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---- NOVETATS PENDENTS DE MARÇ ---Reduccions 114. Monogràfic dedicat a Josep M. Sala-Valldaura
El número 114 de Reduccions inclou un monogràfic dedicat a l’obra poètica i crítica de Josep M. SalaValldaura, amb estudis d’Àlex Broch, Víctor Sunyol i Enric
Reduccions 114
Falguera, a més de diversos textos signats per Sala-Vall13,5 x 20,5 cm
Rústica
daura: el recull poètic «Poemes ignorants», el text «Com
28,00 e / 26,92 e
una topografia…», que actua com a poètica personal de
Distribució: 27 maig
l’autor.
1166160200007

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.

Col·lecció Poesia, 9
129 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica
11,50 e / 11,06 e
Distribució: 27 maig
978-84-16342-39-6

L’ala fosca
Chantal Poch. Pròleg: Marc Rovira

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

Chantal Poch (Mataró, 1993) cursa el doctorat en Comunicació Audiovisual i prepara la tesi sobre el cinema de Tarkovski
i Herzog.

Poesia, 240
88/96 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 20 maig
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.

Quaderns de la Font del Cargol, 13
72 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 27 maig
978-84-9034-948-9

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.

Fora de col·lecció
168 pàg.
14 x 21 cm
Cartoné
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 27 maig
978-84-9766-693-0

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
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
224 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 27 maig
978-84-9034-934-2
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---- NOVETATS PENDENTS DE MARÇ ---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 creador de la short story americana (amb Twain
i Poe) retrata els somnis i les passions dels novaiorquesos del 1900.

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?

El cercle de Viena, 81
168 pàg.
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
i guardes
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 27 maig
978-84-17998-35-6

Petits Plaers, 10
124 pàg.
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 27 maig
CAT: 978-84-17998-37-0

CAS: 978-84-121000-3-7

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 l’equilibri actual de poder al món.

Fosca
650 pàg.
15 x 23 cm
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 3 juny
978-84-15315-71-1

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.

Tremola 5
176 pàg.
14,8 x 21 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 3 juny
978-84-949900-4-5
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---- NOVETATS PENDENTS DE MARÇ ---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.

Finalista del Adventure Travel Book
of the Year for the Edward Stanford Travel
Writing Awards

Busca-raons, 9
326 pàg.
21 x 15 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 27 maig
9788412156904

Escalada a l’Everest. Escrits complets de George Leigh Mallory
George Leigh Mallory. Traducció: Anna Turró
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 podrem resoldre mai: ell i el seu company Irvine podrien haver estat els primers en ascendir al cim de l’Everest.

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

The reader can stroll passing factories, hospitals, churches and schools that modernised the capital of Catalonia.

Annapurna, 7
240 pàg.
Inclou quadernet de
16 pàgines amb fotografies
15,5 x 23,3 cm. Rústica amb solapes
19,90 e / 19,14 e
Distribució: 27 maig
978-84-9034-943-4

Khroma, 13
120 pàg. 24 x 22,5 cm.
Tapa dura
23,80 e / 22,88 e.
Distribució: 3 juny
978-84-9034-938-0

s
Version
là,
en cata
i
castellà
a nglès

Peixos costaners
del mar Balear

Peixos pelàgics i de fons
profunds del mar Balear

Toni Llobet i Enric Ballesteros
Miniguia de Mar
CAT: 978-84-9034-940-3

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

CAS: 978-84-9034-958-8

CAS: 978-84-9034-957-1

ANG: 978-84-9034-942-7

ANG: 978-84-9034-941-0
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il·lustra

Petits
mamífers:
insectívors,
rosegadors i
ratpenats
de Catalunya

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

Toni Llobet
Carles Flaquer
Ignasi Torre

Torre Toni Llobet
Pep Arcos

Miniguia de Camp
978-84-9034-895-6

Miniguia de Camp
978-84-9034-944-1

UNITAT: 16 pàg. 12,5 x 20 cm. Desplegable plastificat. 5,00 e / 4,80 e. Distribució: 20 maig
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---- NOVETATS PENDENTS DE MARÇ ---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.

La música és casa meva
Alicja Gescinska. Traducció: Maria Rossich
Un assaig sobre per què escoltem música i quines emocions ens desperta.
ig
Un assa a
r
pe
La música fa que la gent i la societat siguin millors? Al
fi losòfic s sobre
públic
llarg del temps, els filòsofs han mirat aquesta qüese
d
tots els
a
r tà nci
la impo a a les
tió amb un gran escepticisme. Plató va advertir que
ic
s
la mú
vides
nostres
la música pot provocar canvis perillosos en la societat.

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
sic
Un clàs
amb què Franz Kafka interpel·la el seu pare Hermann
l
niversa
u
—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.

El drama intempestiu
Per una escriptura dramàtica contemporània
Carles Batlle
No és cap manual d’escriptura ni cap estudi històric sobre el teatre
actual. És una reflexió sobre el desafiament que suposa escriure.

Inspira, 78
128 pàg. (aprox.)
+ 8 pàg. de fotos
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
15,90 e / 15,29 e (aprox.)
Distribució: 27 maig
978-84-18197-04-8

El Fil d’Ariadna
96 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
16,96 e / 16,31 e (aprox.)
Distribució: 27 maig
978-84-18197-01-7

El Far, 41
96 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e (aprox.)
Distribució: 27 maig
978-84-18197-03-1

Assaig Obert, 3
304 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 10 juny
978-84-18197-00-0

De 0 a 3, res de pantalles?
Anna Ramis Assens
La mitjana d’ús de pantalles en infants de 0 a 3 anys és de 2,5 hores
diàries. Just quan el seu cervell es desenvolupa com mai. Hi ha moltes
evidències científiques que demostren que això perjudica la 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.

En família
168 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 20 maig
978-84-9766-696-1
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---- NOVETATS PENDENTS DE MARÇ ---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: 17 juny
a 260 termes comuns que surten en el llibre
978-84-7246-174-1
rere els quals s’amaga un nom propi.

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.

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

La no-extradició de Ventura Gassol
Manuel Castellet i Rosa Anna Felip
Una
història
al
més actu
i
a
m
que

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.

Base Històrica, 163
136 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Tapa rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 17 juny
978-84-17759-62-9

El Barrufet gramàtic
DD.AA.
Albert Jané i Riera ha estat una de les
personalitats de la cultura catalana
més rellevants del segle XX i part del
XXI. Aquest llibre és un merescut homenatge a la seva persona i a la seva
trajectòria d’estima per la llengua.

e
Un llibr
bra
o
l’
e
r
b
so
Jané,
d’A lber t r u fet
Ba r
el g ran
àtic
m
a
gr

Base Històrica, 162
250 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Tapa rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 17 juny
978-84-17759-61-2

El llibre català en temps del Modernisme
Aitor Quiney, Eliseu Trenc i Pilar Vélez
és
A mb m
de 200
fies
fotog ra
r
lo
o
c
en

El llibre com a objecte d’art a Catalunya durant el període 1890-1910,
en l’esplendor del Modernisme.

Art i disseny, 2
240 pàg.
21 x 24 cm
Rústica amb solapes
29,00 e / 27,88 e
Distribució: 10 juny
978-84-17998-34-9
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---- NOVETATS PENDENTS DE MARÇ ---1 dia d’octubre i 2 poemes
Quan l’esperança venç la por
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.

350 pàg.
13 x 20 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 20 maig
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.

Frescor vegano
Helados, sorbetes, granizados,
bebidas y cubitos sin lácteos,
ni gluten, ni azúcares refinados

350 pàg.
13 x 20 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 3 juny
978-84-15315-77-3

Milhojas, 4
216 pàg. 17 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e
Distribució: 27 maig
978-84-12100051

Josefina Llargués. Fotografía: Maria Casas
L as
ne s
tentacio s
ga
ie
veran
más
les
saludab

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.

La cuina de la Costa Brava
i el Pirineu de Girona L’expressió
Jaume Fàbrega

u ïna
més gen
e les
d
a
n
d’u
ines
u
c
g ra n s
de c a s a
nostra

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.

CAT: 978-84-949906-7-0

Milfulls, 29
336 pàg.
16 x 26 cm
Rústica amb solapes
26,50 e / 25,48 e
Distribució: 3 juny
978-84-17998-36-3
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---- NOVETATS PENDENTS DE MARÇ ---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.

El jardí secret, 27
128 pàg. (aprox.) 14,5 x 21,5 cm.
Tapa dura. 15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 27 maig
CAT: 978-84-17998-32-5 CAS: 978-84-121000-2-0

La reina de Guiza
Maria Carme Roca. Il·lustració: Laura Borràs Dalmau
Con tan solo 10 años, Yasmín ya ayuda a su hermano mayor a atender a los clientes que entran
en La Reina de Guiza, un pequeño bazar situado
cerca de las pirámides de Egipto.

rio
Un miste de
ra
b
m
o
s
a la
mides
las pirá
ipto
g
E
de

El jardín invisible, 7
128 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Tapa dura
16,50 e / 15,87 e (aprox.)
Distribució: 20 maig
978-84-121000-1-3

El jardí secret
Frances Hodgson Burnett.
Traducció: Maria Rossich. Il·lustració: Mercè López
Nova
n
ed ició e
ra
tapa du

Coincidint amb l’estrena d’una nova pel·lícula sobre aquest
gran clàssic intemporal, en presentem una NOVA EDICIÓ EN TAPA DURA, amb il·lustracions de Mercè López.

El jardí secret, 4
352 pàg.
14,5 x 21,5 cm
Tapa dura folrada
19,80 e / 19,04 e
Distribució: 3 juny
978-84-17998-41-7

Excrementum. Un llibre de caques bestials
Joaquim Fargas. Il·lustració i fotografia: Sergi Bravo
ets
Els secr
a més
de la vid del
interior
imal
món a n

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 (aprox.)
Distribució: 10 juny
978-84-17998-39-4

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: 10 juny
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---- NOVETATS PENDENTS DE MARÇ ---Els colors de la natura
Magdalena Konecná (il·lustradora). Jana Sedlácková i Štepánka Sekaninová
Seg ueix s
acion
s
le ind ic intar
p
s
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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 meravellosos.

Fora de col·lecció
32 pàg. 24 x 32 cm
Tapa dura
12,90 e / 12,40 e
Distribució: 3 juny
978-84-9034-924-3

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.

El Patufet

96 pàg.
24 x 27 cm
Cartoné
17,95 e / 17,26 e (aprox.)
Distribució: 3 juny
978-84-121080-6-4

El Patufet
Per Als Més Petits, 1
978-84-9034-935-9

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.

Sant Jordi i el drac

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

Roger Roig i Hugo Prades

UNITAT: El Patufet Per Als Més Petits. 24 pàg. 20 x 18,3 cm.
Tapa dura (tot en cartoné). 10,50 e / 10,07 e. Distribució: 10 juny

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

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.

u na
Incluye a con
áctic
g u ía d id ra hacer
s pa
consejo
uso del
u n b u en o
teléfon

Base Kids, 46
64 pàg. 22 x 28 cm
Tapa dura
17,90 e / 17,21 e
Distribució: 1 juliol
978-84-17759-43-8

Algar Joven, 99
136 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,55 e
Distribució: 10 juny
978-84-9142-374-4
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Oficis de Pandèmia i altres poemes
Jordi Solé Camardons. Pròleg: Montse Gort
La primera part és un cant als nous oficis i el nou món sorgit de
la Pandèmia, així com les velles impostures; la segona part és
un retrat poètic de la gent de l’Alt Pirineu i el Segre; la darrera
tracta de l’amor i el desamor.

Veus

Voliac Poesia, 19
165 pàg.
12x 20 cm
Rústica
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 8 juny
978-84-121852-7-0

Premi de Poesia Ibn Hazm

Imma López
Veus és un poemari dividit en dues parts principals: «Veus
d’aigua» i «Veus de fum», així com un apartat breu anomenat
«Trilogia del matrimoni».

Cerimònia del te
Cristina Àlvarez
Cerimònia del te és una obra de caràcter introspectiu que
gira entorn dels grans temes universals que aborda tant des
de l’emoció com des de l’intel·lecte.

Camelot o la poesia social
Joan Deusa
Deusa fa servir un idioma planer, però lligat al surrealisme
francès del segle XIX i a la mitologia artúrica cavalleresca medieval, barrejada amb imatges trash.

Versos oceànics
Francesc Mompó
Versos oceànics naix d’una llarga temporada en què l’autor
manté relacions poètiques amb diversos autors americans de
llengua hispana.

Bromera Poesia, 142
80 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,95 e / 15,31 e
Distribució: 1 juliol
978-84-1358-006-7
Premi de Poesia Festa d’Elx
Bromera Poesia, 141
136 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,95 e / 15,31 e
Distribució: 1 juliol
978-84-1358-005-0
Premi de Poesia Ibn Hafaja
Bromera Poesia, 140
88 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,95 e / 15,31 e
Distribució: 1 juliol
978-84-1358-002-9
Premi de Poesia Maria Beneyto
Bromera Poesia, 139
112 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,95 e / 15,31 e
Distribució: 1 juliol
978-84-9026-424-9

Balada enmig del bosc
Elies Barberà
Elies Barberà (Xàtiva, 1970) és poeta i actor.
XXXIX Premi de Poesia 25 d’abril
Vila de Benissa 2019

Poesia, 241
80 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 8 juny
978-84-17998-43-1

Vessar el càntir
Raquel Casas Agustí
Raquel Casas i Agustí (Vilanova i la Geltrú, 1974).
Premi de Poesia Josep M. López-Picó
2019 Vila de Vallirana

Poesia, 242
72 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e
Distribució: 8 juny
978-84-17998-44-8
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L’olor del pensament
Josep Penadés
L’olor del pensament comprén quatre relats amb nom de dona, articulats al voltant de Josep, un misteriós escriptor. Irma, la protagonista
del primer conte, serà també la còmplice d’aquest peculiar personatge
que, després d’escriure la seua història, li proposa fer de lectora i crítica
de les seues narracions eròtiques.
Ella acceptarà el joc i, al final de cada relat, Irma i Josep canviaran
impressions i mantindran un diàleg irònic, ple de dobles sentits, en el
qual analitzaran cada una de les aventures sexuals que s’hi expliquen.

El mètode de composició
Miquel Àngel Vidal
Des del segle XV fins al present, des de Mallorca fins a Nova York,
en aquest recull de relats literaris s’uneixen èpoques i llocs diferents
per a teixir un mosaic d’històries i personatges divers, amb un fil
conductor clar: la passió per narrar i la voluntat de reflexionar sobre
el propi artefacte creatiu.
L’obra és un homenatge als grans mestres del conte literari (John
Cheever, Edgar Allan Poe, Julio Cortázar…) …) i, alhora, un exercici
d’estil àgil, brillant, que ens sedueix i ens reconcilia amb la força
narrativa i l’atractiu estètic de la brevetat.

Premi de Literatura
Eròtica La Vall d’Albaida
L’Eclèctica, 310
232 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 10 juliol
978-84-1358-046-3

Premi Blai Bellver
de Narrativa
L’Eclèctica, 307
160 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,15 e
Distribució: 8 juliol
978-84-9026-447-8

Seqüela
Rachel Cusk. Traducció: Carme Geronès
A l’hivern del 2009, el matrimoni de deu anys de Rachel Cusk es
va acabar. La vida tal com ella la coneixia va desaparèixer, «com
un trencaclosques que hagués quedat reduït a una pila de peces
escantellades». Seqüela narra aquest difícil viatge en què l’autora
es redefineix com a dona soltera.
Amb una sinceritat absoluta i una gran destresa, Rachel Cusk comparteix aquest capítol transformador de la seva vida però ho fa
sense endinsar-se en les raons del trencament del seu matrimoni.

Per la carretera
Sylvain Prudhomme. Traducció: Marta Marfany
Vaig trobar l’autoestopista fa sis anys, en una petita ciutat del sud-est
de França, després de quinze anys durant els quals, malgrat no haverlo oblidat del tot (l’autoestopista no és de la mena d’homes que es
poden oblidar), havia deixat de pensar-hi almenys tan sovint com en
el passat.
El vaig trobar enamorat, instal·lat, convertit en pare. Vaig recordar tot
el que havíem compartit en el passat, i també que li havia demanat
que sortís de la meva vida. Vaig trucar a la seva porta. Vaig conèixer
la Marie.

160 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
17,90 e / 17,21 e
Distribució: 1 juny
978-84-121686-1-7

Premi Femina 2019
256 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
18,50 e / 17,79 e
Distribució: 1 juliol
978-84-121686-0-0
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La vida i la mort entre horts i vinyes
Teresa Vinyoles
Aquesta obra és una narració històrica en què l’autora enllaça de manera magistral el passat amb l’actualitat en el context de l’epidèmia
de pesta que va patir Barcelona l’any 1375. És el relat sobre tres
dones, una vídua noble, una dona de la burgesia i la filla d’un menestral, en els barris més emblemàtics de la Barcelona emmurallada. Fruit d’una meticulosa recerca documental, tot el que hi succeeix es basa en textos medievals. És la crònica de la vida d’unes
dones que van viure a la Barcelona de les darreries del segle XIV.

El viatge
Luigi Pirandello
La història d’un desconfinament tan bonic i tan fràgil com ho és
la protagonista d’aquesta història.
Fa tretze anys que l’Adriana Braggi no surt de casa. Des que va
morir el seu marit, viu reclosa en el dol més sever. De fet, abans de
casar-se tampoc no havia sortit mai del poblet sicilià que l’havia
vist néixer. Però l’aparició d’uns lleus símptomes de malaltia faran
que el seu cunyat l’obligui a anar a veure el metge a la capital i,
com a conseqüència, a emprendre un viatge que li descobrirà
tota la vida i tota la tendresa que s’ha perdut fins ara.

Tocs personals
Joan-Lluís Moreno Congost
Cada persona som un món (ja ho diu la dita). Potser un món
menut, però sencer, complet: un món particular ple de quimeres, angoixes, il·lusions, alegries, frustracions, pors o passions tan personals com universals. Cada persona és i es mereix una història.

El desordre dels cossos
Núria Morera
El recorregut vital d’una noia marcada per un gran enigma familiar. Mentre veiem l’evolució de la protagonista, ens sorprenem
amb les sentències dels seus amics propers i també ens emocionem amb les experiències de les persones que l’envolten en
el seu entorn de treball en un centre de drogodependències.

Tocar madera. Mi primera vida en Cataluña,
hasta que me casé
Antonio García Oliver
Esta es la historia de la juventud de Antonio García Oliver, nacido en Almería en 1935. Arranca con su primer viaje en tren,
el que lo llevaría a Cataluña. Años después, otro ferrocarril le
trasladaría a Madrid para conocer a Angelines.

Novel·la històrica, 1
144 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 1 juliol
978-84-17759-86-5

Petits Plaers, 11
56 pàg.
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e
Distribució: 17 juny
CAT: 978-84-17998-51-6

CAS: 978-84-121000-7-5

XXXIX Premi de Narrativa Curta
25 d’abril Vila de Benissa 2019
Narrativa, 73
136 pàg.
14,5 x 21,5 cm.
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 10 juny
978-84-17998-42-4

XXXVII Premi de Narrativa
Ribera d’Ebre
Notes de Color, 104
184 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 1 juliol
978-84-9034-970-0

Premio Romà Planas i Miró
de Memorias Populares 2019
Memoria popular, 23
304 pàg. (aprox.)
16 x 24 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 15 juny
978-84-121000-8-2
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A soles
Descobreix el plaer d’estar amb tu
Silvia Congost. Traducció: Joan Josep Miracle
Per fer de la soledat un signe de riquesa personal.
No ens agrada la soledat. Tractem d’evitar-la perquè ens fa por; som éssers socials i necessitem
relacionar-nos per estar bé. I si parlem de projectes vitals, sobretot a partir d’una certa edat, sol
considerar-se que estar solter o divorciat, que no
tenir parella, és un fracàs personal. Però estar sol
no és necessàriament dolent.

10.000
Més de
s
s venut
r
exempla esos
en 5 m

Inspira, 77
320 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
15,95 e / 15,34 e (aprox.)
Distribució: 24 juny
978-84-18197-07-9

La presència del Prado. Episodis d’una història
Mònica Álvarez Calderón, Luz Pérez Torres,
Mercedes Orihuela Maeso, Mireia Rosich Salvó
Traducció: Aurèlia Manils
Una fecunda i llarga col·laboració.
Des de la seva creació la Biblioteca Museu Víctor Balaguer ha comptat amb un dipòsit important de quadres
procedents del Museu del Prado.

Fora de col·lecció
160 pàg. 17,2 x 24 cm. Rústica amb solapes.
19,90 e / 19,13 e - Distribució: 22 juny
CAT:		
CAS:
978-84-18197-05-5
978-84-16918-77-5

La teca. La veritable cuina casolana de Catalunya
Ignasi Domènech
Una obra cabdal en la literatura gastronòmica catalana.
Aparegué l’any 1924 i, des d’aleshores, se n’han fet vint-i-una edicions. El seu autor, Ignasi
Domènech, en la primera pàgina deixava ben clar l’objectiu del llibre: “Conté la manera
d’organitzar tota classe d’àpats senzills o
El Cullerot, 35
232 pàg.
d’etiqueta, de calcular berenars, sopars, escu15,5 x 23,3 cm
delles, cuinats, rostits, salses, llegums, aviram, plats
Rústica amb solapes
freds, canelons, arrossos, ous fregits, carns, peixos i
15,90 e / 15,29 e
Distribució: 3 juny
molts consells de pràctica i utilitat per comportar-se
978-84-9034-955-7
elegantment a taula, etc.”

ió
21a edic
u
amb no
format

Excursions a peu per Aigüestortes i Sant Maurici
F. Xavier Gregori
En aquesta guia trobareu un recull de 15 itineraris que us permetran recórrer un espai natural d’alt valor ecològic i cultural, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Podreu resseguir els estanys Llong, Gerber, Negre, Monges,
Travessani o la zona de la Vall Fosca, entre d’altres.

Miniazimuts, 7
72 pàg.
12 x 21 cm
Rústica amb solapes
9,95 e / 9,56 e
Distribució: 10 juny
978-84-9034-956-4

500 anys de vida rural a Sant Magí de la Brufaganya i entorns
Pontils · Valldeperes · Vallespinosa
Santa Perpètua de Gaià · Viladeperdius
Montserrat Rumbau
Les vivències de les persones de Sant Magí de la Brufaganya
(Conca de Barberà) i els seus entorns abans dels anys 60.

El Tinter, 160
712 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
25,00 e / 24,04 e (aprox.)
Distribució: 10 juny
978-84-9034-954-0
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Les tres dimensions de la llibertat
Billy Bragg. Traducció: Ricard Vela
El músic i activista Billy Bragg, icona de la contracultura dels anys
vuitanta, diagnostica la crisi de responsabilitat de retre comptes
en les democràcies occidentals.
En una època en què l’opinió triomfa per damunt de les
dades reals i la veritat no es considera res més que
Amb
un altre punt de vista, la llibertat d’expressió s’ha
pròleg
io
convertit en un camp de batalla. Mentre els líders
d’Anton
s
o
ñ
Ba
autoritaris i els algoritmes amenacen la democràcia,

No ficció, 5
72 pàg.
11 x 11,8 cm
Rústica
8,90 e / 8,54 e
Distribució: 17 juny
978-84-17353-21-6

nosaltres discutim sobre qui té dret a parlar.

La meva llengua, la meva vida
Teresa Costa-Gramunt
Una resposta tan valenta com reflexiva a un tema candent: la
llengua catalana en perill. Perquè «cada dia s’encenen llums vermells d’alarma respecte del català. És per aquest motiu que
comprometre’s amb la llengua catalana no és només parlar-la,
escriure-la i fomentar-ne l’ús, sinó també defensar-la de tantes voracitats i malvestats com l’assalten».

Entrevol, 16
144 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 17 juny
978-84-121852-6-3

Ars Libri. L’aventura del llibre i la paraula
Juli Capilla
Per què cal llegir? Com hem de transmetre el plaer de la lectura als
més joves? Quin paper hi juguen les editorials, els docents, les famílies, l’administració, la societat en general? Quin lloc té la lectura
en el context hipertrofiat i fragmentat en què vivim, sobreestimulat
pel miratge efímer de les pantalles? Avui i sempre, la paraula escrita i el llibre tenen un poder de seducció, de maduració emocional
i personal, insubstituïbles.

Textures, 33
312 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
20,95 e / 20,11 e
Distribució: 10 juny
978-84-1358-010-4

Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta

Parlar al món des de l’escola
L’experiència de Thau TV
Miquel Pagès i Marc Planas
Marc Planas i Miquel Pagès expliquen, en primera persona,
l’experiència de posar en marxa una TV en línia a l’escola
g
le
ò
Thau Barcelona. A partir de l’interès per treballar la
r
P
or
d
a
lv
a
S
comunicació oral d’una manera motivadora, va anar
de
Alsius
prenent cos un projecte interdisciplinari i col·laboratiu,
entre nois i noies de diferents edats, que fomenta la creativitat tant com les competències lingüístiques i digitals.

Didàctiques i
complements
128 pàg. 16,5 x 24 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 27 maig
978-84-9766-700-5
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Minguella Leaks.

Secrets i confidències del futbol

Josep Maria Minguella i Francesc Aguilar Arias
Els draps bruts i les històries més estranyes, absurdes i divertides del món del futbol.
Aquest és un llibre de futbol, en què les anècdotes
són el fil conductor i serveixen per mostrar una
216 pàg.
15,5 x 23,5 cm
realitat
sovint
insòlita,
on
es
mouen
molts
r a les
Rústica
Negocia tí?
a
milions d’euros que no sempre se sap d’on
17,95 e / 17,26 e
sis del m n
ru
No vole
Distribució: 27 maig
surten
ni
on
van
a
parar.
I
això
dona
peu
è
u
perq
jugador
978-84-17759-71-1
a
s
s
a
a
històries
divertides,
altres
d’absurdes
i
m
és
t?
ra
a
b
moltes en què la realitat supera la ficció.

Les rondalles del Peirot. Llegendes de les muntanyes del port del Cantó
Gerard Canals Puigvendrelló. Il·lustració: David Granato
El port del Cantó és el pas muntanyós que connecta les conques del Segre i de la Noguera Pallaresa (entre les actuals
comarques de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà). És un territori
format per un conjunt de valls on s’assenten un reguitzell de
petits pobles i llogarrets que han mantingut fins avui una
rica tradició de llegendes típicament pirinenques.

La Talaia, 15
196 pàg. Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 17 juny
978-84-121569-1-1

Llibre de paraules i dites de savis i filòsofs
Jafudà Bonsenyor. Versió: Manuel Forcano
sa
La savie
cs
dels anti r
a pe
recollid
un jueu
el
català d
I
segle XII

Aquesta obra recull 753 sentències provinents
d’origens diversos. Feta per encàrrec del rei
Jaume II, recull màximes de llibres orientals
àrabs i hebreus, però també sentències d’autors
grecs, llatins i d’origen cristià, i fins i tot proverbis
d’origen popular, alguns encara vigents avui en dia.

Tast de clàssics, 17
168 pàg.
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: juliol
978-84-7226-846-3

Parlar de Déu, parlar de l’home
Lluís Duch
Un dels pensadors més sòlids, prolífics i imprescindibles
del panorama de la reflexió antropològica i filosòfica.
En aquest volum s’apleguen bona part dels articles que va
publicar a la revista Qüestions de Vida Cristiana, dedicats
a la religió, al cristianisme i als aspectes relacionats amb el
llenguatge i els símbols religiosos.

Cristianisme i
cultura, 95
224 pàg. 12,7 x 21 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 15 juny
978-84-17998-50-9

Dones i repressió al Vandellòs del primer franquisme
Lluc Margalef Boquera
Aquest estudi revela l’opressió que va patir la dona, la
de Vandellòs però també la de més enllà, durant la postguerra espanyola. El nou ordre franquista implicava una
categoria determinada de dona, segons els valors tradicionals i el pensament nacionalcatolicista: catòlica, dòcil,
submisa i obedient, que no es pogués rebel·lar.

Les Nostres Arrels, 15
96 pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
10,50 e / 10,10 e
Distribució: 27 maig
978-84-9034-950-2
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L’humor constructiu
Vindicació de La Colla de Sabadell:
Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols
Francesc Foguet i Boreu, Olivia Gassol (eds.)
Aquest volum vindica i ressitua el paper del col·lectiu sabadellenc en el context de les lletres catalanes contemporànies.

Biblioteca
Serra d’Or, 513
224 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 17 juny
978-84-9191-111-1

Ateu Martí (1889-1936)
Anticlericalisme i compromís republicà
David Ginard i Féron
Reconstrucció, a partir de nombroses fonts inèdites, de la trajectòria de Mateu Martí i Miquel «Ateu Martí», un cèlebre activista social i polític de la Mallorca del primer terç del segle XX.

La premsa, la ràdio i la televisió
com a agents difusors de
coneixements lingüístics
Daniel Casals i Martorell, Mar Massanell i Messalles
Estudis sobre espais que han divulgat la normativa del catala.

Biblioteca
Serra d’Or, 514
216 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 17 juny
978-84-9191-112-8

Biblioteca
Milà i Fontanals, 67
208 pàg.
14,7 x 20 cm. Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 17 juny
978-84-9191-097-8

Sumar les restes
Ruïnes i mals endreços en la cultura catalana
postfranquista
Mercè Picornell
Aquest llibre presenta un conjunt d’aproximacions entorn del
tema de la representació de les ruïnes contemporànies.

EVAM
Escrits i llibres de la saviesa dels monjos budistes
Josep Manuel Sõsen Campillo Monzó
Aquest llibre, continuació d’OM, aplega alguns dels textos
més rellevants dels grans mestres budistes.

Biblioteca Miquel dels
Sants Oliver, 54
320 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
21,00 e / 20,19 e
Distribució: 17 juny
978-84-9191-110-4

Vària, 373
352 pàg.
15,5 x 21 cm
Rústica
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 17 juny
978-84-9191-106-7

El guerrer de la pau
Xavier Guillamet Torres
Aquest llibre pretén anar cor endins per cercar allò que ens
frena, que ens amoïna o que ens fa tenir actituds que fins i
tot nosaltres rebutgem quan som plenament conscients dels
comportaments que ens defineixen davant els altres.

El Gra de Blat, 238
152 pàg.
11 x 18 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 17 juny
978-84-9191-107-4

A l’escolta d’allò que és nou
Jesús Espeja Pardo
Viure com a creient dins una societat en ràpida transformació
i en una Església preocupada per aquests canvis exigeix la recerca de nous enfocaments i noves pràctiques de la fe cristiana.

Saurí, 197
152 pàg.
13,5 x 19 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 17 juny
978-84-9191-109-8
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Txell i els ulls d’ambre
Íngrid Perarnau
Des del pupitre de la seva classe, la Txell ignora les
paraules de la professora i es distreu observant el
paisatge que es veu rere el vidre de la finestra. Preferiria deu mil vegades més passejar pel bosc amb la
seva Cendra, i s’imagina que surt a gaudir del sol i les
muntanyes del voltant del seu poble.

Voliac, 60
Voliana Joves
410 pàg. 21 x 14 cm
Rústica amb solapes
16,50 e / 15,87 e
Distribució: 3 juny
978-84-121852-0-1

L’espia a qui li agrada el dinar de l’escola
Pamela Butchart. Il·lustració: Thomas Flintham
A l’Izzy li fa molta il.lusió que l’hagin escollit per ferse càrrec de la nena nova de l’escola. La Mathilde és
francesa i l’Izzy i els seus amics es moren de ganes
d’ensenyar-li el seu Cau i ajudar-la a evitar els menjars
de l’escola (també coneguts com VERÍ). Però resulta
que a la Mathilde li encanta el menjar de l’escola i fins
i tot REPETEIX!
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250 pàg.
13 x 19,8 cm
Rústica
11,50 e / 11,04 e (aprox.)
Distribució: 10 juny
978-84-121080-4-0

Lo que sé del silencio
Andrea Maceiras
La desgarradora historia de cómo Delia se convirtió en una
acosadora pasiva de una inocente niña de tercero de ESO.
«Mi nombre es Delia y soy una cobarde. Ésta es la historia
de cómo hostigamos a Silke durante los meses que estudió en nuestra escuela secundaria.»

Algar Joven, 98
224 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,55 e
Distribució: 10 juny
978-84-9142-360-7

Superbaguet
J.A. Martín Piñol
Premio de Narrativa Infantil Vicent Silvestre

Arturo se convertirá en un superhéroe inesperado cuando
una barra de pan mágica lo escoja para convertirse en Superbaguet, un héroe con la misión de defender el mundo
de la bollería industrial de la malvada Corporación Grasienta, que intenta convertir a los niños y las niñas en zombis
con sus productos poco saludables. ¿Quieres ayudarlo?

Calcetín, 164
160 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 e / 9,12 e
Distribució: 10 juny
978-84-9142-364-5

Verónica, el espíritu del espejo
Susana Rico
Samuel y sus amigos se reúnen a las doce de la noche
para invocar un fantasma y grabarlo en vídeo. Consiguen
contactar con un espíritu y se les aparece Verónica, una
niña fantasma muy descarada. Sin embargo, después del
experimento, Samuel no conseguirá deshacerse de ella y
Verónica lo perseguirá durante días.

Calcetín, 169
120 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 e / 9,12 e
Distribució: 10 juny
978-84-9142-406-2
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En Cat aprèn els colors

En Cat aprèn els nombres

Llibre sonor

Llibre sonor

Emma Martínez

Emma Martínez

978-84-121080-1-9

978-84-121080-2-6

Aprèn els colors i els nombres
amb en Cat, el teu nou amic
que t’esenyarà més de 100 paraules en català i anglès!Llibre
bilingüe escrit en les 3 tipografies principals que fan servir
les escoles. A partir de 2 anys

UNITAT: 22 pàg. 18 x 18 cm. Cartró blanc. 10,95 e / 10,48 e (aprox.). Distribució: 22 maig

Gargots i formes
Elena Baboni
Activitats creatives per a descobrir un munt de formes.
Comença a jugar amb les línies i els punts i ràpid aprendràs noves formes geomètriques. Un cop aprenguis a
fer-les, podràs dibuixar moltes coses diferents i passart’ho d’allò més bé!

96 pàg.
21 x 24,5 cm
Rústica
11,95 e / 11,47 e
Distribució: 17 juny
978-84-121080-7-1

El peix Peixet i les meravelles del mar
Guido van Genechten. Traducció: Núria Sales i Rovira
978-84-15315-74-2

Al mar, tot és meravellós. Al peix daurat li encanta el corall. A
l’estrella de mar li agraden les petxines. I el peix Peixet, què és el
que troba més bonic de tot?

El peix Peixet i els seus amics
Guido van Genechten. Traducció: Núria Sales i Rovira
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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.

UNITAT: Simbolet. 20 pàg. 21,5 x 22,5 cm. Tapa dura. 13,00 e / 12,50 e. Distribució: 3 juny

La Mulassa
Roger Roig i Hugo Prades
La festa major ha arribat de nou, i el Patufet es disposa a
viure intensament tots els actes. I entre aquests, espera
la ballada de la Mulassa.

El Patufet i
les Tradicions, 29
24 pàg.
24 x 22 cm. Rústica
5,90 e / 5,67 e
Distribució: 17 juny
978-84-9034-968-7

978-84-15315-75-9
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Maleït Napoleó!

El Micalet Galàctic, 238
152 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,55 e
Distribució: 10 juny
978-84-9026-356-3

Jesús Cortés

El professor Esteve planeja endur-se Max i els seus
amics, Manel i Diana, d’excursió cultural a Londres. Però
un canvi de plans d’última hora convertirà l’excursió en
tota una aventura a París.
Una colla de malfactors que pretenen apoderar-se d’un valuós objecte d’or que va pertànyer a Napoleó
Bonaparte, obligarà Max i els altres a complicar-se en una insòlita missió de rescat durant un cap de
setmana al·lucinant. Amb els protagonistes de la intrèpida novel·la L’ull de la mòmia.

El misteri de Serra Perduda

Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre

Francesc Gisbert. Il·lustració: Mar Silvestre
El Micalet Galàctic, 237
160 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 e / 9,12 e
Distribució: 10 juny
978-84-9026-468-3

Els pares d’Alícia l’envien a un campament perdut a la
muntanya. Allà, la xiqueta coneixerà tres companys de
tenda molt especials: Vladi, Anna i Lluís, a més d’Elionor.
Amb ells compartirà l’aventura de descobrir què s’amaga
al poble fantasma de Cova Negra. Una tomba misteriosa, una desaparició fa més de cinquanta anys, una mina abandonada, la llegenda d’un tresor de l’època
dels àrabs, un castell, una residència d’ancians, un pou... I un munt de peripècies!

Los viajes de Gulliver
Jonathan Swift. Adaptació: Teresa Broseta. Il·lustració: Miguel Ángel Giner Bou
Lemuel Gulliver se embarca en tres fantásticas aventuras que lo llevan a descubrir unos países extraordinarios:
Liliput, un lugar poblado por personas diminutas y belicosas; Brobdingnag, una tierra habitada por gigantes y,
finalmente, el país de los Houyhnhnms, donde los caballos hablan y los humanos son sus mascotas.

Hola! El cos
Fabien Öckto Lambert
Il·lustració: Fabien Öckto Lambert

Calcetín, 167
96 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,00 e / 8,64 e
Distribució: 10 juny
978-84-9142-411-6
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Descobreix els secrets que amaga el nostre cos,
on cada element té una funció essencial: des de
la cèl·lula més petita fins als grans òrgans com el
cor o el cervell. Fes girar la roda, obre les solapes i desplega un pòster.

La biblioteca dels ratolins, 25
14 pàg. 24 x 28 cm. Tapa dura
14,95 e / 14,38 e
Distribució: 10 juny

CAT:
978-84-17599-49-2

CAS:
978-84-9142-381-2

L’aula de música
Xavier Blanch, Laura Espot, Amparo Sena
Il·lustració: Cristina Losantos
uestes
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En aquest títol, l’alumnat està preparant la
cançó per al concert de Nadal. A tots i totes
els sembla molt divertit, excepte a la Mireia, que no s’aclareix. Però la mestra descobrirà la solució perfecta al seu problema!

La meva escola, 3
24 pàg. 20 x 21 cm. Rústica
6,95 e / 6,68 e
Distribució: 1 juliol
CAT:
978-84-17599-35-5

CAS:
978-84-9142-351-5
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Fidelitat

El solc

Un món a l’abast de
la mà

Mònica Mir

18,50 e
978-84-17214-91-3

18,50 e
978-84-17214-93-7

19,90 e
978-84-17214-81-4

20,90 e
978-84-17214-99-9

En fals

Tants anys de silenci

Tot, menys la pluja

Sota les flames

18,00 e
978-84-18197-02-4

18,00 e
978-84-948532-6-5

18,00 e
978-84-948532-7-2

20,95 e
978-84-9026-395-2

Els dits dels arbres

No sabràs el teu nom

El teu gust

Escapisme

12,92 e
978-84-9026-384-6

19,95 e
978-84-9026-446-1

19,95 e
978-84-9026-988-6

18,95 e
978-84-17353-17-9
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Tres dones

La vida normal

El rec

El magraner

19,00 e
978-84-17353-20-9

19,00 e
978-84-17353-19-3

13,50 e
978-84-9034-908-3

12,00 e
978-84-9034-930-4

Paper mullat

Aigua de mar

La ballarina

15,20 e
978-84-9034-925-0

13,50 e
978-84-9034-932-8

12,00 e
978-84-17998-22-6

Totes les bèsties,
petites i grosses. Volum II

Bon dia, tristesa

Elles parlen

El riu

La perla ardent

16,00 e
978-84-17998-30-1

18,50 e
978-84-949049-8-1

20,00 e
978-84-15315-70-4

17,00 e
978-84-120769-3-6

25,00 e
978-84-17998-31-8
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Scrap mortal

La revolta de Cramòvia
i altres contes

T’escolto, Samsó

Estacions

14,00 e
978-84-949900-7-6

15,00 e
978-84-120769-2-9

17,00 e
978-84-120769-1-2

22,00 e
978-84-9191-102-9

El llop

Montserrat

Barcelona en negre

20,00 e
978-84-15315-80-3

14,96 e
978-84-15315-76-6

19,00 e
978-84-7246-173-4

A peu pel Pallars
Sobirà. 17 excursions

13,50 e
978-84-9034-926-7

Explora Amsterdam

Explora Copenhaguen

Univers Einstein!

Art de la cuina

12,75 e
978-84-9034-916-8

12,75 e
978-84-9034-917-5

14,90 e
978-84-9034-929-8

20,00 e
978-84-7226-844-9
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La vida secreta
dels arbres

Un abric verd
penicil·lina

38,00 e
978-84-7226-842-5

12,50 e
978-84-9034-890-1

Com discutir
amb un gat

Intolerancia a
la fructosa

Catalunya:
50 excursions
per la història

50 grimpades fàcils
pel Pirineu català

Guia d’indrets amb
interès geològic de
Catalunya

Epistolari

14,20 e
978-84-16918-68-3

Sota terra
23,90 e
978-84-17214-92-0

23,80 e
978-84-9034-912-0

La noia de le
ovelles pigallades
13,90 e
978-84-9034-923-6

16,00 e
978-84-949281-8-5

20,80 e
978-84-9034-906-9

Tornar a pagès
22,00 e
978-84-949281-9-2

15,90 e
978-84-17214-95-1

19,50 e

978-84-9034-910-6

Sant Jordi,
llibres i roses

22,00 e
978-84-17998-25-7
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Montserrat,
un Magníficat de roca

100 pioneres catalanes

Corregir mata

Un poble traït

22,00 e
978-84-17998-28-8

19,00 e
978-84-17998-29-5

28,90 e
978-84-17759-51-3

44,00 e
978-84-9191-095-4

100 coses que cal saber
sobre el cervell

100 històries de
l’aventura espacial

Testimonis sense veu

Viurem per sempre?

20,00 e
978-84-9766-690-9

18,00 e
978-84-9766-692-3

100 coses que has de saber
de la música clàssica
L’Escolania per dins
i per fora

14,90 e
CAT: 978-84-9034-901-4

35,00 e
978-84-9191-099-2

CAS: 978-84-16918-67-6

Sofregit
18,90 e
978-84-9034-919-9

Pseudohistòria contra
Catalunya
25,00 e
978-84-9766-689-3

14,70 e
978-84-9034-913-7

16,70 e
978-84-9034-914-4
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Com educar el monstre
de l’armari

El conte de la cartera

15,95 e
CAT: 978-84-17599-47-8

Hoy es siempre todavía

Canviem les regles

8,95 e
CAT: 978-84-17599-58-4

CAS: 978-84-9142-377-5

9,95 e
978-84-9142-376-8

10,95 e
978-84-9026-467-6

CAS: 978-84-9142-389-8

Alícia i la fredor
d’alta mar

Por de cocodril

Sempre amb texans

8,85 e
978-84-17599-59-1

8,95 e
978-84-17599-48-5

Però en quin lloc vius,
talp?
8,95 e
978-84-17599-52-2

9,50 e
978-84-17599-60-7

Quatre persones
diferents no somien el
mateix

El peix número catorze

Tots els colors
de l’amor

Els 100 refranys
catalans més animals

9,50 e

978-84-17599-57-7

16,50 e
978-84-179980-8-0

14,96 e
978-84-121080-5-7

13,50 e
978-84-9034-915-1
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Com fer una cabana

Avis, piranyes
i altres històries

5,90 e
CAT: 978-84-9034-911-3

15,95 e
CAT: 978-84-17599-61-4

CAS: 978-84-16918-70-6

Aprenc a llegir amb
en Pau i la Laia

Peter Pan

CAS: 978-84-9142-396-6

20,00 e
978-84-9766-691-6

12,90 e
978-84-17759-31-5

La Sireneta

La Ventafocs

Hansel i Gretel

12,90 e
978-84-17759-32-2

12,90 e
978-84-17759-33-9

12,90 e
978-84-17759-34-6

Juga amb els
dinosaures

Juga amb els
animals

L’os que abraçava
els arbres

Brinker Pasolargo
y la Isla Palpitante

11,95 e
978-84-17759-35-3

14,00 e
978-84-95987-72-3

11,95 e
978-84-9142-355-3

11,95 e
978-84-17759-36-0

Petit Pelut 13.
Al castell dels Caganers
9,80 e
978-84-17759-55-1
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7a
ed ició

Marsupilami 32.
Benvingut a Bingo!
14,00 e
978-84-17759-54-4

Imbatible 1. Justícia i
vegetals frescos

14,00 e
978-84-17759-40-7

T’estimo

Duna.

CAS: 978-84-9142-378-2

CAS: 978-84-941596-6-4

El director de l’escola
és una rata vampir!

Tant de gust de
conèixer-la, senyora
Víctor Català

22,00 e
CAT: 978-84-15315-73-5

Diari d’un estiu
15,50 e
CAT: 978-84-941590-7-7

2a
ed ició

Dunes.

Diari d’un altre estiu
15,50 e
CAT: 978-84-120808-1-0

Poemes de Sant Jordi

CAS: 978-84-120807-2-8

8,95 e
978-84-121080-0-2

El fugitiu misteriós

Els gegants

El Timbaler del Bruc

14,00 e
978-84-9191-104-3

17,50 e
978-84-9191-105-0

5,90 e
978-84-9034-927-4

11,50 e
978-84-121080-3-3

18,00 e

978-84-9191-103-6

Els infants de
la Resistència 5.
El país dividit
14,00 e
978-84-17759-45-2
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Mur fantasma
Sarah Moss. Traducció: Marc Rubió
Una novel·la fascinant, que et manté en tensió fins l’última pàgina.
La Silvie, encara adolescent, ha de passar unes setmanes d’estiu amb
els seus pares al nord d’Anglaterra. Formen part d’un experiment
de recreació històrica amb un professor d’arqueologia i un petit grup
d’alumnes que investiguen els antics pobladors de la Gran Bretanya,
els homes que van viure el final de l’Edat de
Narratives, 118
ferro amb l’arribada dels romans i la cons144 pàg. (aprox.)
trucció del mur d’Adrià. El pare —conductor
13,8 x 21,3 cm
d’autobús i historiador aficionat— és un home
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e
obsessionat amb reviure la dura existència
Distribució: 24 juny
d’aquests pobladors, buscant una mena de
978-84-18197-09-3
puresa i autenticitat.
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El zoo del Mengele
Gert Nygårdshaug
En Mino és un captador de papallones de la selva tropical i un amant
sic de
Un clàs
de les aromes, els sons i la diversitat de vida de la jungla. Es guanya la
negra
la
l·
e
la nov
ta
is
vida recollint papallones peculiars amb el seu pare, però a poc a poc
g
ecolo
va observant com la seva comunitat està sent explotada i destruïda per
les principals companyies petrolieres, que provoquen una massacre
contra la seva família i amics. Amb el
400.000
La Mandràgora, 4
temps, el noi es transforma en un
Més de
enuts a
llibres v 50.000
432 pàg. (aprox.)
e
d
temut guerrer amb una set inesgoai
Norueg venuts
15,5 x 23,3 cm
llibres
table de venjança. Al capdavant de
a
Rústica amb solapes
a Franç
23,95 e / 23,08 e (aprox.)
la famosa i terrorífica lliga de papaDistribució: 17 juny
llones de Donin, en Mino surt al món i
978-84-9034-953-3
propaga el terror entre els grans empresaris.

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

www.xarxadellibres.cat

