alex Woolf. Il·lustració: Bryan Beach
Per què fem caca? Què són els pets i els rots? Què
passa quan vomitem? Descobriu les respostes a
aquestes qüestions i moltes més en aquesta olorosa guia a la digestió.

CAT:
978-84-17599-39-3

CAS:
978-84-9142-361-4

UNITAT: La biblioteca dels ratolins
32 pàg. 21x 24 cm. Tapa dura. 12,95 e / 12,45 e - Distribució: 30 octubre

La ciència del temps
Ian Graham. Il·lustració: Caroline Romanet
Per què tenim diferents estacions? Què passa dins
d’un huracà? Com està canviant el clima? Descobriu les respostes a aquestes qüestions i moltes
més en aquesta fascinant guia del temps.

CAT:
978-84-17599-40-9

CAS:
978-84-9142-362-1
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Juguem amb
Minimoni!
Rocio Bonilla
La Minimoni et proposa un divertidíssim llibre
d’activitats que podràs compartir amb ella. Hi
trobaràs jocs per posar a prova el teu enginy,
fitxes per afinar la teva destresa amb el llapis
i trucs per desenvolupar la teva imaginació i
aprendre a alimentar-la. Tria el que et ve de
gust fer a cada moment!
Àlbums il·lustrats
96 pàg. 24 x 29,7 cm. Tapa dura
14,96 e / 14,38 e - Distribució: 30 octubre
CAT:		
CAS:
978-84-17599-43-0
978-84-9142-363-8

Inclou adhesius de regal i retallables!

Calendari
Minimoni
Rocio Bonilla
Rocio Bonilla presenta un encisador calendari de paret per organitzar-nos fàcilment durant tot l’any.
Cada mes, trobarem una delicada
il·lustració relacionada amb els
personatges que habiten els seus
àlbums il·lustrats. D’altra banda,
gràcies a les notes que hi apareixen, no ens perdrem cap festa ni
diada. A més a més, el calendari
inclou adhesius per marcar aniversaris i altres dates importants!
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Àlbums il·lustrats
24 pàg. 32 x 22,5 cm. 11,95 e / 11,49 e
Distribució: 16 octubre
CAT:		
CAS:
978-84-17599-46-1
978-84-9142-368-3

Jo et llegeixo i tu m’expliques
Jesús Ballaz. Traducció: Sebastià Serra
Aquest llibre ens ofereix dos relats per a
cada dia: un més curt i senzill que podrà llegir l’infant i un altre de més llarg i elaborat
que li podran llegir els adults. En conjunt,
56 històries per a anar a dormir: 28 en què
les nenes i els nens prenen la paraula per dir
“Jo et llegeixo” i 28 més en què demanen
que canviïn els papers i “tu m’expliques”.

Àlbums il·lustrats
112 pàg. 24 x 26,5 cm. Tapa dura
17,95 e / 17,26 e - Distribució: 16 octubre
CAT:		
CAS:
978-84-17599-42-3
978-84-9142-353-9
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Nenes que van imaginar allò
impossible (i ho van aconseguir)
Tony Amago. Il·lustració: Nuria Rodríguez
Aviadores, navegants, arqueòlogues, motoristes, rodamóns, zoòlogues, naturalistes, periodistes, pilots, alpinistes... Aquest
àlbum il·lustrat recull les històries de quasi
una vintena de dones que van passar a la
història per atrevir-se a somiar allò que semblava impossible... i aconseguir-ho!

La biblioteca dels ratolins, 74
40 pàg. 24 x 29,7 cm. Tapa dura
15,95 e / 15,34 e - Distribució: 23 octubre
CAT:		
CAS:
978-84-17599-41-6
978-84-9142-356-0

Magus (el mag)
Jesús Cortés
Una història que mostra que l’assetjament és un mal de la nostra societat des de fa molt de temps.
El mag Magus es guanya la vida amb els seus trucs de màgia i il·lusionisme viatjant de poble en
poble. Al seu pas per Chependale haurà d’ajudar
Esfera, 51
Nick i Henry, dos amics amenaçats pels Cobres,
160 pàg.
una colla de fanfarrons que l’obligaran a traure’s
15 x 23,2 cm
de la mànega una màgia tan sorprenent com ateRústica
11,95 e / 11,49 e
rridora, l’autèntica màgia que ningú coneix.
Distribució: 16 octubre
978-84-9026-337-2

Dinosaures
Els primers gegants
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Xavier Piñas
Espectaculars imatges dirigides als més petits
que venen acompanyades de descripcions de
fàcil lectura i comprensió. El llibre perfecte per
introduir-se per primera vegada en un món
fascinant.

Base Kids
64 pàg.
25,5 x 31 cm
Tapa dura
18,90 e / 18,17 e
Distribució: 23 octubre
978-84-17759-43-8

Imbatible 1. Justícia i vegetals frescos
Pascal Jousselin. Traducció: Albert Vilardell
Imbatible al rescat! L’únic i veritable heroi del còmic ja és aquí, allà i a tot arreu!
No és un superheroi normal. Té el poder d’atravessar el temps, l’espai... i la pàgina!
Un poder que utilitzarà per frustrar els plans
tortuosos dels dolents de tot el món! Però, com
Imbatible, 1
46 pàg.
s’ho farà l’Imbatible? Serà un viatge salvatge,
21,5 x 29 cm
això segur...
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 23 octubre
978-84-17759-40-7
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Estic guapa?
Nayat Kaid
La girafa vol semblar guapa i, per aconseguir-ho, es va emprovant diferents accessoris que són dels seus amics: un barret,
un collaret i unes botes. Pregunta a tots els seus amics, l’ocell,
la serp i el tigre, si amb cadascun dels elements la veuen guapa, però aquests no li responen. Els seus amics animals, de
cop, cauen a l’aigua, i la girafa, advertida pel mico, s’oblida ràpidament de la seva imatge per anar-los a rescatar. Els amics,
com a recompensa, li fan un regal: unes arracades vermelles,
i li diuen que els accessoris externs no la fan ser guapa sinó
que és guapa per allò que és i per les seves bones accions.

Fora de col·lecció
32 pàg.
24 x 31 cm
Tapa dura
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Distribució: 2 octubre
978-84-9034-873-4

Plouen poemes!
Vanesa Amat, Maria Carme Bernal i Isabel Muntañá
Plouen poemes! és una expressió de joia com la
que senten els nens i nenes quan llegeixen,
escolten o reciten poesia. Perquè la poesia
Edició
és com la pluja que amara el paisatge i el
amb
torna fresc i net. Aquesta antologia inclou
pòster
més de cent trenta textos poètics i un pòster desplegable, per compartir encara més
poesia a l’aula o amb altres infants.

Contes
128 pàg.
16,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 9 octubre
978-84-9766-677-0

Yo soy
Raquel Díaz Reguera
Martín se ha fijado en una niña que tiene la cabeza llena de
pájaros. Martín es uno de los populares del cole. A su pandilla no le gusta la niña rara que le gusta a él. Él va a la última,
sus peinados son como los de los futbolistas, sus gafas de
sol. Martín disimula cuando pasa a su lado, porque sus amigos le siguen diciendo que esa niña es muy rarita. Solo que
a él le sigue picando la nariz y temblando las rodillas cuando
está cerca. Martín está triste.
De repente, la niña ha recuperado su aspecto de siempre y
ha pasado de Martín. Martín sufre el peso de las obligaciones de ser popular. Eso no le deja ser él mismo.

Trampantojo
40 pàg.
17 x 24 cm
Cartoné
12,00 e / 11,54
Distribució: 16 octubre
978-84-16817-58-0

En Màrius, l’Helena i el misteri de la màscara de carnaval
Una aventura on tot s’hi val!
Mercè Pujadas Cid. Il·lustració: Teo Perea
Som a Cabrera de Mataró i és carnaval. En Màrius ha fet una màscara a l’escola per al ball de cara tapada i el concurs de carotes.
Aquest any, no l’ensenyarà a ningú, que sigui una gran sorpresa.

Biblioteca Ilturo, 3
24 pàg.
24 x 34 cm
Tapa dura
9,95 e / 9,56 e (aprox.)
Distribució: 30 octubre
978-84-9034-882-6
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Aprenent les hores
Caramel
Un llibre per aprendre tot divertint-se! Els nens gaudiran aprenent l’hora una vegada i una altra
gràcies al retolador i a la seva goma d’esborrar. Després de completar cada pàgina, podran esborrar el que han escrit i començar de nou. Un llibre
Base Kids
el
a
tz
ideal per aprendre de
li
14 pàg.
ti
U
ic
or màg
21 x 29,5 cm
manera
divertida
i
fàcil
retolad
ixar
Tapa rústica. Conté un retolador
per dibu es
a llegir correctament les
u
5,00 e / 4,81 e
les busq e!
tg
busques del rellotge!
Distribució: 23 octubre
del rello
978-84-17759-22-3

Ja soc gran!
Ja no porto xumet ni bolquers
Maria Mañeru i Susana Hoslet
Per poder fer-se autònoms i desenvolupar-se
correctament, els nens han d’acomiadar-se
d’alguns objectes que els han ajudat a créixer
i que s’estimen d’una manera especial, com el
xumet i els bolquers. En aquest llibre trobareu
dues històries molt divertides que, tot respectant els sentiments dels més petits, els
ajudaran a fer aquest procés inevitable que els portarà a viure noves experiències.

e
Un llibr
r
ideal pe el
r
a
y
n
a
p
acom
e l se u
nen en
ent
creixem
l
a
r
u
t
na

Base Kids
28 pàg.
16 x 19 cm
Tapa dura. Cartoné
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 2 octubre
978-84-17759-20-9

Els Barrufets i la màquina de somiar
Pascal Garray i Thierry Culliford
Mentre els Barrufets recullen baies i bolets al bosc, tres d’ells desapareixen. Tornen tard
a la nit, en un estat estrany. L’endemà es repeteix la mateixa situació, però ara ja són
va
Una no
sis els Barrufets! El Barrufet de les
ra dels
aventu
n
o
Ulleres descobreix el misteri: en
s
t
Les aventures dels
Barr ufe els
i
Barrufets, 37
ia
g
à
un arbre buit descobreixen una
la m
e n s ón
48 pàg. 21,5 x 29 cm
somnis
placa de cristall de roca que els
tes!
is
Tapa dura
n
o
g
a
t
pro
permet, amb l’ajut de les ulleres,
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 23 octubre
viure els seus somnis més salvatges.
978-84-17759-37-7
El Gran Barrufet pensa que és una trampa.

Calendari dels Barrufets
2010
Peyo
Els entranyables Barrufets ens assenyalen els dies més importants de
l’any: Nadal, Reis, Pasqua, quan comença i acaba l’escola, les diferents
estacions, festes populars... i moltes
coses més!

24 pàg.
32 x 32 cm
Rústica
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 23 octubre
978-84-17759-44-5
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Col·lecció Contes per jugar
Llibres interactius per jugar sense parar!
Encaixa les potes en el cos i els teus animals preferits se sostindran sols dempeus!
Construeix els teus animals preferits amb les peces que trobaràs dins d’aquest llibre
i inventa les teves pròpies històries.

Crea el teu parc
de dinosaures

Crea el teu
zoo

Crea el teus
animals

Crea la teva
granja

Eva M. Gey

Eva M. Gey

Eva M. Gey

Eva M. Gey

Base Kids.
Contes per jugar, 1
978-84-17759-14-8

Base Kids.
Contes per jugar, 2
978-84-17759-15-5

Base Kids.
Contes per jugar, 3
978-84-17759-16-2

Base Kids.
Contes per jugar, 4
978-84-17759-17-9

UNITAT: Base Kids. Contes per jugar
12 pàg. 16 x 19 cm. Tapa dura. Cartoné
7,95 e / 7,64 e
Distribució: 2 octubre

OL·L
NOVA C

ECCIÓ

Llibres de tela
Bona nit, Estrelleta!
Francesca Ferri
Llibre de roba, suau i tovet, amb diferents textures, textos i il·lustracions sobre les activitats
quotidianes de l’entranyable Osset, que es convertirà en l’amic inseparable dels més petits!

a
A mb un
mb
a
a
t
e
s
b os
er
p
s
e
na ns
tar-lo
r
o
p
s
n
t ra
arreu!

Tat! Qui soc?
Francesca Ferri
Llibre de roba amb 8 pàgines encoixinades per
potenciar el tacte i la psicomotricitat. Els més
petits es divertiran aixecant solapes per descobrir els diferents animalons.

lapes
A mb so
obrir
c
s
e
pe r d
als!
im
n
a
ls
e

Base Kids. Llibres de tela, 3
10 pàg. 18,5 x 18,5 cm
Llibre de tela
18,90 e / 18,17 e
Distribució: 2 octubre
978-84-17759-18-6

Base Kids. Llibres de tela, 4
8 pàg. 16,5 x 16,5 cm
Llibre de tela
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 2 octubre
978-84-17759-19-3
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El cas de la petjada blanca
Josefina Llauradó. Il·lustració: Jordi Sunyer
Qui diu que en un poble no passa mai res? L’Aina, en Joel, la Rocio i en Nelson es fan dir Els
Perdiguers de La Cova del Drac i es troben totes les tardes per a fer les seves investigacions.
On els portarà el descobriment d’un vessament de pintura a la llera del riu? Els quatre amics
hauran de treballar de valent si volen resoldre el misteri. Vols ajudar-los? Observa bé totes
les il·lustracions i podràs ser tan bon investigador com els nostres protagonistes.
El Mussol detectiu, 20
90 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,70 e / 9,33 e
Distribució: 23 octubre
978-84-16844-97-5

El miracle d’Anne Sullivan
William Gibson
Basada en la impressionant història real de Helen Keller i la seva professora Anne Sullivan, aquesta obra
de teatre inspiradora i inoblidable ha commogut milers de lectors i s’ha convertit en tot un clàssic als Estats Units.

Bromera Teatre, 74
216 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 e / 10,53 e - Distribució: 23 octubre
CAT:		
CAS:
978-84-9026-260-3
978-84-9142-307-2

Empar, la becadeta i el ‘patiarcat’
Fani Grande. Il·lustració: Ramon Pla
Miquel, que sempre havia sigut tan simpàtic i amable,
ara no vol jugar amb les xiques. Diu que “no molen”
i que no són igual que els xics ni de bon tros. Empar
està segura que això són coses del ‘patiarcat’, encara
que no sap ben bé què significa. Per sort, entre tots li
demostraran a Miquel com d’equivocat està.

El Micalet Galàctic, 53
192 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 23 octubre
978-84-9026-354-9

El niño que chateaba con Jack Sparrow
Francesc Puigpelat. Il·lustració: Oriol Malet
Si algún día chateáis con Jack Sparrow, ¡recordad llamarlo capitán! Esta es una de las primeras cosas
que aprende Martín Belsa cuando gana un concurso para mantener un chat con el actor Johnny Depp,
protagonista de sus películas preferidas, las de Piratas del Caribe. Sí, parece imposible que un niño de
Calcetín, 159
160 pàg.
doce años pueda conversar con Jack Sparrow, pero
13 x 20,5 cm
Martín lo consiguió y después de eso todo cambió...
Rústica
9,20 e / 8,85 e
Distribució: 9 octubre
978-84-9142-317-1
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Arriben Els Minimini!
Mini joies per a primers lectors
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NOVA
CCIÓ
COL·LE
+6 anys

Per als que comencen a llegir i volen gaudir molt amb la lectura.
· Autors clàssics i contemporanis.
· Històries per ficar el cuquet de la lectura dins els cors dels lectors.

Policies i lladres
Jane & Allan Ahlberg. Traduccions:
Català: Marina Espasa. Castellà: Miguel Azaola
La nit de Reis, mentre els nens dormen, lladres i bergants trepen i ronden.
Qui els atraparà? Digueu-nos... qui? L’honrat agent Simó ja és aquí!
Inèd it
là!
n
e cata

CAT: 978-84-945843-9-8

CAS: 978-84-120807-0-4

El bot del Dr. Bombard
Oriol Canosa
Il·lustració: Jordi Sunyer
El doctor Bombard sura enmig de l’oceà en un bot minúscul. Ha naufragat.
Ara navega a la deriva, tot sol. Al bot hi ha dos rems però no els fa servir.
CAT: 978-84-120808-0-3

CAS: 978-84-120807-1-1

UNITAT: Minimini
50 pàg. 14 x 19 cm. Tapa dura. 13,95 e / 13,41 e
Distribució: 30 octubre

No m’agrada ballar
Susan Lang i Max Lang
En Porc Espí organitza una festa i tots els animals hi van. En Jim no hi vol
anar perquè no li agrada ballar. Tots els seus amics n’hi volen ensenyar,
però ell s’ho passa molt malament. Quan diu a tothom que no vol ballar,
se sent alleugerit...
Simbolet
26 pàg.
25,4 x 25,4 cm
Tapa dura

16,00 e / 15,38 e
Distribució:
9 octubre
978-84-15315-69-8

No estic de mal humor
16,00 E
978-84-15315-59-9
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