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Memorial 
Alice Oswald. Traducció: Jaume Coll

Aquesta és una traducció de l’atmosfera de la Ilíada, no de la 
seva història. El que en queda és un poema fet de símils i bio-
grafies breus de soldats, que segueixen la tradició grega de 
poemes de lament. 

16è Premi Jordi Domènech
de Traducció de Poesia 

Porus gebrats 
Josep Planaspachs

Josep Planaspachs (Berga, 1953) ha publicat diversos poemaris, 
entre els quals destaquen Cant de Ciutat (2017), en aquesta 
mateixa col·lecció.

XXIV Premi de Poesia Joan Llacuna 
Ciutat d’Igualada 2019 
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assagets
Enric Casasses

Aquest llibre d’Enric Casasses consta de tres assajos en 
vers sobre tres personatges il·lustres que han influït Ca-
sasses: Antoni Gaudí, Niccolò Paganini i Josep Blanch i 
Reynalt. Tres petites obres que repassen tres universos 
creatius vistos a ulls d’un poeta que els coneix a fons.
El llibre té una enquadernació peculiar: cada assaget té 
una amplada diferent, de manera que es crea una escala 
de tres amplades de pàgina.

El meu cap és fort allà on l’altra dansa 
Martine Audet. Traducció: Antoni Clapés

Martine Audet ens parla de l’àmbit del possible; de les possibili-
tats de ser i del desig; de la incertesa absoluta. Aquest «jo puc» 
(un verb sense una acció precisa, que el lector ha d’imaginar) es 
dilata al llarg del llibre com un punt de referència.

Cel de fang 
Marc Granell

Marc Granell ens regala un poemari inèdit, per a adults, escrit 
entre 2017 i 2020. En les seues pàgines retrobem la poesia po-
derosa d’un dels escriptors més importants del panorama ac-
tual: una literatura compromesa, que apel·la a les consciències.

Pitó 
Guim Valls

Amb aquest llibre de poemes, el tercer del seu recorregut 
poètic, Guim Valls vol retre homenatge a una de les seves pas-
sions d’infantesa: la mitologia, especialment la grega, i encara 
més especialment, els monstres que poblen la mitologia grega.

Poesia, 243
90 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 17 setembre
978-84-17998-52-3

Jardins de Samarcanda
176 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
19,50 e / 18,75 e
Distribució: 2 setembre
978-84-9766-706-7

Jardins de Samarcanda
112 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 2 setembre
978-84-9766-705-0

52 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 2 setembre
978-84-7226-845-6

166 pàg. (aprox.)
13 x 18 cm. Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 2 setembre
978-84-7226-847-0

El nus a la flor
24,00 e

978-84-7226-828-9

Bromera Poesia, 143
64 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
15,95 e / 15,31 e
Distribució: 2 setembre
978-84-1358-099-9
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Tsunami
Albert Pijuan

Vides a mercè de les onades.
Hi ha dies en què la vida és bella, bellíssima; n’hi ha d’altres, en canvi, 
que sembla un infern. Això ho saben bé tres cosins, fills dels tres ger-
mans Serrahima fundadors d’un grup turístic amb hotels a mig món. 
Als divuit anys, gaudeixen com mai i com ningú durant la inauguració 
d’un nou hotel a Sri Lanka: festes, alcohol, submarinisme, paisatges 
exòtics, luxe asiàtic... Ebris amb tota la inconsciència de la joventut. 
Però les coses canvien dràsticament quan una alerta de tsunami 
s’escampa per tots els racons de l’illa: ara l’únic objectiu dels tres 
cosins serà fugir de la costa, abandonant-ho tot i tothom. Som a 
l’any 2004 i a Sri Lanka aprendran que totes les accions tenen con-
seqüències i que aquest, segurament, no serà el darrer tsunami de 
la seva vida.

Stella
Takis Würger. Traducció: Joan Ferrarons i Llagostera

Com es pot viure èticament en un món corromput? 
L’any 1942, en plena Segona Guerra Mundial, el jove i ingenu Frie-
drich es trasllada a Berlín seguint les seves ambicions artístiques. 
Hi va amb una doble xarxa de seguretat: és suís —ciutadà, doncs, 

d’un país neutral— i és ric, de manera que s’allotja als millors 
hotels. En una escola d’art coneix a Kristin, una noia que el 
fascina. Amb ella s’endinsarà en la nit berlinesa, poblada de 
personatges que volen viure al màxim en les escletxes del III 
Reich, sigui en clubs clandestins o en festes oficials.

Memòria de noia
Annie Ernaux. Traducció: Valèria Gaillard

L’empremta dolorosa de la joventut.
És l’estiu de 1958. Lluny, per primera vegada, de 
la família mentre fa de monitora de colònies, una 
noia de divuit anys s’endinsa audaçment al món: 
l’amor i el sexe, l’opinió dels altres, el desconcert 
de ser jove, els remordiments, les ànsies de ser lliu-
re... A Memòria de noia, Annie Ernaux rememora la 
seva primera nit amb un home, una nit que li deixarà una marca indele-
ble: durant dècades no voldrà reconèixer-se en aquella «noia del 58».

Narratives, 121
288 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)

Narratives, 119
176 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució: 9 setembre
978-84-18197-18-5

Distribució: 30 setembre
978-84-18197-19-2

Obra guanyadora del
XXX Premi Ciutat de Tarragona

de novel·la Pin i Soler

Narratives, 120
160 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,50 e / 16,83 e (aprox.)
Distribució: 9 setembre
978-84-18197-06-2

Traduïda

a catorze

llengües

Una autora

imprescindible

dins la literatura 

europea

contemporània



Hotel Fontana 
Pau Alabajos

El mes de juliol de 1993, les tropes del general serbi Ratko Mla-
dic van assassinar uns 8.000 musulmans a Srebrenica, davant de 
la inacció dels cascos blaus. El seu cap, el coronel Karremans, 
havia claudicat en una fatídica reunió a l’hotel Fontana.

Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi

Perquè t’estime, que si no... 
Carles Alberola

Tres parelles de diferents edats viuen a un mateix pis durant 
una nit que pot canviar les seues vides. Però sembla ser que el 
pis no és l’únic que comparteixen. Una comèdia sobre l’erosió 
que el pas del temps provoca en les relacions de parella.

Idaho
Emily Ruskovich. Traducció: Àfrica Rubiés Mirabet

Un dia calorós, una família condueix fins a una clariana 
de la muntanya per recollir llenya. La mare, la Jenny, és 

l’encarregada de tallar les branques petites amb 
un destraló. En Wade, el pare, en fa l’apilament. 
Les dues filles, la June i la May, de nou i sis 
anys, es fan la guitza i canten cançons. Però 
aleshores un fet impactant i inesperat disper-

sarà la família en totes direccions.

Obra guanyadora de
l’International Dublin
Literary Award

Premi de Teatre Palanca i Roca
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La maleta. Contes no misògins 
Margarida Camprubí Vendrell. Pròleg: Maria Rosa Nogué

A partir de la temàtica de la violència de gènere l’autora pre-
senta una autèntica galeria de dones, homes, infants, i fins i tot 
un objecte, una Maleta que dona nom al recull. Està molt ben 
confegit, pensat i escrit. Té drama, humor, denúncia social.

La veu d’un perfum 
Cristina Canut

El protagonista és un professor de piano cec que viu a An-
dorra la Vella. Cansat dels audiollibres i de llegir en Braille, 
publica un anunci al diari per cercar una lectora personal de 
llibres en veu alta...

Marges d’aigua 
Miracle Farreny

A Marges d’aigua Joan Pou, un historiador, deprimit i aturat, 
esdevé un testimoni d’excepció dels darrers anys de Tiurana, 
on redescobreix l’amistat i l’odi i fa seva la lluita dels habitants 
del Mig Segre contra el projecte faraònic del pantà de Rialb.

Bromera Teatre, 79
136 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 2 setembre
978-84-1358-009-8

Voliac, 65
140 pàg. 21 x 14 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 2 setembre
978-84-121852-8-7

Voliac, 63
254 pàg. 21 x 14 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 2 setembre
978-84-121852-4-9

Voliac, 61
362 pàg. 21 x 14 cm
Rústica amb solapes
18,50 e / 17,79 e
Distribució: 1 setembre
978-84-121852-2-5

410 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
19,90 e / 19,13 e
Distribució: 2 setembre
978-84-949049-9-8

Bromera Teatre, 80
136 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 2 setembre
978-84-1358-095-1

«Magistral»

The New York

Times Book Review

•

«Extraordinària»

The Guardian
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El mirall de les nostres penes
Pierre Lemaitre. Traducció: Albert Pejó

“Amb la seva trilogia, Pierre Lemaitre ha fet de l’Europa 
d’entreguerres un fresc fortament emotiu i ple de veritat”.
Le Monde des Livres
Abril de 1940. París espera la invasió de l’exèrcit nazi, que sembla ja 
inevitable, tot i l’escepticisme de molts dels seus habitants. Louise 
Belmont, jove i bella, accepta el tracte del doctor Thirion, un vell 
habitual del bar on treballa. Ella es despullarà davant d’ell i, a canvi, 
rebrà deu mil francs. Però el que Louise no podia imaginar és que 
Thirion, tot seguit, es trauria una pistola de la butxaca i es dispara-
ria una bala al cap.
Amb un començament propi d’una novel·la negra, El mirall de les 
nostres penes completa el tríptic sobre l’Europa d’entreguerres for-
mat per Ens veurem allà dalt (Premi 
Goncourt) i Els colors de l’incendi. 
Amb petits fils narratius que venen 
de les obres anteriors, Pierre Lemai-

tre demostra la seva mestria en 
una novel·la amb majúscules, 
pròpia dels grans narradors 
de tots els temps, que recrea 
amb ironia, crueltat i savie-
sa l’èxode de França durant 

l’ocupació nazi.

La cançó del mag Merlí
Ivan Carbonell

Totes les històries fan la història, escriu Vicent Andrés Estellés. Això 
deu pensar Evian quan recorda un viatge, fa pocs anys, al sud de 
França, quan tot havia de ser una festa i un assassinat es creuà pel 
camí. O quan s’obsessiona per l’existència d’un misteriós poemari 
del qual només es va publicar un exemplar. O el dia que, en com-
panyia de Susanna, entre altres, van a trobar, camí del sud, una oli-
vera mil·lenària, màgica potser.
Ivan Carbonell ens ofereix un homenatge a la passió d’escriure i de 
llegir, i de dir i d’escoltar.

El jove Enric Valor
Francesc Gisbert

Des de la Presó Model, Enric Valor recorda els anys de la seua infan-
tesa i joventut. Evoca els dies de xiquet pels carrers de Castalla, pels 
masos, els valls i les serres. Retornen les paraules de la gent gran, les 
rondalles que contaven… i les ganes de recuperar-les, de posar-les 
per escrit, de millorar el llenguatge i salvar-nos la llengua. I li venen 
a la memòria els anys de joventut, els primers amors, el compromís 
polític, la iniciativa empresarial… tantes i tantes esperances que, 
després de la Guerra Civil, es veuran trencades o interrompudes. 

L’Eclèctica, 308
193 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,15 e
Distribució: 2 setembre
978-84-1358-000-5

L’Eclèctica, 311
480 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
20,95 e / 20,14 e
Distribució: 26 agost
978-84-1358-068-5

Premi Isabel de Villena
de Narrativa

L’Eclèctica, 309
216 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,15 e
Distribució: 2 setembre
978-84-1358-008-1

Premi de Narrativa 
Antoni Bru

Última part

del tríptic sobre la 

història europea de 

la primera meitat 

del segle XX
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Albertine desapareguda, I
Marcel Proust. Traducció: Josep Maria Pinto

L’onzè volum de la nova edició de la cèlebre A la recerca del 
temps perdut, en l’elogiada traducció de Josep Maria Pinto.
«La senyoreta Albertine se n’ha anat», anuncia la minyona Françoise 
al començament d’aquest volum. D’aquesta manera, el protagonis-
ta es veu confrontat de sobte amb una situació que no havia previst, 
ja que, de fet, ell es proposava establir unes noves bases per a la 
convivència amb l’Albertine. O, el que en aquest cas és el mateix, 
buscar una manera de suportar una mica millor la gelosia que el ro-
segava per dins cada vegada que l’Albertine es veia amb algú altre.

Les fures
Llorenç Villalonga

A Les Fures (1967) els records infantils del protago-
nista topen amb la realitat que es troba quan torna a 
Bearn després de deu anys d’estudiar fora de l’illa. Tot ha canviat: 
ara hi ha instal·lades tot de senyores riques angleses en hotels de 
luxe i les ràdios xisclen tothora anunciant algun nou invent que cal 
comprar per ser feliços. Però les Fures, aquelles dues ancianes que 
tanta por i tant d’odi li havien provocat a ell i a tot el poble, seguei-
xen allí, com si el món atàvic, de bruixes i mites, pogués encara 
conviure durant un temps amb les motos i els transistors. 

El cercle de Viena, 82
224 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm.
Rústica amb solapes
i guardes
18,50 e / 17,79 e
Distribució: 2 setembre
978-84-17998-56-1

Petits Plaers, 12
208 pàg. 11,5 x 18 cm. 
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 2 setembre
CAT: 978-84-17998-47-9

Las comadrejas
CAS: 978-84-121000-9-9

Inventari de coses perdudes
Judith Schalansky. Traducció: Maria Bosom

En aquest Inventari de coses perdudes, Judith Schalansky 
combina història, records personals i ficció per bastir un 
museu integrat per dotze relats, cadascun inspirat en una 
cosa extinta, desapareguda i, en alguns casos, oblidada. 

L’atol de Tuanaki, el tigre del Caspi, l’unicorn de Guericke, la 
Vil·la Sacchetti, El noi de blau de Murnau, els cants d’amor de Safo, 
el palau dels Von Behr, els set llibres de Mani, El port de Greifswald 
de Caspar David Friedrich, el bosc enciclopèdic, el Palau de la Re-
pública i les selenografies de Kinau són les dotze coses perdudes.

Glaç
John Kare Raake. Traducció: Alexandra Pujol Skonjaug

Una expedició científica a l’Àrtic es veu sobtadament interrompuda 
pel que sembla una explosió a una base científica xinesa prop del 
pol Nord. En un clima hostil i tancat, fosc i fred, la trama en forma 
de thriller adquireix girs sorprenents i ens obre a la reflexió sobre 
el món de la ciència, l’explotació dels recursos naturals, el canvi cli-
màtic i la geopolítica.
John Kare Raake és un escriptor i guionista noruec. Les seves obres 
han estat traduïdes a més de 12 idiomes i els seus llibres s’han con-
vertit en èxits de crítica i vendes.

Més Llibres, 26
284 pàg.
14 × 22 cm. Rústica
20,50 e / 19,71 e
Distribució: 2 setembre
978-84-17353-22-3

Fosca
350 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm. Tapa dura
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 9 setembre
978-84-15315-83-4

 

Inclou 

il·lustracions

interiors

El llibre

que tanca

el mític cicle

de Bearn
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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 qui-
na quantitat? Quins hàbits són erronis? Quines 
dietes cal seguir o evitar? Què és el que ens en-
greixa veritablement? Què hi ha darrere la fibra? 
I de la xocolata, la llet, el cafè, el vi negre, la carn 
vermella o de porc, o els fregits?
Aquestes i moltes altres preguntes troben una 
resposta definitiva en aquest llibre.

De 100 en 100, 61
160 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,50 e /12,98 e
Distribució: 9 setembre
978-84-9034-931-1

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

CAS: 978-84-16918-35-5

CAS: 978-84-16918-75-1Sensacions, 11
160 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm.
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 2 setembre

CAT: 978-84-9034-945-8

Brutal. Les receptes de Marc Ribas

En marxa!
Històries d’un cuiner
amb rock’n’roll
Amb noves
receptes BRUTALS
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 cui-
na 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 pas-
sat davant dels fogons  i amb 
els clients dels restaurants. Ens 
parla, per exemple, de les im-
provisacions 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 
o d’adaptacions a les noves 
tendències com el veganisme 
entre d’altres.

 

El llibre

més personal de

Marc Ribas

EXPOSITOR:
1118202210000
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Clímax. Una cartografia del plaer
Jüne Plâ

Aquest llibre ofereix un manual d’educació sexual per promoure un plaer ac-
cessible per a tothom, ja sigui dona, home, no binari, hetero, homo, bi, etc. Més 
concretament, proposa deixar de banda la penetra-
ció per centrar-se en 1001 maneres de donar plaer 
d’una manera diferent, desinhibida, alegre i benevo-

lent. S’hi utilitzen tot un ventall de diagrames so-
bris i elegants que conformen una mena de mapa 
de les múltiples zones que proporcionen plaer.

Fora de col·lecció
224 pàg.
14,8 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e (aprox.)
Distribució: 23 setembre
978-84-9034-973-1  

El somni i l’esperança. [Dietari 2019] 
Celdoni Fonoll

El cinquè volum dels dietaris de Celdoni Fonoll. Prosa, poesia, 
pinzellades d’humor, bocins de vida, memòria i història 
s’entreteixeixen novament en aquest llibre que té el parc Güell 
i la natura per teló de fons. 

Ara ja ho saps, mare... Viatge pel món de l’oncologia o de la corda fluixa
Jordi Villalbí Anglès

Ara ja ho saps, mare... no vol ser ni un tractat mèdic ni un llibre 
de consells per a res ni per a ningú. La intenció és fer una ins-
tantània en primera persona de com es viuen tots els episodis 
que envolten la malaltia del càncer i els seus tractaments. 

Un tomb per la història. Centre d’Estudis de la Vall

Aquest llibre aplega les imatges més evocadores 
d’una altra època. Un recull de vivències que ens en-
dinsen de primera mà en la història de Vandellòs, del 
seu poble i la seva gent.

Cuines amagades 
Ruta gastronòmica pels bars dels 40 mercats de Barcelona
Xavier Febrés i Àngela Vinent

L’aventura de recórrer els bars dels quaranta mercats de Barcelona es converteix en una descober-
ta de les cuines amagades que ofereixen una mica de tot. Cuinar sense pretensions no vol 

dir sense geni, vol dir sense escara-
falls, sense la membrana de l’artifici 
ni l’elitisme petulant. Aquesta ruta 
gastronòmica acumula sorpreses. 
Aquesta guia permet retrobar plats 
molt bàsics que de vegades són 

una culminació de l’art de la cuina.

El Tinter, 161
488 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució: 23 setembre
978-84-9034-965-6  

No-ficció, 8
72 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
10,00 e / 9,62 e (aprox.)
Distribució: 23 setembre
978-84-16342-40-2  

El Bagul, 18
192 pàg. (aprox.)
24 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 30 setembre
978-84-9034-974-8  

Via Augusta, 8
112 pàg.
13,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,50 e / 12,02 e (aprox.)
Distribució: 9 setembre
978-84-9034-921-2  

Un recorre
gut

pels bars dels 

40 mercats

alimentaris de

Barcelona 

El llibre més

pràctic i visual

per gaudir del

sexe sense

penetració

50.000

exemplars

venuts a

França en

4 mesos
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Elogi dels camins
Torbjorn Ekelund. Traducció: Carolina Moreno Tena

Elogi dels camins és un assaig on l’autor porta al lector en un viat-
ge personal i fascinant per la història dels camins: des dels primers 
humans que varen veure’s obligats a migrar fins al moment actual.
Elogi dels camins és un assaig sobre la importància que els camins 
i el caminar tenen a les nostres vides, als nostres records, a la ma-
nera d’enfrontar-nos a la vida i també la nostra relació amb l’entorn 
més immediat: el paisatge, la natura, la distància, la memòria. Eke-
lund ens ofereix un retrat de la societat contemporània.

Enaigats. Relats de gent i d’aigua. 
L’aigua perduda del Baix Empordà i del 
Congost de Celrà al Baix Ter i l’Escala
Xavier Cortadellas
Il·lustracions: Llenas Llensa. Pròleg: Adrià Pujol

Malgrat que el país i la gent ens hàgim fet a partir de la nostra rela-
ció amb l’aigua, la història de l’aigua a casa nostra és sobretot enca-
ra una història inèdita. 

200 pàg.
15,5 x 21 cm
Rústica
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 16 setembre   
978-84-15315-87-2

Aquest virus que ens fa tornar bojos
Bernard-Henri Lévy. Traducció: Ferran Ràfols Gesa

Abans del coronavirus, la humanitat ja havia conegut pandè-
mies més mortíferes. Però no s’havia confinat mai a escala 

mundial, ni havia produït mai tants discursos obsessius. 
En aquest breu assaig, el filòsof Bernard-Henri Lévy in-
tenta fer un balanç d’aquesta Primera Por Mundial, que 
ha generat una realitat més inversemblant que la ficció. 

El que interessa a Lévy no és pas el que el virus ha «dit», 
sinó el que se li ha fet dir; el deliri interpretatiu en què 

tothom s’ha volgut erigir en profeta sobre «el món de després».

L’altra cara de la lluna. Història, mites i llegendes
Fatoumata Kebe. Traducció: Carles Miró

Els fets astronòmics i llegendaris de Lluna.
El primer calendari lunar conegut és de fa 18.000 anys, i va ser pintat 

pels primers artistes paleolítics, a Lascaux. En els 
escrits més antics de la humanitat, s’hi parla 

de la Lluna. És a l’origen de tots els mites, de 
totes les religions. Alhora tranquil·litzadora i 
inquietant, la Lluna canvia de forma i de co-
lors, fa elevar-se els oceans i créixer les plan-

tes. Deessa o déu, sempre l’hem venerada.

No-ficció, 6
100 pàg.
11 x 11,8 cm. Rústica
8,90 e / 8,54 e
Distribució: 2 setembre
978-84-17353-28-5   

Inspira, 79
192/176 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
Distribució: 9 setembre   
978-84-18197-17-8

La Talaia, 16
350 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm. Rústica
21,00 e / 17,36 e
Distribució: 2 setembre   
978-84-121569-9-7

Una anàlisi

de la crisi del 

coronavirus des 

d’un punt de vista 

filosòfic

Una gran

obra divulgadora 

sobre la història i

la fascinació

del nostre

satèl·lit



Exploracions pel planeta menjar
Pere Puigdoménech

Menjar és una de les nostres necessitats més essencials que 
compartim amb tots els organismes vius. L’evolució dels ani-
mals i de la mateixa espècie humana ha estat determinada, 
en part, per tractar de resoldre aquesta qüestió vital. I els 
humans hem construït la nostra societat en funció d’aquesta 
dependència que hem convertit en part de la nostra cultura. 
Ara, la nostra societat ha de fer front als reptes que implica 
alimentar a una població que pot passar dels 9000 milions.
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Excursions a peu per Guilleries i Savassona 
Francesc Roma i Casanovas

Aquest llibre us proposa quinze excursions pels espais de les Guille-
ries i Savassona, uns indrets fins ara poc coneguts per a la pràctica 
excursionista, però que poden esdevenir un marc incomparable per 
a la marxa nòrdica. Descobrireu llocs de ressonàncies històriques 
com l’Espluga Vella o castells com el de Savellana.

Thoreau. Biografia essencial
Antonio Casado da Rocha. Traducció: Alba Galí i Jaume Salvanyà
Introducció: Ramon Alcoverro

H. D. Thoreau està considerat com un dels pa-
res fundadors de la literatura nord-america-
na, profeta de l’ecologia i l’ètica ambiental, 
i inventor de la desobediència civil. Però la 
seva oposició als valors d’una societat en 
creixent industrialització el van convertir en un 
personatge incomprès pels seus contemporanis.

Ocells: 440 aus d’Europa i de la Mediterrània
Volker Dierschke

Aquesta guia de natura identifica més de 440 es-
pècies d’ocells presents a Europa i a la Medi-
terrània, i es complementa amb la inclusió de 
més de 1.600 imatges i fotografies a tot color. 
A més a més, ofereix una visió general dels 
diferents ous de les aus a grandària original. 

Hi ha informació detallada sobre la veu i el cant, el vol, el comportament reproductiu i la 
distribució dels ocells, i fa una anàlisi de les seves parts i altres característiques i curiositats.

DidàcTICs. Projectes de llengua i literatura per a l’aula de Secundària 
Alícia Martí i Pilar Garcia

Per a l’anomenada Generació Z, les tecnologies de la informació i la 
comunicació són una realitat quotidiana des de la primera infantesa. 
Per això cal incorporar-les a l’aula durant totes les etapes formati-
ves. En aquest llibre, trobareu una sèrie de propostes concretes, 
fàcils d’aplicar i d’allò més estimulants sobre com utilitzar les TIC.

Didàctiques, 9
168 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
13,95 e / 13,39 e
Distribució: 23 setembre
978-84-9026-465-2

Sense Fronteres, 44
208 pàg.
15 x 23,2 cm. Rústica
20,50 e / 19,71 e
Distribució: 2 setembre
978-84-1358-003-6

Miniazimuts, 8
72 pàg. (totes en color)
12 x 21 cm. Rústica amb solapes
9,95 e / 9,56 e
Distribució: 23 setembre
978-84-9034-952-6

Àrtemis, 2
256 pàg. (en color)
19,3 x 11,8 cm. Rústica amb solapes
26,50 e / 25,48 e
Distribució: 2 setembre
978-84-9034-963-2

Clàssics de la pau i la noviolència, 19
240 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
17,90 e / 17,21 e
Distribució: 16 setembre
978-84-18197-08-6

Premi Europeu de
Divulgació Científica Estudi General

 
Coneix

i identifica

més de 440 aus 
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llibre per

conèixer

Thoreau



Oratòria a l’abast de tothom
Mariona Casas, Josep M. Castellà i Montserrat Vilà

Patiu si heu de parlar davant de molta gent? Us costa pre-
parar una intervenció oral? Us agrada la imatge que trans-
meteu? Domineu la comunicació amb tecnologies digitals?
Aquest llibre us ofereix un conjunt d’estratègies i recursos 
d’oratòria, fàcils d’aplicar en el context quotidià i profes-
sional, per aconseguir comunicar amb eficàcia i naturalitat. 
I si sou dels que ja parleu en públic amb seguretat i sense 
nervis, també hi trobareu consells per reforçar el vostre es-
til comunicatiu.

Des de la graderia 
El llibre per als que tenen nens i nenes que fan esport
Joan Arumí, Albert Juncà i Gil Pla

Què se suposa que hem de fer els pares a les graderies? A quin 
esport hem d’apuntar els nostres fills? Seran bons?... Aquest llibre 
ofereix criteris per orientar la relació i les decisions que pares i fills 
estableixen al voltant de l’esport. Amb un llenguatge planer, bastit 
d’anècdotes i reforçat amb pinzellades de pedagogia, psicologia i 
sociologia els autors analitzen el paper de les famílies en l’esport. 

Compartir la vida educa
Agnès Brossa i Amalia Gordóvil 

Aquests darrers mesos de cohabitació forçada o de distància obli-
gada en el si de les famílies ens han fet descobrir i posar en valor 
alguns dels millors trets del comportament dels infants i adoles-
cents que tenim a casa. Han sigut ajuda i consol; han donat exem-
ple de resiliència i superació. Les psicòlogues Agnès Brossa i Ama-
lia Gordóvil analitzen aquestes conductes i expliquen com podem 
incorporar-les en el nostre dia a dia perquè compartir és educar.

Fresca, amb estil
Magí Camps

Cada persona té un estil. A l’hora de fer servir la llengua, també. 
Magí Camps ens convida a ser conscients de la llengua que utilit-
zem i per què triem una paraula o una expressió i no unes altres. Si 
volem ser bons usuaris de la nostra llengua i transmetre amb clare-
dat allò que volem dir, no ho podem fer sense polir el nostre llen-
guatge, la nostra manera de parlar. 
Aquest és, doncs, un llibre que ajudarà a perfilar el lingüista que 
tots els catalanoparlants duem dins nostre.
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Punts de vista
128 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 2 setembre
978-84-9766-707-4

Punts de vista
144 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 2 setembre
978-84-9766-708-1

En família
120 pàg. 13 x 20,5 cm. 
Rústica amb solapes
Distribució: 16 setembre
978-84-9766-710-4

En família
128 pàg. 13 x 20,5 cm. 
Rústica
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 2 setembre
978-84-9766-701-2
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Es quan plou que ballo sol
Una aproximació a l’obra i la vida de J.V.Foix a través del ball  
Aleix Cort

La intensa relació que J.V. Foix mantingué amb el ball es 
projecta en tots els seus treballs i en alguns dels seus ver-
sos més celebrats, com el que dona títol al llibre.

El laberint d’Asterió
Joc narratiu de personatges. Una eina pedagògica interdisciplinària  
Júlia Martín Badia

El laberint d’Asterió és la concreció del projecte Horitzons, 
una proposta metodològica de ludificació de la pedagogia 
hospitalària, basada en la bioètica narrativa i en el model 
d’humanització de l’assistència als menors hospitalitzats.

El Baix Empordà dibuixat 
Sarai Aleman Calatayud

El llibre és un recull de dibuixos de totes les po-
blacions del Baix Empordà fets per l’artista Sarai 
Aleman, que viu a la Bisbal d’Empordà.

Avisos i instruccions per lo principiant cuiner 
Anònim. Edició: Isabel Juncosa

Un tast de la cuina popular del segle XVIII.
Als convents franciscans el càrrec de cuiner requeia en un
dels seus membres, que se les havia d’enginyar per alimen-
tar el conjunt de la comunitat. No és sorprenent, doncs, 
que haguem conservat fins a onze còpies manuscrites.

Crònica. Volum III 
Miquel Parets. Curadora: M. Rosa Margalef
Notes històriques: Antoni Simon

La Barcelona del XVII vista per un menestral: la pesta de 
1651 i la guerra dels Segadors.
La Crònica de l’artesà barceloní Miquel Parets, que abasta del 
1626 al 1660, té un valor incalculable com a document històric.

Faula 
Guillem de Torroella. Versió: Lola Badia

La Faula de Guillem de Torroella és una història meravellosa 
ambientada en un univers artúric de color mediterrani. Un 
matí de Sant Joan, l’escuder Guillem passeja per la Vall de 
Sóller i ensopega amb un papagai i una balena que el guien 
a través del mar fins a l’illa encantada on es troba el rei Artús. 

Voliac, 64
230 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
17,50 e / 16,83 e
Distribució: 2 setembre
978-84-121852-5-6  

Voliac, 62
536 pàg.
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 2 setembre
978-84-121852-1-8  

Brots, 2
90 pàg.
21 x 16 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 2 setembre
978-84-120769-6-7  

Set Portes, Receptaris
Històrics de Cuina
Catalana, 6
256 pàg. 13 x 21 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució: setembre
978-84-7226-848-7  

Els Nostres Clàssics,
Autors Moderns, vol. 9
416 pàg. 17 x 24 cm
Rústica amb solapes
32,00 e / 30,77 e
Distribució: setembre
978-84-7226-850-0  

Tast de clàssics, 18
96 pàg.
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
12,50 e / 12,01 e
Distribució: setembre
978-84-7226-851-7  



Tom Carr. L’escultura mental: presència i contingència  
Raquel Medina

Catàleg monogràfic sobre aquest artista tarragoní, 
amb motiu de l’exposició que li dedicarà a partir de 
setembre el Museu d’Art Modern de Tarragona.
El llibre ofereix un recorregut interpretatiu per l’àmplia 
trajectòria de l’escultor Tom Carr (Tarragona, 1956).
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Confinats
100 vivències escrites durant la quarantena de la Covid-19
Josep Maria Vallès. Pròleg: Xavier Bosch 

Confinats no és un llibre buscat ni planificat. A l’inici del confinament per la Covid-19, l’autor 
va anunciar a través de les xarxes socials la decisió d’obrir de bat a bat el seu bloc particular 
perquè tothom que volgués hi com-
partís com vivia, què pensava i què 
sentia durant aquells dos mesos que 

tots ens vam quedar a casa. Així va néi-
xer aquest llibre, que reuneix 99 reflexions 

i una entrevista a una infermera. Hi trobareu ar-
ticles de metges, artistes, periodistes, mestres...

El capitalisme explicat als joves
i als no tan joves
Conversa amb la meva neta (tot esperant que en vegi el final) 
Jean Ziegler. Traducció: Teresa Guilleumes

A hores d’ara el capitalisme domina el plane-
ta. Les multinacionals imposen les seves 
regles als Estats i a les institucions inter-
nacionals, i no tenen cap escrúpol a l’hora 
d’aprofitar-se del treball d’homes, dones i 

fins i tot infants, o dels recursos del planeta.

L’autisme explicat als no autistes
Els trastorns de l’espectre autista (TEA) vistos i explicats 
des de dins per poder respondre-hi millor
Brigitte Harrisson, Lise St-Charles i Kim Thúy. Traducció: Mar Vidal 

Prop d’un 1% de la població mundial és autis-
ta i el 99% restant pràcticament no sap com 
relacionar-s’hi.
Quan s’arriba al diagnòstic de “trastorn de 
l’espectre autista”, la família i l’entorn més di-
recte de l’infant afectat no triga gaire a fer-se 
moltes preguntes.

Carta Blanca, 46
272 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e
Distribució: 2 setembre
978-84-17998-53-0  

Les claus, 3
168 pàg.
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
16,50 e / 15,86 e
Distribució: 2 setembre
978-84-179981-1-0  

Oxigen, 12
176 pàg.
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e
Distribució: 23 setembre
978-84-17998-38-7  

Tamarit, 43
176 pàg. 23 x 30 cm.
Rústica amb solapes
36,00 e / 34,62 e (aprox.)
Distribució: 16 setembre
978-84-17998-55-4  

Nou epíleg

de l’autor

escrit durant el

confinament de

la  Covid-19

Els drets

d’autor es

destinaran

íntegrament a

La Marató

de TV3

Pròleg de

David

Fernàndez
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Les construccions de temps transcorregut en el català de l’edat 
moderna i contemporània (s. XVI-XX)
Josep Vicent Garcia Sebastià

 
Aquesta obra pretén contribuir a ampliar el coneixement 
dels principals recursos que té la llengua catalana per a es-
tablir un dels tipus de relació cronològica més freqüents.

Himnari dels fidels
 

Nova edició d’aquest recull d’himnes per als diversos temps 
de l’any litúrgic i per a diverses festes litúrgiques. Amb mo-
tiu dels 50 anys de les Trobades d’Animadors de Cant per 
a la Litúrgia.

Olora i parlaràs millor. Exercicis d’olfacció,
de respiració i de veu que ajuden a viure millor
Gemma Reguant
 
Gemma Reguant ha creat un mètode que aprofi-
ta l’olfacció de tal manera que produeix avantat-
ges en la nostra veu i la seva expressivitat.
Hi trobarem tècniques per a un escalfament de 
la veu fàcil i eficaç, propostes per a la millora de la respiració nasal i altres regals que ens poden 
ser útils en molts aspectes. Eines pràctiques per sentir-se millor a la vida, amb la veu, amb la 
respiració i amb la pròpia expressivitat.

Al voltant de Destino. Una batalla cultural de postguerra (1944-1950)
Francesc Vilanova

 
Un centenar de textos al voltant d’aquesta revista que encar-
nava, a ulls de l’antifranquisme, el col·laboracionisme català 
amb la dictadura feixista espanyola.

Vària, 379
96 pàg.
23 x 31 cm. Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 2 setembre   
978-84-9191-118-0

Vària, 375
212 pàg.
15,5 x 21 cm. Rústica
21,00 e / 20,19 e
Distribució: 2 setembre   
978-84-9191-113-5

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 239
304 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
29,00 e / 27,88 e
Distribució: 2 setembre   
978-84-9191-116-6

A punt. Curs de català. Llibre d’exercicis 3
Albert Vilagrasa

Llibre d’exercicis per reforçar els coneixements apresos 
amb el corresponent mp3.

A punt. Curs de català. Llibre de l’alumne 3
Albert Vilagrasa

Tercer curs de català del nou mètode “A Punt” modern i 
innovador, elaborat amb un enfocament basat en l’acció, 
en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programa-
ció i l’ensenyament.

A punt
208 pàg.
22 x 28 cm. Rústica
28,00 e / 26,92 e
Distribució: 2 setembre   
978-84-9883-992-0

A punt
128 pàg.
22 x 28 cm. Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 2 setembre   
978-84-9191-021-1

Biblioteca
Sanchis Guarner, 90
224 pàg.
13,5 x 19,5 cm. Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 2 setembre   
978-84-9191-115-9
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A vegades la mare té
el cap ple de trons 
Beatriz Taboada. Il·lustracions: Dani Padrón

A vegades, la mare té trons al cap: parla molt alt i amb les dents juntetes. A 
vegades, té núvols al cap: se li oblida l’esmorzar i arribem tard als aniversaris.
Altres dies, té un arc de Sant Martí al cap: canta al cotxe i em fa molts petons. 
Serà possible que jo també tingui trons, núvols i arcs de Sant Martí al cap?

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

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

CAS: 978-84-9142-384-3 Àlbums il·lustrats 
32 pàg. 22,5 x 27,5 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 23 setembre

CAT: 978-84-17599-54-6

Quin pardal!
Rocio Bonilla 

En Berenguer és un nen curiós i espavilat que esdevé un mar de dubtes 
el dia que la seva veïna se’l queda mirant fixament i li diu: «Ai, quina 
cara de pardal que tens!». Què ha volgut dir la senyora Fenollosa? 
Que sembla un ocell? Llavors, podrà volar? Resoldre aquest misteri 
requerirà tot el seu enginy...

El rossinyol i l’emperador
Hans Christian Andersen. IIl·lustracions: Quentin Gréban 

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

CAS: 978-84-9142-385-0CAT: 978-84-17599-53-9Àlbums il·lustrats 
24 pàg. 22,5 x 27,5 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 23 setembre

CAS: 978-84-9142-383-6CAT: 978-84-17599-50-8Àlbums il·lustrats 
32 pàg. 21,5 x 29 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 2 setembre

CAS: 978-84-9142-426-0CAT: 978-84-17599-85-0Àlbums il·lustrats 
24 pàg. 24 x 25 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,31 e
Distribució: setembre

Dos exquisits

àlbums infantils 

que recuperen les 

històries 
originals 

de Hans C.

Andersen

Un relat

per entendre

com funcionen

les emocions i 

aprendre a

gaudir-ne

Nova edició

de l’èxit de la

Rocio Bonilla!
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Viatge al país dels arbres
J.M.G. Le Clézio. Il·lustracions: Galeron. Traducció: Jordi Martín Lloret

Un conte poètic, un himne al silenci i a la vida que ens ensenya a escoltar la natura. 
Sabies que els arbres són una mica tímids i feréstecs? Però si fas l’esforç d’observar-los 
atentament, t’adonaràs que són uns éssers màgics que parlen, es mouen i fins i tot tenen 
ulls per veure-hi! El petit protagonista d’aquesta història els amansirà a poc a poc, es 
guanyarà la seva confiança i emprendrà un viatge meravellós per descobrir els seus secrets.

El lloc màgic
Chris Wormell. Traducció: Yannick Garcia

Una aventura entranyable, ambientada en un escenari dickensià, que recorda les millors novel·les 
de Roald Dahl.
Des de la seva habitació al soterrani d’una casa ben tètrica, la Clementina somia un lloc màgic lluny 
de la Gran Ciutat Negra. Sap que un dia el trobarà, però abans s’haurà d’escapar de la tieta i l’oncle 
Randina, dos malànimes cruels que la tenen segrestada i esclavitzada. Amb l’ajuda del seu millor 
amic, en Gilbert, un gat molt llest, intentarà emprendre la fugida.

Diari d’una sonada
Amèlia Mora. Il·lustracions: Allan Rabelo

L’Ada ha sigut MOLT feliç durant tres magnífics mesos: 
ha anat a la platja, ha dormit fins a tard, ha vist hores i ho-
res de tele... Però tot això s’ha acabat! Demà comença 
l’institut i tornen les matinades, els deures, els exà-
mens... Com sobreviurà a aquest terrible avorriment?!

Un barret sense cap
Daniel Hernández Chambers
Il·lustracions: : Laia Berloso

En Jaume s’ha fet vell i, cada vegada més, li costa re-
cordar-se de les coses. Així, encara que s’estima molt 
el seu barret, un dia l’oblida al parc, damunt d’un banc. 
Una ventada s’emportarà volant el barret, que viurà un 
munt d’aventures mentre intenta retrobar-se amb el 
seu propietari. Ho aconseguirà?

CAS:
978-84-9142-407-9 

La Formiga, 107
64 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 e / 8,59 e
Distribució: 16 setembre   

CAT:
978-84-17599-63-8

CAT: 978-84-17599-72-0L’Arca, 1 
40 pàg. 15 x 22,2 cm
Tapa dura
11,95 e / 11,47  e
Distribució: 2 setembre

CAT: 978-84-17599-66-9L’Arca, 2 
15 x 22,2 cm
Tapa dura
13,95 e / 13,39  e
Distribució: 2 setembre

CAS:
978-84-9142-388-1 

La Zebra, 1
168 pàg. 13 x 20,5 cm. Tapa dura
11,95 e / 11,47 e
Distribució: 2 setembre  

CAT:
978-84-17599-62-1

Premio Algar de Cuentos Infantiles

Expositor

amb material

promocional

Escollit

Llibre de

l’Any pel

Sunday Times

NOVA

COL·LECCIÓ

NOVA COL·LECCIÓ

El clàssic

infantil del Nobel

de Lliteratura

J.M.G. Le Clézio,

per primer cop

en català
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La lluna no és de ningú
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 

ciutat. Té un bon amic ase ano-
menat Humprey, que viu a la 
ciutat amb menys èxit que Cli-
ve i sense adreça fixa. Aquesta 

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.

No vaig dir res!
Géraldine Collet. Il·lustració: Sébastien Chebret
Traducció: Núria Sales i Rov

No vaig dir res! és l’adaptació pels més petits del 
famós text de Martin Niemöller - que molts atri-
bueixen erròniament a Bertolt Brecht - en el que 
alertava dels totalitarismes.
Quan el llop arriba al bosc, l’esquirol no avisa a nin-
gún perquè ell no está pas en perill, però aviat… 
Quan els altres están en perill, en lloc de no dir fer 
res, val més dir alguna cosa i ajudar-los… 

Simbolet
36 pàg.
23,5 x 28 cm
Tapa dura 
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 2 setembre   
978-84-15315-81-0

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

Capgirat
Un dia el món va trontollar i tot va quedar descol·locat
Alba Dalmau. Il·lustracions: Cinta Vidal

Un dia el món va començar a trontollar i tot va vo-
lar pels aires. Quan el món va parar de tremolar, 
tot estava descol·locat i la meva gata Caliua havia 
desaparegut... 

La protagonista busca la seva gata pregun-
tant a veïns, amics i familiars i viatja per 
mons rodons i capgirats on tothom ha 
perdut algú. Finalment seran els propis 
gats qui li donaran la resposta, l’hi ense-

nyaran que el món sempre ha estat rodó 
i que només cal mirar-lo des d’una pers-

pectiva diferent per trobar allò que un busca. 

32 pàg.
24 x 28,8 cm
Cartoné 
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 2 setembre   
978-84-121080-8-8

Considerat

un dels llibre
s

per a nens més

importants que s’han 

publicat a Austràlia 

durant els últims

10 anys

Alba Dalmau

i Cinta Vidal,

dues autores de

reconegut prestigi, 

s’han unit per crear 

un àlbum

exquisit



Incendio en la nieve
Marisol Sales 

En 2036, un meteorito se estrelló contra la Tierra y los seres vivos des-
aparecieron. Medio siglo después, apareció una nueva raza idéntica a 
la humana. Años más tarde, esta especie evolucionó, dividiéndose en 
fríos y calientes en función de su temperatura corporal. El contacto físico 
entre las dos especies les provocaba la muerte. Empezaba así la Guerra 
de las Temperaturas.

Setembre 202018 INFANTIL

Fem teatre!
Gemma Armengol. Il·lustracions: Òscar Julve 

La marieta Antonieta i els seus amics estan prepa-
rant una obra de teatre i assagen cada dia. L’Octavi, 
l’insecte pal, farà de la Caputxeta Vermella, però li fa 
vergonya actuar: té por d’equivocar-se i que tothom 
se’n rigui. Com aconseguiran que s’atreveixi a sortir 
a l’escenari?

En órbita, 3
336 pàg.
15 x 23,3 cm. Tapa dura
14,95 e / 14,35 e
Distribució: 2 setembre
978-84-9142-375-1   

CAS:
978-84-9142-410-9 

Les bestioles del jardí, 18
24 pàg. 16,5 x 19 cm. Rústica
6,50 e / 6,24 e
Distribució: 2 setembre  

CAT:
978-84-17599-67-6

UNITAT: 24 pàg. 20 x 21 cm. Rústica. 9,95 e / 9,55 e. Distribució: 16 setembre

Ha arribat
la primavera!
Ávelin

La senyora óssa sembla 
preocupada: s’ha tacat el 
seu barret preferit i no sap 
com arreglar-lo! Sort que, 
aprofitant l’arribada de la 
primavera, al petit llop se li 
ocorrerà una idea fantàstica 
per solucionar el problema.

Les quatre estacions, 1
978-84-17599-69-0

Les quatre estacions, 2
978-84-17599-70-6

Les quatre estacions, 3
978-84-17599-71-3

Les quatre estacions, 4
978-84-17599-68-3

Col·lecció Les quatre estacions
NOVA EDICIÓ EN MAJÚSCULES!

Ha arribat 
l’estiu!
Ávelin

L’estiu ha arribat al bosc i 
fa tanta calor que el petit 
llop decideix passar el dia 
reposant a l’ombra. Mentre 
descansa a l’hamaca, veu 
passar tot els seus amics, 
molt enfeinats. ¿Quina sor-
presa li estaran preparant?

Ha arribat 
l’hivern!
Ávelin

Ha arribat l’hivern i fa tant 
de fred al bosc... En Petit 
Llop surt a jugar amb la neu 
i, pel camí, es troba amb els 
seus amics. El senyor Conill 
li dona una pastanaga; la 
senyora Senglar, un parell 
de branques...

Ha arribat
la tardor!
Ávelin

La tardor ha arribat i les fu-
lles comencen a caure dels 
arbres. Els animals del bosc 
han quedat amb el petit 
llop, però no el troben en-
lloc. El que no saben és que 
el petit llop els té prepara-
da una sorpresa...
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Fungàrium
Ester Gaya. Il·lustració: Katie Scott

Aquest museu conté una col·lecció extraor-
dinària de fongs, una de les formes de vida més 
fascinants de la Terra. Quedeu-vos bocabadats 
davant els colors i les formes dels bolets i els 
líquens, mireu com és la penicil·lina a través 
del microscopi. Els fongs són font d’aliment i 
de medecina per als humans, però en molts 
ecosistemes també són vitals per als animals 
i per a les plantes. Descobriu com van evo-
lucionar, com es reprodueixen i com en són, 
d’importants, per a la vida al nostre planeta.

Il·lustrada
80 pàg. 28 x 37,7 cm. Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 2 setembre
978-84-15315-82-7

Animàlium
25,00 e

9788415315223

Botànicum
25,00 e

9788415315346

Dinosàurium
25,00 e

 9788415315445

Entreu-hi

per explorar

el sorprenent

i divers món

del regne

dels fongs
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UNITAT:
Busca i Troba
10 pàg. 15 x 15 cm
Cartró blanc amb
cantons rodons
9,95 e / 9,56 e (aprox.)
Distribució: 23 setembre

• Llisca i estira de les solapes per descobrir els bebès dels animals més populars! 
• Llisca i estira de les solapes per descobrir els animals sorprenents que viuen a la jungla!
• Uns libres amb solapes dobles que reprodueixen el joc del “tat!”.
• Ideals per a les mans més petites!

CAT:
978-84-18288-00-5

CAT:
978-84-18288-01-2

Qui viu a la jungla?
Sonia Baretti

On viuen els bebès animals?
Sonia Baretti

978-84-9034-893-2

Així dormen
els animals
Petra Bartíková
Il·lustració:
Katarína Macurová

Ja sigui amagats en 
un cau, enfilats dalt 
d’un arbre, penjats 
de cap per avall, a 
sota l’aigua o volant 
amb un ull obert, els 

animals també han de dormir per recuperar forces per a 
l’endemà. Però la seva manera de dormir és molt diferent 
de com ho fan els humans, com també ho és el temps que 
hi dediquen. 

978-84-9034-892-5

UNITAT: Fora de col·lecció. 28 pàg. 23 x 27 cm. Tapa dura. 12,50 e / 12,02 e. Distribució: 16 setembre

Així mengen
els animals
Petra Bartíková
Il·lustració:
Katarína Macurová

Sembla ben bé una 
barreja d’un castor, 
un ànec i una llúdri-
ga; i, a més a més, 
no té estómac. Po-
bre ornitorrinc! Què 

deu menjar? Sigui el que sigui, no consumeix tant —ni de 
lluny!— com l’elefant, que pot arribar a endrapar fins a 
tres-cents quilos de menjar en un dia. Ostres, i quant deu 
pesar una cria d’elefant quan neix? ? I quant deu menjar?

CAS:
978-84-18288-02-9

CAS:
978-84-18288-03-6

Llibres

interactius

creats especialment

per a que els nens

a partir de 2 anys

els puguin

manipular

Llibres sorprenents amb tipografia juganera



Què en saps, de Barcelona? Preguntes i respostes
Marià Veloy i David Maynar. Il·lustració: David Maynar 
 
Ressegueix Barcelona amb el Bartomeu i l’Ona i descobreix els 
llocs més bonics i emblemàtics de la ciutat!
Una mena de guia turística per a joves lectors sobre la ciutat 
de Barcelona en format pregunta-resposta.

Fora de col·lecció. 48 pàg. 22,5 x 22,5 cm. Tapa dura.
12,50 e / 12,02 e (aprox.). Distribució: 30 setembre
CAT:
978-84-9034-961-8

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 meteorolo-
gia que permetrà iniciar-te en el món de l’experimen-
tació científica. Podràs demostrar i experimentar amb 
l’aire i comprovaràs la seva existència, i construiràs 
alguns instruments de mesura meteorològics senzills. 
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L’aligueta de l’escola   
Mònica Tarifa . Il·lustració: Rosa M. Rodes 

La Mariona i la seva germana Ester es fan amigues d’una bestieta 
molt especial, l’aligueta de l’escola.
La petita àliga i les nenes s’ho passen d’allò més bé jugant i pas-
sejant pel seu barri i descobrint la seva ciutat.  Juntes es divertei-
xen, canten, ballen i coneixen altres bèsties del seguici popular.

Barcelona
Hugo Prades i Roger Roig
 
El Patufet, protagonista d’un dels contes 
populars catalans més coneguts, s’ha ama-
gat 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? Alerta!, perquè no va mai sol: 
també hauràs de cercar la Patufeta, el Patufot i el Patuf.
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.), i sempre en majúscules.
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
36 pàg. 24 x 22,5 cm
Tapa dura 
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Distribució: 9 setembre
978-84-9034-964-9  

Experimenta!, 3
60 pàg. 22 x 22 cm
Rústica
10,50 e / 10,10 e
Distribució: 9 setembre
CAT: 978-84-9034-918-2   

CAS: 978-84-16918-71-3

Fora de col·lecció
14 pàg. 13 x 20,8 cm
Tapa dura
(tot en cartoné)
6,90 e / 6,63 e
Distribució: 9 setembre   
978-84-9034-937-3

CAS:
978-84-16918-76-8

ANG:
978-84-9034-962-5

Per aprendre

sobre Barcelona

de manera

divertida

Nova

versió amb

un nou format

del fenomen

editorial

Patufet,

on ets?



L’enigma de l’Atlàntida 
Jill Robinson 

L’aigua és transparent i hi abunden tota mena de peixos. Tot d’una, 
topes amb una roca sobre la qual hi ha gravat un símbol curiós. Més 
tard descobreixes que és la Roda de l’Eternitat! La porta d’entrada a 
la llegendària Atlàntida, la ciutat desapareguda fa milers d’anys!  Què 
penses fer?

Pànic a la desfilada 
Jill Robinson 

Arribeu i seieu en una posició perfecta per apreciar 
l’espectacle, és a punt de començar la Fashion Week, l’esdeveniment 
més important del món de la moda. Al principi tot és normal, però, de 
sobte, les models comencen a tenir problemes amb els vestits. Alesho-
res, se sent un xiscle terrible.

Una col·lecció d’aventures on tu ets protagonista, 
de les teves eleccions en dependrà el final!
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Crea la teva aventura, 5
136 pàg.
14 x 20,5 cm
Tapa dura
11,95 e / 11,49 e
Distribució: 2 setembre
978-84-17759-65-0

El bosc de les bèsties
Care Santos i Dani Cruz 

Tot va començar amb el Teo i en un dia de pluja. El 
Teo tornava cap a casa enmig de la tempesta quan va 
decidir refugiar-se en una escala prop de dos cubells 
d’escombraries. Sense que ell se n’adonés, una bestio-
la sense pèl i de color verd, es va escolar dins de la mo-
txilla... Què era? Ho descobriràs a El bosc de les bèsties!

Desobeir!
Benoît Ers i Vincent Dugomier 

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 France-

sa, una amenaça addicional per a tots els combatents de la resistència. 

Les pedres vermelles
Mónica Larrubia i Dani Cruz 

L’escriptora Mónica Larrubia, amb les fabuloses 
il·lustracions de Dani Cruz, ens transporta al misteriós pla-
neta Croqueta, on els seus habitants, uns estranys éssers de 
cap gros i un sol ull, que tenen tentacles en lloc d’extremitats i que es des-
placen a saltets, reben la visita d’un astronauta d’aparença humana provi-
nent 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.

Anna Ànec, 11
144 pàg.
14 x 20,5 cm
Tapa dura
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 2 setembre
978-84-17759-63-6

Els infants de la
Resistència, 6
56 pàg. 22 x 29,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 2 setembre
978-84-17759-67-4

Els croquetencs, 1
144 pàg.
14 x 20,5 cm
Tapa dura
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 2 setembre
978-84-17759-64-3

Crea la teva aventura, 6
144 pàg.
14 x 20,5 cm
Tapa dura
11,95 e / 11,49 e
Distribució: 2 setembre
978-84-17759-78-0

Una nova

aventura dels

infants de la

Resistència

 
La nova

aventura de

l’Anna Ànec

que estaves

esperant!

La nova

col·lecció de 

l’il·lustrador

de l’Anna

Ànec!

 

Tu ets el

protagonista,

tu esculls

el final!
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Els nostres bolets
Guia pràctica per distingir-los

5,90 e
978-84-9034-502-3

La cuina tradicional
dels bolets

10,95 e
978-84-9034-242-8

101 Bolets de
Catalunya que
cal coneixer
5,00 e
978-84-9034-709-6

Guia dels bolets
dels Països Catalans

25,50 e
978-84-9034-243-5

Guia de bolets
per a nois i noies

18,00 e
978-84-9791-396-6

Guia pràctica
del boletaire

7,50 e 

978-84-9034-247-3

Els bolets a la cuina
100 receptes

14,90 e
978-84-9034-862-8

Tapes i aperitius
amb bolets

15,90 e
CAT: 978-84-9034-493-4

CAS: 978-84-16012-79-4



Amigues i amics genials.
Calendari 2021 de Les Tres Bessones 
Roser Capdevila

Juga amb els mesos, els dies de la setmana i les estacions, i 
enganxa-hi els adhesius de les teves activitats més especials: 
festes, aniversaris, vacances, excursions, etc.
I coneix amb les Tres Bessones alguns de les dones i homes 
més importants de la història: artistes, científics, pacifistes...

13 pàg.
32 x 47 cm
Tapa dura

Calendari del Patufet 2021
i les tradicions catalanes 
Hugo Prades i Roger Roig

Calendari del 2021 il·lustrat a tot color amb els dibuixos 
del Patufet i les tradicions festives catalanes, amb adhe-
sius per recordar els moments més importants de cadas-
cú. Cada mes s’il·lustra amb un dibuix característic de 
l’època de l’any a Catalunya.

24 pàg.
32 x 32 cm
Rústica

14,90 e / 14,33 e
Distribució: 9 setembre
978-84-18197-21-5

12,70 e / 12,21 e
Distribució: 2 setembre
978-84-9034-979-3

CALENDARIS 2021

www.xarxadellibres.cat

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

Torna el

calendari de

Les Tres

Bessones! 

Torna el

calendari del

Patufet! 


