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Mare Batec
Rosa Maria Arrazola. Pròleg: Adelina Ruíz i Ana Páez,
Presidenta i Secretària de SOS Bebès Robats 

Mare Batec és un llibre de poemes que parla d’una lluita de fills i de ma-
res, d’algunes mares i fills que en plena Dictadura franquista van perdre la 
llibertat de poder-se estimar, perquè des de 1936 i fins la dècada dels 90, 
una xarxa molt ben organitzada que es dedicava al tràfic de nadons els va 
negar la possibilitat de ser qui realment havien de ser.

Com vaig arribar a ser rei.
Llibre dels Fets de Jaume I
Jaume I. Versió: Raül Garrigasait

El Llibre dels fets és una crònica història única, excepcional. Són les me-
mòries del rei Jaume I el Conqueridor narrades per ell mateix. Al costat 
de l’obra de Llull, aquest és un dels grans cims de la literatura catalana 
medieval. Com vaig arribar a ser rei recull els primers episodis, des de 
l’engendrament fins al moment  en què el monarca pren consciència del 
seu lloc en el món, i es perfila la figura que esvindrà llegendària.

Tots aquests anys.
Epistolari 1972-1980
Josep M. Benet i Jornet i Feliu Formosa

Feliu Formosa (1934) i Josep M. Benet i Jornet (1940-2020) van trenar 
una llarga amistat -marcada per la passió pel teatre, per la literatura i 
pel rigor cultural- al llarg de més de mig segle. Entre 1972 i 1980, en 
concret, aquesta relació personal i artística va prendre la forma d’una 
vivíssima correspondència, que es recull en aquest llibre. 

Gelo. Dels bars musicals de Tarragona
als extraterrestres del Montsià (1980-2020)

Catàleg de l’exposició retrospectiva dedicada a l’artista Gelo, al 
Museu de Valls. Gelo és el nom artístic de Joan Jesús Enríquez 
(1956), un artista que va destacar en els ambients artístics tarra-
gonins a les dècades dels vuitanta i noranta. Desaparegut del 
mapa artístic des de finals dels anys noranta, l’obra de Gelo és una 
de les més singulars i potents de l’escena artística tarragonina.

Elles. 20 dones, 20 vides trenades
Maria Teresa Moreno

Vint relats explicant la vida de vint dones, vint vides trenades, que es 
troben i s’allunyen. Un llibre de mirada feminista on la vida és el més 
important. Màgics, onírics, d’una realitat especial, aquests relats com-
posen un vitrall ple de color on sentir-nos identificats.

Voliac Poesia, 20
116 pàg.
20 x 12 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 7 octubre
978-84-121852-3-2

Tast de clàssics, 19
104 pàg.
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
12,50 e / 12,02 e
Distribució: 21 octubre
978-84-7226-856-2

Quaderns de la Font
del Cargol, 14
136 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 14 octubre
978-84-9034- 971-7

Fora de col·lecció
96 pàg. (aprox.)
23 x 27 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 7 octubre
978-84-9034-989-2

Apostroph Narrativa
134 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 28 octubre
978-84-122005-9-1
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Dora Bruder
Patrick Modiano. Traducció: Jordi Martín Lloret

La millor novel·la d’un Premi Nobel.
El 31 de desembre de 1941, en plena ocupació nazi, al 
diari Paris-Soir es publica un anunci colpidor: «Es busca 
una noia, Dora Bruder, 15 anys, 1,55 m, cara ovalada, 
ulls gris marró (...) Enviar qualsevol informació al Sr. i la 
Sra. Bruder, boulevard Ornano, 41, París.»
El narrador queda fascinat per aquella desaparició que 
havia passat en un barri que coneixia perfectament: aquells eren 
els carrers de la seva infància i això fa que s’interessi pel destí de 
Dora Bruder. Al llarg de la seva investigació —entreteixida amb la 
recerca en la pròpia vida familiar, plena d’incògnites doloroses—, 
acabarà descobrint que nou mesos més tard Dora figura en una llis-
ta de deportats a Auschwitz. Però en aquesta història són tants els 
buits com les certeses i sembla que tot —les vides, les esperances, 
les respostes— desapareix en el fluir incessant del temps. 
Relatada amb una habilitat narrativa extraordinària, en què els si-
lencis signifiquen tant com les paraules, la vida fràgil de Dora Bru-
der il·lumina  l’ànima d’una època sòrdida a Europa.

Narratives, 122
128 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)

Distribució: 21 octubre
978-84-18197-23-9

Impossible
Erri de Luca. Traducció: Albert Pejó 

La vida pot canviar en un moment i fer que allò impossible sigui 
una realitat. Quan el vell protagonista surt a passejar tot sol per la 
muntanya, sent que algú li va al darrere. El deixa passar, per recu-
perar la soledat i tornar a sentir la immensitat de la natura. Al cap 
d’unes hores s’adona que ha desaparegut en un accident. Quan 
avisa a emergències, l’acusen d’homicidi: el difunt era un vell com-
pany de lluita revolucionària, que havia traït al protagonista qua-
ranta anys enrere. Aquesta casualitat és el fil conductor d’aquest 
llibre únic, que combina la declaració judicial amb les cartes que el 
protagonista envia a la seva estimada des de la presó. Un obra que 
parla dels grans temes de l’autor (la natura, la llibertat, l’amor o el 
compromís polític), però que sobretot ens convida a experimentar 
la sensació perillosa i ambivalent de la coincidència, de la impos-
sibilitat que esdevé real, un dels grans motors de la història de la 
literatura i de la vida de tots nosaltres.

L’Eclèctica, 312
136 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e

Distribució: 28 octubre
978-84-1358-044-9

Una obra

clau de l’autor,

per primer cop

en català

Modiano és

Premi Nobel

de Literatura

2014
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La fúria de Fandango i altres relats 
Maria Àngels Viladot. Pròlegs: Carme Arenas i Norbert Bilbeny

La maldestra justificació d’un adulteri que una mare fa a 
la seva filla; la tràgica història d’un orfe de la guerra dels 
Balcans, incapaç d’adaptar-se al món que l’ha acollit; la 
confessió exculpatòria —a deshora— d’un delinqüent 
de poca volada; la recreació literària d’un matricidi real 
de mitjans del segle passat...

El pintor que cremava els seus quadres
Francesc Marco-Palau 

Aquesta és una història d’art, passió i sentiments. La història del pintor que cremava els 
seus quadres.
Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000) és un dels noms més singulars de l’art català del 
segle XX. Influït per la Barcelona dels Salons d’Octubre, el cubisme picassià i els anys viscuts 
a París, Palau Ferré és el pintor dels paisatges primaverals, de les figures femenines d’ulls 
ametllats i de la mitologia simbòlica. 
En tornar de París, als anys seixanta, la seva 
exitosa trajectòria vital i artística s’estronca 
pels contractes que signa amb un marxant 
i que l’obliguen a pintar metres quadrats. 
L’única solució que troba l’artista és deixar 
d’exposar per cremar les seves pintures.

Els Nigrants i altres contes 
Eloy Martínez Simón i altres autors 

En una ciutat qualsevol, un nen tem amb totes les forces els 
Nigrants dolents i violents de què tothom parla sense aca-
bar d’explicar ben bé què són, i tampoc els pares n’hi volen 
donar detalls. Per això, el noi els imagina com uns monstres 
terrorífics amb forma de tauró que l’atacaran durant la nit, 
sense saber que, en veritat, els té ben a la vora.

Cossos celestes
Jokha Alharthi. Traducció: Margarida Castells Criballés 

Al poble de l’Awafi, a Oman, hi viuen tres germanes: la Maia, que es casarà amb l’Abdul·lah 
després d’un desengany amorós; l’Asmà, que acceptarà un marit d’acord amb el que esta-
bleix la tradició, i la Khaula, que rebutjarà totes les propostes matrimonials mentre espera el 
seu estimat, que ha emigrat al Canadà. 
Aquestes tres dones i la seva família seran 
testimonis de l’evolució de la societat i els 

costums d’Oman: des d’una comu-
nitat tradicional, on encara exis-

teixen els esclaus, fins a la topa-
da amb el món actual, després 
d’una lenta evolució durant 

l’època colonial.

256 pàg. (aprox.)
14 x 21 cm
Rústica
18,90 e / 18,17 e
Distribució: 7 octubre
978-84-121686-6-2  

Premi Man Booker International Prize 2019

Narrativa, 74
208 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm.
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució: 7 octubre
978-84-17998-57-8  

Narrativa, 99
120 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm.
Rústica amb solapes
11,50 e / 11,06 e (aprox.)
Distribució: 21 octubre
978-84-9034-986-1  

Base Històrica, 165
128 pàg.
15,5 x 23,5 cm.
Rústica
17,50 e / 16,83 e
Distribució: 28 octubre
978-84-17759-90-2  

23è Premi de narrativa curta
per Internet Tinet (Premis Literaris

Ciutat de Tarragona 2019-2020)

Novel·la

traduïda a

22 idiomes
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La meva cosina Rachel
Daphne du Maurier. Traducció: Marta Pera

Orfe des de ben petit, Philip Ashley ha estat criat pel seu cosí Ambrose, un 
afable terratinent de Cornualla vint anys més gran que ell, que li ha fet de pare. 
Fins ara, tots dos han viscut sense neguits en un casalot isolat, seguint una 
rutina inamovible. Però tot d’una l’Ambrose decideix viatjar a Itàlia 
per raons de salut i allà coneix una parenta llunyana anomenada 
Rachel, vídua d’un comte que va morir en duel i que, segons 
sembla, la va deixar endeutada de per vida. 
Al cap de molt poc, l’Ambrose envia una carta a en Philip 
anunciant-li que ha decidit casar-s’hi i, poc després, el qui ha-
via de ser l’hereu de la gran hisenda de Cornualla rep una nova 
missiva, aquesta vegada de la que ja és la seva cosina Rachel, en 
què li notifica que, per efecte d’una estranya malaltia, l’Ambrose ha 
mort sobtadament i ha estat 
enterrat a Itàlia.
La meva cosina Rachel 
(1951) és una gran novel·la 
psicològica, amb un suspens 
frenètic, que ha estat duta al 
cinema diverses vegades.

La muntanya dels tatuats
Víctor Aldea 

En quin foc cremaran els secrets de la Muntanya dels Tatuats, l’abocador on viu la família del 
nen protagonista? Quin foc podrà consumir la seva història de pobresa, d’exclusió, de malaltia, 
i tanmateix de lluita, de superació, d’esperança? L’arribada de la Jessamina, una altra nena, 
canviarà per sempre les seves vides i provocarà els incendis de dolor i alliberament que revela-
ran els enigmes soterrats a la Muntanya.
Amb aquesta novel·la colpidora i directa, Víc-
tor Aldea recrea un món imaginari que no és 
gaire lluny del nostre. Un món que evoca els 
grans dilemes de la nostra època i que es des-
plega amb un enorme sentit del ritme narratiu.

Trànsit, 19
240 pàg.
15 x 22,2 cm
Rústica
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 28 octubre
978-84-1358-107-1  

L’amor d’Erika Ewald
Stefan Zweig. Traducció: Clara Formosa 

L’Erika Ewald és una professora de piano que sempre ha viscut una existència 
grisa i monòtona, mancada d’amor i d’alegria. Fins que coneix un dia un jove 

violinista amb qui comparteix vocació i interessos. Conversen sobre art i li-
teratura, toquen Chopin plegats, passegen per la Viena més esplèndida... 
però és segur que espe-
ren el mateix d’aquesta 
relació tan pura? 

Petits Plaers, 13
112 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 14 octubre
978-84-17998-59-2  

El cercle de Viena, 83
400 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
25,00 e / 24,04 e (aprox.)
Distribució: 21 octubre
978-84-17998-58-5  

Una obra

mestra de la

tensió psicològica,

fins ara inèdita

en català

L’experiència de

descobrir la passió 

i tenir por de

lliurar-s’hi de ple, 

en un relat fins ara

inèdit en català
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Els millors vins del món
162 d’escollits i 15 d’excel·lents
Àngel García Petit

Si algú té interès o curiositat en fer un cop d’ull 
als vins que s’elaboren arreu del món i vol te-
nir unes petites nocions sobre les zones vinícoles 
mundials, ha triat el llibre adequat. Està pensat per a 
les persones que, essent-ne consumidores, volen anar una mica 
més enllà dels vins a què ja estan habituats i volen descobrir 
alguna pinzellada de l’enologia que es fa a altres contrades més 
llunyanes o menys conegudes. És doncs un llibre destinat espe-
cialment al consumidor motivat, no al professional.

Història de la cuina catalana i occitana. 
Volum III. Els llegums, l’arròs, la pasta.
Vicent Marqués. Il·lustracions: Montse Mayol

Les cuines catalana i occitana són cuines 
germanes. En aquest tercer volum ens ofe-
reix centenars de monografies i de recep-
tes de llegums, d’arròs i de pasta. Marqués 

no només ens explica com les podem fer, sinó 
també el recorregut històric, filològic, literari i cul-
tural d’uns plats i d’unes receptes que conformen el corpus de la 
cuina que compartim la gent dels Països Catalans i Occitània. Un 
dels volums centrals d’aquesta col·lecció.

Història de la cuina, 3 
900 pàg.
24 x 17 cm. Tapa dura
30,00 e / 28,85 e
Distribució:
14 octubre
9788412156980

Sensacions, 12
216 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
21,50 e / 20,67 e (aprox.)
Distribució: 14 octubre
CAT: 978-84-9034-982-3

CAS: 978-84-16918-79-9

El gran llibre dels menuts. Del fetge al foie-gras
Jaume Fàbrega 

Hi ha gent que té prejudicis cap a la cuina dels menuts, 
cosa que no es dona en altres cultures gastronòmiques 
com la francesa, que els ha incorporat a l’alta cuina. El 
foie-gras, els ris o lletons, l’os del moll, el cervell o el 
fetge són exquisideses que els grans cuiners i cuineres 

incorporen als seus plats. Però els menuts també formen 
part, arreu del món, d’una cuina popular i gustosa, i a Cata-

lunya, a més, dels  “esmorzars de forquilla”. En aquest llibre hi tro-
bareu tot aquest tipus de receptes en una vuitantena de variacions, 
de les més populars a les més refinades i pròpies dels grans xefs.

100 propostes singulars de menjar i beure a Catalunya 
Jordi Bastart

Aquest llibre recupera receptes, productes i begudes antigues que 
en molts casos són menges excepcionals de la nostra llarga i dila-
tada història a partir de cent propostes singulars de menjar i beure 
de la tradició catalana.  Hi trobareu begudes tradicionals, singulars, 
oblidades i recuperades, com la ratafia o la mistela; aiguardents com 
l’absenta, que feien somiar enmig d’un estat d’embriaguesa; recep-
tes dels homes de mar —dels pescadors que amb quatre rampoines 
en feien un plat—; de la gent de muntanya —dels pastors que adap-
taven la cuina als productes de temporada o a allò que portaven al 
sarró—, o postres de marcada tradició àrab.

Via Augusta, 9
192 pàg.
13,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Distribució: 7 octubre
978-84-9034-951-9

El Cullerot, 69
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e (aprox.)
Distribució: 28 octubre
978-84-9034-980-9

Història de la cuina
catalana i occitana.
Volum II: 30,00 e
978-84-947484-8-6

Una vuitantena

de receptes d’una

de les especialitats

de la nostra cuina:

els menuts

«Això és una

obra d’art»

Ferran Adrià

•

«Una obra magna»

Xavier Graset 

El llibre

que aplega

els 177 millors

vins del

món

Amb

pròleg de

Nandu

Jubany
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101 arbusts i lianes de Catalunya que cal conèixer 
Toni Llobet i David Carrera

Aquesta guia recull i il·lustra les espècies arbustives i enfiladis-
ses més representatives de Catalunya. Amb il·lustracions deta-
llades i molta informació precisa i sintètica, es tracta d’una nova 
eina de camp imprescindible.

Miniguia de Camp
16 pàg. (totes en color)
12,5 x 20 cm
Desplegable plastificat
5,00 e / 4,81 e (aprox.)
Distribució: 28 octubre
978-84-9034-966-3  

100 Cims: 50 excursions escollides
Fermí Azcona, Constantí Torres i Joan M. Vives 

Una ruta fascinant per 50 cims de Catalunya que formen part del 
repte excursionista dels ‘100 Cims’ de la FEEC.
El juliol de 2006, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC) va posar en marxa el repte dels “100 Cims”, una activitat que 
té com a objectiu conèixer Catalunya tot practicant l’excursionisme a 
través d’una proposta de 308 cims remarcables que són, alhora, uns 
magnífics miradors del territori. 

CAT:
978-84-9034-984-7

CAS:
978-84-16918-81-2

UNITAT:
Cuina Plant Based
128 pàg. (totes en color)
14 x 20 cm
Rústica amb solapes
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Distribució: 7 octubre

L’alvocat
Fresc i saludable
Marta Vergés

Alguna cosa deu tenir l’alvocat perquè en 
els últims anys s’hagi convertit en tota una 
insígnia de la cuina saludable. 

La carxofa 
Font de salut i plaer
Marta Vergés

La carxofa és un vegetal diferent de tots els 
altres, molt ric en nutrients i minerals, que 
sempre hauríem de tenir al rebost. 

Els fermentats
Un regal per a l’organisme
Marta Vergés

Els aliments fermentats contribueixen direc-
tament al nostre benestar i, a més a més, 
són deliciosos.

Khroma, 21
120 pàg. (totes en color)
24 x 22,5 cm
Tapa dura
23,80 e / 22,88 e

Distribució: 21 octubre
978-84-9034-978-6

CAT:
978-84-9034-985-4

CAS:
978-84-16918-82-9

CAT:
978-84-9034-983-0

CAS:
978-84-16918-80-5

EXPOSITOR
1118202320006

Trenta

receptes que 

segueixen

la filosofia

culinària del

Plant Based 



Castells de Catalunya
50 Fortaleses visitables de la nostra terra
Daniel Romaní

Aquest llibre ens convida a (re)descobrir algunes de les fortale-
ses visitables més espectaculars del nostre país. 
La fortalesa de Salses, la ciutadella de Roses, les muralles de Gi-
rona o de Tossa, la torre de Vallferosa, el Turó de la Seu Vella de 
Lleida, el recinte de Montblanc, l’Hospital del Coll de Balaguer, i 
Cardona, i Montjuïc, i Montsonís, i Miravet... 
Amb el guiatge de Daniel Romaní, 
aquest llibre ens permet endinsar-
nos en el passat del país per visitar 
una cinquantena de construccions 
monumentals escampades per tot 

el territori, que donen 
testimoni de com es 
vivia i sobretot de 
com es lluitava per 
defensar el territori.

La Barcelona escandinava, bàltica i russa
Joan M. Serra 

Els itineraris d’aquesta guia recorren llocs de la ciutat de Barcelona que tenen o han tingut alguna 
relació amb Suècia, Noruega, Dinamarca, Islàndia, Estònia, Letònia, Lituània, la part europea de 
Rússia, Bielorússia i Polònia. A través de les rutes, es ressegueixen 
les relacions dels comtes barcelonins amb els normands a l’alta 
edat mitjana i es coneixen arriscats mercaders barcelonins que co-
merciaren amb Rússia i els països bàltics al segle XVIII. Se situa 
sobre el paisatge urbà de la capital catalana l’estada de prestigio-
ses figures de l’art i la política, com Chopin, Andersen, Kropotkin i 
Rubinstein, i es reviu l’admiració que va despertar el teatre d’Ibsen. 
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Els fonaments de la interpretació
Margarete Schuler i Stephanie Harrer
Traducció: Christian Atanasiu i Gemma Sangerman

Com assentar les bases de la interpretació.
Un llibre dirigit a les persones que volen iniciar-se en la in-
terpretació actoral i a professors de la matèria. El mètode 
d’interpretació, del qual tracta aquest llibre, i la seva didàctica 
van ser desenvolupats i sintetitzats a l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic Ernst Busch de Berlín a partir dels conceptes de 
Bertholt Brecht i Konstantín Stanislavski. Al llarg de dècades 
d’ensenyament es van anar depurant, consolidant i adaptant a 
les necessitats actuals. Per això el llibre aporta un bon nombre 
d’exercicis pràctics d’eficàcia provada.

224 pàg. (aprox.)
17 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
Distribució:
21 octubre
978-84-17998-61-5  

Barcelona Cosmopolis, 10
180 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
17,90 e / 17,21 e (aprox.)
Distribució: 28 octubre
978-84-9034-981-6  

Assaig Obert, 4
176 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 28 octubre
978-84-17214-87-6  

Catalunya

és una terra

de castells

Un mètode

d’aprenentatge

per escoles o

estudiants

per lliure



Ubuntu. La república cívica i global
Raül Romeva

L’ètica de la nova república catalana.
En un moment en què el futur global està en joc i el sistema 
polític no està fent front, l’autor analitza el paper que ha de 
tenir el republicanisme català davant dels grans problemes 
que avui posen la societat global en escac, com són la crisi 
sanitària de la Covid-19, la crisi climàtica, la deriva autoritària 
d’alguns governs o la invisibilitat de la violència masclista.
Amb aquest objectiu, Romeva utilitza el concepte ubuntu, 
un dels principis fundacionals de la República de Sud-Àfrica 
post-apartheid, que té a veure amb el valor republicà de la 
fraternitat humana, i com aquest principi és una bona manera 
d’entendre la presa de consciència global actual.
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100 coses que cal saber dels virus
Daniel Closa Autet

En aquests cent capítols descobrirem què són exactament els virus, com és que no 
estan ni vius ni morts, quants tipus n’hi ha, com ens infecten o com es defensa el 
nostre cos de la seva presència. També aprendrem sobre el paper dels virus en els 
cicles geològics, de quina manera contribueixen a mantenir neta l’aigua del mar, 
quin paper han tingut en l’evolució dels humans i com són els microorganismes que 
afecten els bacteris, els fongs o les plantes. Per des-
comptat hi trobarem alguns dels virus més coneguts 
i les malalties que causen, històries de com la ciència 
ha anat descobrint els seus secrets i quines estratè-
gies fa servir la medicina per lluitar contra ells. Ah, i 
també parlarem de virus informàtics, virus de ficció i 
virus extraterrestres.

Matèria vivent, vida pensant
Evolució i prospectiva de la consciència humana
Eudald Carbonell i Jordi Agustí

En aquest llibre s’explica, en la primera part, la història 
de la matèria vivent, és a dir, quan neix aquesta prime-
ra matèria i com evoluciona, i en la segona, s’exposa el 
tema de l’evolució dels homínids fins a l’actualitat, in-
cloent els reptes del futur, com el fet d’evitar el col·lapse 
de l’espècie o el moviment de la transhumanització.  
“El nostre interès per l’ésser humà ens ha portat a des-
envolupar una sèrie de treballs i plantejaments que ens 
permeten delimitar què és la humanitat i com evolucio-
na en el marc de l’ecologia planetària. Sobretot, ens in-
teressa conèixer com es complementen l’hominització i 
la humanització en aquest procés evolutiu per generar 
la consciència en el nostre gènere.”

Prisma, 53
224 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 28 octubre
CAT: 978-84-9034-972-4

CAS: 978-84-16918-78-2

De 100 en 100, 62
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 7 octubre
978-84-9034-976-2

El Fil d’Ariadna, 117
144 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 7 octubre
978-84-18197-20-8

Obra guanyadora del
Premi d’Assaig Irla 2020

Amb pròleg

d’Oriol

Junqueras 
Un mètode

d’aprenentatge

per escoles o

estudiants

per lliure
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Educar sense perdre els nervis
Tania Garcia

Quan ens convertim en mares i pares afloren emocions que dormien dins nostre. 
De sobte perdem els nervis per coses que abans no eren cap problema i exi-
gim als nostres fills normes i horaris, volem que 
actuïn com si fossin adults i ignorem les seves 
necessitats afectives. Però aquesta exigència és 

perjudicial per als infants i per a nosaltres.
En aquest llibre aprendrem a educar infants i adoles-

cents sense pretendre modelar-los al nostre gust. En 
cada capítol aprofundirem en un tema –acompanya-
ment, autoestima, pors, agressivitat, estrès...– que con-
cretarem en pautes aplicables al nostre dia a dia. El fil 
conductor serà l’Alexandra, protagonista dels relats que 
donen context a cada tema i que veurem créixer i madu-
rar al llarg d’aquestes pàgines.

Educació i família
200 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes 
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 14 octubre   
978-84-9766-711-1

Quan tot ens semblava possible
Isidre Molas

Isidre Molas, referent per a la militància d’esquerres, recorre a la memòria perso-
nal per evocar l’experiència que el va iniciar en la vida adulta, la creació del Front 
Obrer de  Catalunya (FOC). Allà va descobrir el sen-
tit de l’actuació pública i la responsabilitat d’escollir 
els camins pels quals creia que havia de transitar el 
país, sense cedir al rampell dels sentiments i de les 
emocions. Des de l’ingrés a la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona l’any 1957 –on va començar 
l’afiliació política, entesa com un compromís de vida– 
l’autor relata la lluita clandestina i valenta per cons-
truir un futur imperfecte però millor que el present. 

Punts de vista
280 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes 

Distribució: 14 octubre   
978-84-9766-712-8

El preu de ser mare
Júlia Bacardit

El preu de ser mare és un assaig periodístic que s’endinsa en la realitat de la dona-
ció d’òvuls. Documenta el procés de donació, el funcionament de les clíniques, el 
rerefons econòmic i lucratiu, les pressions, patiment 
i seqüeles de les donants, entre d’altres aspectes 
d’interès. 
Què en fem dels més de 70.000 embrions congelats 
que hi ha només a Catalunya? Hem de seguir parlant 
d’ovodonació o hauríem de parlar obertament de 
compra i venda d’òvuls? Com ens assegurem que 
la donació sigui justa i no una sortida econòmica 
desesperada per noies joves i precàries que venen 
la seva fertilitat? Fins a quin punt hauríem de poder 
manipular la genètica dels fills fruit de la reproduc-
ció assistida?

Assaig
134 –176 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes 
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 28 octubre    
978-84-122005-8-4

L’autora

té més de

100.000

seguidors a 

 les xarxes
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Sobre l’art de perdre’s
Una guia per vagarejar en cos i esperit
Rebecca Solnit. Traducció: Josep Alemany

Perdre’ns al món per retrobar-nos.
Escrit com una sèrie d’assaigs autobiogràfics, Rebecca Solnit s’inspira en conei-
xences i moments destacats de la seva vida per abordar temes com la incertesa, 
la confiança, la pèrdua, la memòria i el desig. Solnit explora les històries que 
creem per transitar pel nostre món, als espais naturals o urbans, sigui per trobar-
nos o sigui per perdre’ns. Tot i ser profundament personals, les seves històries 
enllacen amb històries col·lectives més grans, des de narracions índies fins a l’ús 
del color blau en la pintura renaixentista, sense oblidar les seves singulars troba-
des amb tortugues, monjos, punk rockers, deserts... El resultat, és un viatge de 
descobriment, profund i estimulant, bellament escrit. 

Paraules de consol. En la mort d’un ésser estimat
Francesc Torralba

Pensaments al voltant de la mort i el dol.
Quan mor una persona estimada tot es posa en qüestió.  Tant si som creients com si no, la pérdua 
ens obliga a revisar les nostres creences mentre lluitem contra la tristor i el dolor inevitable de la 
desaparició de l’altre. 
En aquest llibre el filòsof Francesc Torralba plan-
teja com transitar per aquesta experiència de ma-
nera consoladora i humana. Des de la filosofia, i 
també des de l’espiritualitat, l’autor ens proposa 
com fer del dol una oportunitat per connectar 
amb els nostres sentiments més profunds i recor-
dar amb serenitat els nostres éssers estimats.  

El Fil d’Ariadna, 119
192 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 28 octubre
978-84-18197-24-6  

Melodies de l’ànima
Música per les quatre estacions
Aina Vega Rofes

Emocions musicals, música emocionant.
Estructurada en quatre parts, corresponents a les quatre estacions de l’any, l’obra es presenta 
com un viatge musical a través d’allò que exalta l’ànima humana. Cada estació inclou tretze sen-
timents o emocions (por, pietat, amor, il·lusió...), 
i Aina Vega analitza com se les han considerat 
al llarg de la història: en obres literàries, en pe-
ces artístiques i, sobretot, en la filosofia. Cada 
emoció va acompanyada d’una peça de música 
clàssica, que la il·lustra o la suggereix.

Inspira, 80
304 pàg. (aprox.)
15,3 x 23,3 cm
Tapa dura
20,00 e / 19,23 e (aprox.)
Distribució: 28 octubre
978-84-18197-22-2  

El Fil d’Ariadna, 118
208 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e (aprox.)
Distribució: 14 octubre
978-84-18197-25-3  

La mare de totes 
les preguntes 
16,00 e
978-84-17214-21-0
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Antoni M. Badia i Margarit, un home al servei de la llengua 
A cura de Josep Massot i Muntaner

Amb motiu de l’any Badia i Margarit, 
reeditem els dos primers capítols 
d’una de les obres més representati-
ves d’aquest lingüista, Ciència i pas-
sió dins la cultura catalana.

Història de Montserrat 
Anselm M. Albareda i Josep Massot i Muntaner

Darrera edició revisada i actualitzada de la història 
de 1931. Amb fotografies en color i un extens índex 
onomàstic.

Obra i ideari periodístic de Joan Maragall  
Jaume Comellas Colldeforns

Una visió completa i exhaustiva de la condició de pe-
riodista de Joan Maragall. Faceta completament desco-
neguda, malgrat que va ser la principal activitat profes-
sional de la seva vida.

Republicans catalans del segle XIX. Espanya i nació a Catalunya 
Pere Gabriel (ed.)

Anàlisi de set personatges de filiació i referència repu-
blicana, que tingueren respostes ben distintes davant 
el repte, reconegut per tots, de modernitzar la realitat 
espanyola i també, molt particularment, la catalana. 

«No m’à romasa sinó la honestat».
Rere la petja d’una innovació lingüística en el pas del català antic al modern 
Mar Massanell Messalles

Aquest volum aplega tres estudis sobre la selecció dels 
auxiliars de perfet ésser i haver en la llengua catalana 
medieval.

Pierres de Provença (1650): estudi i edició crítica 
Vicent Pastor i Briones

Edició i estudi d’una narració breu catalana que es va arri-
bar a traduir a disset llengües, però que, com altres relats 
breus de l’època, ha estat molt poc estudiada fins ara.

Vària, 380
152 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 7 octubre
978-84-9191-142-5  

Vària, 376
400 pàg.
16 x 23,5 cm
Rústica
32,00 e / 30,77 e
Distribució: 7 octubre
978-84-9191-108-1  

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 241
304 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
30,00 e / 28,85 e
Distribució: 14 octubre
978-84-9191-141-8  

Biblioteca
Serra d’Or, 479
336 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
23,00 e / 22,11 e
Distribució: 7 octubre
978-84-9883-783-4  

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 240
448 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
30,00 e / 28,85 e
Distribució: 7 octubre
978-84-9191-117-3  

Biblioteca
Sanchis Guarner, 91
328 pàg.
13,5 x 19,5 cm. Rústica
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 7 octubre
978-84-9191-140-1  

El 2020 es

commemoren

els 100 anys

del naixement 

del filòleg i li
ngüista 

Antoni Maria

Badia i Margarit
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El autismo explicado a los no autistas
Brigitte Harrisson i Lise St-Charles. Amb la col·laboració de Kim Thúy
Traducció: Mar Vidal

Cuando se llega al diagnóstico de «trastorno 
del espectro autista», la familia y el entorno más 
directo del niño afectado no tardan en hacerse 
muchas preguntas: ¿se siente solo?, ¿por qué le 
cuesta tanto dormir?, ¿cómo percibe el mundo?, 
¿cómo hay que afrontar los inevitables imprevis-
tos que tanto le estresan?, ¿quiere a su familia, 
aunque no lo demuestre como lo hacen los no 
autistas?

Tècnica folrada o neta i models periodístics
IX Simposi Casteller de Catalunya 

En el 9è Simposi Casteller, es plantegen dos temes d’anàlisi 
cabdals amb relació al món casteller com són, d’una ban-
da, els diferents models periodístics que s’hi poden trobar 
i, de l’altra, la dificultat tècnica dels castells amb folres i 
manilles envers les construccions netes sense folre.

Miscel·lània Antoni Ferrando, 1 

Miscel·lània d’homenatge a aquest catedràtic de la Uni-
versitat de València, que ha estat president de l’Associació 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

Xaconín: diari de guerra d’un soldat reialista d’Albinyana
(1822-1823) 
Transcripció de Jordi Curbet

Diari de Josep Nin, un joveníssim soldat d’Albinyana (Baix 
Penedès), durant la guerra reialista (1822-1823). El diari es 
va amagar i aparegué al cap de cent cinquanta anys, en la 
reforma de la teulada d’una casa del carrer de Bonastre.

L’Aixecador, 32
120 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,30 e / 11,83 e (aprox.)
Distribució: 21 octubre
978-84-9034-975-5  

Estudis de Llengua
i Literatura
Catalanes, 74
284 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
16,50 e / 15,87 e
Distribució: 14 octubre
978-84-9191-138-8  

Scripta, 10
112 pàg.
13,5 x 22,5 cm
Rústica
14,50 e / 13,94 e
Distribució: 7 octubre
978-84-9191-139-5  

Oxigen, 13
176 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm. Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 22 octubre
CAS:
978-84-121000-4-4  

Enciclopèdia castellera. Miscel·lània
DD.AA.

Aquest sisè i últim volum de l’enciclopèdia és miscel·lani i tracta de la rela-
ció que tenen els castells amb diverses disciplines: l’art (monuments caste-
llers i obres pictòriques), fotografia (del 1839 al 2019), cinema (del s. XIX a 
l’actualitat), música (amb un estudi sobre el Toc de castells, la peça més em-
blemàtica), literatura, llengua i 

política. El volum també inclou 
una peça sobre el museu casteller i 

“La biblioteca castellera”, en què la biblio-
grafia sobre castells es presenta classifica-
da temàticament.

Enciclopèdia
Castellera, 6
320 pàg. (aprox.)
24 x 29 cm. Tapa dura
38,50 e / 37,02 e
Distribució: 21 octubre
978-84-9034-977-9  

CAT:
978-84-17998-38-7  

Los trastornos

del espectro

autista (TEA)

en 55 preguntas

y respuestas

La gran

obra

del món

casteller



Circulando hacia una nueva economía
Jose Luis Gallego 

Ante el reto global de la crisis climática, la sostenibilidad 
medioambiental debe ser entendida como una oportu-
nidad para el desarrollo empresarial en lugar de como 
un obstáculo. La economía circular nos propone un nuevo 
modelo de desarrollo, sostenible y responsable, basado en el 
respeto a esos límites. Para proclamar esta nueva forma de entender y ejercer 
la actividad empresarial, en este libro se recogen un buen número de ejemplos.
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Inversión adaptativa
Daniel Suárez 

La Inversión Adaptativa ofrece al lector una forma de 
razonar sistemática sobre un tema que no está sujeto 
a respuestas fáciles: las decisiones de inversión. Frente 
al pánico, la codicia, las predicciones o el seguimiento del 
rebaño, la Inversión Adaptativa proponeun análisis perspicaz para adaptar 
la cartera al entorno. Con tono didáctico combina la revisión de teorías, la 
aplicación práctica y una propuesta metodológica.

Estabilizar una economía inestable
Hyman Minsky 

En 1986, Hyman Minsky (1919-1996) escribió esta innovadora 
-y profética- obra sobre economía e inversión. Estabilizar una 
economía inestable es un clásico de la teoría económica.
En síntesis, Minsky describe que en tiempos de prosperidad 

se desarrolla una euforia especulativa y aumenta el volumen de 
crédito. Cuando los beneficios obtenidos no pueden pagar este crédito, 
se produce una crisis, cuyo resultado es la contracción del préstamo.

Retail Coaching Digital
Benoit Mahé

El retail coaching se ha impuesto como la disciplina 
para transformar las empresas del retail y la hostelería 
gracias a las personas.
Hoy esta transformación requiere, además, ofrecer la mejor 
opción digital del comercio. Muchos clientes solo se desplazan a los esta-
blecimientos físicos si encuentran un valor añadido diferencial, como por 
ejemplo el humano. De ahí la revalorización de la profesión de vendedor.

Total Value Management
DD.AA. 

Se describen las propuestas operativas para aquellas or-
ganizaciones que deseen implantar el Modelo de Valor 

Total, un marco conceptual y un conjunto de herramien-
tas de intervención para todos aquellos que creen 
que es posible construir organizaciones sosteni-
bles en las que encontrar sentido personal y profe-
sional y a las que se quiera contribuir y pertenecer.

120 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica
14,85 e / 14,28 e
Distribució:
octubre
9788417942908

544 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
38,95 e / 37,35 e
Distribució:
octubre
9788417942601

240 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució:
octubre
9788417942984

184 pàg.
24 x 18,7 cm
Rústica
19,85 e / 19,08 e
Distribució: 
octubre
9788417942816

216 pàg.
15,3 x 23 cm
Tapa dura
22,95 e / 22,07 e
Distribució: 
octubre
9788417942748
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La importancia de la escucha y el silencio 
Alberto Álvarez Calero

A pesar de encontrarnos en la era de las comunica-
ciones, estamos cada vez más desconectados los 
unos de los otros. Hablamos mucho menos y nos 
conformamos con mensajes de texto que nunca 

podrán transmitir los matices de las palabras.

En menos de 100 palabras
Juanma Quelle 

En menos de 100 palabras es una propuesta diferente y disruptiva. Un texto 
que no ha sido concebido para ser leído necesariamente en el orden habitual. 
Aquí cada lector puede decidir el principio y determinar el final. Dirigido a 
todas aquellas personas que creen en el poder de la inspiración, a las personas 
que piensan que leer sobre desarrollo personal es más 
agradable si encuentran belleza entre sus líneas y a las 
personas a las que no les gustan los libros pero que 
la ligereza de texto les deja sin excusa para descubrir 
que, con palabras impresas (menos de cien) también 
se puede tocar un corazón o inspirar una vida.

Las claves del comportamiento humano 
Juan Manuel Opi 

Este libro presenta los descubrimientos más 
recientes y científicamente contrastados so-
bre el funcionamiento del cerebro y cómo se 
forma la personalidad. Las claves para cono-
cerse a sí mismo y a los demás.

Adolescentes veganos
Jaume Roselló. Con la colaboración de la Dra. Carme García Gomila  

¿Qué podemos hacer en casa si nuestro hijo adolescente quiere dejar de comer carne, pescado 
y otros alimentos básicos?
Este libro da respuesta a las preguntas que suelen surgir sobre la nueva dieta y estilo de vida, 
si estas serán saludables, si tendrá suficiente aporte proteico, etc. Así, resuelve la mayoría de 

dudas habituales, consejos prácticos e in-
formación nutricional básica y sobre los 
nuevos alimentos veganos. Con más de 
80 recetas caseras sanas, asequibles y 
fáciles de preparar, junto a un modelo de 

menús para toda la semana.

184 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
16,95 e / 16,30 e
Distribució:
octubre
9788418114281  

352 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,95 e / 19,18 e
Distribució:
octubre
9788418114090  

176 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,85 e / 14,28 e
Distribució:
octubre
9788418114434  

192 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 e / 18,22 e
Distribució:
octubre
9788418114496 

Redondea. Reinventando la movilidad de una forma sostenible 
Pep Gómez 

Si no se descubre otra fuente de energía menos contaminante y más eficiente, el futuro será eléctrico y toda má-
quina del planeta deberá abandonar el consumo de energías 

fósiles derivadas del petróleo y del carbón para adoptar la 
energía eléctrica. El autor hace un repaso sobre cuál está sien-
do la evolución en el mundo de la movilidad en este sentido.

978-84-17942-76-2  
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Lector, torna als llibres 
Maryanne Wolf. Traducció: Ada Arbós

¿Fins a quin punt la lectura sobre pantalles i la distracció de les xarxes modifiquen les 
capacitats dels nostres cervells? 
Potser ja ho heu començat a notar: fins i tot els lectors de 
tota la vida estem canviant els hàbits de lectura i, sota els 
efectes de la comunicació digital, cada vegada ens costa més 
concentrar-nos i llegir sense interrupcions.  
I si això és el que ens passa als adults, que tenim l’hàbit de 
llegir més arrelat, com ho afrontaran els nens i els joves que 
ara mateix s’inicien en la pràctica de la lectura? Quan siguin 
grans, podran llegir profundament? O bé la combinació de 
distraccions i la facilitat d’accés a les xarxes alterarà ja per 
sempre la seva capacitat de processar el que llegeixen?

Amb guanyar no n’hi ha prou
La meva vida, el bàsquet
Sarunas Jasikevicius

L’autobiografia d’un gran campió, estimat pels aficionats de tot el món, sem-
pre capaç de deixar un record inoblidable al cor dels seus aficionats. 
Aquest llibre és una confessió, una història, però també un homenatge al 
món del bàsquet europeu del qual Saras ha estat una estrella indiscutible. 
Sarunas Jasikevicius es va convertir en professional l’any 1998 i va guanyar 23 títols 
amb els seus clubs (Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Fenerbahce) més 3 
medalles (un or europeu, un bronze europeu i un 
bronze olímpic) amb la selecció nacional lituana. 
Va construir el seu èxit amb la seva sorprenent vo-
luntat per guanyar, però no ho va fer per físic, ho 
va fer amb la seva ment, el seu cor i el seu talent.
El llibre de Sarunas Jasikevicius (escrit amb el 
periodista italià Pietro Scibetta) retrata els pas-
sos d’una vida i una carrera extraordinàries. 
Ara arriba a Barcelona com a entrenador amb 
una afició que l’espera amb els braços oberts.
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Base Esport, 8
200 pàg.
21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
17,99 e / 17,30 e  (aprox.)
Distribució: 28 octubre
978-84-17759-91-9  

Carta blanca, 46
256 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 28 octubre
978-84-17998-49-3  

L’esclavitud a Catalunya en els darrers 
temps de l’edat mitjana
Joaquim Miret i Sans

Un text imprescindible per conèixer la nostra història.
Durant l’edat mitjana, les llargues lluites entre els pobles que 
habitaven la península Ibèrica i els invasors islàmics van fer 
disminuir la població activa per al treball, de manera que es 
va incrementar el costum de retenir com a esclaus els pre-
soners de guerra. L’historiador Joaquim Miret i Sans, mem-
bre fundador de l’Institut d’Estudis Catalans,  explica que a 
l’Europa feudal només hi havia esclaus als regnes hispànics 
i als països mediterranis, pel contacte amb ètnies del nord 
d’Àfrica.

Base Històrica, 165
128 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Tapa dura
16,00 e / 15,38 e  (aprox.)
Distribució: 28 octubre
978-84-17759-90-2  



El jardí de mitjanit
Philippa Pearce. Traducció: Maria Rossich 

Per culpa del xarampió del seu germà, en Tom es veu 
obligat a passar l’estiu a casa d’uns oncles que viuen 
en un apartament d’un barri molt lleig de la perifèria 
de la ciutat. Un avorriment absolut! 
Una nit, desvetllat del tot, sent com el rellotge del re-

bedor toca les onze, les dotze i... LES 
TRETZE! Sorprès i encuriosit, es lle-

va a mirar el rellotge i descobreix 
que ara, al voltant de la casa, tot 
és diferent de com era durant el 
dia i que hi ha un fantàstic jardí a 
la part del darrere. Llavors, entre 

els arbres, veu unes siluetes...

El famosíssim catàleg
de Walker & Dawn
Davide Morosinotto
Traducció: Carles Biosca

Som al Mississipí, pels volts del 1900. Quatre amics 
que han sortit a pescar troben una llauna rovellada i 
enfonsada al fang que conté una petita fortuna: tres 
monedes de dòlar! Després de rumiar-s’hi molt, deci-
deixen gastar-se’ls en algun dels meravellosos produc-
tes que es venen per correu a través del famosíssim 

catàleg de Walker & Dawn, però quan els arriba 
el paquet, no conté el que esperaven, sinó 

un rellotge de ferroviari espatllat. I és així 
com decideixen emprendre un viatge fins 
a les oficines de la companyia, a Chicago.
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Dins els boscos de Sibèria
Sylvain Tesson. Il·lustracions: Virgile Dureuil
Traducció: Núria Sales i Rovira 

Entre el final de l’hivern i el començament 
de l’estiu, l’escriptor Sylvain Tesson 
s’instal·là sis mesos en una cabana aï-
llada a la riba del mar Baikal, en un racó 
oblidat del món. Va començar, alesho-
res, uns de les aventures més apassio-
nants que una persona pot emprendre:
un viatge interior, dins dels boscos de Sibèria.

Il·lustrada. Novel·la gràfica 
116 pàg. (aprox.)
19 x 26,8 cm
Tapa dura
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 7 octubre
978-84-15315-88-9  

El jardí secret, 10
272 pàg.
14,5 x 21,5 cm
Tapa dura
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 14 octubre
978-84-17998-40-0  

El jardí secret, 28
352 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Tapa dura
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 28 octubre
978-84-17998-60-8  

Premi Andersen 2017
a Itàlia

•
XXVI Premi dels Llibreters 

Italians al Millor Llibre
per a Joves

•
XXI Premi Frignano

de narrativa per a joves

Una història

de viatges, 

misteris,

perills i

grans amics

«Si els se
us

fills només estan

disposats a l
legir

un llibre,

que sigui aquest!»

Quentin Blake i

Julia Eccleshare

Nova
edició

en tapa

dura

Novel·la

gràfica



L’estrella del Pol Nord
Conxi Baraut

Una petita esquimal que viu al Pol Nord coneix una es-
trella caiguda del cel que va perdent a poc a poc tota 
la seva resplendor. La Yala farà tots els possibles per-
què la seva nova amiga pugui recuperar la seva llum.
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Càssum l’os pedrer!
Eva Busquets. Il·lustracions : Lluís Albert Arrufat

 
En aquesta ocasió, arriba l’Os de Valls, acompanyat 
sempre pels trabucaires.

Els Contes de 
la Festa Major, 6
32 pàg.
24 x 17 cm. Rústica
7,50 e / 7,21 e
Distribució: 14 octubre
978-84-9034-969-4  

Estima el teu cos
Amb el teu cos pots fer coses increïbles
Jessica Sanders. Il·lustracions: Carol Rossetti
Traducció: Bel Olid

Estima el teu cos encoratja a les nenes de més de 8 anys 
a estimar el propi cos per totes les coses increïbles que 
pot fer (esport, llegir, menjar, relacionar-se, etc.) i les 
ajuda a veure que són molt més que el seu cos. 
La llibertat és estimar el teu cos amb totes les seves 
“imperfeccions” i ser una perfecte imperfecta!

Fora de col·lecció
24 pàg. (aprox.)
24 x 22 cm
Rústica
6,90 e / 6,63 e
Distribució: 21 octubre
978-84-16342-42-6  

En Cat aprèn l’abecedari. Llibre sonor
Emma Martínez

Aprèn l’abecedari amb en Cat, el teu nou amic que t’ensenyarà més de 200 paraules en 
català i anglès!

En activar el codi QR del llibre en Cat 
et llegirà les paraules en anglès!
Alta qualitat en el disseny, mate-
rials i edició dels continguts.

30 pàg.
19,5 x 19,5 cm
Cartró blanc
14,96 e / 14,38 e (aprox.)
Distribució: 7 octubre
978-84-18288-04-3  

Institut Pere Mata. Una porta a la ciència
Monika Escuer Ros

Un conte de ficció que descobreix l’Institut Pere Mata als 
més petits, des del punt de vista constructiu, artístic (mo-
dernisme) i també psiquiàtric. 

Contes Màgics de Reus, 1
24 pàg.
17 x 24 cm
Rústica
9,90 e / 9,52 e
Distribució: 7 octubre
978-84-16342-41-9  

48 pàg.
20,5x 27,2 cm
Cartoné
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 14 octubre
978-84-121080-9-5  

El meu cos

és fort
•

El meu cos pot fer

coses increïbles

•

El meu cos

és meu

Fenomen

internacional

A partir de

2 anys
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UNITAT: La biblioteca dels ratolins. 144 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica. 11,95 e / 11,49 e. Distribució: 28 octubre

Isaac Newton i la gravetat
Alex Woolf. Il·lustracions: Annaliese Stoney

Acompanyem l’excèntric i famós Isaac Newton en les seves increïbles 
aventures científiques!
Isaac Newton va utilitzar els seus coneixements matemàtics i científics per 
fer descobriments sobre la llei de la gravetat, la naturale-
sa de la llum i la velocitat del so. Vols saber-ne més?

Marie Curie i la radioactivitat
Alex Woolf. Il·lustracions: Annaliese Stoney

Acompanyem la famosa científica Marie Curie en
les seves increïbles aventures!
Marie Curie va descobrir la radioactivitat i va utilitzar els seus estudis per 
salvar vides durant la Primera Guerra Mundial i per aprendre els secrets 
del món natural. Vols saber-hi més?

CAS: 978-84-9142-409-3 

CAT: 978-84-17599-65-2

CAS: 978-84-9142-399-7 

CAT: 978-84-17599-64-5

Marsupilami 30. Palòmbia secreta
Franquin, Batem, Colman i Cerise

Al cor de la selva de Palòmbia, la tribu dels Xahu-
tes es troba en estat de turbulència: el clan Kou-
yonés reclama la possessió de les seves terres 
ancestrals i exigeix un combat per recuperar 
aquest territori sagrat. La tradició diu que el 
guanyador d’aquest combat entre els dos mi-
llors homes de cada tribu es quedarà les terres.

Marsupilami, 30
48 pàg.
21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 28 octubre
978-84-17759-80-3  

Els Barrufets
i el vol de les 
cigonyes
Alain Jost
Thierry Culliford

Durant molt de temps, les 
cigonyes han transportat 
els Barrufets durant els seus 
desplaçaments llunyans. 
Una vegada més, tres d’elles 
es dediquen a portar una 
delegació de Barrufets a 
veure el mag Sapastrus amb 
motiu del seu aniversari.

El corb
Pierre Culliford “Peyo”

Quan en Gargamel aconse-
gueix donar veu a un corb 
amb l’esperança que reveli 
la ubicació exacta del poble 
dels Barrufets, podem pen-
sar el pitjor. Però, quan el 
corb s’equivoca i troba per 
casualitat el Poble de les 
Noies, els esdeveniments 
prenen un gir inesperat i no 
menys preocupant.Les aventures

dels Barrufets, 38 
48 pàg. 22 x 29 cm. Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 7 octubre
978-84-17759-87-2  

Els Barrufets i
el Poble de les Noies, 3 
48 pàg. 21,5 x 29 cm. Tapa dura
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 28 octubre
978-84-17759-88-9  L’estranya

relació entre

els Barrufets i

les cigon
yes

Una nova

aventura de

les Noies i els

Barrufets!

Prepareu-vos

per conèixer

el secret més

ben guardat

de Palòmbia

El textos es

complementa amb

tires còm
iques i

requadres amb

dades curioses!
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El pitjor equip del món
Blanca Bravo. Il·lustracions: Cristina Picazo

El pitjor equip del món és la historia de dos nens: el Millor, que juga molt 
bé a futbol, i en Pauvebaixabé, que no en té ni idea. Aparentment estan 
condemnats a no avenir-se: l’as del Millor no entén l’alegria permanent 
del poca-traça d’en Pauvebaixabé, i el maldestre amb la pilota no entén 
per què el virtuós no és feliç. Potser s’havien de conèixer per descobrir 
els grans misteris de la vida que s’amaguen a dins dels ulls, i a dins dels 
cors, dels companys que ens anem trobant pel camí.

Paraules, flors i pólvora
Cinta Arasa

Barcelona, anys vint del segle passat. La Mercè és una adolescent 
inquieta i observadora, amb un món interior molt ric. Dedica tot el dia a 
ajudar la mare en les tasques domèstiques, i gairebé només surt per anar a 
comprar. Encara té molt viu i molt coent el record de l’avi, que ja fa dos anys 
que va morir. Ell li va transmetre l’amor a la llengua catalana, i potser pel 
seu llegat, aquesta noieta del Putxet està a punt d’emprendre una aventura 
de lluita per un dret fonamental: el d’escriure i viure plenament en català.

Botons de nacre
Agustín Comotto

En un món en què l’escalfament global i el canvi climàtic ja són una realitat 
irreversible, encara hi ha un espai per als somnis i per a l’esperança. En Marc 
viu amb en Valentí, el seu besavi, en una ciutat de la República d’Oc. Quan 
el besavi li ensenya els botons de nacre del seu pijama, el noi es queda 
fascinat per la bellesa d’aquest material. I quan li desapareixen els últims 
botons del pijama, en Valentí decideix emprendre un viatge cap al sud, 
a Cap Còdol, on encara queden cargols gegants amb la closca de nacre.

Les aventures extrabombàstiques de la
Frederica Bladuliqui (i els perversos ximplumstimflins)
Pol Galofre i Bel Olid. Il·lustracions: Màriam Ben-Arab

Un dia que el cel amenaçava tempesta, la Lola, la Tània i la Zuzú es van 
trobar al terrat de casa un regal que els va canviar les vides: la Frederica 
Bladuliqui. Aquesta personeta de color vainilla dolça amb els cabells d’un 
verd brillant es feia estimar, i així que va començar a parlar, els va dir a les 
tres mames Mamaló, Mamatà i Mamazú. Pujar una personeta inquieta i 
voladora no és fàcil, però és que a més la criatura no havia arribat sola.

Catastróficamente bruja 
Raquel Míguez

Camila es como una bruja… ¡Hasta tiene una gata negra, llamada Tilda! 
Pero no es una bruja, sino una hechicera. Un día, un hada aparece en la 
comarca de las brujas. ¿Qué está sucediendo? Hechiceras, brujas, hadas… 
El misterio se resolverá gracias a la varita mágica del hada y su enigmática 
relación con el árbol negro. ¡Una novela catastróficamente divertida!

La formiga, 110
128 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 21 octubre
978-84-17599-51-5

L’Isard, 23
256 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 21 octubre
978-84-17599-73-7

La formiga, 109
192 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 21 octubre
978-84-17599-74-4

La formiga, 108
112 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 21 octubre
978-84-17599-83-6

Calcetín, 170
104 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 28 octubre
978-84-9142-382-9

Novel·la

inspirada en

els anys de

joventut de

Mercè

Rodoreda



No dormirem en tota la nit
Suzanne Lang. Il·lustracions: Max Lang

En Jim està content. Anirà dormir a casa dels seus 
pares amb el seu amic Norman, el goril·la, i tots els 
seus germans. En Jim no pot estar més nerviós per 
totes les activitats que la seva família ha preparat: 
aniran a pescar tèrmits, explicaran històries de por, 
faran una festa a mitjanit i no dormiran 
en tot la nit… però què passa quan arri-
ba el seu germanet petit?

L’abecedari fantàstic de Potam 
l’elefant 
Montse Gisbert

Amb Potam, l´elefant, farem un passeig fantàstic per 
les lletres de l´abecedari. La imaginació de les frases 
i de les il·lustracions de Montse Gisbert despertaran 
en els infants el desig d´aprendre a llegir. I de crear 
el seu propi abecedari fantàstic.
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Monstre Verd
Canizales

Una aventura original i divertida que ens explica la impor-
tància de protegir el medi ambient.
El Monstre Verd està ple del fem que la gent llença al parc, i 
cada dia es fa més gran.
Per això, està terriblement trist. Serà possible ajudar-lo?
Tres nens ho faran i, de sobte, tot canviarà.

Simbolet
36 pàg. 25,4 x 25,4 cm 
Tapa dura
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 14 octubre
978-84-15315-89-6

La biblioteca dels ratolins
32 pàg.
21,5 x 29 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 7 octubre
CAT: 978-84-17599-89-8

CAS: 978-84-9142-434-5

La cabra Serafina 
Blai Senabre

Això era i no era una mare que tenia tres filles. Un dia 
els va dir que no baixaren al soterrani, però la seva cu-
riositat va ser més forta. I… nyam!, van descobrir que 
hi havia una cabra que, sense preguntar a penes, se les 
menjava sense mastegar. Una versió actual d’un conte 
tradicional divertit i enginyós.

No m’agrada ballar
17,00 e

978-84-15315-69-8

Àlbums il·lustrats
24 pàg.
24 x 25 cm
Tapa dura
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 7 octubre
CAT: 978-84-17599-90-4

CAS: 978-84-9142-432-1

Àlbums il·lustrats
59 pàg.
21 x 20,5 cm
Tapa dura
15,96 e / 15,36 e
Distribució: 21 octubre
CAT: 978-84-17599-91-1

CAS: 978-84-9142-405-5

Premi Internacional Enric Solbes
d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna

Finalista Premi Internacional Enric Solbes
d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna
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Temps de castanyes 

5,90 e
978-84-9034-168-1

Els panellets

5,90 e
978-84-9034-348-7

Ha arribat la tardor! 

9,95 e
978-84-17599-69-0

Farem, farem...
panellets

7,00 e
978-84-9883-046-0

La castanyera
del bosc amagat 

5,95 E
978-84-9766-451-6

La tardor.
El meu primer llibre
de jocs i activitas
8,95 e
978-84-9766-487-5

Els Barrufets
celebren Halloween

12,00 e
978-84-1616-676-3

Manualitats
per Halloween 1 

4,95 E
978-84-17183-78-3

Manualitats
per Halloween 2

4,95 e
978-84-17183-79-0

Plouen castanyes!
6,50 e
CAT: 978-84-15095-97-2

CAS: 978-84-9845-564-9
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La mona de l’assassí 

23,00 e
978-84-8330-955-1

Pseudohistòria
contra Catalunya 

25,00 e
978-84-9766-689-3

La vida secreta
dels arbres

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

Duna. Diari d’un estiu
15,50 E
CAT: 978-84-941590-7-7

CAS: 978-84-941596-6-4

Tots els colors
de l’amor

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

Combray 

17,80 e
9788483305508

Com discutir
amb un gat

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

La noia de les
ovelles pigallades

13,90 E
978-84-9034-923-6

El teu gust
 
19,95 E
978-84-9026-988-6

Mitologia
per a profans

23,00 e
978-84-9191-086-2



Calendari «Serra d’Or» 2021.
Montserrat al cor 

Il·lustrat amb fotografies espectaculars del massís de Montse-
rrat acompanyades de versos de Jacint Verdaguer.

Calendari Serra d’Or
12 pàg.
34 x 49 cm
Espiral

Calendari Minimoni
Rocio Bonilla

Un encisador calendari de paret per organitzar-nos fàcil-
ment durant tot l’any. D’altra banda, gràcies a les notes 
que hi apareixen, no ens perdrem cap festa ni diada. 
A més a més, el calendari inclou adhesius per marcar ani-
versaris i altres dates importants!

Àlbums il·lustrats 
24 pàg.
32 x 22,5 cm

15,00 e / 12,40 e
Distribució:
21 octubre
1172872440006

11,95 e / 11,49 e
Distribució:
7 octubre
978-84-17599-87-4

CALENDARIS 2021

www.xarxadellibres.cat

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

Un pràctic

calendari per

organitzar-te

durant tot

l’any


