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Reduccions 113
Monogràfic dedicat a Gabriel Ferrater
S’hi publiquen tres cartes inèdites de Ferrater a Helena Valentí, estudis sobre diversos aspectes de
l’obra poètica i crítica ferrateriana i un article de Segimon Serrallonga aparegut a la revista Inquietud
l’any 1965. En l’apartat de creació hi trobem un autòReduccions 113
graf de Gabriel Ferrater i textos de Narcís Comadira,
350 pàg.
Enric Casasses, Glòria Coll Domingo, Adrià Targa,
13,5 x 20,5 cm
Rústica
Marc Rovira, Irene Solà, Albert Balasch i Albert Roig,
28,00 e / 26,92 e
entre d’altres.
Distribució: 20 novembre
1166160190001

Sota el firmament
Tribut musical a Joan Salvat-Papasseit
Fotografia i selecció de poemes: Àlex Carmona. Il·lustració: Tània Lupe
cte
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El fotògraf Àlex Carmona, la il·lustradora Tània Lupe i diversos artistes de l’escena musical catalana reten homenatge a Joan SalvatPapasseit amb un cd que inclou les versions
musicals d’una quinzena d’alguns dels seus
poemes més celebrats i un llibre il·lustrat amb
nombroses fotografies de l’enregistrament.

El bosc de bambú
Jesús Giron Araque
Llicenciat en Ciències de l’Educació i Geografia i Història.
És autor de diversos poemaris, entre els quals destaquen el
Llibre de contemplació i Inventari de fragilitats (XVIII Premi
de Poesia Jaume Bru i Vidal de Sagunt).

Diari de laboratori
Òscar Palazón
Òscar Palazón compagina la faceta d’escriptor amb la traducció, la gestió cultural i el periodisme literari. Amb aquest
llibre va guanyar el Premi Vila de Martorell.

Fora de col·lecció
128 pàg.
17 x 20 cm
D amb
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Distribució: 13 novembre
978-84-17998-17-2

19è Premi Literari Betúlia de Poesia
Memorial Carme Guasch
Poesia, 236
112 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 27 novembre
978-84-17998-03-5

44è Premi de Poesia
Vila de Martorell 2019
Poesia, 235
96 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 13 novembre
978-84-17998-14-1

Ma
Sílvia Amigó Cuscó. Pròleg: Eva Baltasar
«Ma és un espai contemplatiu on la reflexió es torna laxa i
entoma sense força el jo. No s’imposa, acull. T’agafa de la
mà i et porta a poc a poc.», del pròleg d’Eva Baltasar.

Poesia, 237
88 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e (aprox.)
Distribució: 13 novembre
978-84-17998-18-9
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El retorn de Sherlock Holmes
Relats, III
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Sir Arthur Conan Doyle
Traducció: Xavier Zambrano
Epíleg: Josep Lluís Martín Berbois

tanca Les memòries de Sherlock Holmes—, el volum anterior, Watson plorava la desaparició del «millor i el més intel·ligent dels homes» que mai havia conegut. Segons
es deia a la carta que el cèlebre investigador havia deixat al seu
amic, Holmes i el malvat Moriarty havien lluitat al caire de l’abisme
i s’havien precipitat al buit a les cascades de Reichenbach, a Suïssa.
La realitat era que Conan Doyle, delerós de canviar de registre, havia
buscat un final espectacular per a Sherlock Holmes, amb l’esperança
que els lectors se n’oblidarien, tard o d’hora. Però això no va passar.
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El cercle de Viena, 79
Distribució: 20 novembre
400 pàg. (aprox.)
978-84-949906-3-2
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes i guardes
24,00 e / 23,94 e (aprox.)

Les memòries de Sherlock Holmes
Relats, II
24,00 e
978-84-8330-006-0

El blat tendre
Colette. Traducció: Ramon Folch i Camarasa
En Philippe i la Vinca es coneixen des de la infantesa. Fins ara, han
passat les vacances sempre junts, perquè les famílies de tots dos
estiuegen al mateix poblet de la Bretanya. I aquest any no
serà pas diferent: banys al mar, excursions, pícnics, llarblidable
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Petits Plaers, 7
192 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 20 novembre
CAT: 978-84-17998-15-8

El trigo verde
CAS: 978-84-121000-0-6

Zoòtrop

28è Premi Ciutat
de Badalona de Narrativa

Lluís Gea Martínez

32è Premi Literari Països
Catalans - Solstici d’Estiu

Zoòtrop és un recull de contes que faran viatjar el lector des dels
llocs més remots d’Oceania fins a les galàxies de més enllà del
cinturó d’Orió, des d’un llogarret de la Costa Brava fins a la Roma
clàssica, i tot això dins la pell de personatges tan diversos com
una nena òrfena, una amant silenciosa, un ancià sense rumb o un
gladiador. Històries diverses que, quan comenci a girar la roda
del zoòtrop, convergiran en una premissa: la nostra percepció del
món està indissolublement lligada a la dels que ens rodegen.

Narrativa, 70
192 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 27 novembre
978-84-17998-04-2
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Banys de natura. Murmuris de les estacions
Vicent Pellicer Ollés
Dividit en estacions, aquest llibre de narracions breus representa una aportació molt personal de Vicent Pellicer,
que es manifesta per explicar-nos moltes coses: d’una
banda, d’ell mateix i, de l’altra, d’aquest món de la natura que tant estima. L’autor és un bon observador de les
múltiples manifestacions de la natura i sap transmetre la
diversitat i les belleses que ens ofereix el nostre món.

Narrativa, 98
96 pàg.
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
10,90 e / 10,48 e
Distribució:
6 novembre
978-84-9034-884-0

De la mort i altres delícies
Vicent Penya
Amb ingredients ben diversos, trets d’una més que estimable
trajectòria com a narrador, Vicent Penya ha adobat un llibre
suggeridor i suculent. Es tracta d’una selecció acurada dels
seus millors relats, reescrits i revisats.

Narrativa, 22
80 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica
12,30 e / 11,83 e
Distribució:
20 novembre
978-84-16342-37-2

Les ànimes del temps
Els contes que expliquen les pedres
Jaume Borràs i Ferré
En el context de la segona guerra púnica, es ressegueixen les
peripècies de tres personatges que són esclavitzats i passen
a formar part d’un botí de guerra.

Narrativa, 21
264 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
19,90 e / 19,13 e
Distribució:
6 novembre
978-84-16342-36-5

On el respir és més respir
Adam Manyé
Tot just l’any de publicació d’aquest llibre és el trentè aniversari del primer poemari que l’autor va fer públic en aquesta mateixa col·lecció. L’autor ha deixat anar llast, ha depurat la seva
veu a la recerca de la nuesa expressiva. Si obres aquest llibre
hi trobaràs carícies, bleixos... i la sensualitat de les paraules.

Fugaç

La Gent del Llamp, 83
64 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
10,40 e / 10,00 e (aprox.)
Distribució:
20 novembre
978-84-9034-898-7

Premi València de Poesia

Ramon Guillem
Un poemari en què ressalta la senzillesa, aparent o cercada,
d’una poesia basada en els detalls mínims, quasi intangibles,
des dels primers versos.
Amb un estil inusual en la nostra poesia, l’autor aconsegueix
crear xicotetes guspires d’emoció i d’interès profunds.

El cor heretge
Aina Garcia
Un poemari que mostra des dels primers versos un bon domini
del ritme i de l’expressió. L’obra combina poemes magnífics
i definidors d’una poètica molt personal: amor filial i amor al
país, a la terra.

Bromera Poesia, 137
64 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,70 e / 15,10 e
Distribució: 6 novembre
978-84-9026-375-4

Premi València Nova de Poesia
Bromera Poesia, 138
72 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,70 e / 15,10 e
Distribució: 6 novembre
978-84-9026-376-1
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Cazeneuve i les clavegueres
de la ciutat
Oriol Molas i Ferran Grau
Corrupció i especulació urbanística a la Via Laietana.
Barcelona 1913. Després de La revenja dels desvalguts –primera novel·la
de la sèrie–, l’agència de detectius Cazeneuve & Associats ja fa quatre
anys que funciona. L’Enric, en Cinto, la Filo i l’Enriquet viuen moments dramàtics que els portaran a replantejar-se prioritats, vides i, fins i tot, amors.
La ciutat pateix de fa anys les obres d’obertura de la Via Laietana i els
veïns afectats se senten amenaçats per assassinats, robatoris, desaparicions, suborns... Mentrestant, la societat intenta avançar entre realitats
oposades: els rics i els pobres, els senyors i els treballadors, la modernitat i les tradicions, el progrés i l’antigor, l’església i l’espiritisme, la
inoperància de la policia i les protestes de les primeres feministes que
lluiten pels seus drets.
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Capital Books, 17
304 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)

Distribució: 13 novembre
978-84-948532-5-8

Cazeneuve i la revenja dels desvalguts
2a
EDICIÓ

19,90 e
978-84-946777-7-9

Mirada prohibida
Nina Bouraoui. Traducció: Anna Casassas
Als carrers d’Alger els homes xerren i s’abracen. Darrere de les
portes tancades, les dones, silencioses, s’avorreixen. Separada de la vida de la ciutat per una finestra, una nena observa.
Una paret bruta, un carro ple de gent i un nen imprudent li
donen paraules per a una nova història. Ella inventa. S’inventa
a si mateixa. El somni és necessari.
És a la pubertat, el seu pare no li ha parlat durant dos anys. La mare
prepara alguna cosa i les germanes callen. L’amor i l’esperança no
existeixen. Ningú no se n’escapa.
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El dinovè Protocol
Àlvar Valls
El dinovè protocol és una novel·la ucrònica centrada en el procés català cap a la
e ra
La prim gosa
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d’octubre de 2017, després de la declarala Indep ficció
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e
d es d
ció d’independència feta pel Parlament de
Catalunya, el Govern de la Generalitat hagués fet efectiva la República Catalana.

164 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica
16,90 e / 16,25 e
Distribució:
13 novembre
978-84-949049-7-4

Voliac, 56
370 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució:
6 novembre
978-84-120769-0-5
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Fora de si
Sasha Salzmann. Traducció: Maria Bosom
Fora de si és la història inquietant i alhora estimulant d’una família russa
i jueva durant quatre generacions i en tres països diferents. I al bell mig
hi ha una dona que busca el seu germà bessó perdut.
Quan l’Anton desapareix i l’única pista és una postal enviada des
d’Istanbul, l’Alissa abandona la seva vida a Berlín per anar a trobar-lo.
Sense el seu bessó, el mirall de si mateixa amb qui comparteix els records, se sent perduda. En una ciutat amarada de canvis socials i polítics i al caire d’un cop d’estat, on es poden comprar medicaments per
canviar de sexe al carrer, la recerca de l’Ali, que és també la del seu jo
veritable, l’arrossegarà en un viatge ple de connexions i de necessitats
de pertinença. Un debut novel·lístic brillant per part d’una dramaturga
reconeguda sobre l’afany per encaixar,
Més Llibres, 20
l’amor, la família i la naturalesa enig368 pàg.
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14 x 22 cm
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Finalis
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Rústica
21,00 e / 20,16 e
Distribució: 6 novembre
978-84-17353-07-0

Pedres que han de ser remogudes
Jovi Seser
En Pedres que han de ser remogudes Jovi Seser ret un sentit homenatge a la narrativa negra des d’estils ben diferents.
Els relats que componen aquest recull ens apropen huit assassinats reals i ficticis, perpetrats per innocents i per sicaris,
narrats per les víctimes, però també pels agressors, en un joc
literari polifònic que constitueix un autèntic monogràfic sobre
la perversitat i les diverses formes de narrar-la.
Així, en aquesta obra, desfilen moments històrics com l’Holocaust, l’atemptat al Teatre Dubrovka de Moscou l’octubre de
2002 o les foses del franquisme, a les quals fa al·lusió el títol.

L’Eclèctica, 302
192 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 6 novembre
978-84-9026-370-9

Premi València de Narrativa

Homo vulgaris
Nan Orriols
Un calidoscopi d’aforismes, reflexions i textos irònics al voltant de la condició humana i les contradiccions de l’època actual.
SEMPRE
Els amics no diuen res.
Arriben, marxen i tornen.
Però sempre hi són.

Narrativa, 71
136 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 6 novembre
978-84-17998-19-6
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La vida amarga de les flors
Entre la culpa i el perdó
Pat Millet i Jordi Panyella
Un retrat íntim, sense concessions, de la família Millet.
Nascuda al si d’una família de l’alta burgesia catalanista, Pat Millet
evoca la seva infància, joventut i maduresa, i dibuixa un esplèndid
retrat social de la burgesia catalana i de la seva família, una de les més
contradictòries del país.
Es va casar molt jove i es va separar al poc temps, sent obligada a
deixar les dues filles petites a càrrec de l’exmarit. L’estigma social i
familiar la va perseguir des de llavors i, gairebé repudiada, va dur una
vida d’excessos, que va haver de pagar amb escreix.
Des d’una posició de privilegi Pat Millet observa l’actuació dels proEl Fil d’Ariadna, 115
homs de la cultura catalana i
480 pàg. (aprox.)
at
els canvis socials i polítics al
14,5 x 23 cm
Un retr
t de
Rústica amb solapes
pu nyen
llarg
de
diverses
dècades,
esia
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
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Distribució: 20 novembre
catalan
X
978-84-17214-89-0
abraça des de l’admirada
segle X
figura del seu pare fins a
la inesperada catàstrofe que
anava gestant el seu germà, Fèlix Millet, al Palau de la Música. Va va morir
el 20 de març de 2019, als 75 anys.

Marcs de guerra.

Quines vides plorem?

Judith Butler
Traducció: Marina Espasa. Introducció: Lorena Fuster
Judith Butler, una dels intel·lectuals més influents al món,
explora com en un context bèl·lic Occident determina
quines vides mereixen ser plorades —les pròpies— i
sic
Un clàs ni
quines no —les dels exèrcits enemics. I critica que sipora
contem
guin els mitjans de comunicació, esdevinguts part activa de la guerra, els que ho presentin així, cosa que
porta a la destrucció i l’oblit dels països que no s’ajusten
a la norma occidental d’allò que és humà.

Per què diem...?

L’origen de 100 dites populars

Albert Vidal
Us heu preguntat mai per què utilitzem, de manera espontània, expressions com ara afluixar la
mosca, escampar la boira o passar per la pedra?
Us presentem l’origen d’un centenar de dites habituals en la nostra parla quotidiana.
Per què celebrem...?
19,00 e
978-84-7246-168-0

Clàssics de la pau i
la noviolència, 18
272 pàg. (aprox.)
14,5 x 23cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 6 novembre
978-84-17214-90-6
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edició
a
ampliad
•
0
Amb 10
imatges

Orígens 20
226 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 20 novembre
978-84-7246-172-7
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100 personatges bíblics
Joan Ramon Marín
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La Bíblia és tot un món, una col·lecció
de llibres. Un univers literari que
abasta escrits des del segle X aC
aproximadament fins al segle II dC, en
els quals, com en tota literatura, hi destaquen «els protagonistes». Aquest llibre parla de 100 personatges
bíblics que, principals o secundaris, són els autèntics
«patidors» de la història de la terra.

De 100 en 100, 57
216 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e
Distribució:
13 novembre
978-84-9034-832-1

Criatures fantàstiques de l’imaginari col·lectiu
100 bubotes, sorges, gorguins i altres éssers quimèrics
Bienve Moya
Aquest llibre explora un conjunt d’éssers imaginaris que
ha produït entorns onírics o simplement fantasiosos en
l’imaginari popular: el comte Arnau, el Dip, Melusina, el
Cap parlant, el capità Aranya, Joan de l’Ós, la Petenera,
la vaca cega, la Xucladora, el jueu errant, etc., extrets
majoritàriament de fonts orals i literàries de creadors
que han treballat la matèria, d’Hesíode a JL Borges.

Els antics torraires de Montblanc
Molt més que unes colles castelleres locals
Xavier Güell Cendra i Pere Ferrando Romeu
La realitat castellera al segle XIX ultrapassa les mítiques colles
vallenques. Un dels màxims exponents el trobem a Montblanc.

Títol vol. 5: Enciclopèdia castellera
L a g ra n
obra
d e l món
r
castelle

La projecció dels castells. Les altres torres humanes
DD.AA.
Cinquè volum on es tracta de la projecció del fet casteller i compendia altres manifestacions de torres humanes d’arreu del món.

Mercè Ventosa i Roca, una folklorista
per descobrir
La importància de les dones en el costumisme
Meritxell Orpinell Aubia
Mercè Ventosa va ser una folklorista més que significativa.

100 goles de leyenda del Real Madrid
Luis Miguel González
Este compendio desglosa un centenar de simbólicos goles a lo
largo de más de un siglo en la fecunda y brillante historia del
Real Madrid.

Prisma, 52
128 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,80 e / 12,31 e (aprox.)
Distribució:
13 novembre
978-84-9034-887-1

L’Aixecador, 31
256 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució:
20 novembre
978-84-9034-896-3

Enciclopèdia
Castellera, 5
272 pàg. (aprox.)
24 x 29 cm. Tapa dura
38,50 e / 37,02 e
Distribució:
20 novembre
978-84-9034-886-4

Perfils, 22
96 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
11,90 e / 11,44 e (aprox.)
Distribució:
20 novembre
978-84-9034-888-8

Cien x 100, 32
240 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,50 e / 14,90 e (aprox.)
Distribució:
20 novembre
978-84-16918-65-2
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Dieta: què faig malament?
Lídia Casademont
que
l llibre
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rors
Havent estat testimoni durant massa temps dels mals hàa els er
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bits alimentaris, en aquest llibre l’autora identifica els errors
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proposa una solució entenedora i planera.
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Prisma, 51
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t
120 pàg.
d ie
15,5 x 23,3 cm
bits, els passos que s’han de seRústica amb solapes
guir, els errors més freqüents que
11,90 e / 11,44 e (aprox.)
s’han d’evitar, així com algunes recoDistribució: 6 novembre
978-84-9034-885-7
manacions per ajudar-nos a tenir èxit, acomplir el
nostre objectiu i saber mantenir el pes ideal. Cadascuna de les situacions explicades s’analitzen
a partir de casos reals i quotidians que ha tractat
l’autora.

Aquella cuina d’ara
Les receptes de Jovita Murias
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Marta Castellet
Aquest receptari de cuina tradicional representa la
trajectòria vital de la Jovita Murias, una moianesa
nascuda a El Bierzo, que es va iniciar en l’art dels fogons al costat de la seva mare i que es va consolidar
com a cuinera amb el mestre Josep Lamich a Moià.
En aquest llibre us traslladem les seves elaboracions predilectes, les que mai no deixa de fer i
que van ser les més sol·licitades entre els fidels
seguidors seus.

Escudella, 14
240 pàg. (aprox.)
15,5 x 16 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 6 novembre
978-84-9034-883-3

Pels camins del romànic català. 25 rutes i vies medievals
Pere Bosch
Aquest llibre presenta 25 rutes i vies romàniques escampades per
tot Catalunya. Són rutes a monuments romànics diversos, des dels
més famosos com Sant Pere de Rodes o Poblet, fins als més humils
com Sant Llorenç dels Porxos, Sant Miquel de Falgars o la Mare
de Déu de la Pertusa. Tots ells tenen un gran atractiu paisatgístic.

Azimut Història, 4
144 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
12,80 e / 12,31 e (aprox.)
Distribució: 6 novembre
978-84-9034-889-5

Mitteleuropa in Barcelona. Eine Spurensuche
Joan M. Serra. Traductores a l’alemany: Krystyna Schreiber, Sabine Tyrra i Martina Kreutz

lona
La Barce a i
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Els itineraris d’aquesta guia recorren llocs de la ciutat de
Barcelona que tenen o han tingut alguna relació amb els
països germànics i del Benelux, concretament Alemanya,
Àustria, els Països Baixos, Luxemburg, Bèlgica i Suïssa, tots
ells estats amb majoria de població de llengua germànica.

Barcelona Cosmopolis, 9
180 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució: 20 novembre
978-84-9034-894-9
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Federico García Lorca a Catalunya
Guia literària del pas del poeta pel nostre país
Emili Bayo i Salvador Giné
Aquest llibre és a la vegada una guia i un llibre
d’història viva de la literatura perquè permet
g uia
resseguir el pas i la presència de Federico
L’ú nica
enta
m
u
que doc
García Lorca a Catalunya. Qui va conèixer,
ederico
F
e
d
s
el pa
er
on es va allotjar, on va treballar, on visqué
Lorca p
García
a
y
n
Catalu
experiències clau, quines sensacions li va
produir el nostre país; tot està explicat amb
rigor però d’una manera divulgativa i amena.

Trencar el silenci
Inés Macpherson
Per què cada cop costa més parlar de la mort, del dolor o el patiment? Vivim a un món de màscares i silenci, on només es parla
d’allò maco. Allò lleig ha d’etiquetar-se, esterilitzar-se i s’ha de
guardar. Caldria reivindicar la possibilitat de poder parlar de tot.
Aquest llibre ens parla del que no ens agrada parlar, del suïcidi.
Sense morbo, amb respecte, de cara, amb claredat i amb franquesa, explora la nostra relació amb el dolor i aquell que cerca
la mort per fugir-ne. Perquè existeix, perquè com a societat ens
n’hem d’ocupar, no podem girar-nos d’esquena a una realitat
que necessita més comprensió que no pas censura i silenci.

Guies literàries
192 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 20 novembre
978-84-949900-4-5
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Apostroph Assaig
304 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
21,00 e / 20,19 e
Distribució: 20 novembre
978-84-949900-5-2

Dersú Uzalà pel país de l’ussuri
Vladímir Arséniev
Traducció: Miquel Cabal Guarro. Pròleg: Enric Faura
A principis del segle XX, l’explorador rus Vladímir Arséniev, és enviat a la regió del riu Ussuri amb el proUn cant
pòsit de fer un seguit de treballs cartogràfics. Allà
t,
ta
a l’amis
,
te
c
e
p
fa amistat amb un caçador de la taigà anomenat
a l r es
ra ,
a la natu
Dersú Uzalà, que viu tot sol al bosc. El vell caçador
a
a la vid
els acompanya a l’expedició i la seva ajuda esdevindrà indispensable.

740 pàg.
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
25,00 e / 24,04 e
Distribució: novembre
978-84-15315-72-8

Petits mamífers de Catalunya
Toni Llobet, Carles Flaquer i Ignasi Marco
Aquesta és la primera guia que inclou totes les espècies de petits mamífers -insectívors, rosegadors i quiròpters- de Catalunya, i complementa
la guia de grans mamífers que ja forma part de la col·lecció. Tracta de
musaranyes, eriçons, lirons, talpons i ratolins i ratpenats. Inclou informació actualitzada sobre cada espècie, així com detalls sobre els seus
hàbitats i ecologia.

Miniguia de camp
16 pàg.
12,5 x 20 cm
Desplegable plastificat
5,00 e / 4,81 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9034-895-6
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Catalunya Industrial
La guia per descobrir el patrimoni
industrial del nostre país
Daniel Romaní
El nostre patrimoni amaga secrets extraordinaris.
Aquest llibre ens convida a (re)descobrir-los.
De la Fàbrica de Dinamita a Port-Vendres al Museu del
Ferrocarril de Móra la Nova, passant pel Museu de la Torneria de Torelló... i així fins a mig centenar d’enclavaments
singulars del nostre patrimoni industrial.

200 pàg. (aprox.)
17 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 20 novembre
978-84-17998-12-7

Els Quatre Gats
Artistes i espectacles al cor de Barcelona
Jordi Notó
Una crònica de l’extraordinari renaixement d’Els Quatre Gats, un dels locals més emblemàtics de Barcelona.
Originàriament, aquest singular local modernista va funcionar només de juny del 1897 a juliol del 1903. Tanmateix, hi ha un episodi que va contribuir decisivament a
perpetuar-ne la memòria viva i que no és gaire conegut:
l’heroica reobertura del local del carrer Montsió el 1978.

Mirar Rembrandt
Els grans gravats mitològics
del geni holandès
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Antoni Gelonch. Pròleg: Francesc Fontbona
Una anàlisi rigorosa i amena dels gravats mitològics de Rembrandt,
una de les facetes menys conegudes del cèlebre artista holandès.
Rembrandt és un geni intemporal que explora nous camins, obre finestres desconegudes en el món de l’art i relliga els valors europeus.
És per això que és urgent fer-ne memòria i homenatjar-lo com cal.

Diàlegs
Lluís Carulla Font

El 20%
del PV P
a al
es dedic
ls
d
c
Ba n e
ts
A li men

En aquest llibre de diàlegs fotogràfics a través dels 5 continents,
Lluís Carulla i Font (1941) ha recollit fotografies d’arreu del món al llarg de nombrosos
viatges fets en la seva vocació viatgera (entre el
2000 i el 2019). Diàlegs és un insòlit llibre on més
de 150 imatges, com bé ens diu el títol, parlen
entre elles i que duu diverses cites de Susan Sontag i textos de Jordi Carulla-Ruiz.

Calidoscopi, 8
256 pàg. (aprox.)
20 x 24 cm
Rústica amb solapes
29,00 e / 27,88 e
Distribució: 20 novembre
978-84-17998-10-3

Assaig, 10
176 pàg. (aprox.)
+ plec de 16 a color.
15,3 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
Distribució: 6 novembre
978-84-17998-13-4

168 pàg.
24 x 30 cm
Rústica
55,00 e / 52,84 e (aprox.)
Distribució: 27 novembre
978-84-7226-839-5
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Els Mossos d’Esquadra
Marià Serra i Font. Edició a cura de Carles Sàiz Xiqués
Marià Serra i Font va ser alcalde de Canet de Mar entre
el 1911 i 1915. Va escriure una sèrie d’articles en què
defensa el Cos de les Esquadres de Barcelona (nom que
rebia el Cos dels Mossos d’Esquadra en aquell temps)
davant les pressions polítiques a què estaven sotmeses
les forces en aquelles dates.

196 pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9803-878-1

Eusebi Güell Bacigalupi (1846-1918). Poder, catalanitat, cultura, art
Xavier González Toran i Raquel Lacuesta Contreras
El centenari de la mort d’Eusebi Güell el 2018 ha brindat
al Palau Güell una oportunitat única per reivindicar la figura del seu il·lustre promotor. Aquesta publicació té com a
objectiu donar a conèixer la dimensió humana, empresarial, política i cultural i l’empremta que aquest prohom ha
deixat en el patrimoni col·lectiu del nostre país.

17 x 24 cm
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució:
20 novembre
978-84-9803-896-5

Sons d’una nissaga. La música dels Güell
María Sanhuesa Fonseca
El número 7 de la col·lecció El Palau Güell a fons es
titula Sons d’una nissaga. La música dels Güell i es
tracta d’un complet treball sobre el context musical
de la família Güell- López a Barcelona i a Comillas,
firmat per la Doctora en Història i Ciències de la Música, María Sanhuesa.

250 pàg.
20 x 20 cm
Rústica
8,00 e / 7,69 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9803-893-4

Diccionari biogràfic dels diputats de la
Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Enric Pujol i Casademont i Josep Santesmases i Ollé
La Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) fou la
primera institució política autòctona amb voluntat d’autogovern d’ençà del final de la Guerra de
Successió a la Corona Hispànica (1701-1715). Volem
donar a conèixer la biografia de cadascun dels diputats que en formaren part.

500 pàg.
17 x 24 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9803-889-7

El monestir de Sant Joan. Primer cenobi femení dels comtats catalans (887-1017)
Coloma Boada Catasús, Irene Brugués Massot i Xavi Costa Badia
Edició de les jornades «Sant Joan de les Abadesses. Mil
anys d’absència» celebrades el 7 d’octubre de 2017 a
Sant Joan de les Abadesses que van tractar sobre primer monestir femení benedictí de Catalunya, el monestir de Sant Joan.

Vària, 369
368 pàg.
15 x 23,5 cm. Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9191-077-0

NO FICCIÓ
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Un poble traït
Corrupció, incompetència política
i divisió social
Paul Preston
El prestigiós historiador Paul Preston condensa en
aquesta obra més de 40 anys d’investigació en un
llibre que ens presenta tota la història del segle
XX espanyol.
Segons Preston, en la història moderna
d’Espanya hi ha hagut sempre una
desconnexió entre la realitat soCrònica
cial i el poder polític.
ya
d’Espan
Un poble traït és la crònica de
876
des de 1
l’Espanya del segle XX, en què
fins a
itat
es mostra l’abisme entre una
l’actual
població desitjosa de progressar
i unes elits que tracten, una vegada
i una altra, de bloquejar els seus intents.

Base Històrica, 160
768 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
28,90 e / 27,79 e (aprox.)
Distribució: 20 novembre
978-84-17759-51-3

Corre, democràcia, corre. Manifestacions i repressió policial a la Catalunya de la Transició
David Ballester i Manuel Vicente
Com va influir la participació popular en la liquidació del franquisme i l’adveniment del règim democràtic?
Els autors ens ho descobreixen en aquest llibre que mostra dues cares: les massives manifestacions entre la mort de Franco el 1975 i les
primeres eleccions al Parlament de Catalunya, el 1980; i la repressió
i les víctimes mortals que va comportar aquesta actuació repressió.

El tron i l’altar. Política i religió a la Catalunya contemporània
Jordi Figuerola, Mar Griera, Hilari Raguer i Lluís Ferran Toledano
La religió ha tingut un paper molt rellevant en la història de
Catalunya. De fet, la política i la vida quotidiana catalana
dels dos darrers segles no es pot entendre plenament
sense conèixer les relacions entre el poder polític i el poder religiós.
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Base Històrica, 159
520 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
24,90 e / 23,94 e
Distribució: novembre
978-84-17759-47-6

Cristianisme i Cultura, 94
200 pàg. (aprox.)
12,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 27 novembre
978-84-17998-21-9
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El mite de l’illa Blanca
Nina Ferrer Juan
El mite de l’Illa Blanca parla d’un lloc irreal i utòpic que
només va existir en l’imaginari dels viatgers que el van
construir a començament del segle XX i respon al somni modern de trobar un lloc perfecte o ideal.
Aquest llibre, il·lustrat amb moltes fotografies, estudia
la gènesi de la construcció d’aquest mite.

Biblioteca Abat Oliba
sèrie il·lustrada, 27
356 pàg.
19 x 26 cm
Tapa dura
45,00 e / 43,23 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9191-080-0

El santuari de Núria i la lleva del biberó
Manuel Cubeles i Solé
Amb llenguatge planer i directe, Manuel Cubeles i Solé,
explica la seva vivència al front durant la guerra civil.
Amb tan sols 15 anys, va forma part de la «Lleva del
Biberó» i aquest llibre és el testimoni de la seva vivència amb detalls i moments poc coneguts i amb un gran
valor històric.

Biblioteca
Serra d’Or, 510
80 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
10,00 e / 9,62 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9191-071-8

Josep Maria Llompart en el record
Jean Serra
Llibre homenatge al poeta baleàric Josep M. Llompart.

Biblioteca
Serra d’Or, 511
64 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
11,00 e / 10,52 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9191-085-5

Medicina de pecat
Ramon Llull
Aquesta és la primera edició que té en compte tota
la tradició textual de la Medicina de pecat (catalana i
llatina, del text complet i de parts que han tingut una
difusió independent), i ofereix un text que respecta la
llengua dels manuscrits més antics que l’han transmès.

Nova edició de les obres
de Ramon Llull, 17
414 pàg.
16 x 22 cm
Tapa dura
35,00 e / 33,65 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9191-083-1

Hal·lelu-iah
Introducció a la Litúrgia de les Hores
Hilari Raguer i Suñer
Primer manual en català d’introducció general a la Litúrgia de les Hores. S’adreça no sols a sacerdots i religiososs, sinó també als laics.

Saurí, 196
180 pàg.
13,5 x 19 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9191-082-4
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Ioga i gestació
Isabel Coca Camín
nes
Per a do s
nt
Aquest llibre ens mostra la utilitat
a
practic
i
a
g
io
del ioga en moments tan espede
ue
q
s
le
r
e
cials de la vida com són la gesp
ben
no en sa
tació i el part. Els continguts del
llibre estan orientats a una pràctica
fàcil i progressiva —alhora que rigorosa— del ioga, sense oblidar les necessitats canviants
de la gestació i tenint en compte les dificultats i les
contraindicacions que hi poden haver durant l’embaràs.
Conté 250 fotografies i 6 làmines de pràctiques amb
dibuixos explicatius.

Vària, 368
232 pàg.
18,5 x 24,5 cm
Rústica
22,00 e / 21,15 e
Distribució:
6 novembre
978-84-9191-084-8

Mitologia per a profans
Manual per entendre la tradició clàssica d’Occident
Antoni Janer Torrens
Mitologia per a profans és un manual per entendre
la tradició clàssica d’Occident. Escrit amb un
llenguatge amè i entretingut vol donar a
ció,
In forma
i
conèixer el nostre valuós llegat humanísts
a
it
curios
sobre
s
te
tic. Tots els referents clàssics que inunden
o
d
c
anè
g ia
la mitolo
les nostres vides quotidianes hi són explicats amb tot luxe de detalls. És un llibre ple
de sorpreses, amb pinzellades d’etimologia,
antropologia i sociologia del món clàssic.

Vària, 369
304 pàg.
17 x 24 cm
Rústica
23,00 e / 22,12 e
Distribució:
20 novembre
978-84-9191-086-2

Okupes a l’escola
La veu de les famílies en el sistema educatiu
Marta Comas Sàbat
Parlar d’escola, no és només parlar de pedagogia i
aprenentatge; sinó també de com la societat actua en
la transmissió de coneixement i poder, per reproduir les
desigualtats o bé per obrir un camí cap a l’emancipació
i la llibertat. L’autora apunta tres idees clau perquè, en
aquest procés, les famílies passin de ser ‘okupes’ a veritables protagonistes: elaborar un discurs compartit
sobre el model pedagògic, ampliar el concepte de comunitat educativa a tot l’entorn i incorporar les famílies
en la planificació educativa.

Educació i família
200 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
21,00 e / 20,19 e
Distribució:
20 novembre
978-84-9766-682-4
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L’ombra del pare
Pasqual Alapont
Des de fa temps, Víctor viu sol amb sa mare, Roser. Amb tot, la
situació es complica quan el jove descobreix que ella pretén refer
la seua vida amb un home que viu al poble del costat. El seu rebuig
encara anirà a més quan s’adone que Iris, una companya de classe
a la qual detesta, és filla de la nova parella de Roser i, per tant, poc
convertir-se en la seua germana.

Espurna, 130
160 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 6 novembre
978-84-9026-298-6

El comte de Montecristo
Alexandre Dumas
Adaptació: Pasqual Alapont. Il·lustració: Elisa Ancori
El jove mariner Edmond Dantès té un futur prometedor: prompte
es casarà i serà capità. Però la seua sort es gira quan és empresonat
per un crim que no ha comés. Després d’anys de captiveri, aconsegueix escapar-se i torna sota la imatge del comte de Montecristo.
Així, emprendrà una croada per a venjar-se d’aquells que el van
trair i li van fer perdre-ho tot.

El Micalet Galàctic, 234
264 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 13 novembre
978-84-9026-336-5

Vida i mort de Sherlock Holmes
El problema final i La casa buida
Arthur Conan Doyle
Traducció: Josep Marco i Meritxell Micó
Vida i mort de Sherlock Holmes recull dos relats curts: El problema
final i La casa buida. En El problema final Holmes fa mesos que
investiga el professor Moriarty, el rei encobert del crim londinenc.
Així, el detectiu haurà de sortejar els nombrosos intents d’assassinat
del professor. La casa buida, de fet, és la primera història de Sherlock Holmes creada després de la seua suposada mort.

A la lluna de València, 58
112 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 18 novembre
978-84-9026-374-7

La reina de Guiza
Maria Carme Roca. Il·lustració: Laura Borràs Dalmau
Con tan solo 10 años, Yasmín ya ayuda a su hermano mayor a atender a
los clientes que entran en La Reina de Guiza, un pequeño bazar situado
cerca de las pirámides de Egipto. Desde que murió su
madre, ambos viven justo encima de la tienda con su
terio
Un mis
abuela, la gata Bastet y un montón de figuritas de
b ra d e
a la som ides
m
á
ir
dioses egipcios, que para Yasmín ya son como una
las p
to
de Egip
segunda familia.

El jardín invisible, 6
128 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 27 novembre
978-84-121000-1-3
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Dunes.
Diari d’un altre estiu
Muriel Villanueva
Il·lustració: Ferran Orta
Han passat dos anys des que la
Duna va començar a escriure
el seu diari. Ara té 14 anys. Ara
s’entén millor a si mateixa, i al
món potser.
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Petites Joies per a
grans lectors
180 pàg.
12 x 17 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 20 novembre
CAT: 978-84-120808-1-0

CAS: 978-84-120807-2-8

CAT:
978-84-941590-7-7

Diari
d’un estiu

CAS:
978-84-941596-6-4

15,50 e

El primer cas.

Comissari Gordon

Ulf Nilsson. Il·lustració: Gitte Spee
Traducció del suec: Elena Martí i Segarra
Han robat tot de nous al bosc. No una o
dues, no. Una bona pila!
Una
sima El comissari Gordon, un gripau amb molís
t
n
a
n
emocio
de
història ,
ta experiència com a policia, haurà de
s
iu
t
c
e
t
e
d
a
n
resoldre el cas. I encara que sembli senagdale
entre m lena
zill, no ho és, perquè s’està fent fosc, s’ha
i magda
posat a nevar, fa molt de fred, i el comissari Gordon descobreix que hi ha un misteriós
animaló implicat en el cas. Així que haurà de rumiar
amb calma un pla brillant per enxampar el criminal.

A r a en
ed ició
r ústica

El jardí secret, 26
96 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Tapa dura
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 29 novembre
978-84-17998-16-5

Pirates de la mar de Gel
Frida Nilsson. Il·lustració: Alexander Jansson.
Traducció: Elena Martí i Segarra

La Siri, és una nena de deu anys que viu en una illa remota de la
mar de Gel, amb el seu pare, i la Miki, la seva germana petita,
fins que, un dia, el ferotge pirata Capblanc rapta la Miki.

El jardí secret, 22
448 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
14,95 e / 14,38 e
Distribució:
6 novembre
978-84-17998-20-2

La sopa de l’avi
Mario Satz. Il·lustració: Albert Asensio

IÓ!
3a EDIC
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Una adolescent que ha decidit morir sota el pes
incongruent de l’anorèxia és salvada in extremis per
un avi jubilat que la cura amb un “senzill” plat de sopa.

72 pàg. (aprox.)
12 x 17 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució:
novembre
978-84-945843-8-1

18

INFANTIL

Novembre 2019

Els infants de la Resistència 5.
El país dividit
Benoît Ers i Vincent Dugomier
El 1943, tot França era en poder dels nazis, però les accions de la Resistència eren cada vegada més agosarades. El nostres petits herois havien aconseguit comunicar
amb el comandament aliat a Londres i tenien una primera
missió: protegir un operador de ràdio!

Els infants de la
Resistència, 5
56 pàg.
22 x 29,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: novembre
978-84-17759-45-2

Els infants de la Resistència 4.
L’escalada
14,00 e
978-84-17759-07-0

Marsupilami 31.
El senyor Xing Yun
Franquin, Batem i Fauche-Adam
El senyor Xing Yun és un ciutadà xinès corrent, que porta
una vida corrent en una ciutat corrent... Però és l’home
amb més mala sort del món! Després d’haver-ho provat
tot, s’ha retirat en un monestir. Allà, un monjo li assegura
que la seva sort només canviarà si aconsegueix un pèl de
marsupilami. I es dirigeix cap a Palòmbia, on es produirà
una trobada memorable entre l’home i la llegenda, entre
la desgràcia i la sort.

Petit Pelut 18.
Superpelut
Pierre Bailly i Céline Fraipont
A Superpelut, el Petit Pelut està fascinat per un superheroi fort i musculat, Superarnak. Però la realitat és enganyosa i l’heroi és, en veritat,
un nen rodonet i tímid. En aquesta nova aventura, el Petit Pelut ens
parla de les aparences i del pes de la mirada dels altres.

Els Superherois del bosc.
La fàbrica d’històries
Bénédicte Rivière. Il·lustració: Dan Taylor
Diverteix-te amb les aventures dels Superherois
del Bosc. No t’avorriràs amb el Superosset, mai
no estaràs trist amb el Superconillet. Ja no discutiràs més gràcies a la Superguineu i, abans d’anar
a dormir, diràs bona nit al Supermussol.
Inclou els titelles dels superherois per poder representar les seves històries amb mímica

Marsupilami, 31
48 pàg.
21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: novembre
978-84-17759-49-0

El Petit Pelut, 18
34 pàg.
20 x 26,5 cm
Tapa dura
9,80 e / 9,42 e
Distribució: novembre
978-84-17759-50-6

Base Kids
38 pàg.
Llibre: 18 x 20 cm
Caixa: 30 x 20,5
Cartró dur
21,95 e / 21,11 e
Distribució: novembre
978-84-17759-24-7
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Mare. La llibreta
Hélène Delforge
Il·lustració: Quentin Gréban. Traducció: Núria Sales
Mare. Un nom únic i divers a la vegada. Cada infant en té una. Una paraula per expressar l’amor, la tendresa, el vincle, la necessitat, l’espera
i, a vegades, l’absència.
• Després de l’èxit del llibre Mare, arriba aquest quadern que recull
algunes de les il.lustracions i dels textos més inspiradors del llibre.
• La llibreta incorpora una goma elàstica que la relliga, així com
pàgines pautades i en blanc per fer anotacions o dibuixos.
• Aquest quadern esdevé un obsequi ideal.

Quaderns
128 pàg.
16,5 x 22 cm
Tapa dura
14,95 e / 14,38 e
Distribució:
novembre

CAT:		
978-84-15315-67-4

CAS:
978-84-9142-369-0

Un bon Nadal
Nicholas Oldland
Quan l’ant, l’os i el castor es disposen a celebrar la nit de Nadal, s’adonen que s’han oblidat del més important: no tenen arbre de
Nadal i decideixen sortir al bosc a buscar-lo...
Aquest conte ens fa veure que sempre hi
pot haver una solució per tot i que podem
combinar el respecte a les tradicions amb el
respecte a la natura.

Simbolet
36 pàg.
20 x 20 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: novembre
978-84-15315-62-9

El Patufet a la neu
Roger Roig i Hugo Prades
Ha arribat l’hivern i, amb el fred intens,
la neu comença a cobrir les altures.
Fes la
primera b
El Patufet i els seus amics gaudeia am
esquiad
xen d’una emocionant jornada ent!
el Patu fe
mig de preciosos paisatges nevats i
descobreixen, tot jugant, la màgia de
desplaçar-se sobre aquesta immensa catifa blanca i de llançar-se boles de neu els uns
als altres.

El Patufet i les
Tradicions, 28
24 pàg.
24 x 22 cm. Rústica
5,90 e / 5,67 e
Distribució: 6 novembre
978-84-9034-891-8
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Supermara, los superpoderes nunca acaban
Teresa Broseta. Ilustración: Toni Cabo
Mara se encuentra mucho mejor y, finalmente, ha vuelto
a casa. Pero es agosto y todos sus amigos están de vacaciones. ¡Qué aburrimiento! Por suerte, ahora que parece
que no está enferma, Mara podrá volver al colegio y reencontrarse con sus compañeros y compañeras. Pero antes
tendrá que superar unas pruebas médicas en el hospital.
¿Lo conseguirá?

Calcetín, 154
64 pàg.
12,5 x 19,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,59 e
Distribució: 4 novembre
978-84-9142-358-4

El rayo Verne
Juan Luis Mira. Ilustración: Cèsar Barceló
Un divertido homenaje a la obra literaria de Julio Verne.
Sara y Lena son las mejores amigas del mundo, pero sus
familias se mudan y tienen que despedirse para siempre.
Por suerte, Sara es una fanática de las historias de Julio
Verne y, junto a Lena, abrirá una puerta al mágico mundo
del autor que las llevará a vivir un montón de aventuras.

Calcetín de teatro, 7
136 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,55 e
Distribució: 13 novembre
978-84-9142-357-7

Brinker Pasolargo y la Isla Palpitante
Javier Espila
El joven Brinker Pasolargo ansía convertirse en uno de los
famosos héroes de la ciudad de Ventura; pero nadie parece tomarle en serio. Alentado por su mejor amigo, Ronk,
partirá rumbo a la peligrosa Isla Palpitante para averiguar
los secretos de Herrik el Inmortal, el guerrero más grande
de todos los tiempos.

Calcetín, 161
192 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,20 e / 8,83 e
Distribució: 13 novembre
978-84-9142-355-3

Tres golpes en la noche
Pasqual Alapont. Traducción: Josep Alapont. Ilustración: Javier Lacasta
Una noche, cuando Emi ya está acostada, oye claramente
tres golpes misteriosos. El miedo se apodera de la niña
cuando la abuela le explica que son los golpes de San
Pascual.
Son el aviso de que la muerte vendrá al cabo de tres días a
buscar a alguien. ¿Será sólo una leyenda absurda?

Calcetín, 162
72 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,59 e
Distribució: 13 novembre
978-84-9142-359-1

Mi asperger y yo
María Menéndez-Ponte. Ilustración: Idoia Iribertegui
A Daniel no le gusta ir al colegio. Tiene el síndrome de Asperger y le cuesta hacer amigos y entender las costumbres
sociales o las frases hechas. Sin embargo, tiene habilidades
ocultas, como una inteligencia extraordinaria y un montón
de conocimientos sobre Egipto y las momias. Puede que
sus compañeros cambiaran de actitud si las descubrieran…

Calcetín, 163
160 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,59 e
Distribució: 6 novembre
978-84-9142-306-5
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Tot plegat semblava una broma
Anna Vilar
L’Àlex és una noia grassa que ha estat víctima de l’assetjament
cruel i constant d’alguns dels seus companys d’institut. En Jofre és
un dels assetjadors de l’Àlex, i ara està trist i enrabiat perquè no
entén que els pares l’hagin internat en un centre per a adolescents
amb problemes. L’únic que espera amb delit cada dia és poder
parlar una estona amb l’Ona, una noia aparentment sana i brillant
que també té una ferida encara oberta.

L’Isard, 20
152 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,20 e / 8,84 e
Distribució: 13 novembre
978-84-17599-45-4

Premi Ciutat de Badalona

Quokka Moka
Maria Solar. Traducció: Joan Bustos
Il·lustració: Ona Caussa

ntu ra
Una ave ntre
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Els quoques, una espècie australiana de marsupials en perill
d’extinció, són els únics animals del món que sempre somriuen.
T’imagines un animal que somriu tota l’estona però que és realment
insuportable? Doncs aquesta és la nostra Quokka Moka.
Un dia, sense voler, extermina la seva espècie. Només sobreviuen
ella i la seva àvia, que per cert està molt enfadada. Totes dues, amb
l’ajuda de l’esperit del gripau Roco, han d’anar a l’Antiunivers a buscar els quokkos per intentar recuperar la seva espècie.

La formiga, 102
128 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,59 e
Distribució: 13 novembre
978-84-17599-44-7

Els miserables
Victor Hugo. Traducció: Teresa Broseta
Il·lustració: Miquel Àngel Giner
Jean Valjean és un ex-convicte que busca la redempció després de passar dinou anys en la presic
Un clàs
le
ib
só per haver furtat una barra de pa. Aconseguir
d
in
c
s
impre
ra
un treball honrat li resultarà impossible degut a
de lectu
fàcil
la seua història però, gràcies a la compassió d’un
bisbe, començarà una nova vida amb una identitat falsa. Amb tot, en trencar la llibertat condicional,
Valjean sofrirà durant anys la persecució de l’inspector Javert.

Exprés, 6
104 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 18 novembre
978-84-17588-28-1

Què fem amb el fem?
Dani Miquel i Dídac Botella
l·lustració: Joanra Estellés

posta
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Any rere any, la ciència i la tecnologia avancen i ens ofereixen millores per a la vida de
cada dia... Però tot açò suposa també que, cada volta, generem més i més residus. Alguna vegada heu pensat
on van a parar totes aquestes deixalles? La natura
no és un gran contenidor per a llançar-hi tot el que
vulguem. Si no actuem prompte, el fem se’ns acaInclou
barà menjant!
CD

Àlbums il·lustrats
32 pàg.
24 x 29,5 cm
Tapa dura
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9026-353-2
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El gat Llampec i el tió
Martina Escoda Margenat
Montse Fransoy
El Llampec és un gat molt juganer i blanc com la neu.
Els dies d’hivern s’ho passa molt bé jugant amb la neu
i amb els seus amics.
Un dia, el seu trineu ensopega amb un tronc d’arbre
molt especial.

A d’armari.

Àlbum il·lustrat, 10
32 pàg.
22,5 x 25 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9191-087-9

Abecedari de les coses de casa

Miquel Àngel Llauger
Il·lustració: Gibet Ramon
Què s’amaga pels racons de casa? Un armari amb pijames,
jerseis i una closca de cargol!; una banyera que ens fa somiar
amb l’oceà; un mitjó que plora perquè ha perdut el seu
germà; o unes ulleres que combaten un exèrcit
de formigues. Vint-i-sis històries sorprenents,
a ri
Ab e c e d
rs tantes com lletres té l’alfabet, que ens descoe
im
r
p
per a
lectors
breixen la poesia dels objectes de cada dia.

Contes
64 pàg.
21 x 21 cm
Cartoné
13,50 e / 12,98 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9766-684-8

Contes molt animals i una mica humans
Maria Carme Bernal i Carme Rubio
Il·lustració: Laura Reixach
Aquest llibre ens porta al món fantàstic de gallines més astutes
que una guilla, formigues eixerides, ratolins presumits i ossos
gemegaires. En comptes d’actuar com el que són, aquests animals es comporten com les persones. I ens mostren, amb humor i murrieria, tots els defectes humans.
La fantasia i l’enginy d’aquests contes ens sorprendran, ens
faran riure i ens ensenyaran que, sovint, bèsties i humans ens
assemblem molt.

Les figures del pessebre
Xavier Piñas
Per Nadal a casa és imprescindible tenir un bon pessebre. I per aquest motiu cal conèixer les figures imprescindibles que no hi poden faltar.
En aquest obra, l’autor ens explica amb unes magnífiques
il·lustracions la història d’aquests personatges, tant les figures principals, com el nen Jesús, com les secundàries,
com el caganer o els pastorets.

Contes i faules
132 pàg.
16,5 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 20 novembre
978-84-9766-679-4

Base Kids
56 pàg.
21 x 21 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,44 e
Distribució: 4 novembre
978-84-17759-53-7
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Sis anys,
sis casetes

Les meves primeres
150 paraules

13,00 e
CAT: 978-84-17599-38-6

14,90 e
978-84-16166-94-7

CAS: 978-84-9142-348-5

Bona nit

El pirata de
les estrelles

Poemes per a l’hora
d’anar a dormir

13,95 e
CAT: 978-84-941590-4-6

15,95 e
978-84-9883-825-1

CAS: 978-84-941596-4-0

NOVA
EDICIÓ

Patufet, on ets?

Endevina...
Què deu ser?

12,50 e
978-84-9034-310-4

12,00 e
978-84-9766-608-4

No estic
de mal humor

Hi ha res més avorrit que
ésser una princesa rosa?

16,00 e
978-84-15315-59-9

14,96 e
CAT: 978-84-16817-22-1

CAS: 9788416817108
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Indústria 64, entl 1a
08025 Barcelona
T: 932 096 941
info@xarxadellibres.cat
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