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El viatge 
Carme Romia

El Viatge, nou llibre de la poeta Carme Romia, és una expedi-
ció de caràcter introspectiu a l’arrel del mirall, un territori de 
difícil singladura que sobrepassa les ordenances, les modes i 
els dogmes. 

El magraner
Jordi Llavina 

Una obra amb un fort vigor conceptual i arriscat formal-
ment, on es barreja poesia amb prosa poètica. El pas-
seig d’un home es converteix en una llarga balada per la 
vida que li surt al pas a través de l’observació reflexiva 
del paisatge i la recerca en la memòria. Jordi Llavina és 
autor d’una de les obres poètiques més sòlides de la 
literatura catalana actual.

L’àngel i la infermesa del pensament
Ivette Nadal

Ivette Nadal explora el món des de la “infermesa” –ter-
me encunyat pel filòsof Josep Maria Esquirol referit a 
la fragilitat essencial. Però la poeta hi col·loca també 
l’”àngel”, que amb la puresa i amb les ales de la bellesa 
ajuda a moure’ns des d’aquesta indigència. Aquest lli-
bre ens endinsa en les essències de la paraula.

Del carrer estant
Rosa Grau Roig

Rosa Grau Roig (Barcelona, 1966) escriu des del 2007 en 
diversos blogs tant literaris com de contingut social. El 
2016 va participar en el recull col·lectiu de poesia social 
i combativa Ventades de foc i el 2017 va publicar Tinc 
un bony al pit, el seu primer poemari, que ella mateixa 
ha il·lustrat. 

Quaderns de
la Font del Cargol, 12 
92 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 26 febrer    
978-84-9034-930-4

Jardins de
Samarcanda, 96 
72 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 19 febrer    
978-84-9766-695-4

Poesia, 239 
96 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 12 febrer
978-84-17998-27-1

Col·lecció Poesia, 8 
88 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
12,50 e / 12,02 e (aprox.)
Distribució: 19 febrer    
978-84-16342-38-9

En vespres grocs
Jordi Larios

Aquest llibre, que manlleva el títol d’un sonet de J.V. Foix, 
es divideix en dues parts: la veu que parla a la primera és 
conscient, com va escriure Rimbaud, que “la vraie vie est 
absente”. La veu de la segona part al·ludeix a certs mo-
ments de joia en aquest món i formula una sèrie de pregun-
tes que fan avinent la precarietat de tot allò que el sosté.

Jardins de
Samarcanda, 97 
56 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 19 febrer    
978-84-9766-694-7

Premi Marià Manent de poesia 2019

44è Premi de poesia
Vila de Martorell 2019 - autor local



Totes les bèsties, petites i grosses. Volum II
James Herriot. Traducció: Mar Vidal

Més aventures hilarants de l’aprenent de veterinari 
més estimat d’Anglaterra.
Aquest és el segon volum de les memòries novel·lades 
del veterinari James Herriot, en què s’enllacen his-
tòries molt divertides, ambientades als anys trenta, a 
partir de les quals la BBC va fer una sèrie mítica. 
En aquest segon volum, el protagonista, que ja té el 
paper d’ajudant de veterinari rural més assumit i les 
peculiaritats dels pagesos del Yorkshire una mica més 
apamades, continua vivint experiències estrafolàries i 
imprevistes.  
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La llanterna de Montmartre
Salvador Vergés. Pròleg: Vicenç Villatoro

La nova novel·la de l’autor de La veu de la viola.
Després de la mort de la seva mare, l’Eloi, un noi de disset anys 
particularment tímid, comença a treballar en un poble de la Cerda-
nya prop de la frontera francesa, on es fa amic d’un professor, vell i 
borratxo, que coneix al bar de la fonda on viu. Arran d’aquesta co-
neixença, idearà una enginyosa estratègia per anar a viure a França.

Bon dia, tristesa
Françoise Sagan. Traducció: Josep Maria Pinto

Un conte pervers sobre l’adolescència i la venjança, que Françoise Sagan va escriure 
abans de fer els divuit anys.
La jove Cécile passa les vacances d’estiu en companyia 
del seu pare, un vidu atractiu i seductor, amant de les 
relacions ocasionals, en una mansió a la costa mediter-
rània. En comptes d’estudiar per als exàmens de setem-
bre, la noia deixa escolar els dies desvagada a la platja, 
prenent el sol, i de nit no es perd mai cap festa. Tots 
dos viuen en una feliç i despreocupada harmonia fins 
que apareix l’Anne, que va ser molt amiga de la mare 
de la Cécile, amb la intenció de posar una mica d’ordre.

Elles parlen
Miriam Toews. Traducció: Carme Geronès 

Una nit, vuit dones mennonites de diferents edats es tro-
ben en un paller per dur a terme una reunió secreta. Du-
rant els darrers dos anys, aquestes dones, i més d’un cen-
tenar d’altres noies de la seva colònia, han estat violades 
repetidament de nit per dimonis que venen a castigar els 
seus pecats. 
Ara que les dones han descobert que havien estat dro-
gades i atacades per un grup d’homes de la seva pròpia 
comunitat, estan decidides a protegir-se a si mateixes i a 
salvaguardar les seves filles de possibles mals futurs.

Narrativa, 72
344 pàg. 14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e
Distribució: 12 febrer
978-84-17998-26-4  

Petits Plaers, 9
176 pàg. (aprox.) 11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 19 febrer
978-84-17998-30-1  

El cercle de Viena, 80
280 pàg. (aprox.) 14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes i guardes
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 19 febrer
978-84-17998-31-8  

220 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm. Rústica
18,50 e / 17,79 e
Distribució: 26 febrer
978-84-949049-8-1  

Volum I. 25,00 e
978-84-949592-8-8

Novel·la

traduïda a

17 idiomes



Febrer 20204 FICCIÓ

El riu
Peter Heller. Traducció: Anna Turró i Armengol 

Dos amics i un riu. Una canoa. La natura en estat sal-
vatge. Un incendi forestal gegantí. Unes veus entre 
la boira. Així comença una història plena de referèn-
cies literàries en la qual el foc, les aigües braves i la 
violència posaran a prova l’amistat dels dos amics. 
El riu figurà a la llista del New York Times del mes 
de març d’enguany i que suposa el primer títol de la 
col·lecció Fosca.

272 pàg. 
15 x 23 cm
Tapa tova amb solapes
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
Distribució: febrer
978-84-15315-70-4  

La revolta de Cramòvia i altres contes
David Vila

Contes de revoltes utòpiques (però imprescindibles). 
Contes de l’obaga. Contes de quan l’amor és un tren 
sense vies. Contes de revoltes tangibles. I sí, la revolta 
de Cramòvia, la història d’un país potser (i només potser) 
imaginari. Fet i fet, no us adoneu que els carrers són en 
flames perquè vosaltres els enceneu?

T’escolto, Samsó
Núria Castellsaguer

Fèlix Samsó, de 64 anys, psiquiatre infantil d’un hospital 
comarcal, viu una vida solitària, però feliç. Però se li 
complica tot en poc temps: coneix la Gina, una pacient 
trastornada adulta de l’hospital i coneix el Roc, un nen 
abandonat de qui fa de metge.

La perla ardent 
Jaume Ferrer Sancho

Hi ha il.lusions i desitjos que amb el temps desapareixen, 
però n’hi ha d’altres que resten a dins nostre i ens guien 
com un far submergit, com una perla ardent. Els nou 
contes inclosos en aquest llibre parlen de les dones i els 
homes que amaguen a dins seu la perfecció del nacre. 

La psicografia 
Josep Penya

Una psicografia és un text suposadament dictat pels es-
perits. Com el que en Conrad Ros va heretar de l’avi, 
quan encara anava a l’institut, i va tancar dins d’una 
capsa durant 28 anys. De la seva lectura se’n desprèn el 
funcionament del món espiritual, que interacciona cons-
tantment amb la vida terrenal.

Voliac, 58
111 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 5 febrer
978-84-120769-2-9  

Voliac, 57
290 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 5 febrer
978-84-120769-1-2  

Voliac, 59
196 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 5 febrer
978-84-120769-3-6  

Retorn al sol, 11
158 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
16,20 e / 15,58 e
Distribució: 5 febrer
978-84-120769-4-3  

Premi Ciutat de Terrassa
Anna Murià 2019 de contes

Seleccionat pel

New Tork Times

el mes de març

de 2019
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Paper mullat
Francesca Aliern 

En els temps convulsos que van precedir l’esclat de la guerra civil es-
panyola, el Màxim és un director d’orquestra que triomfa en els grans 
teatres europeus. Malgrat els forts lligams que manté a la seua vila natal, 
coneix el significat i la importància de la llibertat gràcies als seus viat-
ges. La casualitat farà que a París conegui l’amor amb una xica enigmàti-
ca que prové del Maestrat, terra de maquis. Al seu costat coneixerà una 
nova forma de vida que el portarà pels camins més inesperats.

Un món a l’abast de la mà
Maylis de Kerangal. Traducció: Jordi Martín Lloret

L’aprenentatge de l’art i de la vida.
La Paula, en Jonas i la Kate es van conèixer a 
Brussel·les, a l’institut de Pintura. Buscant el seu 
camí vital, la Paula Karst ho havia anunciat als 
seus pares: «hi aprendré les tècniques del trom-
pe-l’oeil, l’art de la il·lusió». Compartint amistat i 
lloguer tots tres viuen uns anys intensos de for-
mació i aprenentatge, que els lligaran per sem-
pre. No perdran el contacte quan les primeres 
feines els portin a llocs tan distants com París, 
Moscou, els decorats efímers de Cinecittà o les 
coves de Lascaux, on s’estan reproduint les pin-
tures rupestres. Paula s’inicia així 
en un art pictòric, el trompe-
l’oeil, que alhora ensenya i ocul-
ta, alhora és original i còpia, fet 
d’engany i il·lusió.

Mònica Mir
Miquel de Palol

La novel·la d’un dels grans autors de la litera-
tura catalana.
La protagonista, Mònica Mir és una jove burgesa 
que vol trobar el seu lloc social entre els amics, 
amants ocasionals i família, rebel·lant-se a estones 
contra uns i els altres, fins i tot contra ella mateixa. 
Però coneixerà en Lucas, component de Solida-
ris Transversals, una associació que denuncia el 
capitalisme, i la novel·la, que el lector podia en-
tendre com una aparent comèdia lleugera, passa 
a ser una intriga al voltant de la corrupció i de les 
identitats diferents que som capaços d’adoptar 
per estimar, trair o simplement sobreviure.  
Mònica Mir és un artefacte novel·lístic de prime-
ra categoria. La construcció d’un món propi que 
intengra idees, personatges i objectes ja tractats 
a anteriors obres de Palol i que aquí es desevolu-
pen magistralment i enèrgicament.

Narratives, 116
448 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
20,90 e / 20,10 e (aprox.)
Distribució: 26 febrer
978-84-17214-99-9

Narratives, 113
256 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e
Distribució: 12 febrer
978-84-17214-81-4

Notes de Color, 100
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
Distribució: 26 febrer
978-84-9034-925-0

Reparar els vius 
18,00 e

978-84-16139-33-0

Què!  
17,00 e

978-84-15307-99-0

Premi

Llibreter

2015 amb

Reparar

els vius



A mig camí de la incertesa 
Jesús M. Tibau

Dels setze llibres publicats per l’autor, aquest és el vuitè 
recull de contes; fet que demostra el seu idil·li amb el gè-
nere. La capacitat per la síntesi, per concentrar emocions 
en poques línies, arriba al límit amb els nanocontes finals 
que arrodoneixen el recull.

Acta martyrum 
Vicenç Ambrós i Besa

En Jordi Fontescà, rebesnet d’un singular arqueòleg i 
home de món, viatja a Israel amb la intenció de desentre-
llar un dels misteris del seu avantpassat. Segons els indicis 
de què disposa, el seu rebesavi va descobrir un objecte 
peculiar i extraordinari. 
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Tants anys de silenci
Francisco Castro. Traducció: Eduard Velasco 

Galícia, febrer del 2006. Anxela és directora de l’exhumació d’una 
fossa comuna amb restes de la Guerra Civil, trobada al Pazo de 
Vil·la Flàvia. A pocs metres de la fossa, a més, troben el cadàver 
d’una dona jove, abraçada a un llibre. Qui és aquesta dona? I quin 
és el llibre que porta entre les mans? 
Galícia, pazo de Vil·la Flàvia, 1936. El doctor Valera veu ocupada 
casa seva per soldats falangistes. El clima 
de tensió és cada cop més gran, i les coses 

encara empitjoraran quan el tinent 
Darío Rocha, ex alumne del doc-
tor i amic d’infantessa de l’Ana, 
la filla, arribi per fer-se càrrec 

del destacament. 

Capital Books, 18
176 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 12 febrer
978-84-948532-6-5  

Notes de Color, 98
104 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
11,90 e / 11,44 e
Distribució: 26 febrer
978-84-9034-902-1  

Tot, menys la pluja
Gisela Pou 

La Joana Badia arriba a Donosti disposada a retrobar-se amb l’Unai 
Etxeberria, de qui no sap res des de fa més de 10 anys. A partir dels 
records de la Joana sabem com es van conèixer i estimar. Ella en 
tenia 29 anys, estava de viatge i feia sis mesos que a la seva parella, 
el pintor Bernat Delclòs, li havien diagnosticat la malaltia que condi-
cionaria la seva relació. Som a principis dels anys 90, i la sida fa estralls 
en una Barcelona que desperta de la tran-
sició, entre l’eufòria i la crisi econòmica. 
Gisela Pou ha creat un personatge, la Joa-
na, que creixerà davant els nostres ulls lec-
tors per teixir una història delicada sobre la 
necessitat de viure, de donar i rebre amor, 
i de com conviure entre la culpa i el desig. 

Capital Books, 18
176 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 12 febrer
978-84-948532-7-2  

Notes de Color, 102
152 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,20 e / 12,69 e (aprox.)
Distribució: 19 febrer
978-84-9034-922-9  

Premi Literari Sebastià Juan Arbó 2019

Edició

simultània en

gallec

basc

castellà

català

Visita de

l’autor a

Barcelona

Una

commovedora

història d’amor

i de dol



L’increïble assassinat d’Ausiàs March 
Anna Marí i Daniel Tormo

Quan la famosa cantant Lucrecia comença a rebre missatges amb ame-
naces, la policia es troba d’allò més perduda. Qui li pot recriminar que 
adapte els poemes d’Ausiàs March per a les seues versions musicals? I 
quina relació té amb això la misteriosa fusteria March? La coincidència en 
el cognom no deu ser tan casual com sembla… En aquesta obra assistim 
a una divertida intriga al voltant de la vida i l’obra del gran poeta valen-
cià, plena de sorpreses, girs argumentals i, fins i tot, viatges en el temps.
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No sabràs el teu nom
Vicent Usó 

Qui vol tornar al mas de les Òlibes, ara que fa 
anys que se’n van anar els darrers habitants 
amb l’esperança de trobar una vida millor 
a la ciutat? Però algú hi torna. A la mà, 
duu una escopeta. Miquel, li diuen. Per les 
cambres buides, entre les parets caigudes, 
s’escolten encara les veus de dones com 
Carmeta, ressona la tristor infinita dels seus 
ulls quan va tornar d’aquella clínica on 
va tindre el fill i se’l van endur. Mort, li 
digueren. Però ella no ho va creure, no 
ho va creure mai. Ni tampoc Balma, la 
filla que tingué al cap d’un temps amb 
Daniel, la filla de qui va saber el nom i 
el rostre. La filla que, un dia també, es 

va preguntar què havia passat 
amb el seu germà.

L’Eclèctica, 305
168 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 26 febrer
978-84-9026-446-1

Quan s’apague la llum
Joanjo Garcia 

“No ens mereixem tanta bellesa”, va dir Ricard a la seua germana 
Anna. Al cap de poc de temps, ell va desaparéixer en un miste-
riós accident aeri prop d’Islàndia, en un vol privat organitzat per 
la Fundació Orió. Ricard no deixava de parlar de l’emergència 
climàtica, de l’egoisme de la humanitat, que exprimeix el planeta 
fins condemnar-lo al col·lapse. Unes idees que faran dubtar a 
Anna del que ha passat i l’animaran a viatjar a Islàndia per a co-
néixer la veritat sobre Ricard. A poc a poc, descobrirà que hi ha 
persones pròximes disposades a arribar molt lluny, potser massa, 
abans que s’apague del tot la llum de la humanitat.

Bromera Teatre, 76
88 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 12 febrer
978-84-9026-416-4

Espurna, 131
144 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 19 febrer
978-84-9026-389-1

Premi de Novel·la
Ciutat d’Alzira

Una indagació

sobre la identitat

a través de

la memòria

històrica

Una novel·la

que aborda un

episodi trist de la

nostra història recent:

el robatori de criatures 

just després del

seu naixement
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Catalunya:
50 excursions
per la història
Francesc Roma i Casanovas
i Chopo García-Die

Aquest llibre proposa una excursió per la 
història de Catalunya, dividida en cinquanta 
etapes que permeten aproximar-nos al nos-
tre passat –els ibers, els romans, el feudalis-
me, l’ocupació àrab, la reconquesta, el do-
mini de l’Església, la pesta negra, la Guerra 
de Successió, la Corona de Castella, la Gue-
rra Civil i el franquisme, etc.– i també al nos-
tre present. Són visites a llocs emblemàtics.

50 grimpades fàcils pel Pirineu català
Manel Figuera

Grimpar, a part de ser molt atractiu, té alguna cosa de màgic, una espècie de retorn als nostres 
avantpassats més llunyans, a aquells homínids que es movien amb les quatre extremitats. Cal 
ser conscients que només grimpant s’arriba a la majoria dels cims del Pirineu central, inclosos els 
seus mítics tresmils. Al Pirineu català n’hi ha menys, és veritat, i una bona part d’aquests cims són 
assequibles a peu pels itineraris normals, però hi ha altres 
rutes que requereixen grimpada fins i tot en sectors de 

la serralada que no són d’alta muntanya, com a 
l’Albera o a l’Alta Garrotxa, a més de serres 
exteriors del Prepirineu. 

Khroma, 20
120 pàg. 24 x 22,5 cm
Tapa dura
23,80 e / 22,88 e
Distribució: 19 febrer
978-84-9034-912-0

Azimut, 160
324 pàg. (aprox.). 12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
20,50 e / 19,71 e (aprox.)
Distribució: 5 febrer
978-84-9034-906-9

Guia d’indrets amb interès geològic de Catalunya 
Teresa Correig i Joaquim Nogués

En aquest llibre hi trobarem descrits i localitzats 42 llocs de Ca-
talunya on es poden observar aspectes geològics que inclouen 
materials (roques i sediments), així com estructures (falles i plega-
ments). Cadascun d’aquests llocs han estat publicats digitalment 
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya.

Guies de Camp, 6
176 pàg. 15,3 x 24 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e
Distribució: 12 febrer
978-84-9034-910-6

Una ruta

fascinant per

50 indrets de

Catalunya que

permet resseguir

la història

del país

50

recorreg
uts

assequibles per

grimpar les

muntanyes

del Pirineu

català



9NO FICCIÓ Febrer 2020

Sota terra
Un viatge a les profunditats del temps
Robert Macfarlane
Traducció: Alexandre Gombau i Arnau 

De Robert Macfarlane s’ha dit que és el millor es-
criptor de natura d’aquesta generació. A Sota te-
rra, considerada ja la seva obra culminant, narra 
els seus descensos cap a les fosques profunditats 
de la terra i del temps: des de cambres funeràries 
prehistòriques fins a recents cementiris nuclears, 
passant per coves marines amb pintures rupestres a 
Noruega, laberíntiques catacumbes a París, mines de 
sal sota el mar i grutes càrstiques gairebé  infinites. 
És un extraordinari viatge —sovint 
claustrofòbic, sovint il·luminador— per 
revelar allò que s’amaga sota terra i 
allò que ens oculta la ment. Amb una 
escriptura lírica i poderosa, alhora clàs-
sic i radicalment contemporani, aquest 
llibre canviarà la manera com observem 
el món.

Tornar a pagès
Manual pràctic d’horticultura
Nil Barceló. Il·lustració: Judit Roma

Tothom que ha tingut un hort, tothom que ha conreat i que ha con-
sumit els seus propis aliments parla de les satisfaccions que pro-
porciona la feina a l’aire lliure, el treball de la terra i la visió d’un 
camp, d’unes feixes o d’uns bancals, fins i tot d’uns testos, curulls 
de plantes exuberants i carregades de fruits. Hi ha molta gent que 
voldria tornar a pagès. Hi ha molta gent també que vol transformar 
un tros de jardí, un camp, o la terrassa de casa en un hort.

La noia de les ovelles pigallades
Anna Plana, una pastora a contracorrent als cims del Pirineu
Laura Gordó

Un anunci, una escola on s’ensenya a fer de pastor, una joven-
tut rebel i una decisió que ella no pren faran que la vida de 
l’Anna Plana doni un gir inesperat. 
En el nou escenari, la Vall d’Àssua, l’Anna caminarà a contraco-

rrent i a ulls escèptics de molts dels seus veïns. Entre cims nevats 
i animals passarà de ser la noia sense rumb que es deixava portar per 
convertir-se en una dona forta lligada a la seva família i a les ovelles.

Inspira, 76
544 pàg.
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
23,90 e / 22,98 e (aprox.)
Distribució: 19 febrer
978-84-17214-92-0

La Mandràgora, 3
144 pàg. 15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 5 febrer
978-84-9034-923-6

La Talaia, 14
332 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm. Rústica
22,00 e / 21,12 e (aprox.)
Distribució: 12 febrer
978-84-949281-9-2

Guanyador del National
Outdoor Book Award (EUA)

Un dels

llibres de l’any

•
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millors llib
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segle XXI, segons
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La jove que
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l’anunci televisiu

de l’aigua Veri

del 2016

Taller per

a llibrerie
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100 pioneres catalanes
Antoni Gelonch
Pròleg: Marta Pessarrodona

Aquest llibre recull les biografies de 100 catalanes que han 
estat pioneres en algun àmbit, des de la política fins als mi-
tjans de comunicació, passant per la pintura, la literatura, la 
música, l’arquitectura, el cinema, la fotografia, la ciència, el 
dret, l’economia, la gestió, l’ensenyament, l’acció sindical, 
el feminisme, l’esport o el comerç, entre molts d’altres.

Sant Jordi, llibres i roses
Carme Polo i Ricard Lobo 

El 23 d’abril de cada any, un país sencer es torna boig pels 
llibres. Autòctons i forasters surten al carrer per participar 
d’una festa plena de sensibilitat, bellesa i intel·ligència. És 

Sant Jordi, la festa del llibre i la rosa.
Quan va començar aquesta festa? Què hi té a veure 
Sant Jordi? Per què la gent compra i regala llibres 
i roses? Se celebra a tot Catalunya? I en altres paï-
sos? Per què vol ser  Patrimoni Cultural Immaterial 

de la UNESCO?

160 pàg. (aprox.)
20 x 24 cm
Rústica amb solapes
22,00 e / 21,15 e (aprox.)
Distribució: 5 febrer
978-84-17998-25-7

Creativa, 7
216 pàg. (aprox.)
17 x 20 cm
Tapa dura amb
sobrecoberta
22,00 e / 21,15 e (aprox.)
Distribució: 12 febrer
978-84-17998-28-8

La resposta liberal
AA.DD. Coordinador: Martí Jiménez i Mausbach 
Pròleg: Juan Ramón Rallo
Epíleg: Germà Bel i Queralt

Existeix a Catalunya un pensament liberal? No sols hi és, sinó 
que vol estar-hi ben vigent i en aquest llibre se’ns presenta a 
través de les aportacions de vuit pensadors catalans que, des 
de diversos camps d’acció, ens mostren per què una Catalunya 
liberal seria una bona aposta per al futur.
Si us pregunteu què podeu fer per Catalunya, aquí trobareu una 
resposta: La resposta liberal.

Corregir mata
Les autoritats lingüístiques adverteixen
que el català actual pot perjudicar
greument la salut dels parlants i de
la gent del voltant
Pau Vidal 

Aquest llibre recull mig centenar d’articles publicats al diari digital 
Vilaweb en què Pau Vidal radiografia la situació i el futur del cata-
là, amenaçat per dues forces tan poderoses com són el castellà 
de la repressió i l’anglès de la globalització i la revolució digital. 

Carta Blanca, 45
240 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 19 febrer
978-84-17998-29-5

Base Històrica, 161
196 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: febrer
978-84-17759-60-5

Un llibre

que celebra

i promou la

diada de

Sant Jordi

Inclou

textos

en català,

castellà i

anglès
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100 històries de l’aventura espacial
Èxits i tragèdies de l’espècie que somiava explorar el més enllà
Joan Anton Català Amigó 

La humanitat ha viscut sempre confinada dins el planeta, i a penes 
fa un xic més de mig segle que hem començat a esgarrapar el cos-
mos. En aquest curt període de temps, hem après a escapar de la 
gravetat de la Terra, a explorar Mart amb robots, i a mantenir un 
laboratori permanentment habitat en òrbita. És xocant que, tot i la 
nostra humilitat dins l’univers, haguem assolit èxits tan increïbles 
com fer arribar satèl·lits als mateixos confins del Sistema Solar.

100 coses que cal saber sobre el cervell 
Neurones, connexions, gens i pensaments
David Bueno i Torrens 

El cervell està de moda. És l’òrgan que ens permet pensar, decidir 
i emocionar-nos, la seu de la nostra intimitat més profunda. Des 
de fa uns anys, la utilització de tècniques molt diverses ens per-
met correlacionar l’activitat cerebral amb molts aspectes de la vida 
mental. Què són les emocions i què ens emociona? Podríem viure 
sense elles? En quines ocasions tenim el cervell més actiu? Com 
genera i gestiona el llenguatge o la creativitat?

De 100 en 100, 59
216 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e
Distribució: 5 febrer
978-84-9034-913-7

De 100 en 100, 60
324 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,50 e / 15,87 e (aprox.)
Distribució: 26 febrer
978-84-9034-914-4

Sopes detox
Receptes i hàbits
alimentaris per sanar 
el cos
Eva Roca 

En aquest llibre descobriràs que es pot menjar una sopa detox 
sense renunciar al sabor, la vitalitat i el color més intensos. Les 
sopes detox són un aliment clau en qualsevol dieta saludable: 
netegen, nodreixen, remineralitzen, ens omplen de vitalitat, sa-
cien i són fàcils de digerir, sempre per mitjà de l’aliment cru.

Sofregit. 50 receptes i històries
particulars de la cuina catalana
Enric Herce 

Fer el sofregit requereix paciència, constància i 
dedicació. No es pot fer amb presses, de qual-
sevol forma, a tot gas; hem de gestionar el temps 
com un ingredient més de la recepta, i no el menys important. És 
la base de la nostra cuina catalana antiga i familiar, el fonament 
per construir a sobre el que vulguem: des de la més tradicional 
de les receptes fins a la més creativa. Perquè un bon sofregit ho 
aguanta tot.

Sensacions, 9
160 pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e (aprox.)
Distribució: 5 febrer
978-84-9034-919-9

Sensacions, 10
136 pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució: 26 febrer
CAT: 978-84-9034-920-5

CAS: 978-84-16918-72-0

50 receptes
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Montserrat,
un Magnificat de roca
Bernabé Dalmau 

Una suggestiva panoràmica del 
culte a Montserrat. Una mescla 
d’història, narració, reflexió i cos-
tumari, explicada pel monjo de 
Montserrat Bernabé Dalmau.

Epistolari
Pere III el Cerimoniós. Curador: Stefano M. Cingolani

Coincidint amb el setè centenari del naixement de Pere III 
el Cerimoniós (1319-1387), l’historiador i filòleg Stefano M. 
Cingolani ha recollit, editat i anotat en aquest Epistolari 
326 cartes emanades de la cancelleria del rei Pere durant 
el seu llarg regnat.

El 1918 de J. V. Foix. Cent anys d’una data decisiva
Lluís Quintana i Enric Bou (Eds.)
 
El 1918 va ser un any decisiu en la vida de Foix, fins i tot 
forma part del títol de dues obres seves: Catalans de 1918 
i Diari 1918. En aquest llibre trobem les aportacions que 
experts en Foix van fer al cicle que li va dedicar l’Ateneu 
Barcelonès.

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 237
100 pàg. 16 x 22 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 12 febrer
978-84-9191-096-1  

Els poemes de Lepant
Joan Pujol. Curadors: Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre

Els poemes de Lepant inclou totes les composicions de 
Joan Pujol dedicades a cantar i celebrar la victòria naval de 
les armes cristianes contra l’imperi Otomà en la batalla de 
Lepant (1571), amb un paper destacat de Barcelona i de les 
forces catalanes sota el comandament de Joan d’Àustria.

Biblioteca Barcino, 12
200 pàg.
20 x 14 cm
Rústica amb solapes
22,50 e / 21,63 e
Distribució: 12 febrer
978-84-7226-841-8  

Vària, 372
136 pàg.
21 x 28 cm
Tapa dura
44,00 e / 42,31 e
Distribució: 12 febrer
978-84-9191-095-4  

Els Nostres Clàssics, 39
464 pàg.
24 x 17 cm
Rústica amb sobrecoberta
38,00 e / 36,54 e
Distribució: 12 febrer
978-84-7226-842-5  

Història de la ciutat de Tarragona
Antoni Jordà Fernández

Per què es creà la Tàrraco romana? Com era realment? Els mu-
sulmans arribaren a ocupar la ciutat? Aquestes i moltes altres 
preguntes trobaran la seva resposta en aquest llibre.

El Tinter, 68
224 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 5 febrer
978-84-9034-909-0

Un passeig

per la natura i 

espiritualitat de 

Montserrat
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Pseudohistòria contra Catalunya
De l’espanyolisme a la Nova Història
Vicent Baydal i Cristian Palomo (Ed.)

Aquesta obra analitza i desmenteix alguns disbarats que s’han dit sobre la història de 
Catalunya des del catalanisme i l’espanyolisme més extrems. Denuncia la falta d’evidència 
científica en les tesis que fa circular l’Institut Nova Història 
-que Cervantes era català, per exemple-, o revela la false-
dat de teories que menystenen la trajectòria del poble ca-
talà, com dir que Catalunya no va existir fins al Tractat de 
Corbeil de 1258 o que no eren importants les institucions 
polítiques derogades pel Decret de Nova Planta de 1714.
En definitiva, aquest treball de vuit historiadors, coordi-
nats per Vicent Baydal, ens ajudarà a discernir de manera 
crítica què és història i què són tergiversacions i manipula-
cions que rebutgen qualsevol mètode científic.

Referències, 65
504 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes

Distribució: 5 febrer   
978-84-9766-689-3

Testimonis sense veu
Josep Hereu

La lectura no és mai un acte passiu; és transformador. 
Amb el testimoni dels qui van patir i morir als camps nazis 
i soviètics, el seu horror passa a formar part de la nostra 
història. D’aquí neix aquesta reflexió sobre la necessitat 
d’escoltar les víctimes. Si per a moltes d’elles l’escriptura 
va ser una lluita contra l’oblit, a nosaltres ens permetrà 
conèixer una mica més bé l’ànima humana. Del terror a 
l’esperança; aquest és el camí que ens proposa l’autor en 
un relat tan commovedor com necessari. 
Aquest és un llibre corprenedor sobre la història dels to-
talitarismes del segle xx a Europa i sobre la nostra història 
més íntima. 

Viurem per sempre?
Com la biomedicina ens està canviant la vida
Salvador Macip i Chris Willmott 

Enginyeria genètica, manipulació d’embrions, medicina 
regenerativa amb cèl·lules mare... Hi ha avenços extraor-
dinaris en l’àmbit de la salut humana. És possible que 
comencem a albirar un futur en què viurem per sempre? 
Seguirem les converses de dos metges amics, en Jordi i 
en Pere, en un relat novel·lat que ens farà entendre els 
pros i els contres de la revolució biomèdica i les conse-
qüències ètiques i socials que ja està tenint. 

Punts de vista
256 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 5 febrer   
978-84-9766-690-9

Salut i benestar, 4
220 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica

Distribució: 26 febrer   
978-84-9766-692-3
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El conte de la cartera
Anna Manso. Il·lustració: Àfrica Fanlo
 
La Mercè somia ser pintora, tot i que és feliç anant amunt i avall amb la bicicleta, repartint paquets 
com si fossin regals. Ara que, últimament, s’ha adonat que ningú no està content amb el que els 
porta. Fins que un dia de pluja tot s’embolica: la princesa del pèsol està encantada amb l’espasa 
nova, Sant Jordi xala amb la vareta màgica i la Caputxeta al·lucina amb el llibre d’encanteris pu-
dents. En canvi, el bruixot està ben empipat...

Alícia i la fredor d’alta mar
Àfrica Ragel. Il·lustració: Jordi Fenosa
 
L’Alícia havia decidit passar la darrera nit del viatge a la coberta del 
vaixell, malgrat que hi havia una tempesta infernal i la mar estava 
embravida. La tossuderia no li va permetre calcular el perill que co-
rria i va passar el que havia de passar. Enmig del temporal, va estar 
a punt de caure al mar, però, a l’últim segon, algú va impedir-ho. El 
seu salvador era l’Adil, un noi morè, de cabells negres i rinxolats, 
que l’observava mig encuriosit mig enutjat.

Por de cocodril
Eulàlia Canal. Il·lustració: Zuzanna Celej
 
Què passaria si un matí, quan estiguessis a punt de sortir de casa 
per anar a escola, et trobessis un cocodril al jardí? I si en entrar a 
classe t’adonessis que tots els teus companys s’han convertit en 
micos i que la mestra en un estruç? Costa de creure, oi? De fet, a 
la Noa, no la creu ningú. Però per sort en Jerome, el seu nou amic, 
li fa confiança. Junts descobriran la por de cocodril.

La formiga, 103
112 pàg.
13 x 20,5 cm 
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 12 febrer
978-84-17599-48-5

CAS:
978-84-121000-2-0 

El jardí secret, 27 
184 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm. Tapa dura
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 26 febrer

CAT:
978-84-17998-32-5

CAS: 978-84-9142-389-8 La formiga, 104
64 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 26 febrer

CAT: 978-84-17599-58-4

La formiga, 105
136 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 26 febrer
978-84-17599-59-1

La casa de l’Iggie
Judy Blume. Traducció: Marc Donat
 
L’Iggie, la veïna de la Winnie, se n’ha anat a viure a Tòquio. Una 
tragèdia, perquè era la seva millor amiga i ara la Winnie s’ha quedat 
una mica sola al carrer Grove, preguntant-se amb qui passarà la resta 
de l’estiu.

Un gran clàssic

dels setanta

sobre el 
racisme

i la integració, 

plenament vigent 

encara avui



Col·lecció Il·lustrada 
72 pàg.
27 x 34 cm
Tapa dura
22,00 e / 21,15 e
Distribució:
febrer
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El rossinyol i l’emperador  
Hans Christian Andersen. Il·lustració: Quentin Gréban 

Als jardins del palau de l’emperador de la Xina vivia un rossinyol. El seu cant era tan 
encisador i tan impressionant, que arribaven viatgers de tots els països del món per 
escoltar-lo. Quan l’emperador va descobrir que una au tan extraordinària vivia al 
seu jardí, la va convidar al palau i va demanar-li que es quedés a viure amb ell. Però 
el rossinyol aviat va començar a enyorar el bosc...

La Patufeta
Hans Christian Andersen. Il·lustració: Quentin Gréban 

La Patufeta havia nascut d’una flor i era tan petita que dormia en una closca de nou, 
a sobre d’un matalàs de violetes i tapada amb un edredó de pètals de rosa. Un dia, 
un gripau la rapta per obligar-la a casar-se amb el seu fill fastigós. La Patufeta acon-
segueix escapar-se i s’instal·la al bosc, on no deixarà de viure aventures.

T’estimo
Hélène Delforge
Il·lustració: Quentin Gréban. Traducció: Núria Sales

Estimar. Una manera de ser, un cop de sort, una sorpresa, un 
sentiment, una sensació, una emoció. L’amor es viu, l’amor es 
diu, l’amor s’explica, l’amor es comparteix, l’amor comença, 
l’amor s’acaba... a vegades. Però no sempre. Hi ha tantes ma-
neres de dir “T’estimo “ com gent que estima.

CAS: 978-84-9142-384-3 Àlbums il·lustrats 
32 pàg. 22,5 x 27,5 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 19 febrer

CAT: 978-84-17599-54-6

CAT:          CAS:
978-84-15315-73-5       978-84-9142-378-2

CAT:          CAS:
978-84-15315-50-6       978-84-9142-162-7Mare  

22,00 e

CAS: 978-84-9142-385-0Àlbums il·lustrats 
24 pàg. 22,5 x 27,5 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 3 febrer

CAT: 978-84-17599-53-9

Un llibre

amarat de

tendresa i

sensibilitat,

imprescindible

per la gent

que estima
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Andersen
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El Timbaler del Bruc
Roger Roig i Hugo Prades

El Patufet viu en directe l’aventura del Timbaler del 
Bruc, el nen valent que va espantar a tot un exèrcit 
amb el ressò d’un cop de timbal.

Tots els colors de l’amor
Alba Castellvi Miquel. Il·lustració: Sònia Gonzàlez; Cuchu

La Clara té una família molt gran, i això està molt bé. Però la Clara també té un 
germà petit i això ja no ho està tant, de bé, perquè en Roc és un aixafaguitarres. 
Un matí la Clara baixa al parc de sota casa i coneix a una pintora estrafolària. 
La nena es sent molt atreta pels misteriosos quadres que pinta l’artista i cada 
dia baixa al parc a visitar-la. Gràcies a aquesta nova amistat, la Clara aprendrà a 
connectar amb els seus sentiments i descobrirà que si estimem a moltes perso-
nes, el nostre amor 
es fa més gran i 
més acolorit!

Els 100 refranys catalans
més animals
Mariona Cabassa

100 refranys catalans d’animals de tots els tipus (peluts, tossuts, amb bigotis, amb 
plomes, amb escates, grans, petits, cama curts, cama llargs, amb banyes, bruts, 
polits, salvatges, ballarics…) que són part de la nostra cultura des de fa anys i 
panys, amb alguns embarbussaments ben animals per completar la diversió de 
tot el públic. 

Fora de col·lecció
34 pàg.
21 x 26 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 12 febrer
978-84-9034-915-1

Com fer una cabana 
Ton Lloret Ortínez. Il·lustració: Martí Garrancho Rico 

A qui no li agrada jugar a fer cabanes? Se-
gur que amb els teus amics heu jugat moltes 
vegades a construir-ne al pati de l’escola, al 
parc, al bosc, a casa... I és que a tothom li en-
canta fer cabanes. En aquest manual veuràs 
diferents tipus de cabanes que es fan arreu 
del món i descobriràs com construir-ne una. 

El Patufet i
les Tradicions, 28
24 pàg. 24 x 22 cm
Rústica
5,90 e / 5,67 e
Distribució: 19 febrer
978-84-9034-927-4

32 pàg.
24 x 28 cm
Cartoné
14,96 e / 14,38 e (aprox.)
Distribució:
19 febrer
978-84-121080-5-7

Els Meus Manuals, 4 
24 pàg. 22 x 22 cm. Rústica
5,90 e / 5,67 e  - Distribució: 12 febrer 
CAT:          CAS:
978-84-9034-911-3       978-84-16918-70-6 
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UNITAT: Els meus primers contes. 12 pàg. 18,5 x 20,5 cm. Tapa dura. 12,90 e / 12,40 e Distribució: 12 febrer

Peter Pan
Tiago Americo 

Juga amb els dinosaures
Susana Hoslet Barrios

Juga amb els animals
Susana Hoslet Barrios

La Sireneta
Gwé

La Ventafocs
Sophie Verhille

Hansel i Gretel 
Giovana Medeiros

Els meus primers contes, 5
978-84-17759-31-5

Els meus primers contes, 6
978-84-17759-32-2

Els meus primers contes, 7
978-84-17759-33-9

Els meus primers contes, 8
978-84-17759-34-6

Col·lecció Els meus primers contes
Reviu la màgia dels contes clàssics amb aquesta meravellosa col·lecció animada!

La màgia dels contes clàssics ens porta a llegir-los una vegada i una altra. Ara, aquesta col·lecció rescata
el valor dels contes de sempre, explicats a moltes generacions, i sorprèn amb els seus fons ocults.

Narrats amb un llenguatge senzill i amb unes il·lustracions plenes de color,
gràcies al moviment de les pestanyes i les rodes de cada pàgina els nens descobriran els personatges dels llibres

i podran completar les escenes més apassionants de cada conte.

  Col·lecció Juga amb...  

Juga amb..., 2
978-84-17759-36-0

Juga amb..., 1
978-84-17759-35-3

UNITAT:
Juga amb...
12 pàg.
20,5 x 26,5 cm.
Cartró gruixut
11,95 e / 11,49 e
Distribució: 5 febrer

Llibres interactius
per jugar sense parar! 

Inventa històries i diverteix-te
amb les figures dels teus animals

i dinosaures preferits...
Encaixa les potes en el cos

perquè se sostinguin dempeus!

L’os que abraçava els arbres
Nicholas Oldland

Hi havia una vegada un os tan feliç i content que sempre que 
es trobava amb un altre ser viu, tenia ganes d’abraçar-lo.

Simbolet. 3a edició adaptada a la
nova normativa de l’IEC
14,00 e / 13,46 e - Distribució: febrer
978-84-95987-72-3        

NOVA

COL·LECCIÓ



Marsupilami 32. Benvingut a Bingo! 
Franquin, Batem, Colman i Cerise

Diana Forest, l’única botànica del món que coneix bé els 
marsupilamis, viatja fins a Bingo per protegir el cactus 
més antic del món: El Viejo Milagroso. Però quan hi arribi, 
s’endurà una sorpresa que complicarà el seu viatge: no 
viatja sola, la petita Bibi s’ha colat en el seu equipatge! 
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Petit Pelut 13. Al castell dels Caganers 
Pierre Bailly i Céline Fraipont                            

És petit. És pelut. És el Petit Pelut! Ha sortit de casa aquest 
matí i tot anava pel bon camí. 
Però?... Què passa? El món canvia i tot es regira! Estranyes 
roques que es tiren pets, un castell en forma de vàter, un 
rei coronat amb una caca...

Brinker Pasolargo
y la Isla Palpitante
Javier Espila 

El joven Brinker Pasolargo ansía 
convertirse en uno de los fa-
mosos 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 Inmor-
tal, el guerrero más grande de to-
dos los tiempos.
¿Qué puede salir mal cuando uno si-
gue los consejos de un viejo borracho 
fanfarrón?

Imbatible 2. Superheroi de proximitat
Pascal Jousselin. Traducció: Albert Vilardell

Segon volum de l’únic i veritable heroi del còmic. No és un 
superheroi normal. Té el poder d’atravessar el temps, l’espai... 
i la pàgina! 

En órbita, 1
224 pàg. 13 x 20,5 cm. Tapa dura
11,95 e / 11,47 e - Distribució: 5 febrer
978-84-9142-355-3       

El Petit Pelut, 13
34 pàg. 20 x 26,5 cm. Tapa dura
9,80 e / 9,42 e - Distribució: 5 febrer
978-84-17759-55-1       

Hoy es siempre todavía 
Antonio Machado

En esta antología encontramos los grandes temas de Machado 
(el amor, la muerte, la política, el paisaje…) y asistimos, además, 
al despliegue estético de una poesía exigente y al mismo tiem-
po cercana, íntima y universal.

Algar Joven, 97
208 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica
9,95 e / 9,57 e - Distribució: 20 febrer
978-84-9142-376-8        

Marsupilami, 32
48 pàg. 21,5 x 29,5 cm. Tapa dura 
14,00 e / 13,46 e - Distribució: 12 febrer
978-84-17759-54-4        

Imbatible, 2
46 pàg. 21,5 x 29 cm. Tapa dura 
14,00 e / 13,46 e - Distribució: 12 febrer
978-84-17759-56-8         

NUEVA

COLECCIÓN
•

Expositor y póster

para las librerí
as
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ESPECIAL
CARNESTOLTES

Aprenc a llegir amb
en Pau i la Laia
Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer

Molts de nosaltres hem après a llegir amb en 
Pau i la Laia. Hem rigut amb les seves trapelle-
ries i hem descobert el valor de l’amistat. Hem 
vist com és la vida a pagès i què vol dir tenir 
cura d’un gosset. Ens hem emocionat quan ha 
arribat un nou membre a la família. Molts hem 
crescut amb en Pau i la Laia. I ara voldríem re-
galar als nostres fills l’oportunitat de créixer 
també al seu costat.

Contes
168 pàg.
21 x 21 cm. Cartoné

Distribució: 26 febrer
978-84-9766-691-6

Presentació

d’Òscar

Dalmau

Ens disfressem
per carnaval

5,90 e
9788490342145

Perduts el dia de 
Carnestoltes

5,95 e
9788497664585

Juguem a
disfressar-nos?

7,00 e
9788498830927

Torneig de
Carnaval

8,95 e
9788415975830

Carnestoltes al jardí
14,90 e

CAT: 9788415095774

CAS Manuscrita:
9788498455250

CAS Impremta:
9788498455267

3 contes de
Carnaval

16,00 e
9788472025462
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