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POESIA

Reduccions 115. Monogràfic dedicat a la poesia croata contemporània
Aquest número conté una antologia de setze poetes croates
contemporanis, acompanyada d’un estudi introductori, a càrrec del poeta, editor i traductor Pau Sif. En la poesia croata,
la qüestió de la supervivència nacional s’entrelliga amb la incertesa de la pròpia existència universal.

Revista Reduccions, 115
260 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica
28,00 e / 26,92 e
Distribució: novembre
1166160210006

El tacte suavíssim de l’absència
M. Antònia Grau i Abadal
Maria Antònia Grau situa El tacte suavíssim de l’absència en el
transitar pel temps d’espera silenciós i solitari de la vida. De la
rialla a la nafra, i de l’esclat del plaer a la caiguda per l’estimball.

Rondalles i altres veritats
Laia Fontana
L’obra de Laia Fontana destaca pel seu afany de recuperar
la tradició cultural i literària popular més nostra i per l’encert
amb el to amb què diu les coses.

Adonisíada i després
Ismael Carretero
Adonisíada i després és el primer llibre d’Ismael Carretero, tot
i que la seua vinculació amb la poesia, la música i les arts escèniques ha estat l’eix professional i creatiu de la seua trajectòria.

Quaderns de
la Font del Cargol, 15
84 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 18 novembre
978-84-1356- 004-5

Premi València Nova de Poesia
Bromera Poesia, 144
72 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 25 novembre
978-84-1358-126-2

Premi València de Poesia
Bromera Poesia, 145
64 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 25 novembre
978-84-1358-127-9

Les pells poroses
Dolors Martí i Julià. Pròleg: Toni Cabré
El títol del llibre és un dels versos del poema “Tanzània” i vol
sintetitzar el fons i la forma de l’escriptura de l’autora. La porositat de la pell ens permet connectar amb els altres.

Voliac, 66
144 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 4 novembre
978-84-121852-9-4

Amfíbia
Montserrat Butxaca (Puig-reig, Berguedà, 1962)

Obra guanyadora del Premi Betúlia de Poesia
Memorial Carme Guasch de Badalona

Poesia, 244
56 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e
Distribució: 4 novembre
978-84-17998-69-1

El coàgul
Andrea Ambatlle Peña (Baix Montseny, 1995)

Obra guanyadora del Premi de Poesia Martí Dot
de Sant Feliu de Llobregat 2019

Poesia, 245
64 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e
Distribució: 4 novembre
978-84-17998-70-7
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Retorn a Brideshead
Evelyn Waugh. Traducció: Xavier Pàmies
La mítica novel·la de l’escriptor anglès Evelyn Waugh —probablement la seva
obra mestra— que va inspirar la cèlebre sèrie de televisió dels anys vuitanta.
Quan vint anys després Charles Ryder torna a Brideshead —la imponent
mansió de lord Marchmain, esdevinguda ara un quarter militar—, no pot
evitar rememorar aquella meravellosa època de joventut en què va veure
l’enorme castell per primera vegada i quedà fascinat dels seus jardins i salons
majestuosos, i, sobretot, pels seus singularíssims habitants. De fet, mai no
ha pogut treure’s del cap la seva amistat amb
El cercle de Viena, 85
l’inclassificable Sebastian, ni tampoc el seu
464 pàg. (aprox.)
amor obsessiu per lady Julia, la ger14,5 x 21,5 cm
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Distribució: 25 novembre
d’enorm nal
cio
cràtica amb la inequívoca petjada de
978-84-17998-64-6
interna
la devastació.
Publicada el 1945, tot just acabada la guerra, Retorn a Brideshead és, sens dubte, una de
les novel·les més importants del seu temps.

El darrer cop d’arquet
Relats de Sherlock Holmes, IV
Sir Arthur Conan Doyle
Traducció: Xavier Zambrano
Epíleg: Josep Lluís Martín Berbois
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El quart volum de relats del cànon holmesià reuneix algunes de les històries més cèlebres, com El pavelló Wisteria o El peu del diable.
Aquest volum aplega set relats que es van publicar conjuntament el 1917; és
a dir, 14 anys després de l’aparició del volum
anterior, El retorn de Sherlock Holmes. EntreEl cercle de Viena
272 pàg. (aprox.)
mig, Conan Doyle s’havia embarcat en altres
14,5 x 21,5 cm
aventures literàries de signe molt diferent i,
Rústica amb solapes i
a més, a Europa havia esclatat la Gran Gueguardes
19,50 e / 18,75 e (aprox.)
rra, en què van morir milers de joves, un dels
Distribució: 11 novembre
quals va ser, precisament, el fill de l’escriptor.
978-84-17998-65-3
Enmig d’aquestes turbulències emocionals,
lectors i editors no paraven de demanar-li noves aventures del famós Sherlock Holmes.

Papel quemado
10 relatos para 100 años de Ray Bradbury
Silvia Broome, Anna Carreras, Víctor García Tur,
Andrea Jofre, Salvador Macip, Inés Macpherson,
Ramon Mas, Jordi Masó, Pep Prieto, Carme Torras
Traducción: Inés Macpherson
Diez relatos fantásticos de diez autores diferentes en
conmemoración de los 100 años del nacimiento de
Ray Bradbury.
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240 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 18 novembre
978-84-122549-0-7
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Cuintes
David Solé i Torné
Cuintes, acrònim de cuines i contes, conté un conjunt de textos de diferents textures i sabors, que tenen com a nexe el fet que giren entorn de la
cuina i els aliments. Així doncs, es podrà escollir entre un recull de 21 relats,
històries de ficció que busquen reflexionar, fer riure i, fins i tot, fer plorar.
Una barreja de misteri, ficció, història, irreverència, angoixa, sexe i màgia
per passar una bona estona lectora.

El futur no és el que era
Joan Mayans Planells
Un missatge de Facebook pot canviar una vida? I quatre?
La Francina allarga les sessions al gimnàs. El Kai l’espia per internet.
L’Helena se’l mira amb avorriment. El Jep circumval·la la facultat de Geografia i Història sense gosar entrar-hi. Arribats a la maduresa, han acomplert tot allò que ha d’acomplir la gent com cal. Tenen feina, casa, nens i cotxe. El futur no és el que era és la crònica d’una generació desencantada.

La màquina de la vida
Eduard Prats
Cristina Ardèvol és una jove psiquiatra que se’n va a Nova York l’any
1957 a la cerca d’una solució per a la malaltia dels ronyons que pateix. Poc abans de marxar coneix, a Barcelona, la Nicole, mare d’un
infant amb la síndrome de Down. Arran d’aquesta trobada, mantenen
un intercanvi epistolar que perdurarà poc més de tres anys. Al llarg
d’aquest temps, la Cristina i la Nicole es confien per carta les vivències
més personals, d’on sorgeix una profunda estimació.

De tots colors
Narcís Oller
L’any 1888 Narcís Oller i Moragas (Valls, 1846 – Barcelona, 1930), qualificat com el pare de la novel·la catalana moderna, va publicar a l’editorial
barcelonina La Ilustració Catalana el recull de contes De tots colors,
noveletas y quadros. Aquell volum tenia 216 pàgines i aplegava un total
de 17 narracions.
Els contes de Narcís Oller constitueixen una part molt destacada de la
seva obra, tant per la quantitat com per la diversitat de temes i formes.

I els carlins que els mati Déu
Pep Masana
Després de l’èxit de La vida en negre, en Pep Masana ens endinsa dins
els tres últims anys de la primera guerra carlina (1837-1840), on Berga
fou la capital carlina del Principat i, més tard, de tot l’estat espanyol. Les
intrigues polítiques, les diverses destitucions dels comandants d’ambdós
bàndols i la crueltat i la sinistralitat mai vistes de personatges com el
comte d’Espanya es barregen amb les vivències dels dos protagonistes,
situats en bandes enemigues.

FICCIÓ
Narrativa, 100
232 pàg.
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
15,90 e / 15,29 e
Distribució: 4 novembre
978-84-9034-987-8

Notes de Color, 105
296 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,10 e / 18,37 e (aprox.)
Distribució: 4 novembre
978-84-9034-998-4

Narrativa, 101
288 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 18 novembre
978-84-9034-991-5

Biblioteca Narcís Oller, 14
160 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,80 e / 13,27 e (aprox.)
Distribució: 11 novembre
978-84-9034-997-7

Narrativa, 23
288 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e
Distribució: 18 novembre
978-84-16342-43-3
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El Rei de la Cerdanya
Sebastià Bennasar
Martí Cots Saleta, més conegut com Rambo, va portar de corcoll durant gairebé
tres dècades les diverses policies de la Cerdanya, a una i altra banda de la frontera. És ben cert que gairebé la meitat dels anys els va passar entrant i sortint de
presons catalanes, on pagava pels seus petits delictes. Però estant en
llibertat es va guanyar la fama de ser
un fugitiu impossible de capturar:
Capital Books, 20
nqüent
176 pàg. (aprox.)
Un deli
invisible
als
ulls
de
la
policia,
era
a
15 x 23 cm
indòmit a
capaç de viure a la intempèrie, sua ny
Rústica amb solapes
la Cerd
perant les duríssimes nits hivernals
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 4 novembre
als Pirineus, amagat en muntanyes
978-84-121479-3-3
inhòspites, mentre fa robatoris de
poca volada... I, si aconseguien localitzar-lo, era capaç
d’esquivar tots els controls policials i fugir, perquè la
Cerdanya era el seu regne.

Els feliços anys del càstig
Fleur Jaeggy. Traducció: Anna Casassas

es
Les obr
ra
de l’auto ït
a du
s’han tr
mes
a 25 id io

Al Bausler Institut, un internat femení situat al cantó més retrògrad de Suïssa, l’Appenzell, s’hi respira una densa atmosfera
de captiveri i sensualitat inconfessada.
En aquest col·legi, la narradora es veurà atreta irremePremi Bagutta 1989
iablement per la Frédérique, la «nova»: bonica, severa,
perfecta, una figura enigmàtica que sembla saber-ho
112 pàg. (aprox.)
tot de la vida, i que li deixa entreveure una cosa a la
14 x 21 cm. Rústica
15,60 e / 15,00 e
vegada serena i terrible.
Distribució: 4 novembre
Entre el desconcert, l’atracció i el temor, una emoció
978-84-121686-7-9
insòlita trastoca el lector, com si es trobés al centre d’un
jardí ben cuidat i de sobte s’hi originés un terratrèmol.
Fleur Jaeggy construeix mitjançant una prosa directa,
seca, gairebé impressionista, un conjunt d’emocions que,
per absència, es converteixen en un element omnipresent.

L’amor, la guerra i altres ocupacions
Joan-Daniel Bezsonoff Montalat
“Un dia al gener del 1953, un pilot va assenyalar a la base de La Baume una concentració anormal d’ocells. Volaven milers i milers de corbs”. Així comença L’amor, la guerra
i altres ocupacions, la darrera novel·la de Joan-Daniel
Bezsonoff. Dos germans d’origen rus, un cors, alguns
L’illa Roja, 10
catalans del nord i una vietnamita intel·ligent, valenta
200 pàg. (aprox.)
i atractiva es troben els darrers dies de la Conxinxina.
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
Saigon semblava un petit París. Una aparença a punt
17,00 e / 16,35 e
de ser debolida per la guerra i per l’amor que, segons
Distribució:
11 novembre
com, també és capaç de capgirar-ho tot.
978-84-122240-2-3
Joan-Daniel Bezsonoff té una mirada única en el panorama literari català. Només ell ens permet entrar a les
entranyes dels últims dies del vell imperialisme europeu.

6

Novembre 2020

FICCIÓ

Benilluna
Carme Miquel
Abans de morir, l’àvia Rosa va deixar a la seua neta Rosanna unes
memòries en què revela el seu secret més ben guardat: quan va
deixar Benilluna, es va casar amb el seu marit argentí i va emigrar
a Amèrica, ja estava embarassada del seu primer amor, de qui no
diu el nom. Per això, Rosanna retorna a Benilluna, on es retrobarà
amb els seus orígens i des d’on reconstruirà la trajectòria vital de
la seua iaia, marcada pel teló de fons de l’ascensió del peronisme
i de la irrupció, després, de la terrible dictadura de Videla. Però
sobretot, reconeixerà el valor d’una dona valenta, que va haver de
madurar a la força i que va poder fer front als entrebancs.

L’Eclèctica, 313
320 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 4 novembre
978-84-1358-066-1

Somnis de Valparaíso
Jaume Benavente
Pels carrers de Valparaíso camina l’Enrique Giralt, xilè d’origen català.
Puja als ascensors que comuniquen els barris de la ciutat i que uneixen, alhora, els seus records, com ara aquell dia de fa vint-i-cinc anys
en què son pare li va dir que marxava. Pel mateix paisatge, com en
un mosaic, discorre la vida d’altres personatges: Carlota Faber-Lenz,
Isaac Lynch, Edna Valdés, Ramón Ortiz… I, a poc a poc, hi descobrim vincles silenciosos, connexions imprevistes, misteris, amors i
revenges. El mosaic esdevé una teranyina. Tant fa que provinguin
d’Haití o d’Alemanya, que siguin maputxes o britànics: al capdavall,
la veritable protagonista serà la ciutat que atrapa els seus habitants.

Premi València
de Narrativa
L’Eclèctica, 315
208 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 25 novembre
978-84-1358-124-8

La taxidermista d’emocions
Mariló Àlvarez Sanchis

Premi València Nova
de Narrativa

Elisa, una jove biòloga, travessa un pont amb els ulls mirant el terra. Recorre el pont que uneix les vores del riu, com qui ressegueix
els marges de la seua pròpia vida. València i Londres. La carrera i
el treball. Les persones que estima o estimava, les persones que
estimarà. La biologia i la teràpia. La taxidèrmia com un exercici
professional, però també com una cura emocional, com un gest
de preservació i respecte. I el record del iaio, qui li ensenyà l’ofici:
sempre el record del iaio. Com a teló de fons, un conjunt de cançons, una autèntica banda sonora i sentimental d’aquesta novel·la.

Trànsit, 20
200 pàg.
15 x 22,2 cm
Rústica
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 25 novembre
978-84-1358-125-5

El conte de Nadal de l’Auggie Wren
Paul Auster. Traducció: Albert Nolla. Presentació: Sergi Pàmies
Una faula de Nadal intemporal, que s’ha convertit en un clàssic.
Paul Auster s’ha ficat en un problema: no ha estat capaç de dir
que no quan The New York Times li ha encarregat que escrigui un
conte de Nadal. Com ell mateix reconeix: «vaig caure en un pànic
profund. Què sabia jo del Nadal? [...] Per mi la mateixa expressió
“conte de Nadal” tenia connotacions desagradables i evocava
horroroses efusions ensucrades i d’hipòcrita sensibleria». Fins
que un dia surt a passejar per aclarir les idees i s’atura a comprar
tabac a l’estanc de l’Auggie Wren, un personatge peculiar. I és
l’Auggie qui li dona la solució.

El Far, 42
56 pàg.
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
9,90 e / 9,52 e
Distribució: 18 novembre
978-84-18197-28-4
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Orígens
Saša Stanišić. Traducció: Eva Garcia Pinos
Imaginatiu, emotiu i premiat.
Amb catorze anys Stanišić va haver de fugir de Bòsnia per la guerra dels Balcans i construir una nova existència a Heidelberg, Alemanya. Però ha tornat diverses vegades a Visegrad per retrobar
la família i els coneguts que encara hi viuen. A Orígens reconstrueix la singular relació amb la seva àvia Kristina, que lentament
està perdent la memòria dels fets i les coses. Stanišić recupera fragments del seu passat familiar que acaben dibuixant una
geografia —alhora màgica i real—
dels seus orígens.
Obra guanyadora del
Tot i que moltes vivències tenen
Premi al Millor Llibre
un fons dramàtic, la mirada de
Alemany de l’any
Stanišic és sempre enjogassada,
Narratives, 123
penetrant i emotiva, amb una ca320 pàg. (aprox.)
pacitat extraordinària per narrar i
13,8 x 21,3 cm
enllaçar històries, com demostra
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
l’imaginatiu final obert del llibre,
Distribució:
en què el lector ha de triar entre
11 novembre
diversos destins per a la seva àvia.
978-84-18197-27-7

El festí de Babette
Isak Dinesen. Traducció del danès: Maria Rossich
El relat més exquisit de l’extraordinària Isak Dinesen.
En un poblet de pescadors de la costa noruega, una petita comunitat de luterans viu aïllada del món seguint els estrictes preceptes morals del seu pastor. Un dia, poc després de la mort del
pastor, les seves dues filles reben una carta en què un amic de la
família els demana que acullin una jove francesa, Babette, que ho
ha perdut tot i està sola al món. A més, els podrà ajudar a casa
perquè sap cuinar.

La desafortunada
Ivan Turguénev. Traducció del rus: Jaume Creus
Segons Flaubert, una de les obres mestres del genial narrador
rus, fins ara inèdita en català.
En el Moscou més elegant i refinat, un jove queda encisat en conèixer l’enigmàtica Susanna Ivànovna, que és fillastra d’un despòtic
professor de música. Necessita saber-ne més coses, i entendre les
tràgiques circumstàncies per les quals es troba sola i desemparada
entre estranys, com «una coloma blanca enmig d’una bandada de
corbs negres». L’amor més tràgic i les passions més fosques brillen
com mai en l’exquisida prosa de Turguénev.

Petits Plaers, 14
96 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e (aprox.)
Distribució: 4 novembre
978-84-17998-66-0

Petits Plaers, 15
184 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 18 novembre
CAT: 978-84-17998-67-7

La desdichada
CAS: 978-84-122279-0-1
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Carmanyoles
Receptes saludables per a cada dia
Núria Gispert
Portar carmanyola a la feina és una pràctica cada cop més estesa i quotidiana, però sovint no sintonitza amb la idea de seguir
una dieta equilibrada i saludable. La manca de temps fa que es
recorri habitualment a amanides verdes, a restes de la nevera o a
precuinats, sense tenir en consideració l’aspecte nutritiu del plat.
En aquest llibre us plantegem 60 receptes de carmanyola variades i equilibrades, i us oferim els millors consells d’organització
a l’hora d’elaborar els menús, perquè resulti una tasca amena,
atractiva i sense complicacions afegides.

Sensacions, 13
160 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 18 novembre
CAT: 978-84-9034-992-2

CAS: 978-84-16918-83-6

Vins autòctons
Els millors monovarietals catalans fets amb raïms tradicionals
Lluís Romero
Aquest llibre és una aproximació a les nostres varietats de raïm
tradicionals, una obra que vol apropar la cultura catalana del vi
a un públic ampli donant a conèixer les particularitats d’aquells
raïms que fan que els nostres vins siguin únics. Per aconseguir-ho,
inclou una descripció detallada de cada varietat i una selecció dels
millors vins elaborats 100% amb el nostres raïms històrics, aquells
que darrerament anomenem autòctons.

Fora de col·lecció
216 pàg. (aprox.)
14 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 18 novembre
978-84-1356-001-4

Esmorzars i entrepans vegans
Marta Castells
Per arrencar el dia de la manera més saludable.
Habitualment, ens llevem amb presses i esmorzem sense pensar-nos-hi gaire: cereals envasats, galetes i brioxeria, sucs de
pot, estimulants amb cafeïna... el que sigui per arrencar ràpid
i amb energia. Però, al cap de poc, l’efecte del sucre i dels estimulants comença a fer figa i arribem al migdia cansats i espessos. Per altra banda, els que triem menjar vegetarià o vegà
ens trobem que l’esmorzar és l’àpat més complicat, perquè, un
cop hem eliminat els aliments d’origen animal, costa trobar com
omplim l’entrepà sense avorrir-nos de menjar sempre el mateix.

Milfulls, 30
128 pàg. (aprox.)
17 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e (aprox.)
Distribució: 18 novembre
978-84-17998-68-4

Dolces tradicions
Una llaminadura per a cada ocasió
A mb

183
Si preguntem algú per què menja coca per Sant Joan,
atges
im
segurament ens respondrà que per tradició, perquè
toca, però poca gent sabrà donar-hi cap més explicació.
En aquest llibre recollim i expliquem l’origen i la vinculació d’un
dolç determinat a una celebració concreta. Coques, bunyols, pastissos, tortells, mones, panellets, neules, torrons... són els principals protagonistes del calendari pastisser, que ens permet disposar d’un catàleg molt suculent. D’aquesta manera, comprovarem
que certes dates de l’any estan relacionades amb el seu consum
d’aquestes menges meravelloses.

Orígens, 32
216 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 25 novembre
978-84-7246-176-5

NO FICCIÓ
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Prematur
82 dies entre la foscor i l’esperança
Àlex Bosch
Aquesta és la història del difícil naixement i primers mesos
de vida d’un nen, el Roger, explicada pel seu pare. El Roe
r
ib
ll
ger va nèixer a les 26 setmanes d’embaràs amb 640 gr. i
Un
ri sobre
ne c e s s a n i d e
durant 82 dies és converteix en un pacient de l’hospital.
o
el testi m fi ll
La crònica que fa l’autor de la situació, de manera pren
u
tenir
r
cisa i amb emoció continguda, ens permet veure i viure
prematu
com s’accepta una realitat molt allunyada de les expectatives inicials.
Inspira
Però l’autor va encara més enllà de la vivència.
224 pàg. (aprox.)
El retrat de com afecta la situació als propis
13,8 x 21,3 cm
pares, a la germana gran, la família, la feina o
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
els amics, conviu amb les persones que coneiDistribució: 2 novembre
xeran en aquests mesos, personal hospitalari,
978-84-18197-29-1
altres famílies, nadons de futur incert...

Barcelona secreta, 2
Xavi Casinos
Després de l’èxit de Barcelona. Històries, curiositats i
misteris i Barcelona secreta, Xavi Casinos prossegueix
el seu viatge als detalls més íntims de la ciutat, aquells
que no surten a les guies però que amaguen una història i són, per tant, part de la història de la nostra ciutat.
Aquest periodista i escriptor en desvetlla uns quants més en
aquest llibre, escollits entre els que ha anat publicant al llarg
dels darrers anys a la secció «Barcelona secreta» de La Vanguardia. El lector hi trobarà anècdotes, misteris i curiositats de
la història de Barcelona, des dels romans fins als anys noranta.

e
Un viatg és
lls m
als deta uts i
g
descone nts
e
s o r pr e n
tat
de la ciu

256 pàg. (aprox.)
16 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 11 novembre
978-84-17998-71-4

Quan érem lleidatans
Unes memòries no heroiques
Antoni Gelonch. Pròleg: Josep Vallverdú
«En aquest llibre descric una Lleida, la Lleida que vaig conèixer,
des de la distància de no viure-hi de manera permanent des de
l’any 1974. Aquest Quan érem lleidatans pot ser entès per molts
que, per la raó que sigui, un dia vàrem marxar de la ciutat i per
molts que, tot vivint-hi, poden compartir amb mi emocions, records i vivències. El llibre ressegueix el meu fil personal i familiar
per tal d’explicar –i alhora explicar-me– qui sóc, com sóc i perquè
sóc així. Un jo necessàriament inscrit en el nosaltres d’una ciutat
especialment especial. I narrar com tots plegats vam anar sortint de la foscor d’una postguerra» Antoni Gelonch (Lleida, 1956).

Fora de col·lecció
328 pàg.
14 x 26 cm
Rústica amb solapes
22,00 e / 21,15 e
Distribució: 11 novembre
978-84-17998-63-9
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Et devia una carta
Correspondència Miquel Martí i Pol – Joan Oliver (1961-1983)
Roger Canadell (ed.)
La correspondència creuada entre Miquel Martí i Pol i Joan Oliver, des de 1961 fins al 1983, pocs anys abans de la mort d’Oliver,
ens permeten descobrir el respecte, l’admiració i el creixent sentiment d’amistat que van experimentar els dos poetes, un per l’altre.
Les cartes expressen no només la seva íntima i sincera relació sinó
també les seves idees sobre la malaltia, la política, la literatura i la
cultura catalanes, la creació poètica, la precarietat econòmica o els
problemes relacionats amb el món editorial del moment.

224 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
Distribució: 18 novembre
978-84-9766-716-6

Carme Karr contra la incultura femenina
Araceli Bruch i Susanna Tavera (ed.)
L’abril de 1910, quan la societat catalana encara s’està recuperant
de la Setmana Tràgica, l’escriptora i activista Carme Karr (18651943) és convidada per l’Ateneu Barcelonès a impartir un cicle de
conferències. Seguint el fil de la genealogia feminista Karr advoca
per la reforma educativa, defensa una dona instruïda en benefici
de l’educació de fills i filles i denuncia la hipocresia de la societat
patriarcal i el seu menyspreu per la causa de les dones.
Aquests textos mostren la fertilitat i la vigència del pensament de
Carme Karr i ens fan reflexionar sobre la consecució d’unes aspiracions que continuen marcant, en part, l’agenda de la causa feminista.

Amb aquestes mans
Arnau Pons

A mb
de
imatges
Miquel
Barceló

Amb aquestes mans és una compilació dels textos
d’assaig sobre literatura que Arnau Pons ha escrit al
llarg de la seva llarga trajectòria com a analista i crític.
Dividit en quatre parts, el llibre comença amb la trilogia Catalunya
en un tríptic, que Pons va elaborar per a la fira de Frankfurt, on fa
un repàs de l’estat de la qüestió de la literatura catalana al llarg dels
diversos segles d’existència per continuar amb un seguit de textos
referents a figures de la nostra literatura i retrats d’artistes visuals
que Pons ha conegut de primera mà i acabar amb dos diàlegs.

Bèsties: la revista
DD.AA.
Bèstia Confinada no és una revista qualsevol. Durant el confinament, Edicions Poncianes vam dur a terme un butlletí digital en
què cada setmana un autor reconegut català ens connectava un
autor universal amb la realitat del confinament (entès en sentit
ampli).D’aquest experiment en van sortir 20 peces úniques, noves,
de reflexió i literatura finíssima que posen en context, cadascú des
de la seva òptica personal, grans noms de la literatura universal, des
del segle XVIII fins al XXI. Aquesta revista agrupa els vint butlletins.

Capsa de Pandora
228 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
Distribució: 18 novembre
978-84-9766-715-9

250 pàg.
20 x 16 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 23 novembre
978-84-7226-863-0

184 pàg.
21 x 29,7 cm
Format revista
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 9 novembre
978-84-7226-862-3

NO FICCIÓ
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El delta de l’Ebre
El plaer dels sentits
Vicent Pellicer Ollés
Llibre de fotografies a tot color i de gran
format que recull paisatges fascinants del
delta de l’Ebre. Es tracta d’un treball ric i
de qualitat artística que reflecteix imatges
de paratges esplèndids, com de la flora
acolorida, la fauna específica del lloc, la varietat de colors, el perfum, el riu i la naturalesa més pura, salvatge i autèntica de la
zona. S’hi inclouen paràgrafs breus i intensos, d’arrel poètica, per complementar cadascuna de les fotografies. Els textos són,
en cada cas, en català, castellà i anglès.
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Fora de col·lecció
216 pàg. (aprox.)
29,7 x 29,7 cm

Tapa dura amb
sobrecoberta
39,00 e / 37,50 e (aprox.)

Distribució:
11 novembre
978-84-9034-995-3

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 1920-2020
Cent anys caminant i guardant el país
Francesc Roma i Casanovas
L’any 1920 es va constituir la Lliga d’Entitats Excursionistes
de Catalunya, que seria l’arrel d’on naixeria, deu anys més
tard, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Fora de col·lecció
272 pàg. (aprox.)
24 x 29 cm
Tapa dura
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 18 novembre
978-84-1356-003-8

Antics oficis i feines a Sant Cugat del Vallès
Rogeli Pedró i Fontanet
Aquest llibre no pretén ser un estudi dels oficis santcugatencs d’ahir, sinó el reflex de les vivències i experiències d’un
bon nombre de persones, algunes ja traspassades, en el seu
pas per la ciutat de Sant Cugat del Vallès.

El Tinter, 162
296 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 e / 19,13 e (aprox.)
Distribució: 18 novembre
978-84-1356-002-1

El mestratge de la Sang de Tarragona
Història d’una confraria 1545-2020
Jordi Bertran
La confraria i després congregació de la Sang de Tarragona,
fundada el 1545 pels espardenyers i esparters, assoleix la
xifra rodona dels 475 anys de vida.

Fora de col·lecció
224 pàg. (aprox.)
21 x 29,7 cm
Tapa dura
27,00 e / 25,96 e (aprox.)
Distribució: 11 novembre
978-84-1356-000-7
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Epistolari Calders-Tísner
A cura de Francesc Galera
Aquest epistolari permet recrear una relació per escrit que s’allarga durant 47 anys. La riquesa estilística
del conjunt, el to afectuós i íntim, i ben sovint l’humor
constitueixen un comerç epistolar de primer nivell.

Biblioteca Miquel dels
Sants Oliver, 55
192 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 25 novembre
978-84-9191-151-7

Reescriptures literàries
La hipertextualitat en les literatures occidentals
(1900-1939)
C. Gregori, G. López-Pampló, J. Malé (eds.)
Estudi de les relacions hipertextuals en algunes de les principals literatures occidentals en el període de 1900 a 1939.

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 243
652 pàg. 16 x 22 cm
Rústica
36,00 e / 34,62 e
Distribució: 4 novembre
978-84-9191-148-7

Llibre de contemplació en Déu. Volum II-1
Ramon Llull
Segon volum d’aquest llibre colossal de Llull. La present
edició és la primera que té en compte tota la tradició manuscrita catalana.

Nova edició de les obres
de Ramon Llull, 17
328 pàg. 18,5 x 26 cm
Tapa dura
32,00 e / 30,77 e
Distribució: 25 novembre
978-84-9191-150-0

Cant de la host d’Igor’, Igor’ fill de Svjatoslav, net d’Oleg
Traducció d’Alfons Olivares
Obra històrica que narra un fet real: l’expedició que menà
^ el 1185 contra els polovians, tribus asiàtiIgor’ Svjatoslavic
ques de les estepes. La narració és una obra única dins del
seu gènere.

Biblioteca
Serra d’Or, 516
96 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 18 novembre
978-84-9191-146-3

Teresa Pàmies, política, memòria i literatura
Montserrat Bacardí i Francesc Foguet (ed.)
Estudi de les diferents facetes de l’escriptora de Balaguer,
polifacètica i polièdrica, de registres diversos, narradora
vocacional, crítica i emotiva, exigent i apassionada.

Biblioteca
Milà i Fontanals, 68
268 pàg.
14,7 x 21,5 cm. Rústica
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 4 novembre
978-84-9191-144-9

La consciència lingüística dels valencians (1854-1906)
Adrià Martí-Badia
El llibre examina els posicionaments que la premsa, les
revistes, els escriptors i els erudits valencians de l’època
manifesten sobre la identitat filològica i el nom de la seva
llengua i sobre el seu sentiment identitari.

Biblioteca
Sanchis Guarner, 92
320 pàg. 13,5 x 19,5 cm
Rústica
19,00 e / 18,27 e
Distribució: 11 novembre
978-84-9191-149-4
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Llibre de viatges
Benjamí de Tudela. Traducció: Manuel Forcano
Un itinerari per la Mediterrània jueva del segle XII.
Benjamí de Tudela és un dels tres viatgers per excel·lència
de l’Edat Mitjana, juntament amb Marco Polo de Venècia i Ibn Battuta de Tànger. Tots tres surten de les seves ciutats cap a Orient per establir una geografia més
precisa del món, aleshores encara molt desconegut.
Partint de Navarra, Benjamí baixa per l’Ebre fins a Tortosa
i, passant per Tarragona, Barcelona i Girona, recorre bona
part de la costa mediterrània europea fins a Constantinoble i Turquia, creua Israel per arribar a Damasc i Bagdad, i
després de recórrer Aràbia i Egipte, emprèn el retorn cap
a Europa.

o Polo
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Fora de col·lecció
224 pàg. (aprox.)
13 x 20 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 11 novembre
978-84-17214-83-8

Humanitarisme, consolats i
negocis bruts
Evacuacions a Barcelona (1936-1938)
Arnau Gonzàlez i Vilalta
S’ha escrit molt sobre l’èxode republicà del 1939, perduda
la Guerra Civil; però gairebé es desconeix el que va ser
e
Un llibr
la fugida de milers de catalans, amenaçats per la ret
n
fasci na
brir
o
c
s
volució liderada per la CNT-FAI i que no pogueren ser
e
d
p er
norat
l’exili ig 6
protegits per les autoritats catalanes, les quals només
del 193
van poder gestionar, sovint de manera clandestina, la
seva sortida del país.

Obra inèdita
Gaziel
Els escrits de Gaziel d’aquest volum, datats entre 1927 i 1963, no havien vist mai la llum. Alguns, per culpa de la censura; altres, per no
haver-se escaigut probablement l’avinentesa de publicar-los, i uns altres per voluntat de l’escriptor mateix.

Obra dispersa
Gaziel
En aquest volum es reuneix la totalitat dels escrits de Gaziel, d’una
tipologia ben variada, que, publicats a partir de 1918, no s’havien reproduït mai en cap edició conjunta d’obres seves.

Base Històrica, 166
200 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
16,90 e / 16,25 e (aprox.)
Distribució: novembre
978-84-18434-21-1

Biblioteca Serra d’Or, 515
176 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 11 novembre
978-84-9191-143-2

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 242
284 pàg. 16 x 22 cm
Rústica
29,00 e / 27,88 e
Distribució: 18 novembre
978-84-9191-147-0

14

NO FICCIÓ

Novembre 2020

El precio de ser madre
Júlia Bacardit
El precio de ser madre es un ensayo periodístico que se adentra en la realidad
de la donación de óvulos. Documenta el proceso de donación, el funcionamiento
de las clínicas, el trasfondo económico y lucrativo, las presiones, el
sufrimiento y las secuelas de las donantes, entre otros aspectos
Tema
de interés. Escrito por la periodista Júlia Bacardit.
social
o
Desde 2009, los tratamientos de
lt
de a
Apostroph Ensayo
impacto
reproducción humana han cre134 / 176 pàg. (aprox.)
cido de manera exponencial en
15 x 21 cm
España. Esto se debe al retraso de
Rústica amb solapes
16,00 e / 15,38 e
la maternidad propio del capitalismo tardío en
Distribució: 18 novembre
general, y a la crisis económica global de 2008 en
978-84-122549-2-1
particular. Pero la crisis y las formas de vida implícitas en este capitalismo no son el único motivo
del auge de la reproducción asistida en España.

Cara a cara con Satanás
¿Y si yo les dijera a ustedes que sí existe el demonio?
Teresa Porqueras
¿Existe Satanás? ¿En qué consiste una posesión diabólica? ¿Se están realizando exorcismos en la actualidad? ¿Cómo es un auténtico exorcismo
de la Iglesia Católica? ¿Por qué existe tanto secretismo en relación con
estos temas?
Cara a Cara con Satanás es un libro revelador, valiente, impactante, que
te dejará sin aliento y que responderá a estas preguntas y muchas más.

Apostroph Ensayo
320 pàg.
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,50 e / 17,79 e
Distribució: 18 novembre
978-84-122549-4-5

Lo que puedes aprender de la filosofía para ser un mejor líder
Alison Reynolds, Dominic Houlder, Jules Goddard, David Lewis
Cómo puedo prosperar en una organización y al mismo tiempo
ayudar a que los compañeros y la propia organización prosperen?
Este gran reto exige una respuesta personal. Los autores de este inspirador libro evocan a filósofos antiguos y contemporáneos, y dan vida a
sus percepciones como guías para lograr un liderazgo sabio y humano.
Para desarrollar estas aptitudes, la filosofía es en verdad uno de los
mejores campos de exploración de existen.

224 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,95 e / 19,18 e
Distribució: 11 novembre
978-84-17942-96-0

Mercado de Renta Variable y Mercado de Divisas
Xavier Puig, Óscar Elvira, Xavier Braun, Mireia Sitjas
Para conocer el mundo de la bolsa y las divisas.
La bolsa de valores y el mercado de divisas son los dos mercados financieros más populares. Esta nueva edición de este libro, revisada y
actualizada, analiza desde distintos puntos de vista este apasionante
mundo para que todo aquel que esté interesado en él pueda comprender su funcionamiento y las razones de las variaciones de precio
entre las distintas divisas.

240 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica
22,85 e / 21,97 e
Distribució: novembre
9788416115013
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Pitch Anything
Oren Klaff
Un método innovador para presentar, persuadir y conseguir tus objetivos.
Según Oren Klaff, crear y presentar un gran lanzamiento no es un arte,
es una ciencia sencilla. Aplicando los últimos hallazgos en el campo de la
neuroeconomía —que centra sus esfuerzos en conocer el funcionamiento
del cerebro humano— , y compartiendo historias reveladoras de su método en acción, Klaff describe de qué manera el cerebro toma decisiones.

Agiliza tu mente
Pedro Martínez Ruiz
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He aquí un auténtico y profundo programa de entrenamiento
y desarrollo para tu mente. Página a página irás conociendo
los secretos del órgano más importante de nuestro cuerpo, el cerebro, y
aprenderás cómo mejorar sus capacidades y su resiliencia, cómo conseguir
una mejor regeneración neuronal e incluso adentrarte en el apasionante
mundo de la Inteligencia Emocional. Todo un gimnasio mental a tu disposición con información esencial y ejercicios prácticos para ponerte a prueba.

Aplícate el cuento
Cuentos de ecología emocional para despertar adultos
Javier Soler, M. Maercè Conangla

216 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica
22,85 e / 21,97 e
Distribució: 4 novembre
978-84-17942-85-4

168 pàg. 15,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 e / 18,22 e
Distribució: 4 novembre
978-84-18114-51-9

214 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,85 e / 14,28 e
Distribució: 4 novembre
978-84-18114-56-4

Descubrir nuestro destino y esencia, asumir la responsabilidad de
4ª
n
ser y pasar a la acción son etapas de un viaje que puede hacerse
ió
edic
acompañado de este libro, si así lo desea. Estos cuentos ayudan a
reflexionar, a explorar y, sobre todo, inducir a una acción más inteligente, armónica y ecológica. La obra nos enseña a descubrir nuestro
destino y esencia, asumir la responsabilidad de ser y pasar a la acción.

Recuerda
Cómo mejorar la pérdida de memoria asociada a la edad
Javier Soler, M. Mercè Conangla

208 pàg. 15,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 e / 18,22 e
Distribució: 11 novembre
978-84-18114-57-1

A lo largo de la vida, la capacidad mental a la que más recurre todo
ser humano es la memoria, de ahí la importancia de ejercitarla,
Su ma
potenciarla y cuidarla, sobre todo cuando empezamos a hacera ño s
r
ta
s
e
r
nos mayores. En este sentido, en Recuerda hallaremos la mayoin
s
ia
me mor
ría de respuestas a las preguntas que empiezan a surgir durante
esta etapa.

¡Vivir con tablas!
Para surfear feliz las olas de la vida
Sandra Camós Bataller
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A partir de la premisa de que en nuestra vida tiene mucha
más importancia el modo en que reaccionamos ante las cosas
que nos suceden que las cosas en sí mismas, Sandra Camós nos propone
unos sencillos y prácticos consejos y fórmulas (sus famosas «tablas») para
descubrir lo mejor de nosotros mismos y sacar partido de los retos que
nos brinda la vida.

168 pàg. 15,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 e / 18,22 e (aprox.)
Distribució: 11 novembre
978-84-18114-54-0
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Un bon gos

36 pàg. 16 x 22 cm
Tapa dura
15,50 e / 14,90 e
Distribució: 11 novembre

Farren Phillips
Si es considera BO que un humà faci
caca dins de casa, per què es considera DOLENT que ho faci un gos?
Llavors… Qui decideix què és BO?
QUI TÉ AQUEST PODER?

e
Un llibr
e
-s
r
fe
pe r
eguntes
r
p
s
e
lt
mo
e
i petar-s
e
r
iu
de r

El carrer 722

CAS: 978-84-120807-5-9

Premi Vila de Teulada

Mariano Casas
Canviar de casa quan ja n’estàs fart del teu institut i del teu barri és
una sort. Quan els pares em van contar que havien trobat una casa
perfecta a La Canyada, no sols em vaig alegrar, sinó que estava disposat a fer el canvi el mateix dia. És cert que, al principi, no ho vaig
deixar tan clar i fins i tot vaig remugar una mica perquè alguna cosa
estranya semblava que hi havia amagada i no em volien contar.
Quan vaig descobrir pel meu compte que la casa tenia un passat
obscur, em vaig emprenyar més, però prompte això passaria a un
segon pla en conéixer dos germans bessons que ho regirarien tot.

Generació C.

CAT: 978-84-120808-3-4

Espurna, 133
136 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 11 novembre
978-84-1358-121-7

Conviure amb la pandèmia

Enric Senabre
A final de 2019 es va descobrir una pneumònia d’origen desconegut a Wuhan (Xina). Al cap de poques setmanes, la ciència havia
identificat el nou coronavirus que provocava la COVID-19. En pocs
mesos, l’epidèmia arribà a tots els racons del planeta i s’hagueren
de dur a terme confinaments massius per a evitar els contagis i les
morts. L’economia va entrar en una crisi sense precedents i es despertà un profund sentiment de por, perplexitat i ràbia. Quin món
ens espera a partir de la pandèmia? Quins fonaments ètics necessitem per a combatre la crisi i construir una normalitat alternativa?

Balada de la frontera
Ivan Carbonell
L’any 1303, la frontera sud del Regne de València és com un tauler
d’escacs on es juga una partida entre les corones d’Aragó i de Castella i el regne musulmà de Granada. En aquest escenari, una conspiració amenaça l’almirall Roger de Llúria, alhora que desperten forces
obscures de la natura: als Pirineus ha aparegut un senglar gegantí i
un drac ha emergit d’un llac de gel; mentrestant, des del Montseny
fins al Barranc de l’Encantada, passant pel Benicadell i el monestir de
Santa Maria de la Valldigna, es conjuren bruixes, mags i alquimistes.

El nord, 15
168 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 4 novembre
978-84-1358-122-4

Premi Enric Valor
de Novel·la
Esfera, 53
304 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 25 novembre
978-84-1358-123-1
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Sadako i les mil grues de paper
Eleanor Coerr
Traducció: Albert Nolla. Il·lustracions: Eva Sánchez
La Sadako és una noia alegre i esportista, l’estrella de l’equip
d’atletisme de la seva escola, a Hiroshima. Quan li diagnostiquen
leucèmia, a causa de la radiació de la bomba atòmica, haurà de fer
front a la cursa més dura de la seva vida. Basada en una història real,
Sadako i les mil grues de paper és un homenatge a la valentia de la
jove protagonista, tota una heroïna al Japó.

La volta al món en 80 dies
Jules Verne
Adaptació: Juli Disla. Il·lustracions: Saul Darú
El cavaller anglès Phileas Fogg aposta amb els amics que és possible
fer la volta al món en 80 dies. Per demostrar-ho, emprèn un viatge amb
el seu criat, però en el camí trobaran molts obstacles que els posaran
a prova contínuament i que faran perillar l’èxit de la seva aventura.

La botiga de vides
Adrià Aguacil
La Júlia es considera una friqui: esquifida i maldestra, porta ferros a les
dents, unes ulleres grosses i rodones i un rellotge digital del Doraemon. I
per acabar-ho d’adobar, li encanta llegir! No arribarà mai a tenir la fama, els
diners i el carisma de la Clara, la més guapa de la seva classe, la que cau bé
a tothom. Ella sí que té una vida regalada. Un dia, de camí cap a casa, un
desconegut li dona un fullet en què s’anuncia una botiga de vides.

Esquinas del tiempo
Paloma Muiña
El tiempo no lo cura todo, pero en sus esquinas podemos reconciliarnos
con quienes somos y queremos ser. Los caminos tienen senderos de ida y
vuelta, que hay que transitar con valentía, como los jóvenes protagonistas
de esta historia familiar. Por razones que tardará en descubrir, y que tienen
que ver con los prejuicios hacia el mundo gitano, Marta se verá apartada
de su primo Gero, una persona fundamental en su vida.

Y tú, ¿eres feminista?
Gemma Celestino
Este es un libro sobre feminismo y filosofía. Aunque el tema es el feminismo, se aborda desde un punto de vista filosófico, porque parece que hay
cosas que, por demasiado cotidianas, nos parecen inofensivas. Pero no lo
son y, como mínimo, tendríamos que reflexionar para conseguir una vida
más protegida y satisfactoria para todos. Porque el feminismo no es sólo
para mujeres.

L’Arca, 3
88 pàg.
15 x 22,2 cm
Tapa dura
11,95 e / 11,49 e
Distribució: 25 novembre
978-84-17599-82-9

La formiga teatrera, 1
104 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 25 novembre
CAT: 978-84-17599-93-5

CAS: 978-84-9142-430-7

Premi Ciutat de Badalona
L’Isard, 24
120 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
9,70 e / 9,33 e
Distribució: 9 novembre
978-84-17599-94-2

Algar joven, 100
136 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 e / 9,57 e
Distribució: 18 novembre
978-84-9142-438-3

El norte, 2
240 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 e / 10,53 e
Distribució: 18 novembre
978-84-9142-439-0
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Un any de poesia
Poemes, refranys i cançons per gaudir
tot l’any dels clàssics de la poesia
DD.AA. Il·lustrador: Albert Arrayás
Antologia poètica on hi trobareu un recull de poemes, refranys i cançons per
a cada setmana de l’any, petites joies
que formen part del nostre llegat cultural de la mà dels autors catalans més
emblemàtics.

144 pàg. 22x 22 cm
Cartoné
19,95 e / 19,18 e (aprox.)
Distribució: 25 novembre
978-84-18288-06-7

El gnom del balcó
Carlo E. Gallucci. Il·lustrador: Dani Gómez
Una divertida història que ens mostra com la felicitat, sovint, està a les nostres mans.
En Gretten, un gnom de balcó, era feliç imaginant
en quina classe de jardí meravellós el posarien.
Però el dia que el van comprar, no el van portar
allà on havia somniat, sinó a un balcó d’una ciutat.
A partir d’aleshores, el gnom es va quedar enfadat
i decebut. Tot i tothom el molestava…

Conte contat, 1
26 pàg. 19 x 19 cm
Cartró amb cantos rodons
12,95 e / 12,45 e
Distribució: 25 novembre
978-84-18288-05-0

A taula!

Els 10 plats més populars de la
cuina catalana
Jaume Gubianas
L’Estel i el Martí són dos nens molts curiosos
i els encanta cuinar! Amb ells descobrirem els
plats més populars de la cuina catalana, i ens
ensenyaran a cuinar-los pas a pas per poder-los
elaborar i ens introduiran en la història que hi ha
darrere de cada plat.

Caga tió!
Roger Roig i Hugo Prades
Conte amb menys text que el precedent, tot en cartró
i en majúscules, per a nens més petits.
El Patufet, protagonista d’un dels contes populars catalans més coneguts, acosta als infants les tradicions més
boniques del costumari català. En aquest volum, reviureu
la màgia del Nadal a través d’una tradició tan nostrada
com el tió.

Fora de col·lecció
48 pàg. 27,5 x 21 cm
Tapa dura
13,90 e / 13,37 e
Distribució: 4 novembre
978-84-9034-967-0

El Patufet per als
Més Petits, 3
24 pàg. 20 x 18,3 cm
Tapa dura (cartoné)
10,50 e / 10,10 e
Distribució: 11 novembre
978-84-9034-993-9
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Oceanàrium
Loveday Trinick. Il·lustracions: Teagan White
Entreu-hi per explorar els oceans del nostre planeta.
Aquest aquari està obert sempre. Conté una col·lecció sorprenent
de més de 200 criatures, des del plàncton microscòpic fins a l’animal
més gros que hagi existit mai. Com s’ho fan alguns dels animals que
viuen a les aigües més profundes per fer llum? Quan es van formar
els oceans i quins secrets amaguen?
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Il·lustrada
98 pàg. 28 x 37,7 cm
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 11 novembre
978-84-15315-85-8

La casa
J. P. Lewis / Roberto Innocenti (Il·lustrador)
Traducció: Jaume Subirana
“A la llinda que hi ha sobre la meva
porta hi diu 1656, any de la pesta, l’any en què em van consRober to
ti
Innocen
truir. Em van fer de pedra i
ls
és u n d e s
de fusta, però amb el pas del
or
d
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il·lu
i
prestig
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temps les meves finestres hi
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interna
van començar a veure, els
meus ràfecs hi van començar
a sentir. Vaig veure famílies que
creixien i abres que queien…”

Il·lustrada
62 pàg. 23 x 33 cm
Tapa dura
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 4 novembre
978-84-15315-86-5

Hoquei sota les estrelles
Nicholas Oldland
Aquest conte ens fa veure que a vegades
encara que tinguem moltes ganes de fer
ix
te
una cosa, val la pena esperar.
a
m
l
De
ue
autor q
a L’os, l’ant i el castor es moren de ganes
abraçav
L’ós que
d’anar al llac a jugar a hoquei sobre gel.
es
els arbr
Però abans hauran d’esperar que el llac
es geli...

Simbolet
36 pàg. 20 x20 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 4 novembre
978-84-15315-84-1
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Aladí

La Bella i la Bèstia

Sofie Kenens

Paku

Els meus primers contes, 9
978-84-17759-74-2

Els meus primers contes, 10
978-84-17759-75-9

Les resistents
pàgines de cartró amb
els cantons arrodonits i
els mecanismes mòbils
fan aquests llibres
ideals per als
més petits de casa.

UNITAT: Els meus primers contes. 12 pàg. 18,5 x 20,5 cm. Tapa dura. 12,90 e / 12,40 e. Distribució: novembre

Un dia amb els bombers
Natacha Godeau. Il·lustracions: Stéphanie Bardy
Base Kids, 60
978-84-17759-76-6
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Un dia a la granja
Natacha Godeau. Il·lustracions: Marta Sorte
Base Kids, 61
978-84-17759-77-3

Su ma
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r
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me mor

UNITAT: Base Kids
22 pàg. 22 x 29 cm. Tapa dura
15,95 e / 15,34 e. Distribució: novembre

Calendari
dels Barrufets
2021
Peyo
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24 pàg.
23 x 32 cm
Rústica
12,90 e / 12,40 e
Distribució: 25 novembre
978-84-18434-22-8
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Les Grans Obres de
la música clàssica
Élodie Fondacci. Il·lustracions: Lili la Baleine
Inclou 6 extractes musicals d’obres mestres. Edició pop-up.
Llibres sonors, 6
978-84-17759-69-8
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Els Ballets més bells
Élodie Fondacci. Il·lustracions: Gemma Roman
Descobriu en aquest llibre sis ballets escollits entre els més
bells i els més famosos.
Llibres sonors, 7
978-84-17759-70-4

UNITAT: Llibres sonors
14 pàg. 24 x 35 cm. Tapa dura
24,95 e / 23,99 e. Distribució: 25 novembre

El planeta de les ciències.
Enciclopèdia universal
dels científics
Antonio Fischetti i Guillaume Bouzard
Per fi entendràs les grans troballes de la ciència a través de la vida
apassionant dels científics que les varen descobrir. Alguns de molt
famosos, com Darwin, Einstein i Pasteur, altres menys coneguts
com Van Leeuwenhoek, el comerciant de teles que observà els microbis, o Alfred Wegener, el meteoròleg que va descobrir la deriva
dels continents...
els
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Juvenil, 6
84 pàg.
22 x 29 cm
Tapa dura
19,95 e / 19,18 e

Distribució: novembre
978-84-17759-79-7
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CAMPANYA
TRIA 6 ANYS
Avis, piranyes
i altres històries

Fins que ens
puguem abraçar

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

15,95 e
CAT: 9788417599867

CAS: 978-84-9142-396-6

CAS: 9788491424284

A vegades la mare té
el cap ple de trons

Tots els colors
de l’amor

15,95 e
CAT: 978-84-17599-85-0

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

CAS: 978-84-9142-426-0

Gargots i formes
11,95 e
978-84-121080-7-1

Així dormen
els animals
12,50 e
978-84-9034-893-2

Els colors de
la natura
12,90 e
978-84-9034-924-3

A d’armari
13,50 e
978-84-9766-684-8

CAMPANYA
TRIA 6 ANYS
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Policies i lladres

La lluna no és de ningú

13,95 e
CAT: 978-84-945843-9-8

15,95 e
CAT: 978-84-120808-2-7

CAS: 978-84-120807-0-4

CAS: 978-84-120807-4-2

Peter Pan

Dinosaures.

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

Els primers gegants
17,90 e
978-84-17759-43-8

No vaig dir res!

Un amic ens espera

15,00 e
978-84-15315-81-0

16,00 e
978-84-15315-63-6

Els gegants

Boníssim!

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

15,95 e
978-84-9191-044-2
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Puzzle Minimoni
Rocio Bonilla
Sis jocs en un per estimular la creativitat en família.
Inspirats en les aventures de la Minimoni, aprendrem
a seguir pistes, construir torres, i moltes coses més!
Otros títulos
21 x 21 x 7 cm
24,90 e / 23,90 e

Distribució:
25 novembre
8437021500004

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

www.xarxadellibres.cat
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