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Estacions
Poemes de les dinasties Tang i Song
Shi bo
Shi bo, escriptor i cal·lígraf xinès ha seleccionat,
traduït i il·lustrat una seixantena d’antics poemes
xinesos que pertanyen als més brillants poetes de
diferents èpoques. D’una manera molt suggerent,
els ha reagrupat sota el tema de les quatre estacions, tema que el disseny del llibre ha reprès d’una
manera molt acurada.

Vària, 374
152 pàg.
15,5 x 24 cm
Tapa dura
22,00 e / 21,15 e
Distribució:
25 març
978-84-9191-102-9

Postres del dia. Poemes i escrits curts per digerir millor
Ricard Farré Baldrich
Postres del dia és un recull de pensaments i vivències que
s’han transformat en lletres i versos. Alguns per riure, altres
potser per reflexionar, uns més nostàlgics, molts irònics, altres més folls i alguns fins i tot assenyats.
Agrupats en típics postres, lletres i versos s’uneixen en diferents estils per ser llegits i digerits al gust del comensal.

L’ala fosca
Chantal Poch. Pròleg: Marc Rovira
Chantal Poch (Mataró, 1993) cursa el doctorat en Comunicació Audiovisual i prepara la tesi sobre el cinema de Tarkovski
i Herzog.

Col·lecció Poesia, 9
56 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
11,50 e / 11,06 e
Distribució: 25 març
978-84-16342-39-6

Obra guanyadora del II Certamen Art Jove
de poesia Salvador Iborra 2019

Poesia, 240
88/96 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e (aprox.)
Distribució: 4 març
978-84-17998-33-2

El carrer que em du a casa. Un viatge literari-musical per la poesia del Maresme.
De Marià Manent als joves dels anys vuitanta
DD.AA. (vint poetes)
Un recorregut en forma d’espectacle literari-musical per la poesia
escrita al Maresme del segle XX.

Along the Camí
de Cavalls
Menorca
Noemí Morral
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Cavalls
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Quaderns de la Font del Cargol, 13
60 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 25 març
978-84-9034-948-9

Sur le Camí
de Cavalls
Minorque
Noemí Morral

Traducció a l’anglès i al francès del llibre “Camí de Cavalls” de Noemí Morral, en el qual l’autora ens acompanya pel camí antic
que encercla l’illa de Menorca, a través dels seus versos i dibuixos. Una petita obra d’art que, a cada passa, encomana la pau i la
bellesa que desprèn l’illa al final de la temporada turística.
Voliana Poesia
112 pàg.
17 x 11,7 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e

ANG - Distribució: 4 març
978-84-120769-7-4

FRN - Distribució: 9 març
978-84-120769-8-1

CAT: Camí de cavalls
19,50 e / 978-84-949779-8-5
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Tres dones
Lisa Taddeo
Traducció: Ricard Vela
Lina, Maggie, Sloane: una història
real i fascinant sobre la vida sexual
de tres dones. El desig ens controla els pensaments, ens destrossa la
vida, i és el motor de la nostra existència. Però no en parlem gairebé
mai. Durant els últims vuit anys, la
periodista Lisa Taddeo ha travessat
el país amb cotxe sis vegades per conèixer
dones normals de
1 en la
Nú mero ibres
diverses regions i
ll
llista de
del
ts
u
entorns. El resultat,
n
e
v
més
s
rk Time
Tres dones, és el reNew Yo
trat de no-ficció més
profund del desig que
s’ha escrit mai i un dels
llibres més celebrats de l’any. Tres
dones exposa la fragilitat, la complexitat i la desigualtat del desig femení.

Més Llibres, 24
368 pàg.
14 x 22,2 cm
Rústica
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 9 març
978-84-17353-20-9

La vida normal
Dulce Maria Cardoso
Traducció: Pere Comelles
L’Eliete és una dona normal de poc
més de quaranta anys. Aparentment
la seva vida no té res d’extraordinari,
però hi destaca el desig de viure
més intensament i d’entendre les
coses i les persones. Les seves filles
són quasi sempre fora o a internet;
amb el marit s’hi comunica més per
Facebook que quan és a casa, i ella
de tant en tant s’escapa a alguna
web de contactes, on un dia coneix
en Duarte.
Amb un llenguatge precís, Cardoso
crea un personatge polièdric amb
molta força i reflexiona sobre la vida
aparentment normal a través de la
història de tres generacions entre
els segles XX i XXI.

EXPOSITOR:
1118202216008

Prêmio Oceanos de
Literatura em Língua
Portuguesa 2019

Més Llibres, 25
272 pàg.
14 x 22,2 cm
Rústica
Distribució: 9 març
978-84-17353-19-3
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Històries de Nova York
O. Henry. Traducció: Xavier Pàmies
Si hi ha algú que ha sabut retratar l’esperit de la ciutat de Nova York és O. Henry.
Aquestes són les seves millors històries, fins ara inèdites en català.
Els xafogosos apartaments de l’East Side, el brogit de les oficines de Wall Street i els
vagons atapeïts del tren elevat de Manhattan són alguns dels escenaris d’aquests
contes, en els quals el qui ha estat considerat el
El cercle de Viena, 81
creador de la short story americana (amb Twain i
184 pàg. (aprox.)
Poe) retrata els somnis i les passions dels novaior14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
quesos del 1900.
i guardes
Signant com a O. Henry, William Sydney Porter (1862
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
– 1910) va escriure més de 600 històries, moltes de
Distribució: 18 març
978-84-17998-35-6
les quals ambientades a Nova York. La gran metròpoli del segle XX albergava llavors més de 4 milions
d’habitants, cadascun dels quals, segons O. Henry,
tenia «una història digna de ser contada». Aquests
són alguns dels seus millors contes, en què demostra una extraordinària habilitat per sorprendre’ns.

El braçalet de granats
Aleksandr Kuprín. Traducció: Laia Perales
Un dels relats més estimats pels lectors russos, fins ara inèdit en català.
Fa temps que la princesa Vera rep apassionades cartes d’amor
d’un home misteriós. Fins ara, no sembla que sigui res que l’hagi
d’inquietar. Però, tot d’una, l’enamorat secret fa un pas més: el
dia del sant de la princesa li envia un braçalet de granats.
Qui és aquest home i què espera d’ella? És un boig o bé es
tracta d’un enamorat que, en el seu arravatament, ha perdut
el sentit de la mesura? I, encara més enllà, existeix això que
l’admirador secret anomena «l’amor vertader», una passió
d’aquelles que només apareix un cop cada mil anys?

El jardí dels cirerers
Anton Txèkhov. Adaptació: Manuel Molins
En 1904, Anton Txèkhov va estrenar aquesta obra, la darrera de la seua trajectòria. Al cap d’un segle, Manuel Molins n’ha fet una versió que manté tota
la força de l’original i l’acosta alhora al llenguatge i la sensibilitat dels nostres dies. Ens emocionarem davant d’aquesta història sobre la caiguda de
l’aristocràcia russa i l’ascens de noves classes socials.

De dol
Queralt Riera

Premi de Teatre
Eduard Escalante

Queralt Riera ens presenta un exercici teatral en forma de dos monòlegs
paral·lels, pràcticament idèntics, en el quals Hamlet i Ofèlia ens desgranen, a
poc a poc i de manera crua però innocent, les seues doloroses vides.
Una peça escrita amb vocació d’inclusió de gènere, on el lector pot triar acostar-se al text bé des de la veu d’Ofèlia, bé des de la de Hamlet.

Petits Plaers, 10
144 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 18 març
CAT: 978-84-17998-37-0

CAS: 978-84-121000-3-7

Bromera Teatre, 77
104 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 23 març
978-84-9026-393-8

Bromera Teatre, 78
120 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 30 març
978-84-9026-466-9
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El teu gust
Isabel-Clara Simó
El teu gust és una gran història d’amor.
Per damunt de tot, hi ha la relació entre
la protagonista i la Roser, que acaba
quan la Roser mor en un accident imprevisible i desgraciat. Abans i després,
hi ha la història dels petits amors que
té la protagonista amb diferents homes.
Però la novel·la és, també, una història sobre les decapitacions. Sobre la pèrdua, la passió, l’esperança, el desig… que ens fan perdre
el cap, que ens retornen al passat quan ja som
vells, que ens dissimulen el futur quan encara
som joves.
Amb el seu estil inconfusible, l’autora obre de bat
a bat les portes del seu món literari i ens explica
la vida d’una dona que evoca, amb ironia, un
trajecte vital fet de retalls i pedaços, amb la sensació que el cos i el cap se separen, perquè tot i
que les forces defalleixin, la passió roman intacta.

era
La da r r
novel·la
Clara
d’IsabelSimó

L’Eclèctica, 306
168 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: març
978-84-9026-988-6

L’amant de Picasso
9,95 e
978-84-9026-312-9

Idaho
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Emily Ruskovich. Traducció: Àfrica Rubiés Mirabet
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rdinària
Un dia calorós d’agost, una família condueix fins a una clariana de la
«Ex trao
n
ia
d
r
The Gua
muntanya per recollir llenya de bedoll. La mare, la Jenny, és l’encarregada

de tallar les branques petites amb una destral. En Wade, el pare, en fa
l’apilament. Les dues filles, la June i la May, de nou i sis anys, beuen llimonada,
fan fora les mosques, es fan la guitza i canten fragments de cançons mentre passa el temps.
Però aleshores te lloc un fet impactant, totalment inesperat, un acte tan extrem que dispersarà la família en totes direccions.
Guanyadora de l’International
Dublin Literary Award
•
Finalista del Dylan Thomas
International Prize

310 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica
19,90 e /19,13 e (aprox.)
Distribució: març
978-84-949049-9-8
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En fals
Sílvia Gruart
Quan res no és el que sembla.
Hi ha moments en què tot trontolla, en què una petita escletxa pot provocar una
esquerda. O fins i tot pot fer que caigui un mur. Aquesta és la sensació viscuda
per l’Anna, una jove periodista que havia escrit uns reportatges sobre la caiguda
del Mur de Berlín i ara s’assabenta que un dels personatges entrevistats era un
impostor. Per això, l’home suplantat ha posat una demanda contra el seu diari.
En un moment emocionalment complicat, l’Anna
haurà d’emprendre una investigació sobre la seva
Narratives, 117
feina i sobre les persones que va entrevistar, mol176 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
tes d’elles marcades encara per haver viscut sota
Rústica amb solapes
el règim opressiu de la RDA. Anirà descobrint
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
múltiples falsedats (per què la van enganyar?,
Distribució: 11 març
978-84-18197-02-4
què hi fa un espia de la Stasi?), en una història
teixida
amb
enganys
i
desenganys
que
Novel·la
t
farà trontollar fins i tot les seves relacions
de debu
personals i la impulsarà a buscar el seu lloc
en el món.

Paper cremat
10 contes per a 100 anys de Ray Bradbury
Sílvia Broome, Anna Carreras, Víctor García Tur, Andrea Jofre,
Salvador Macip, Inés Macpherson, Ramon Mas, Jordi Masó,
Pep Prieto, Carme Torras.
Deu relats de terror de deu autors diferents en commemoració dels 100 anys del naixement de Ray Bradbury.
El cinquè lliurament d’una sèrie, Tremola, que ja té un
públic fidel i constant.

Aigua de mar
Jordi Cervera

Tremola 5
240 pàg. (aprox.)
14,8 x 21 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: març
978-84-949900-6-9

XI Premi de Narrativa
Marítima Vila de Cambrils
Josep Lluís Savall 2019

Un cuiner medieval amb informació privilegiada que li
Notes de Color, 103
aporta un triomf que al capdavall esdevé efímer. Un ins160 pàg.
15,5 x 23,3 cm
pector gastronòmic turmentat per un passat que li enterRústica amb solapes
boleix el seu bon ofici. Un idòlatra obsessiu que en la seva
13,50 e / 12,98 e
perversa trajectòria identifica totes les persones amb esDistribució: 4 març
978-84-9034-932-8
pècies de peixos. Una parella que acut a l’estrena d’una
pel·lícula i on les petjades brutes de sang queden camuflades. Un àpat en què el fariseisme més evident presideix un extens discurs. Una escola de cuina el director de
la qual rebutja la modernitat per amagar molts ressentiments. Un nen que vol sentir-se adult enfilant-se perillosament a un masteler monumental.
Set històries intrigants. amb el menjar com a protagonista.
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Inestimable
Zygmunt Miloszewski. Traducció: Jerzy Slawomirski i Anna Rubió
A finals de la Segona Guerra Mundial, un quadre de Rafael, “Retrat d’un jove”, desapareix sense deixar rastre. El govern polonès, molts anys més tard en descobrirà el
seu destí i, davant la impossibilitat de recuperar-lo legalment, enviarà un equip de
quatre persones a fer-ho: una funcionària del Ministeri d’Afers Estrangers, un marxant
d’art, un oficial retirat de les forces especials i una lladre sueca. Però això només és
l’inici d’una trama que, de sortir a la llum, pot modificar
Fosca
l’equilibri actual de poder al món.
500 pàg. (aprox.)
Sota la forma d’un thriller, Inestimable és també una
15 x 23 cm
Tapa dura
història ben documentada sobre el rol que juguen les
22,00 e / 21,15 e
obres d’art en la memòria col·lectiva, sobre els enigDistribució: març
mes pendents de la desaparició d’obres d’art a la Se978-84-15315-71-1
gona Guerra Mundial i com, encara ara, els seus propietaris malden per recuperar-les.

El llop
Text i il·lustracions: Rochette. Traducció: Núria Sales i Rovira
Tot el que té en Gaspard són les seves ovelles. I el seu gos. Allà dalt, a la muntanya,
viu tot l’any acompanyat dels seus animals, sense buscar contacte humà. Però una
obsessió enfosqueix la seva moral, ja molt precària: els llops. En matar la femella
que acaba de delmar el seu ramat, no és del tot conscient que el llobató aviat prendrà el relleu. I aquest cadell creix molt ràpidament,
Il·lustrada
ocupa el terreny i arriba per reclamar venjança. La
116 pàg.
lluita és a punt de començar.
19 x 26,8 cm
Al bell mig del massís dels Écrins, un gran llop blanc
Tapa dura
20,00 e / 19,23 e
i un pastor s’enfrontaran fins el darrer dels seus líDistribució: 11 març
mits abans de trobar la manera de conviure.
978-84-15315-80-3

homenets
Miquel Tuneu
«Sovint la realitat se’m presenta en forma d’acudits...
no sempre bons» diu l’autor d’aquestes tires còmiques,
que ens faran riure mentre ens remouen per dins. Els
«homenets», començant pel nom, posen l’accent en la
petitesa de la nostra condició i de les nostres vides, un
fet que ens esforcem a ocultar davant el món. Tots participem del mateix joc de màscares; per fer-nos un lloc,
una imatge... I és aquest joc de l’absurd el que els homenets i les donetes de Miquel Tuneu mostren amb humor
i sensibilitat.

Fora de col·lecció
168 pàg.
14 x 21 cm
Cartoné
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 18 març
978-84-9766-693-0
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Barcelona en negre
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Crims i criminals (1890-1956)
Mercè Balada
Isidre Mompart, Lluís Ballera, Jaume Oller, Alfonso Barrera, Ricardo Fernández —Ricardito— o Josep Blanch van colpir Barcelona amb
les seves actuacions criminals. Els noms de les
víctimes també van esdevenir famosos com
Lolita Bernabeu o Benvingut Funes que eren
personatges anònims o d’altres de públics.
Esgarrifa’t amb els fets, uneix-te al grup i prova de treure’n l’entrellat com si fos un joc, el
de la vida i la mort.

Orígens, 30
214 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 25 març
978-84-7246-173-4

Catalunya en negre
18,00 e
978-84-7246-158-1

Paraules amb nom propi
L’origen de 260 mots derivats de noms de
persones, pobles, personatges i indrets

5
A mb 20
imatges

Ròmul Brotons
Què tenen en comú les paraules jacuzzi, volcà, acadèmia o magnòlia? Que totes procedeixen
del nom d’un personatge, real o fictici, o d’algun indret concret, és a dir, de noms propis. Guillotina, putxinel·li o leotards tenen l’origen en
Orígens, 31
persones reals; katiuskes, don Joan o celes214 pàg.
tina, en personatges ficticis; sibarita, rugbi o
15 x 23 cm
far, en indrets geogràfics; xiruca, lot, cocacola
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
o cacaolat, en marques comercials... i així fins
Distribució: 31 març
a 260 termes comuns que surten en el llibre
978-84-7246-174-1
rere els quals s’amaga un nom propi.

El Barrufet gramàtic
DD.AA.
Oficialment, els Barrufets van aparèixer
abans en català que en castellà; la revise sobre
Un llibr
ió
ta Cavall Fort va ser la primera a donar a
c
c
u
d
la intro
u fets i
r
r
conèixer els petits éssers blaus amb la
a
B
dels
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s Peyo
publicació de La flauta dels sis forats el
l’u niver
ya
Catalu n
1967, en la col·lecció de les aventures de
Jan i Trencapins.

Base Històrica, 162
136 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Tapa rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 25 març
978-84-17759-61-2

La no-extradició de Ventura Gassol
Manuel Castellet i Rosa Anna Felip
Per primera vegada es presenta al públic, amb documentació fins avui inèdita, la persecució i empresonament
del líder nacionalista català Bonaventura Gassol, a la França filonazi de Vichy durant la Segona Guerra Mundial.

Una
història
al
més actu
i
que ma

Base Històrica, 163
136 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Tapa rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 25 març
978-84-17759-62-9
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1 dia d’octubre
i 2 poemes
Al servei d’aquest poble
Josep Rull i Andreu. Pròleg: Vicenç Villatoro
… Al llarg del trajecte em ve a la memòria un fragment d’aquell poema d’Ernest Henley, Invictus. Vaig llegir que en Mandela el recitava
com un mantra per mantenir-se dempeus en els moments més durs
de la seva captivitat: “Sóc l’amo del meu destí. Sóc el capità de la
meva ànima”.
1 dia d’octubre i 2 poemes és un llibre profundament humà i serè
escrit en unes condicions de gran intensitat emocional i política de
l’autor. Josep Rull hi desgrana les hores, les experiències, les reflexions, les amistats, les decepcions, les esperances i, sobretot, les
seves profundes conviccions nacional
i el seu insobornable compromís na200 pàg.
cional al servei de Catalunya.
13 x 20 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 25 març
978-84-15315-78-0

5 continents i 1 llibertat
Cròniques de política internacional
Josep Lluís Alay. Pròleg: Aamer Anwar
5 continents i 1 llibertat és el recull d’articles que l’autor ha publicat
als diaris ARA i El Punt Avui en els darrers anys sobre qüestions de
política internacional. Amb una actualització sobre el curs que els
esdeveniments han pres des de la redacció dels articles, aquest llibre és una eina imprescindible per conèixer els principals focus de
confictes del món que tenen la lluita per la llibertat i els drets humans
com a protagonista.

200 pàg.
13 x 20 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 25 març
978-84-15315-77-3

Montserrat. La llibreta
Jordi Sabater Pi

A mb
cions
il·lustra

Una llibreta per escriure-hi la vida. El que vulguis. El que sents. Un record. Una aventura. Un
somni. Una esperança. Un símbol. Una llibreta per
dibuixar-hi un paisatge. Una agulla. Una paret. Una via d’escalada.
Una ermita. El Monestir.
Una llibretaque combina els fulls en blanc amb les magnífiques
il·lustrations de diferents espais del massís fetes per Jordi Sabater Pi, acompanyades dels peus de les il·lustracions obra de
Francesc Roma, gran coneixedor de Montserrat.

Quaderns
72 pàg.
27 x 34 cm
Tapa dura
14,96 e / 14,38 e
Distribució: març
978-84-15315-76-6
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A peu pel Pallars Sobirà. 17 excursions

XIX Premi Vèrtex

Xavier Agut Gil
Caminar pels paisatges feréstecs i encara força preservats del Pallars Sobirà ens permetrà retrobar-nos amb l’essència dels anhels
primitius i fer-nos vibrar amb els seus privilegiats decorats. Els
gairebé 300 quilòmetres i 20.000 metres de desnivell positiu acumulats descrits en la present guia a través de 17 excursions pretenen ajudar-nos a elegir aquests escenaris d’entre la gran variabilitat de paisatges que ens ofereix aquesta muntanyosa comarca.

Guies Insight, 9
978-84-9034-916-8

Azimut, 161
156 pàg. (aprox.). 12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Distribució: 11 març
978-84-9034-926-7

Explora Amsterdam

Explora Copenhaguen

Les millors rutes per la ciutat

Les millors rutes per la ciutat

Inclou 18 rutes molt fàcils de seguir per aquesta capital emblemàtica, que permeten descobrir
els millors racons de la ciutat: els
seus canals, junt amb carrers i places plens d’edificis històrics. Ofereix consells de primera mà sobre
els millors restaurants, bars, cafeteries, botigues principals. Inclou
una cartografia completa.

Inclou 14 rutes molt fàcils de seguir
per aquesta capital emblemàtica,
que permeten descobrir els millors
racons de la ciutat: la seva Ciutat
Vella, amb carrers i places plens
d’edificis històrics, Nyhavn, el castell,
els jardins, els mercats, el famós Tivoli, excursions a veure vaixells vikings,
palaus i art contemporani, i molt més.
Inclou una cartografia completa.

Guies Insight, 10
978-84-9034-917-5

UNITAT: Guies Insight. 144 pàg. 11,5 x 19,5 cm. Rústica amb solapes. 12,75 e / 12,26 e. Distribució: 11 març
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Peixos costaners
del mar Balear
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Peixos pelàgics i de fons
profunds del mar Balear

Cetacis,
tortugues,
grans peixos
pelàgics i
ocells marins
de Catalunya

Toni Llobet i Enric Ballesteros

Miniguia de Mar
CAT: 978-84-9034-940-3

Miniguia de Mar
CAT: 978-84-9034-939-7

CAS: 978-84-16918-76-8

CAS: 978-84-16918-77-5

ANG: 978-84-9034-942-7

ANG: 978-84-9034-941-0

Toni Llobet
Pep Arcos
EXPOSITOR:
1118202220009

UNITAT: 16 pàg. 12,5 x 20 cm. Desplegable plastificat. 5,00 e / 4,80 e. Distribució: 11 març

Miniguia de Camp
978-84-9034-944-1
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Refugis remots
Un viatge als confins salvatges de la Terra
Dan Richards. Traducció: Marià Pitarque
Encara hi ha llocs salvatges al nostre atapeït planeta. Partint d’uns
quants viatges personals, Dan Richards explora l’atractiu dels refugis
a les muntanyes, boscos, oceans i deserts més llunyans. Són paisatges que parlen del temps profund, l’escala dels quals ens pot fer caure
de cul i abaixar-nos els fums. La naturalesa indòmita d’aquests llocs
forma part de la seva bellesa i, des de fa temps, han atret tota mena
d’aventurers, artistes i gent espiritual.
Tal vegada és irònic que aquells que cerquen el silenci, l’aïllament i
l’aventura de les terres salFinalista del Adventure Travel
vatges tot sovint hagin de fer
Book of the Year for the Edward
cap a les barraques, bothies,
Stanford Travel Writing Awards
campaments i refugis creats
per l’home. Una part de
Busca-raons, 9
l’encant d’aquests refugis
300 pàg. 21 x 15 cm
Rústica
és la seva simplicitat, amb
20,00 e / 19,20 e
una estructura prou forta
Distribució: 18 març
per resistir el mal temps,
9788412156904
però alhora prou simple
per no desviar l’atenció del
món natural que els envolta.

Escalada a l’Everest
Escrits complets de George Leigh Mallory
George Leigh Mallory
Traducció: Anna Turró. Pròleg: Ferran Latorre
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Amb aquest recull inèdit dels seus influents textos, descobrim
un nou vessant poc conegut de Mallory.
George Leigh Mallory és un dels alpinistes anglesos més mítics, conegut sobretot per la seva expedició del 1924 a l’Everest que li va costar
la vida i pel gran enigma que segurament no
Annapurna, 7
podrem resoldre mai: ell i el seu company Ir240 pàg. Inclou quadernet de
16 pàgines amb fotografies
vine podrien haver estat els primers homes
15,5 x 23,3 cm. Rústica amb solapes
en ascendir al cim més alt de la Terra, molt
19,90 e / 19,14 e (aprox.)
abans que ho fes Sir Edmund Hillary el 1953.
Distribució: 4 març
978-84-9034-943-4
Així mateix, la troballa del seu cos, 75 anys
després, a 8.157 metres d’altitud, completava la fascinació per aquest gran escalador.

Barcelona: 50 wonders of
Catalan art nouveau
Tate Cabré i Miquel Badia

Khroma, 13
120 pàg. 24 x 22,5 cm. Tapa dura
23,80 e / 22,88 e. Distribució: 11 març
978-84-9034-938-0

The reader can stroll from the Sagrada Família and
Güell Park to private houses like La Pedrera, the
Güell Palace or the Batlló and Amatller houses, passing factories, hospitals, churches and schools that
modernised the capital of Catalonia.

Barcelona: 50
meravelles del
modernisme
23,80 e

Nova
ed ició

978-84-9034-313-5
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Univers Einstein!
Idees genials i siderals
Rüdiger Vaas. Il·lustració: Gunther Schulz
Albert Einstein va reinventar l’univers fa més de 100
anys. La seva teoria de la relativitat continua sent
de gran actualitat, com acaben de demostrar les
mesures de les ones gravitatòries. Però què va descobrir Einstein, realment? Com es van confirmar les
seves teories? I per què són imprescindibles avui en
dia per a qualsevol sistema de navegació?

Fot-li que és de Reus 2
100 ganxets i ganxetes per donar i vendre
Josep Baiges i Jordi Romero
Després de l’èxit del primer volum del Fot-li que és de
Reus, el dissenyador Jordi Romero i el periodista Josep
Baiges s’arrenquen amb un segon arreplec de reusenques i reusencs amb l’objectiu de seguir engrandint el
QUI ÉS QUI del Món de Reus.

Fora de col·lecció
128 pàg.
14,8 x 21 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 25 març
978-84-9034-929-8

Univers Hawking!
14,90 e
978-84-9034-743-0

Fora de col·lecció
224 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 25 març
978-84-9034-934-2

Volum I
978-84-9034-765-2

El Llastres. Un paisatge a defensar
Aquest és un llibre col·lectiu que fa un recorregut a través
de la història, de la geografia, de l’economia, de la flora i
de la fauna, dels seus usos, elements que al llarg del temps
han configurat el riu Llastres tal com és en l’actualitat. No
oblidem tampoc el factor humà, tan important ja sigui en
les actuacions personals com en les de grup.

CELHI, 3
96 pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 25 març
978-84-9034-928-1

El Modernsime i les flors. De la natura a l’arquitectura
Fátima López Pérez i Marta Saliné i Perich
Entre finals del segle XIX i començaments del segle XX,
la natura, i en particular la flora, va ser la gran musa i font
d’inspiració d’arquitectes i artistes.
Aquest catàleg ens apropa al Modernisme a través de la
natura i de les arts aplicades en la natura.

86 pàg.
24 x 17 cm
Rústica
5,00 e / 4,81 e
Distribució:
4 març
978-84-9803-900-9

Vida de Riera. La ruta de Carreras Candi
Emili Amargant Parnau
L’autor volia ser Claudio Magris i escriure un llibre
com El Danubi (1986) i va pensar en un llibre
similar remuntant la Riera d’Argentona, rea de
La Rier nd i
a
C
visitant l’opuscle d’en Carreras i Candi Els
s
Ca r r e ra d a
revisita
orígens de la Riera d’Argentona (1904). Un
llibre farcit de redescobertes, converses,
reflexions i històries.

Memòria, 12
270 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,36 e
Distribució: 4 març
978-84-120769-5-0

NO FICCIÓ
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En marxa!
Històries d’un cuiner
amb rock’n’roll
Amb noves
receptes BRUTALS

El llibre de
sonal
s
mé per ibas
Ma r c R

Marc Ribas
En aquest nou llibre de Marc Ribas, el cuiner més
popular de TV3, ens ofereix més receptes BRUTALS
saboroses, fàcils i sorprenents, provinents de la cuina tradicional catalana però amb tocs d’innovació,
amb productes frescos i de proximitat. Sobretot,
però, el cuiner destapa el seu cantó més personal
i deixa entrar el lector fidel a la seva cuina, a través
d’històries úniques i divertides, fins i tot extravagants,
que li han passat davant dels
fogons i amb els clients dels
restaurants. Ens parla, per
exemple, de les improvisacions que cal fer quan de
sobte s’omple la sala de comensals que no s’esperaven,
o d’altres amb poca cultura
gastronòmica que es pensen
que en saben més que ningú
EXPOSITOR:
o d’adaptacions a les noves
1118202210000
tendències com el veganisme
entre d’altres.
Brutal. Les receptes de Marc Ribas
Sensacions, 11
CAT: 978-84-9034-945-8
160 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm.
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 25 març

CAS: 978-84-16918-75-1

18,90 e
CAT: 978-84-9034-714-0

CAS: 978-84-16918-35-5

100 creences i mites sobre l’alimentació
Dra. Montserrat Folch
Són molts els rumors que ressonen al voltant del món de l’alimentació. Per això, la Dra. Folch hi
posa fil a l’agulla a través d’aquest llibre, en què desvela què hi ha de veritable darrere d’aquestes
argumentacions i quines són certament falses. Quins aliments ens convenen i quins no? En quina quantitat? Quins hàbits són erronis? Quines
dietes cal seguir o evitar? Què és el que ens enDe 100 en 100, 61
160 pàg. (aprox.)
greixa veritablement? Què hi ha darrere la fibra?
15,5 x 23,3 cm
I de la xocolata, la llet, el cafè, el vi negre, la carn
Rústica amb solapes
vermella o de porc, o els fregits?
13,70 e /13,17 e (aprox.)
Distribució: 18 març
Aquestes i moltes altres preguntes troben una
978-84-9034-931-1
resposta definitiva en aquest llibre.
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De 0 a 3, pantalles res!
Anna Ramis
La mitjana d’ús de pantalles en infants
En família
de 0 a 3 anys és de 2,5 hores diàries. Just
120 pàg.
13 x 20,5 cm
quan el seu cervell es desenvolupa com
Rústica
mai. Hi ha moltes evidències científiques
13,00 e / 12,50 e
que demostren que això perjudica la
Distribució: 25 març
978-84-9766-696-1
seva salut física, mental i relacional.
Des de la psicologia del desenvolupament i la neuroeducació, i tenint en compte els drets dels infants, Anna Ramis ens dona
pautes per educar els nostres fills prioritzant les seves necessitats i no les nostres. No
mireu tant les pantalles i mireu més els vostres fills!
No es tracta de criticar i prohibir les pantalles, sinó d’afavorir el desenvolupament òptim
dels infants en un món digital.

Més que una samarreta
Volum I (1890-1959)
Roger Cruz Fernández

Unes
e t es
samarr ent
im
t
n
e
s
b
am
a
lt
o
m
i
història

Aquest llibre, que du com a subtítol «La història del FC Barcelona vista des
de l’òptica de tots els dissenys de la samarreta blaugrana», és fruit dels anys
de l’exhaustiva recerca duta a terme per Roger Cruz, col·leccionista apassionat i fervorós investigador, que en aquest primer volum ens mostra des
de les primeres samarretes,
Base Esport, 7
anteriors fins i tot a la fundació
240 pàg.
oficial del FC Barcelona, fins a
15,5 x 23,5 cm
Tapa rústica
les que lluïren els components
29,85 e / 28,70 e+
dels equips que guanyaren les
Distribució: 25 març
978-84-17759-66-7
lligues 1958-1959 i 1959-1960.

El drama intempestiu. Per una escriptura dramàtica contemporània
Carles Batlle
L’art contemporani només pot ser intempestiu.
No és cap manual d’escriptura ni cap estudi històric sobre
el teatre actual. És una reflexió sobre el desafiament que suposa escriure —i escriure teatre— en l’actualitat; una mirada
sobre les condicions i les categories del contemporani.

Assaig Obert, 3
304 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 4 març
978-84-18197-00-0

Art de la cuina
Fra Francesc Roger. Curador: Andreu Vidal
L’Art de la cuina, de Fra Francesc Roger (1706-1764/7) és
el primer llibre de cuina de les Illes Balears de què es té
notícia. Consta de 209 receptes, organitzades en tres grans
apartats: carn, peix i marisc i plats vegetals. És el setè volum
de la col·lecció Set Portes.

Set Portes,
Receptaris Històrics
de Cuina Catalana
256 pàg.
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: març
978-84-7226-844-9

NO FICCIÓ
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La cuina de la Costa Brava
i el Pirineu de Girona
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Jaume Fàbrega
La Costa Brava i el Pirineu de Girona han donat nombrosos
genis en tots els àmbits de la cultura. I la gastronomia no n’ha
estat cap excepció, gràcies a figures com els germans Roca o,
per adopció, Ferran Adrià. Però aquesta cuina gironina pertany també a les mestresses de casa i als restauradors anònims, que de mica en mica han anat bastint tot un corpus de
plats variats i amb segell propi, com ara les diverses variants
del mar i muntanya.
En aquest exhaustiu receptari —amb més de dos-cents plats
explicats al detall–, coneixerem tota mena de propostes a mig
camí entre la tradició i la modernitat.

Milfulls, 29
272 pàg. (aprox.)
16 x 26 cm
Rústica amb solapes
22,00 e / 21,15 e (aprox.)
Distribució: 18 març
978-84-17998-36-3

Frescor vegano. Helados, sorbetes, granizados, bebidas
y cubitos sin lácteos, ni gluten, ni azúcares refinados
Josefina Llargués. Fotografía: Maria Casas
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En Frescor vegano encontrarás polos, sorbetes, granizados, helados y bebidas refrescantes que
te sorprenderán por su originalidad y por la facilidad con que podrás prepararlos en casa.
Milhojas, 4
Rústica amb solapes
216 pàg.
19,90 e / 19,13 e
17 x 19,5 cm Distribució: 25 març

978-84-12100051

CAT: 978-84-949906-7-0

El llibre català en temps del Modernisme
Aitor Quiney (coord.), Eliseu Trenc i Pilar Vélez
Aquest llibre és el catàleg de l’exposició que s’inaugurarà als Museus de Sitges a mitjans de març.
Ens ofereix una visió àmplia i diversa sobre el canvi de mentalitat que va conEl llibre ’ar t
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Art i disseny, 2
248 pàg. (aprox.)
21 x 24 cm
Rústica amb solapes
29,00 e / 27,88 e (aprox.)
Distribució: 11 març
978-84-17998-34-9

L’autisme explicat als no autistes
Brigitte Harrisson i Lise St-Charles. Traducció: Mar Vidal
Amb la col·laboració de Kim Thúy
Aquest llibre explica amb senzillesa i claredat els descobriments neurocientífics recents i els avenços relacionats amb
aquest trastorn. A diferència de bona part de la bibliografia que hi havia fins ara sobre l’autisme, en aquest llibre
es parteix del marc de referència d’una persona autista,
que ens explica en primera persona la seva experiència, amb
l’objectiu que els no autistes puguin, per primera vegada, posar-se
en la seva pell i saber respondre a les seves necessitats quotidianes.
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Oxigen, 12
184 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 25 març
978-84-17998-38-7
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L’Escolania per dins
i per fora
Marina Miralles
Sabem què és, realment, l’Escolania de Montserrat? Sabem
què s’hi fa i sobre quins fonaments se sustenta? Coneixem
les vides d’aquests infants? Sabem com és el seu dia a dia?
L’Escolania per dins i per fora obre les portes d’aquest centre i
en mostra tots els racons, matisos i detalls.
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Vària, 361
136 pàg. 23 x 26,5 cm.
Rústica
35,00 e / 33,65 e
Distribució: 25 març
978-84-9191-099-2

Un dia de fúria. Barcelona, 10 de març de 1820
Frances Luttikhuizen (coord.)
Obra de divulgació històrica amb motiu dels 200 anys de
l’assalt al palau de la Inquisició a Barcelona. Aquella revolta va
obrir els Països Catalans a l’arribada de noves idees liberals i a
una influència protestant que va ser molt important.

Una història de la literatura popular
valenciana (1873-2019)
Vicent Vidal Lloret
En aquest llibre s’analitzen les obres, els autors i les institucions que s’han dedicat a aquest tipus de literatura entre 1873
i 2019 2019 en relació amb les vicissituds històriques i culturals.

Textos i Estudis de Cultura Catalana, 238
160 pàg. 16 x 22 cm. Rústica
19,00 e / 18,27 e - Distribució: 25 març
978-84-9191-100-5

XXXè Premi de Cultura Popular
Valeri Serra i Boldú
Biblioteca de Cultura Popular
Valeri Serra i Boldú, 30
268 pàg. 13,5 x 19,5 cm. Rústica
19,50 e / 18,75 e - Distribució: 25 març
978-84-9191-106-7

Ordre i desordre: revolució, transgressió i sexualitat en l’obra de
Llorenç Villalonga
Raül David Martínez Gili
Treball de síntesi fruit d’una profunda i acurada assimilació
de les idees exposades tant als articles periodístics com a les
obres de creació de Llorenç Villalonga.

Biblioteca Casa Museu Llorenç Villalonga, 8
248 pàg. 13 x 19 cm. Rústica
16,00 e / 15,38 e - Distribució: 25 març
978-84-9191-091-6

Records de fa anys (1938-1939-1940)
Josep Riu Porta

A mb
lletra
XXL

Durant la guerra civil, el Monestir de Montserrat va esdevenir hospital militar. El doctor Josep Riu Porta, director fins al 1939, ens explica els records de la seva estada a Montserrat, de la fugida a França i del retorn a Catalunya.

Lletra Gegant, 3
120 pàg. 14,5 x 21 cm. Rústica
17,50 e / 16,83 e - Distribució: 25 març
978-84-9191-098-5

NO FICCIÓ
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Èxit
Roger Pera. Epílegs de: Marta Pera, Joan Pera,
Pep Sala, Ricard Reguant i Jordi Basté
El testimoni honest de la lluita contra l’addicció.
El dissabte 25 de gener de 2014 la funció de Germans de sang es va anul·lar perque Roger Pera, el
protagonista, no es va presentar. Estava al sofà esnifant cocaïna, sense constestar les trucades dels seus
companys que el buscaven, ni de la seva família. El
Roger portava anys enganxat a la cocaïna, i aquest
va ser un dels moments on va tocar fons. Després va
desaparèixer durant dies, va tornar a aparèixer i va
plantar cara a l’addicció (i encara avui ho fa). Escrit
en un to proper, a estones tràgic, a d’altres còmic,
aquest llibre és el relat sincer i honest de la seva
lluita personal contra la droga que ha estat a punt
d’enfonsar-li la vida.
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Inspira, 78
128 pàg. (aprox.)
+ 8 pàg. de fotos
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 25 març
978-84-18197-04-8

La música és casa meva
Alicja Gescinska. Traducció: Maria Rossich
Un assaig sobre per què escoltem música i quines emocions ens desperta.
La música fa que la gent i la societat siguin millors? Al llarg del temps, els filòsofs han
mirat aquesta qüestió amb un gran escepticisme. Plató va advertir que la música pot
provocar canvis perillosos en la societat. Segles després, Adorno va assenyalar el poder perjudicial del
El Fil d’Ariadna
jazz, com a element perniciós del capitalisme.
96 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Alicja Gescinska està convençuda que la
Rústica amb solapes
música té un poder més elevat que
14,90 e / 14,33 e (aprox.)
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Carta al pare
Franz Kafka. Traducció: Joan Ferrarons i Llagostera
La carta més famosa de la literatura.
Escrita amb el seu estil directe i minuciós, d’advocat acusador,
Carta al pare és un extens memorial de greuges amb què Franz
Kafka interpel·la el seu pare Hermann —comerciant jueu, autoritari i distant— per retreure-li tots els errors i faltes que ha comès
en la seva relació, i també totes les mancances. És alhora una
clau imprescindible per entendre l’obra de Kafka, els seus fonaments més profunds, les seves angoixes i ferides més íntimes.
L’empremta de Kafka va transcendir el món literari.
Un Kafka genuí, descarnat, gairebé torrencial, arravatador.
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El Far, 41
96 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e (aprox.)
Distribució: 18 març
978-84-18197-03-1
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El jardí de mitjanit
Philippa Pearce. Traducció: Maria Rossich
Un clàssic intemporal (i mai més ben dit), ARA EN EDICIÓ RÚSTICA.
Per culpa del xarampió del seu germà, en Tom es veu obligat a passar l’estiu a
casa d’uns oncles que no tenen fills i que viuen en un apartament d’un barri dels
afores. Un avorriment absolut! Una nit, desvetllat del
El jardí secret, 10
272 pàg.
tot, sent com el rellotge del rebedor toca les onze,
13 x 19 cm
les dotze i... LES TRETZE! Sorprès i encuriosit, es
Rústica amb solapes
a
lleva a mirar el rellotge i descobreix que al voltant
Ar
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978-84-17998-40-0

El jardí secret
Frances Hodgson Burnett. Traducció: Maria Rossich. Il·lustració: Mercè López
Coincidint amb l’estrena d’una nova pel·lícula sobre aquest gran clàssic intemporal, presentem una NOVA EDICIÓ EN TAPA DURA, amb il·lustracions de Mercè López.
Després de perdre els pares a l’Índia a causa d’una
epidèmia, Mary Lennox, una nena de nou anys malEl jardí secret, 4
352 pàg.
criada i insuportable, viatja a Anglaterra per anar a
14,5 x 21,5 cm
viure amb el seu oncle, Archibald Craven, que no
Tapa dura folrada
Nova
19,80 e / 19,04 e
n sembla disposat a mostrar cap mena d’interès
e
ió
ic
d
e
Distribució: 18 març
ra per ella. Per si això fos poc, la nova llar de la
u
d
a
p
ta
978-84-17998-41-7
Mary és una mansió perduda enmig del no-res.

Canviem les regles
Patricia Campos i Teresa Broseta
Aquest llibre són molts llibres alhora. Per això, el pots llegir
de moltes maneres. Una opció és llegir-lo d’una tirada. En la
primera part, Teresa Broseta ens conta la història d’Olívia. En
la segona part, Patricia Campos escriu una sèrie de reflexions
per a Olívia. Una altra opció és llegir-lo intercaladament.

Cremallera

El Nord, 14
120 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 11 març
978-84-9026-467-6

Premi de Teatre Infantil Escalante

Sònia Alejo
Lina, Sara i Hala viuen en un campament de refugiats. Juntes,
aprendran el significat de paraules com guerra, exili, deportació o reagrupament, però també d’expressions com amor,
amistat, solidaritat i empatia.
Un exercici teatral apte tant per a infants com per a adults.

Coppelius, el creador d’autòmats
Rosa Maria Colom
Quina estranya atracció generen els violins? Per què, sovint, els associem a determinats secrets? Per al petit Jan,
l’instrument serà el culpable de la mort de sa mare, la famosa
violinista Teodora Sutter. Un dia descobrirà que l’única manera de tornar-la a la vida serà construir un autòmat perfecte.

Micalet Teatre, 54
88 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,58 e
Distribució: 25 març
978-84-9026-460-7

Premi Fundació Bancaixa
de Narrativa Juvenil
Esfera, 52
192 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
11,95 e / 11,49 e
Distribució: 18 març
978-84-9026-462-1
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Però en quin lloc vius, talp?
Àngels Armela. Il·lustració: Subi
La vida del talp era d’allò més avorrida. Sort en tenia del munt de
disfresses que guardava en un bagul i de les ulleres que li permetien veure-hi una mica. El seu cau era prop d’una casa enorme,
que mai no havia gosat visitar. Però ara que s’hi havia instal·lat una
nova família, va decidir encetar una nova galeria per tafanejar més
de prop, sense sospitar els perills i totes les peripècies que estava
a punt de viure.

La formiga, 106
96 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 4 març
978-84-17599-52-2

Sempre amb texans
Anna Cabeza
T’has preguntat mai d’on venen aquests texans que portes? Qui
els ha fet? I on aniran a parar quan ja no els vulguis? La Lan Hua,
el Daniel, la Raquel i el Masango són alguns dels personatges que
desfilen per una història amb amor, amistat, encontres i desencontres, maneres de viure i somnis per realitzar. De la Xina a Europa,
d’Europa a Àfrica, uns texans amaguen molt més del que mostren.

L’Isard, 22
192 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 e / 9,13 e
Distribució: 16 març
978-84-17599-60-7

Quatre persones diferents
no somien el mateix
Muntsa Mimó
La Tidir, en Pol, la Clara Mei i en Bru, per circumstàncies diverses,
es troben fent una estada de vacances per a joves que no formava
part dels plans d’estiu de cap dels quatre. Malgrat que no tenen
gaire en comú, són seleccionats com l’equip que podrà passar una
nit a la millor habitació de la masia, on ben aviat s’adonaran que
res no és el que sembla, ni tan sols ells mateixos.

L’Isard, 21
192 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 e / 9,13 e
Distribució: 11 març
978-84-17599-57-7

El infinito en tus manos
Enric Senabre
Atena y sus amigos se han pasado el verano enganchados
a la pantalla del móvil, pero se acaban las vacaciones y
tienen que empezar el instituto. Aunque compaginan
los deberes y los exámenes con los whatsapps y las redes sociales, Atena empezará a replantearse la información que sube a Internet cuando sus cuentas sean invadidas por comentarios groseros e insultantes de la mano de
un usuario desconocido: «infinito05». La joven intentará descubrir
quién es el misterioso acosador y, afortunadamente, no estará sola.
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Algar Joven, 99
160 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,55 e
Distribució: 30 març
978-84-9142-374-4
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Barcelona
Roger Roig i Hugo Prades
El Patufet s’ha amagat per la ciutat
de Barcelona: la Rambla, les Fonts
de Montjuïc, Santa Maria del Mar,
la Sagrada Família, l’Estadi Olímpic... Seràs capaç de trobar-lo?
A les pàgines internes, no hi haurà
cap text, només el nom de cada
lloc (la Rambla, la Sagrada Família,
Santa Maria del Mar, etc.).
A la contra, només s’especificarà
la paraula BUSCA en diferents
idiomes i es mostraran els personatges que s’han de cercar.
Fora de col·lecció
14 pàg. 13 x 20,8 cm
Tapa dura (tot en cartoné)
6,90 e / 6,63 e (aprox.)
Distribució: 18 març
978-84-9034-937-3

El Patufet

Sant Jordi i el drac

Roger Roig i Hugo Prades

Roger Roig i Hugo Prades

El Patufet, protagonista d’un dels contes populars catalans més coneguts,
acosta als infants les tradicions més boniques del costumari català. En aquest
conte coneixerem la seva pròpia història i la llegenda de Sant Jordi, la Princesa
i el drac.
El Patufet Per Als Més Petits, 1
978-84-9034-935-9

El Patufet Per Als Més Petits, 2
978-84-9034-936-6

UNITAT: El Patufet Per Als Més Petits. 24 pàg (aprox.). 20 x 18,3 cm.
Tapa dura (tot en cartoné). 10,90 e / 10,48 e Distribució: 18 març
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Un núvol dins una ampolla i altres
experiments. Meteorologia: aire, pressió atmosfèrica,
depressions i anticiclons, núvols, fronts, instruments
Jordi Mazón i Marcel Costa. Il·lustració: Mireia Martínez
Presenta un conjunt d’experiments sobre meteorologia que permetrà
iniciar-te en el món de l’experimentació científica. Podràs demostrar
i experimentar amb l’aire i comprovaràs la seva existència, el volum
que ocupa i la força que exerceix; podràs visualitzar la formació d’altes
i baixes pressions, fronts freds i fronts càlids i la creació de núvols, i
construiràs alguns instruments de mesura meteorològics senzills.
Experimenta!, 3
CAT: 978-84-9034-918-2
60 pàg.
22 x 22 cm
Rústica
10,50 e / 10,10 e
Distribució: 25 març

CAS: 978-84-16918-71-3
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La lluna no és de ningú (Títol provisional)
Tohby Riddle
Traduccions: CAT: Marina Espasa / CAS: Carlos Mayor
Qui poc té, quan arriba una fortuna, per
petita que sigui, es sent envaït per la
gratitud i l’alegria.
Clive Prendergast és una guineu que
ha sabut sobreviure amb èxit a la
rat
Conside
s
ciutat. Té un bon amic ase anoe
r
ib
ll
u n dels
més
s
n
e
menat Humprey, que viu a la
n
per a
s’han
nts que
ta
r
o
a
p
li
ciutat amb menys èxit que Cliim
trà
t a Aus
s
publica
im
lt
ú
ve i sense adreça fixa. Aquesta
els
durant
10 anys
és la història de la seva amistat
i de les coses meravelloses que,
de vegades, passen un cop a la vida,
deixant a l’ànima una sensació triomfant.

32 pàg.
25 x 23 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 18 març
CAT: 978-84-120808-2-7

CAS: 978-84-120807-4-2

Excrementum
Un llibre de caques bestials
Joaquim Fargas.
Il·lustració i fotografia: Sergi Bravo
et s
Els secr és
m
a
id
v
de la
del
interior
imal
n
a
n
ó
m

Hi ha molts animals que, per més que ens hi
esforcem, mai no podrem veure a la natura.
Però, en canvi, de vegades és fàcil trobar els
seus excrements.
64 pàg. (aprox.)
29 x 21 cm
Rústica amb solapes
19,80 e / 19,04 e
Distribució:
25 març

978-84-17998-39-4

Els colors de la natura
Magdalena Konecná (il·lustradora),
Jana Sedlácková i Štepánka Sekaninová
A la natura abunden colors increïbles. Però t’has
preguntat mai quin gust o olor podrien fer els colors verd, groc, rosa o blau? O com sonarien? O
quin tacte tindrien si els toquessis? Els colors de la
natura són tan meravellosos i diversos que inspiren
la gent a l’hora de posar nom a tots els matisos mitjançant plantes, animals i minerals. Acompanya’ns
en un viatge de descoberta dels dotze colors i tonalitats més coneguts. Aprendràs que els colors i
els elements que es troben a la natura sovint estan
estretament relacionats. Sabràs trobar totes les relacions a cada capítol?
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Fora de col·lecció
32 pàg.
24 x 32 cm
Tapa dura
12,90 e / 12,40 e (aprox.)
Distribució: 25 març
978-84-9034-924-3
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La caseta de fusta
8 contes per connectar amb
la màgia de la natura
Carla Zaplana
Il·lustració: Màriam Ben-Arab
La Cali és una nena curiosa i divertida, li agrada molt
jugar al jardí de la Caseta de Fusta dels avis. La Cali es
sent feliç tenint cura de la seva gosseta, collint enciams
de l’hort i enfilant-se al cirerer perquè la Caseta de Fusta és un lloc màgic on
connectar amb la natura.
96 pàg.
Al final de cada conte hi
24 x 27 cm
Cartoné
trobareu receptes i jocs.
17,95 e / 17,26 e (aprox.)
Distribució: 30 març
978-84-121080-6-4
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Poemes de Sant Jordi
Joana Raspall. Il·lustració: Mercè Galí
La Joana Raspall deia que escrivia per als nens,
perquè tinguessin força paraules i parlessin un
català bonic.
En aquest recull trobareu quatre precisos
poemes de la Joana Raspall magisol
ít
t
r
e
tralment il·lustrats per la Mercè Galí:
Prim
es de la
de poem spall
Sant Jordi, La rosa, El llibre meravea
Joana R a
t
a
llós i Sol d’abril.
ic
d
de
rd i
Sant Jo
Petits i grans, gaudiu d’aquests
poemes i celebreu amb ells la Diada
de Sant Jordi!

10 pàg.
18,5 x 18,5 cm
Cartró blanc
8,95 e / 8,61 e (aprox.)
Distribució: 18 març
978-84-121080-0-2

El director de l’escola és una rata vampir!
Pamela Butchart. Il·lustració: Thomas Flintham
L’Izzy i els seus amics es queden de pasta de
MONIATO quan coneixen el nou director de
l
e
p
l’escola. Té els cabells negres, porta una
a
r
o
tad
“Encan
fantil
in
t
capa i té uns llavis molt estranys que semti
n
se u se
or
ra, hu m
tu
n
e
v
blen cucs. No en tenen cap DUBTE: el did’a
ació.”
i imag in Times,
rector és un VAMPIR!
d ay
k
The Su n
the wee
f
Una
novel·la d’humor intel·ligent i fresc
o
k
o
o
B
per a primers lectors de més de 8 anys traduïda a més de tretze llengües.

272 pàg.
13 x 19,8 cm
Rústica
11,50 e / 11,06 e (aprox.)
Distribució: 4 març
978-84-121080-3-3
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Avis, piranyes i
altres històries
Rocio Bonilla
Un dia, en Nico i l’avi Roderic van escapar de
mil piranyes. Una altra vegada van creuar la
mar en un vaixell pirata. Però no han viscut
només mil aventures plegats, sinó que l’avi
li ha ensenyat tot de coses. Perquè gràcies
als avis i les àvies, aprenem, ens divertim,
ens emocionem i passem
els afectes de generació
en generació. Un àlbum
il·lustrat irònic i entusiasta sobre la relació
entre grans i petits.

EXPOSITOR:
111820213000-1
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Àlbums Il·lustrats, 82
40 pàg. 24 x 30 cm. Tapa dura
15,95 e / 15,34 e (aprox.)
Distribució: març
CAT:
CAS:
978-84-17599-61-4
978-84-9142-396-6

La ciència de l’acne i de les berrugues

CAT: 978-84-17599-55-3

Alex Woolf. Il·lustració: Bryan Beach, David Pavon, Caroline
Romanet, Andy Rowland, Paco Sordo, Diego Vaisberg
Per què ens surten erupcions? Què són les piguetes i els nevus?
Per què fan pudor els peus? Descobreix les respostes a aquestes
preguntes i a moltes altres en aquesta irritant guia sobre la pell.

La ciència de les roques i els minerals

CAS: 978-84-9142-387-4

CAT: 978-84-17599-56-0

Alex Woolf. Il·lustració: Paco Sordo
Què és el cicle de les roques? Com ens ajuden els cristalls a
comptar el temps? És cert que l’or ve de l’espai? Descobreix
les respostes a aquestes preguntes i a moltes més en aquesta
fascinadora guia sobre les roques i els minerals.

CAS: 978-84-9142-386-7

UNITAT: La biblioteca dels ratolins, 80 i 81. 32 pàg. 21 x 24 cm. Tapa dura. 12,95 e / 12,45 e. Distribució: 25 març
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L’aula de música
Xavier Blanch, Laura Espot, Amparo Sena
Il·lustració: Cristina Losantos
En aquest títol, l’alumnat està preparant la cançó per al concert de Nadal.
A tots i totes els sembla molt divertit, excepte a Mireia, que no s’aclareix.
Però la mestra descobrirà la solució perfecta al seu problema!
CAT:
978-84-17599-35-5

CAS:
978-84-9142-351-5

• Al final de cada títol trobaràs una doble pàgina retallable perquè
la completis.
• Amb aquestes pàgines crearàs el teu propi llibre!
• Ah! I també et donem idees perquè preparis les cobertes!

La classe d’Educació Física
Xavier Blanch, Laura Espot, Amparo Sena
Il·lustració: Cristina Losantos
En aquest títol, la mestra els té preparada una sorpresa: faran castells!
Sembla una mica difícil però, en realitat, prompte veuran que és molt
fàcil i, sobretot, molt divertit!
CAT:
978-84-17599-36-2

CAS:
978-84-9142-352-2

UNITAT: La meva escola, 3 i 4. 24 pàg. 20 x 21 cm. Rústica. 6,95 e / 6,68 e. Distribució: 25 març

El peix Peixet
i els seus amics
Guido Van Genechten
Traducció:Núria Sales i Rovira
El peix Peixet és molt juganer. Per sort, té
molts amics per jugar. Els encanta jugar a tocar i parar, a fet i amagar, a fer bombolles,
ballar… El peix Peixet i els seus amics s’ho
passen d’allò més bé.
Una nova aventura del protagonista d’El peix
Peixet, de L’aniversari d’en Peixet, d’El Peix
Peixet i el seu pare i d’El peix Peixet i les meravelles del mar.
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Simbolet
20 pàg.
21,5 x 22,5 cm
Tapa dura
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 11 març
978-84-15315-75-9
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Tant de gust de conèixer-la,
senyora Víctor Català
M. Carme Bernal i Carme Rubio
Il·lustració: Gemma Capdevila
Caterina Albert, que signava les seves obres amb
el pseudònim «Víctor Català», és una de les figures més representatives de la literatura catalana.
Aquest volum presenta una petita biografia, un
breu context històric i una selecció comentada de
fragments de les seves obres.

Tant de gust, 11
96 pàg.
16 x 21,5 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 25 març
978-84-9191-103-6

L e c t u ra
fàcil

El fugitiu misteriós
Xavier Castanyer i Angelet. Il·lustració: Òscar Julve Gil
En aquesta aventura, els bessons Roc i Bruna viuen
a les valls de Montsoriu durant l’edat mitjana. Un
personatge enigmàtic, amb un ganivet clavat a
l’esquena, trasbalsarà la vida dels dos germans.
Qui és aquest fugitiu misteriós? Seguint la pista
del foraster, els bessons hauran d’afrontar tota
mena de perills. Sobreviuran?

Saurí, 195
128 pàg.
15 x 21 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 25 març
978-84-9191-104-3

Els gegants
Quim Crusellas. Il·lustració: Valentí Gubianas
Els gegants, com els dinosaures, ara ja no existeixen. De gegants, com de nens i nenes, n’hi
havia de tota mena. Alguns eren dormilegues,
d’altres vergonyosos, uns només netejaven,
els altres només cantaven... Descobreix alguns
dels gegants més entusiastes, divertits i esbojarrats que han existit mai!

Àlbum il·lustrat, 11
32 pàg.
22,5 x 25 cm
Tapa dura
17,50 e / 16,83 e
Distribució: 25 març
978-84-9191-105-0
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Desobeir!
Benoît Ers i Vincent Dugomier
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La darrera aventura dels petits herois resistents a la França ocupada pels alemanys de la
col·lecció de còmics premiada al Festival d’Angoulême.
Alemanya ha decidit obligar els francesos a treballar a les seves fàbriques. El François, La Lisa i l’Eusèbe decideixen ajudar
els rebels a fugir. Però les autoritats també han creat la Milícia
Francesa, una amenaça addicional per a tots els combatents
de la resistència. Fins on estan disposats a arribar els nostres
protagonistes en la lluita contra l’invasor?

Els infants de la
Resistència, 6
56 pàg. 29,5 x 22 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 25 març
978-84-17759-67-4

El bosc de les bèsties
Care Santos i Dani Cruz
Tot va començar amb el Teo i en un dia de pluja. El Teo
a
v
tornava cap a casa enmig de la tempesta quan va deo
n
a
L
a de
cidir refugiar-se en una escala prop de dos cubells
aventur ec
Àn
l’A n na
d’escombraries. Sense que ell se n’adonés, una bestios
ve
que esta
t!
n
a
r
la sense pèl i de color verd, es va escolar dins de la moespe
txilla... Què era? Ho descobriràs a El bosc de les bèsties!

Anna Ànec, 11
144 pàg.
14 x 20,5 cm
Tapa dura
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 25 març
978-84-17759-63-6

Les pedres vermelles
Mónica Larrubia i Dani Cruz
va

La no
L’escriptora Mónica Larrubia, amb les fabuloses
ió de
col·lecc
il·lustracions de Dani Cruz, ens transporta al misrador
t
s
u
·l
il
l’
a
teriós planeta Croqueta, on els seus habitants, uns
de l’A nn
nec!
À
estranys éssers de cap gros i un sol ull, que tenen
tentacles en lloc d’extremitats i que es desplacen a saltets, reben la visita d’un astronauta d’aparença humana provinent
del planeta Plashtik. Si l’astronauta no torna en breu al seu planeta,
algú molt pròxim morirà. Però per tornar-hi, necessita un estrany
remei que la llegenda conta que existeix, però ningú no ha vist mai.

Els croquetencs, 1
144 pàg.
14 x 20,5 cm
Tapa dura
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 25 març
978-84-17759-64-3

L’enigma de l’Atlàntida
Jill Robinson
Una col·lecció d’aventures on tu ets protagonista, de les teves
eleccions en dependrà el final!
L’aigua és transparent i hi abunden tota mena de peixos.
l
T u ets e ,
Tot d’una, topes amb una roca sobre la qual hi ha granista
protago
s
vat un símbol curiós. Més tard descobreixes que és la
ll
tu escu
l!
a
n
fi
Roda de l’Eternitat! La porta d’entrada a la llegendària
el
Atlàntida, la ciutat desapareguda fa milers d’anys!
Què penses fer? T’atreveixes a fer un viatge submarí per
descobrir la misteriosa Atlàntida?

Crea la teva aventura, 5
136 pàg.
14 x 20,5 cm
Tapa dura
11,95 e / 11,49 e
Distribució: 25 març
978-84-17759-65-0

CAMPANYA

8 MARÇ, DIA DE LA DONA
Els homes
m’expliquen coses

Feminisme
de butxaca

16,00 e
978-84-15307-51-8

12,50 e
978-84-15307-59-4

Dona al punt zero

100 dones catalanes

15,00 e
978-84-15307-64-8

22,00 e
978-84-949592-1-9

Germanes de
Shakespeare

Viatgeres i
escriptores

20,00 e
978-84-9766-675-6

18,00 e
978-84-9766-642-8

Dames, reines,
abadesses

Decidides

19,00 e
978-84-7246-164-2

18,00 e
978-84-7246-157-4

I tu, ets feminista?

Nenes que van imaginar
allò impossible
(i ho van aconseguir)

10,95 e
978-84-9026-843-8

15,95 e
CAT: 978-84-17599-41-6

CAS: 978-84-9142-356-0
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Per primer cop el món del llibre s’ha unit per fer una gran acció solidària, recollir
fons per la recerca i assajos en immunoteràpia que està fent l’Hospital Clínic de
Barcelona i que revertiran a la Sanitat Pública.
Girem Full! és un projecte participatiu i col·lectiu.

ETS UNA LLIBRERIA?
COMPTEM AMB TU!
Què pots fer per sumar-t’hi?
— Compartir Girem Full! a través de les teves xarxes socials.
— Vendre a la teva llibreria els materials solidaris: punt de llibre, bossa de roba i
cartell de la campanya.
— Participar el 23 de març a la gran jornada solidària Girem Full! organitzant a la
teva llibreria una activitat per recaptar fons.
— Fer un donatiu directe a través del web www.giremfull.cat

Vols conèixer a fons què és Girem Full!? Entra al nostre web: www.giremfull.cat
Et vols adherir? Escriu-nos a info@giremfull.cat
Entre tots ho farem possible! Gràcies!!!
#GiremFull! #LlibresContraElCàncer

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

www.xarxadellibres.cat

