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Versos per vèncer. Antologia de la guerra dels Segadors (1640-1652). Volum I
DD.AA. Curador: Eulàlia Miralles

Versos per vèncer és la primera antologia poètica en llengua 
catalana de la guerra dels Segadors.
Durant la guerra, el vers fou una arma per als bàndols enfrontats, 
profrancesos i profelipistes, que van cantar victòries pròpies i de-
rrotes alienes o van reflectir el clima del conflicte armat que es vivia.

El temps viscut. Entre la història i la memòria 
Josep Santesmases i Ollé

El que hi ha darrere cada paraula de cadascun dels articles és his-
tòria en estat pur. La història del poble i de la seva gent. De les per-
sones que mereixen atenció i reflexió.

Punt i a part. Homenatge a Antoni Torrell
DD.AA.

El 17 de novembre de 2019 ens deixà l’Antoni Torrell, artista, membre 
fundador de La Gent del Llamp i una de les ànimes de la galeria-ca-
fè Poetes que tanta empremta ha deixat en la cultura de Tarragona.

La mort d’Ivan Ílitx
Lev Tolstoi. Introducció: Ivan Garcia Sala. Traducció: Francesc Payarols

La mort d’Ivan Ilitx (1886) és una obra fonamental de Lev Tolstoi 
(1828-1910) equiparable, malgrat la seva brevetat, a Guerra i pau i 
Anna Karènina. Amb un estil sobri i precís, Tolstoi hi aconsegueix 
un relat punyent sobre la malaltia i l’agonia, al mateix temps que 
proposa una resposta literàriament convincent al sentit de la vida 
i de la mort.
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Ús de la paraula 
Gabriel Guasch Secall

Amb Ús de la paraula, de Gabriel Guasch, tenim accés a un nou capítol 
del dietari en vers d’un poeta reflexiu, profund, sever, concís, auster, 
intens i fidel a unes idees.

Paseando por la historia de L’Hospitalet de 
l’Infant 
Josep Fernández-Gaitán Marquès i Josep Jordana Puigpinós 

En esta compilación de 16 paseos por l’Hospitalet de l’Infant podréis descu-
brir caminos, montañas fascinantes y elementos del pasado del territorio.

La Gent del Llamp, 85
48 pàg. (aprox.)
23 x 27 cm
Rústica amb solapes
12,00 € / 11,54 € (aprox.)
Distribució: 19 gener
978-84-1356-013-7

La Plaça dels Arbres, 3
224 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
17,50 € / 16,83 € (aprox.)
Distribució: 19 gener
978-84-1356-012-0

VÀRIA

Biblioteca Barcino, 13
256 pàg. 14 x 20 cm
Rústica amb solapes
23,50 € / 22,56 €
Distribució: 19 gener
978-84-7226-864-7

Biblioteca Històrica de 
la Traducció, 5
184 pàg. 15 x 22,1 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 € 
Distribució: 19 gener
978-84-7226-865-4

La Gent del Llamp, 84
96 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
10,90 € / 10,48 € (aprox.)
Distribució: 19 gener
978-84-1356-011-3

Publicacions del Centre d’Estudis de l’Hospitalet
de l’Infant, 2-a
72 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
11,90 € / 11,44 € (aprox.)
Distribució: 19 gener
978-84-1356-014-4

Cassandra 
Roser Vidal

Una dona s’estavella contra el terra en una placeta de Tarragona. 
S’ha suïcidat? Ha estat un accident? O potser ha estat un assassinat? 
L’inspector Font va saltant d’una hipòtesi a una altra.

Narrativa, 24
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
15,50 € / 14,90 € (aprox.)
Distribució: 19 gener
978-84-16342-44-0
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Una bondat complicada 
Miriam Toews

La Nomi Nickel té setze anys i viu en una comunitat mennonita del Canadà, una petita ciutat anome-
nada East Village on les normes religioses són cada vegada més estrictes per evitar la contaminació 
del món. Ella és una adolescent curiosa, desafiadora, amb unes ganes de viure ferotges.
«La meitat de la família, la més guapa, ha desaparegut»; la Tash, la germana gran, ha marxat de la 
comunitat per anar a veure món amb el seu xicot, i la Trudie, la mare, va desaparèixer una nit sense 
endur-se el passaport

250 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica
18,50 € / 17,79 €
Distribució: 19 gener
978-84-121686-8-6  
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L’illa del doctor Moreau 
H. G. Wells. Traducció i pròleg: Albert Pijuan 

A l’oceà Pacífic un nàufrag, Edward Prendick, és rescatat per un mer-
cant que transporta una càrrega d’animals a una illa encara sense 

nom. Per atzar Prendick és desembarcat també a l’illa, on desco-
brirà amb horror els experiments inimaginables que el doctor Mo-
reau està practicant amb animals. Aquesta és una de les novel·les 

més pertorbadores que mai s’hagin escrit. Quins són els límits per 
modificar la natura? Què podem considerar humà, i què no?

L’Eclèctica, 316
15 x 23,2 cm
Rústica
19,90 € / 19,13 €

Distribució: 19 gener
978-84-1358-139-2

El Far, 43
224 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm. Rústica
13,00 € / 12,50 € (aprox.)
Distribució: 26 gener
978-84-18197-40-6  

Elles parlen
18,50 €

978-84-949049-8-1

QUIRKE A SANT SEBASTIÀ
Benjamin Black (John Banville)

Sant Sebastià, anys seixanta. Quirke i la seva dona Evelyn es troben 
de vacances en un dels hotels més emblemàtics de La Concha. És 
primavera i plou sobre els turons verds vora mar. Un paisatge i un 
ambient atlàntic, vagament irlandès, que 
la parella observa amb ironia, però també 
amb perplexitat. En paral·lel, a Londres es 
desenvolupa una trama criminal que des-
velarà foscos interessos relacionats amb 
poders ocults a Irlanda i amb la pròpia his-
tòria familiar de Quirke. 
En aquesta nova novel·la, Benjamin Black i John Banville es do-
nen la mà en un exercici narratiu magistral. La prosa tranquil·la de 
Banville ens acompanya per a aprofundir en el coneixement dels 
personatges, en especial la Phoebe, la filla de Quirke. I, al mateix 
temps, la precisió de Black en condueix cap a un final impressio-
nant, resolt en un gir inesperat que ens recorda, de nou, un dels 
grans temes de l’autor: la força de l’atzar i de la fortuna.

Benjamin Black 
ha esdevingut
un referent en 
el gènere de la 
novel·la negra

Els límits

de la

humanitat
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Fites. Dietari espiritual d’un home d’acció
Dag Hammarskjöld. Traducció: Meritxell Salvany 

Aquest llibre és el dietari espiritual de Dag Hammarskjöld (secretari general de l’ONU entre 
1953 i 1961 i premi Nobel de la pau l’any de la seva mort), que havia estat escrivint des de ben 
jove i va ser trobat a casa seva després que morís en un inesperat accident d’avió el 1961. 
Rere l’activitat pública de Dag Hammarskjöld s’amagava un dels grans místics del segle XX, 
un home inquiet que ens ha llegat el relat d’una de les experiències espirituals més riques i 
fondes del darrer segle.

Cristianisme i cultura, 96
192 pàg.
12,7 x 21 cm.
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 19 gener
978-84-17998-54-7  

T’estimo. La llibreta 
Hélène Delforge. Il·lustracions: Quentin Gréban 

Una llibreta per escriure sobre l’amor: l’apassionat, el tendre, el que vius 
ara, el que vas viure ahir… Petites o grans històries la més bonica de les 
quals és la que comença amb tu.
Combina els fulls en blanc amb magnífiques il·lustracions i una selecció de 
textos del llibre T’estimo.

Llibretes
120 pàg.
15 x 21 cm
Tapa dura amb goma
14,96 € / 14,38 €
Distribució: gener
CAT: 978-84-15315-90-2

CAS: 978-84-9142-433-8  

De Cent en Cent, 63
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 € / 14,13 € (aprox.)
Distribució: 19 gener
978-84-9034-990-8 

Busca-raons, 10
350 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 €
Distribució: 27 gener
9788412224030  

100 JOCS AUTOMÀTICS DE MATEMÀGIA
per sorprendre i divertir-se
Enric Ramiro i Pilar Gandia

Les matemàtiques sempre han tingut fama de complicades, i 
la màgia, d’inexplicable. La Matemàgia és, doncs, tot el con-
trari: és automàtica i s’entén molt fàcilment. En aquest volum, 
trobaràs 100 jocs automàtics que no cal preparar especial-
ment i amb els quals podràs passar moltes estones divertides 
de màgia amb càlculs i números.Constitueixen un conjunt de 
recursos per fer en qualsevol ocasió. Es poden posar en fun-
cionament en una reunió d’amics o en un dinar familiar. 

GUIA PER ALS QUE CAMINEN
Sobre el significat de pistes i senyals i l’art de fer 
prediccions i deduccions
Tristan Gooley
Traducció: Josep Pelfort i Núria Solano Dalmau

La guia més actual per descobrir tot allò 
que la terra, el sol, les estrelles, els ar-
bres, els animals, el cel i els núvols et 
poden revelar, si saps què cal buscar. 
Aquest llibre és el resultat de dues dè-
cades d’experiència capdavantera en 
l’art de buscar senyals en la natura.

Com
llegir
l’aigua

18,90 €
9788494928161

100 jocs que

barregen els

conceptes de les

matemàtiques i

la màgia

“Un dels llibres 

sobre la natura més 

rics i gratificants 

que he llegit mai”

J. McConnachie, 

Sunday Times
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SEMIIDÈNTICS 
Muriel Villanueva  

L’Ari i l’Aran lluiten constantment contra 
una sensació de mancança, com si els faltés 
una part d’ells mateixos. Ella, l’Ari, compon 
cançons sobre els seus sentiments i inquietuds: 
soledat, incomprensió, absència, boira. Tot i que només té dinou 
anys, està triomfant arreu amb els seus raps estripats i punyents. 
Ell, l’Aran, és ballarí i dalt de l’escenari és la mescla perfecta de 
força i delicadesa: el seu cos busca connectar-se amb el món, 
amb algú. Tot i que només té dinou anys, les millors companyies 
de dansa el volen contractar. Amb un estil alhora líric i directe, 
Muriel Villanueva ha trenat la història de dos joves que es bus-
quen, que es qüestionen la seva identitat, la seva realitat sexual i 
els seus orígens, i que senten el mateix buit. 

Narratives, 126
176 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica
17,00 € / 16,35 € (aprox.)
Distribució: 26 gener
978-84-18197-43-7  

LA PANTERA DE LES NEUS
Sylvain Tesson. Traducció: Jordi Martín Lloret

Sylvain Tesson accepta la invitació del fotògraf Vincent Munier 
d’anar al Tibet a fotografiar la pantera de les neus, un animal 
llunyà i esquiu, del qual només viuen uns milers d’exemplars. Tes-
son ha viatjat incansablement pel nostre planeta al llarg de trenta 
anys, especialment pels territoris més despoblats i inaccessibles. 
Però fotografiar la pantera l’obligarà a esperar llargues estones 
en terrenys glaçats gairebé sense vida animal, a l’aguait d’un ale-
teig, una pedra que rodola, una ombra damunt la neu.
De l’experiència en naixerà un llibre sobre la fràgil bellesa natu-
ral, sobre la degradació del planeta, sobre l’insostenible ritme de 
vida actual. A la recerca de la pantera de les neus, imbuït d’una 
certa filosofia de l’espera i la contemplació, Tesson s’enfronta 
també a la mort de la seva mare i altres pèrdues recents. 

TRENES D’HERBA DOLÇA
Saviesa indígena, coneixement de la natura
i ensenyaments de les plantes
Robin Wall Kimmerer. Traducció: Eduard Castanyo

Com a botànica, Robin Wall Kimmerer ha rebut formació per res-
pondre preguntes sobre la natura amb les eines de la ciència. 
Com a membre de la nació de ciutadans potawatomi, abraça la 
idea que les plantes i els animals són els nostres mestres de més 
edat. A Trenes d’herba dolça, Kimmerer uneix aquestes lents del 
coneixement per demostrar que el despertar d’una consciència 
ecològica més àmplia exigeix el reconeixement i la celebració de 
la nostra relació recíproca amb la resta del món viu. Perquè no-
més quan podem sentir les llengües d’altres éssers som capaços 
de comprendre la generositat de la terra.

176 pàg.
13,8 x 21,3 cm
Rústica
17,90 € / 17,21 €
Distribució: 12 gener
978-84-18197-42-0  

La Mandràgora, 5
400 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
23,95 € / 23,03 € (aprox.)
Distribució: 26 gener
978-84-9034-996-0  

Premi Renaudot 2019

El llibre

més venut a

França durant

el 2019-2020

Més de

500.000 còpies 

venudes a EUA

i 60.000

al Japó

A la recerca

de la identitat
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Biblioteca
Serra d’Or, 517
88 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 19 gener
978-84-9191-155-5  
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Els poetes també riuen
Carles-Jordi Guardiola 

Un retrat polièdric a deu veus del 
poeta Riba. Entre d’altres, trobem 
textos de Joan Triadú, Joan Perucho, 
Joaquim Molas, Albert Manent, Ca-
milo José Cela.

Origen i evolució dels 
connectors de contrast
en català
Caterina Martínez Martínez 

Estudi de l’origen i l’evolució dels con-
nectors de contrast en català.

ANCIANS, VELLS O AVIS? 
Bernabé Dalmau

L’autor ens parla de l’acceptació de la pròpia vellesa i de la valora-
ció de la maduresa. I de com no ens podem resignar a l’envelliment 
d’esperit. El rejoveniment global només s’obté si al progrés de l’edat 
hi correspon una maduració de la persona.
Volent donar un sentit positiu a la darrera etapa de la vida, no podem 
deixar que la caricatura o la mala imatge que el mot «vell» ha anat 
adquirint se sobreposin a la realitat i a l’ideal a què aspirem. La ter-
cera o quarta edat no ha de ser considerada un decaïment, sinó més 
aviat una plenitud, una maduració. Aquest és l’ideal vers el qual, amb 
la fe com a estímul, cal tendir.

Vària, 378
88 pàg.
13,7 x 20 cm
Rústica
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 26 gener
978-84-9191-114-2  

Biblioteca
Sanchis Guarner, 93
252 pàg.
13,5 x 19,5 cm
Rústica
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 19 gener
978-84-9191-152-4  

Vària, 377               978-84-9191-153-1  
200 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 26 gener

La República espanyola 
contra Catalunya 
Agustí Soler  

Aquest petit estudi pretén donar a 
conèixer uns fets que ens il·lustren 
sobre els vuit anys (1931 a 1939) en 
què la realitat històrica ens per-
met afirmar que sigui sota una mo-
narquia, sota una dictadura o sota 
una democràcia Catalunya no va 
veure reconegut el seu dret a ser 
un poble lliure.

Vària, 381              978-84-9191-154-8
258 pàg. 15,5 x 23,5 cm
Rústica
18,50 € / 17,79 €
Distribució: 19 gener 

Ses Corioses
La vida d’una congregació
femenina al Manacor del 
segle XX
Coloma Boada, Irene Brugués i 
Pere Fullana (eds.)

A la primera meitat del segle XX, 
en un món d’homes, unes mana-
corines van saber crear un espai 

d’apoderament per a la dona, un centre d’apostolat femení 
que donava servei a les necessitats femenines d’una socie-
tat en transformació.
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365 PROPUESTAS PARA EDUCAR
Óscar González

365 propuestas para educar, ofrece un minucioso compendio 
de citas, frases y aforismos de grandes pensadores de ayer y 
de hoy que te ayudarán a reflexionar y tomar decisiones so-
bre los aspectos fundamentales de la educación. De Pitágo-
ras a Einstein, pasando por José Antonio Marina, María Jesús 

Álava Reyes, Steve Jobs y muchos otros… Un viaje desde la in-
fancia hasta la adolescencia 

a través de las emociones, los valores, las 
inteligencias, la creatividad y el juego.

Euforia y pánico. Medidas concretas para afrontar
puntos débiles y aprovechar las oportunidades de la crisis
Oriol Amat

La crisis del 2008-2009 tuvo similitudes con crisis anteriores y también di-
ferencias significativas. Este libro analizaba lo que estaba pasando y formulaba predic-
ciones, seguramente optimistas, sobrelo que podía suceder a corto, medio y largo plazo. 
Presentamos ahora una edición revisada en la que se incluye un nuevo capítulo dedicado 
íntegramente a la crisis generada por la pandemia que está afectando al mundo entero.

2015-2019 Cinco años de sanidad en España
Índice de excelencia hospitalaria
Carlos Díaz Güell

Cinco ediciones del IEH que se han constituido en un pulsómetro que permite aproxi-
marse, de manera fidedigna, al estado de nuestros hospitales, buscando, con rigor y 
objetividad, tomar el pulso sobre la excelencia hospitalaria en base a los resultados 
y percepciones de los profesionales que trabajan en los centros o en su entorno, sin 
valorar la propiedad de los mismos.

Búscate la vida
Coaching y cuadro de mando personal para ser más feliz
Marcos Álvarez

¡Observa y afronta el mundo con otra mirada!
La realidad, el resto de las personas, el mundo que te rodea..., nada habrá va-
riado después de leer este libro; la única diferencia es que te habrás cambiado 
las gafas con las que observas tu realidad.

Análisis técnico de las tendencias de los valores
Undécima edición  
Robert D. Edwards, John Magee i W.H.C. Bassetti

Este libro, escrito hace casi sesenta y cinco años (en 1948), sigue considerándose la bi-
blia del Análisis técnico de las tendencias de los valores. Actualizado completamente 
en cada una de las ediciones que se han hecho con la información más reciente, este 
clásico sobre inversión universalmente aclamado es la referencia definitiva sobre el 
análisis de tendencias en el rendimiento de las acciones a través del análisis técnico.

184 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
16,85 € / 16,20 €
Distribució: 12 gener
978-84-18114-60-1  

656 pàg.
18,2 x 18,9 cm
Tapa dura
85,00 € / 81,73 €
Distribució: 26  gener
978-84-17209-62-9  

192 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 26 gener
978-84-17942-92-2  

176 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 12 gener
978-84-18464-17-1  

144 pàg. 
19 x 19 cm
Rústica amb solapes
14,90 € / 14,33 €
Distribució: 12 gener
978-84-18114-53-3  

Del autor de
www.educarcontalento.com

Un regalo

de auténtica

sabiduría

2ª
EDICIÓN

2ª
EDICIÓN

4ª
EDICIÓN

Actualizada

2020
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Àgora Solucions Logístiques, SL
T: 902 109 431

INFANTIL / JUVENIL

NEIX UN VEDELL 
Pilarín Bayés, Adelina Palacín, Assumpta Verdaguer

Una de les vaques de la granja de l’oncle està a punt de parir. I en Pau i la Laia 
estan molt emocionats. És la primera vegada que veuran néixer un vedellet. 

CUIDEM LES GALLINES 
Pilarín Bayés, Adelina Palacín, Assumpta Verdaguer

A en Pau i la Laia els agrada donar menjar a les gallines i recollir els ous. Però un 
dia es deixen la porta del galliner oberta i totes les gallines s’escapen.

978-84-9766-721-0

978-84-9766-720-3

UNITAT: Contes. 64 pàg. 21 x 21 cm. Rústica amb solapes. 9,50 € / 9,13 €. Distribució: 26 gener

Històries que combinen l’entreteniment i el coneixement

El virus blau
Gemma Armengol. Il·lustrador: Òscar Julve

La marieta Antonieta i els seus amics se’n van d’excursió al bosc, 
on trobaran unes flors precioses que faran que la marieta Anto-
nieta es torni de color blau!

Les bestioles del jardí, 19
24 pàg.
16,5 x 19 cm
Rústica
6,60 € / 6,35 €
Distribució: 12 gener
CAT: 9788418592003
CAS: 9788491424550

Espurna, 132
152 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica. 9,95 € / 9,57 €
Distribució: 19 gener
978-84-1358-071-5 

Segona part de l’exitosa novel·la
L’infinit a les teues mans

L’infinit no s’acaba mai 
Enric Senabre

Com vam veure a L’infinit a les teues mans, Joan s’ha passat el curs 
assetjant Atena i altres companyes a través de les xarxes socials. Però 
finalment l’han enxampat i l’han expulsat de l’institut temporalment.

Amb

curiositats i

coneixements 

sobre els

animals


