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Premi Ibn Hafaja
de Poesia

Bromera Poesia, 146  
136 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 17 febrer
978-84-1358-150-7

Guanyador del
44è Premi

Marià Manent
de poesia Quaderns de la

Font del Cargol, 16
104 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
13,00 € / 12,50 € (aprox.)
Distribució: 10 febrer
978-84-1356-028-1  

Jardins de Samarcanda, 100     978-84-9766-725-8
64 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 17 febrer

2

POESIA

La gerra d’Hècabe 
Carme Rufino i Bey  

Poemari de tall clàssic que reflexio-
na en clau contemporània a partir del 
mite de la destrucció de Troia i, en 
particular, de les troianes (Eurípides).

Cignes tenebrosos
Pere Suau Palou

Cignes tenebrosos és un viatge literari 
per aquells autors i autores que con-
formen la seva tradició poètica. En el 
poemari, la lectura no és mai un punt 
d’arribada, és un Ulisses a la recer-
ca de la paraula nova. Aquests poe-
mes són un cant a la lectura, entesa 
com a activitat de sembra i de florida.

Poesia, 246              978-84-17998-75-2
144 pàg. 13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 € / 10,58 €
Distribució: 3 febrer

Poemes de Sicília
i Venècia
Poesie dalla Sicilia
e di Venezia
David Jou   

Aquest llibre del físic i poeta David 
Jou (Sitges, 1953) recull dos poema-
ris: Palaus i equacions, que aplega 

poemes escrits durant les estades 
de l’autor a Sicília, i Diminuta imatge, un recull introspectiu 
que reflecteix l’enorme admiració de l’autor per Venècia. 

Quietud
no mesurable
Ramón Andrés
Traducció: Lola Josa    

La poesia de Ramón Andrés 
és molt a prop d’una natura que es 
manifesta implacable i dura, de vega-
des violenta, i és l’indret on el poeta 
ha retrobat el seu “lloc” i la seva me-

mòria a través del lloc. Quietud no mesurable és un llibre de 
transcendència filosòfica i alhora transparent.

Jardins de Samarcanda, 101     978-84-9766-726-5
160 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 17 febrer

Salives
Joan-Lluís Lluís   

Aquest és un llibre sor-
prenent per la sinceritat, 
la bellesa, el llenguatge poètic i, so-
bretot, per crear un món on l’amor i el 
desig carnal són els motors del text i 
dels actes. El seu escenari és sobretot 
la cambra i el seu univers és el del nai-
xement del desig,  el del seu imperi o el 
de la seva decrepitud.

Carpe Momentum
Biel Mesquida    

«Perdurar, vaig dir en veu baixa 
dins l’escandalera, el caos i la 
barbàrie d’aquesta època que 

sembla que no tengui necessitat 
de poetes.»

La poesia de Biel Mesquida és extrema, 
avantguardista, trencadora, però al-

hora suggerent i magnètica. Carpe Momentum és el testament 
poètic d’aquest nom essencial de la literatura catalana actual.

Jardins de Samarcanda, 102     978-84-9766-727-2
56 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
12,00 € / 11,54 €
Distribució: 17 febrer

Edició

bilingüe

català - italià

Darrera

obra poètica de

Biel Mesquida,

després d’un

llarg silenci

Obra poètica

de Joan-Lluís Lluís, 

autor reconegut i 

popular en el camp

de la novel·la

Reconegut

assagista i un

dels intel·lectuals

europeus més

valorats
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Narratives, 126
344 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
21,00 € / 20,19 € (aprox.)

Distribució: 17 febrer
978-84-18197-52-9

EL PAÍS DELS ALTRES
La guerra, la guerra, la guerra
Leïla Slimani. Traducció: Valèria Gaillard

El 1944 Mathilde, una jove alsaciana, s’enamora 
d’Amine Belhaj, un oficial marroquí que lluita 
a l’exèrcit francès. Acabada la Segona Guerra 
Mundial, la parella es trasllada a Meknès, al 
Marroc. Mentre Amine s’escarrassa per fer que 
una finca de terra pedregós comenci a donar fruit, Mathilde se sent més 
i més ofegada pels costums i el clima inclement del país: aïllada a la 
finca, amb dos fills petits, pateix la desconfiança que inspira per ser 
estrangera, per ser dona, per ser catòlica. 
En un cert sentit, tots els personatges de la novel·la viuen al «país dels 
altres». I sobretot les dones, que viuen al «país dels homes» i han de 
«lluitar encara per uns drets mínims».
Si El país dels altres consolida Slimani entre els millors escriptors del 
planeta, amb una energia emotiva, una comprensió de l’ànima huma-
na i una habilitat narrativa de primer ordre.

Narratives, 127
208 pàg. (aprox.) 
13,8 x 21,3 cm
Rústica
17,90 € / 17,21 € (aprox.)
Distribució: 10 febrer
978-84-18197-46-8

Una parella jove se separa. S’havien 
conegut a Roma i allà havien viscut 
la seva història d’amor, que ara aca-
ba. O potser no. Potser pot haver-hi 
amor després de l’amor. 

Ell, Yngve, esdevindrà un artista reconegut internacionalment. 
Ella, Carme, treballarà de modista per al Liceu. L’un i l’altre es 
necessitaran al llarg dels anys —evitant capbussar-se en vells 
records melangiosos— i trobaran maneres de comunicar-se, de 
veure’s, de continuar sent importants per a l’equilibri del cor, del 
cos i de l’ànima. Potser es retrobaran a la ciutat d’ell, Estocolm; 
potser a la ciutat d’ella, Barcelona, o en qualsevol racó del món. 
I tindran altres amors, formaran famílies, tindran fills, reviuran 
el vertigen de la passió i el desencís, exploraran sentiments com 
noves terres per descobrir... Però sempre mantindran el caliu de 
l’altre, com un foc latent.

El camí
dels esbarzes

16,50 €
978-84-17214-56-2

Número 1
en vendes
a França

AMOR I NO
Alba Dalmau
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Carrer del Perdó 
Mahi Binebine. Traducció: Manuel Forcano

El modestíssim carrer del Perdó, en un barri pobre de Marràqueix, és 
on creix la Hayat («la vida» en àrab). Havia nascut amb els cabells ros-
sos, i això era prou motiu per rebre burles de tothom, per fer sospitar 
el seu pare i per avergonyir profundament la seva mare. De fet, per a 
ella aquella família és un infern. 
Per això la Hayat s’escapa de casa, i qui l’acull és la Serghinia, la més 
gran ballarina del ventre del país, una dona coratjosa en una societat 
edificada sobre les prohibicions. Actua en totes les festes, casaments, 
circumcisions... però també balla en populars cabarets freqüentats 
per homes. Al seu costat, com a deixebla i amiga, Hayat aprendrà un 
ofici fascinant i descobrirà com fer girar el cap dels homes.

Lladre de mar 
Josep Masanés 

Ciutadella de Menorca, 1780. Rafael Torelló té deu anys i el seu destí trist i fa-
molenc sembla que es troba en un taller de sabates a fer avarques. El seu somni 
és embarcar-se en un vaixell de guerra i viure aventures a la mar. La conquesta 
de Menorca pel duc de Crillon i els seus plans de conquerir Gibraltar donaran a 
Rafael Torelló una oportunitat imprevista per complir els seus somnis. Però una 
oportunitat no és una victòria, només és una possibilitat.

Apunts del subsol 
Fiódor Dostoievski. Traducció: Miquel Cabal Guarro 
Presentació: Jordi Nopca

Escrita en un moment d’enorme agitació social a Rússia i de gran tur-
ment personal (havia abandonat la seva dona, que es moria), Apunts 
del subsol reflecteix les lluites psicològiques i morals de Dostoievski 
per trobar els fonaments de la condició humana i el sentit de la nostra 

vida. El protagonista és un funcionari fracassat, sense identitat 
ni nom, que, des del subsol, reconstruirà episodis del seu 

passat tot escrivint uns apunts sincers i lúcids. 
Una novel·la clau per entendre Dostoievski i els grans temes 
de la seva narrativa.

Nikola Tesla i els homes que no estimaven
els coloms 
Auda Gascón 

Nova York, 1884. El jove enginyer elèctric Nikola Tesla arriba als Estats Units des 
de París, on treballa per a la Continental Edison Company. L’acompanyen un aju-
dant irlandès i la seva obsessió per desenvolupar el motor de corrent altern, que 
serà més eficient en la distribució d’electricitat a llarga distància que els genera-
dors de corrent continu que utilitza Thomas Alva Edison. A qui hauria d’haver estat 
una figura cabdal del segle XX, l’espera una lluita ferotge per sobreeixir.

Notes de color, 106
256 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 € (aprox.)
Distribució: 10 febrer
978-84-1356-020-5  

El Far, 44
208 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm. Rústica
12,50 € / 12,02 € (aprox.)
Distribució: 10 febrer
978-84-18197-47-5  

Narratives, 128
20 pàg. 13,8 x 21,3 cm. 
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 8 febrer
978-84-18197-48-2  

Novel·la guanyadora 
del Premi

Mediterrània 2020
•

Finalista del Premi 
Renaudot

XXXII Premi de Narrativa 
Vila d’Ascó 2020

Notes de color, 107
160 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,50 € / 12,98 € (aprox.)
Distribució: 24 febrer
978-84-1356-025-0  

X Premi de Narrativa
Marítima Vila de Cambrils 

Josep Lluís Savall 2020

2021: 

bicentenari del 

naixement de

Dostoievski

Nova edició

amb traducció

revisada
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Més Llibres, 27
544 pàg.
Rústica
22,50 € / 21,63 €

Distribució: 24 febrer
978-84-17353-29-2

UN SENYOR ELEGANT
Suso de Toro. Traducció: Eduard Velasco

En aquesta novel·la, el narrador és també protagonista, 
un escriptor que emprèn una recerca intensa per intentar reconstruir la història 
dels Baltar, una família burgesa originària de Padrón però ben arrelada a San-
tiago de Compostel·la. En el centre de la narració, Ramon Baltar, un cirurgià 
eminent que, tot i ser un «element incòmode» per a la dictadura, va aconseguir 
mantenir un cert estatus en la tèrbola societat gallega de l’època. Amb una 
prosa digressiva de lectura addictiva, l’autor va trenant 
els múltiples fils documentals aplegats durant la inves-
tigació, i el resultat és aquesta novel·la riu, híbrid fasci-
nant de novel·la històrica, psicològica i d’idees. 
Des de la penombra d’un retrat imperfecte, la figura 
del doctor Baltar sorgeix desafiant de l’oblit per 
recordar-nos que, més enllà de l’acceptació 
resignada de la desfeta, també hi va haver re-
sistència i dissidència.

Anar a Saturn i tornar 
Marta Barceló 

A Rosa, una jove professora de quaranta-cinc anys, li diagnostiquen un càncer 
de pit. Obertament, ho parla amb la seua classe. Li costa dir-li-ho a sa mare. 
L’acompanyen tothora en Carles, el seu home, i la Laura i en Jordi, els fills. En 
un monòleg íntim i proper, però irònic i directe alhora, Rosa renuncia a qualsevol 
pretensió d’heroisme. Lluny de veure’s com una lluitadora, se sent una persona 
més que vol continuar vivint, com qui farà un viatge llarg i incert, però tornarà, i 
tant que sí.

Bromera Teatre, 81
13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 24 febrer
978-84-1358-148-4   

De pedra i os 
Bérengère Cournut. Traducció: Marta Marfany

Una nit clara i estelada, en els confins blancs de l’Àrtic, el trenca-
ment d’una banquisa separa una noia inuit de l’iglú on dorm la seva 
família. Abocada a la penombra i al fred polar, la Uqsuralik no té 
cap més remei per sobreviure que avançar per trobar un refugi. Del 
mar a la muntanya, dels fiords a la tundra, dels icebergs als penya-
segats, la protagonista emprèn el camí d’una recerca solitària que, 
més enllà de la immensitat glaçada, li revelarà qui és i quin és el seu 
lloc en la natura.
Una novel·la iniciàtica, impregnada d’ecologia i d’espiritualitat, que 
ens submergeix en l’univers inuit, tan remot com fascinant.

Més Llibres, 28
Rústica
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 17 febrer
978-84-17353-24-7
  

Novel·la guanyadora
 del Premi de Novel·la

Fnac 2019
•

 Premi Libr’à nous 2020
•

Finalista del Premi
Renaudot

Premi de Teatre
Palanca i Roca 

EXPOSITOR
1118202460009

Suso de Toro
és un escriptor 
i líder d’opinió 
molt respectat
a Catalunya
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Club Victòria, 1
400 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm

978-84-17998-77-6

SENY I SENTIMENT
Jane Austen. Traducció: Xavier Pàmies

Arran de la mort sobtada del pare de família, les germanes 
Dashwood veuen profundament alterada la seva vida, fins 
aleshores alegre i despreocupada. Tot d’una queden total-
ment desemparades i han de marxar de la casa familiar, 
que ha passat per herència al seu germanastre. Les dues 
germanes grans —Elinor, tranquil·la i prudent, i  Marianne, 
impulsiva i romàntica— s’enamoraran i experimentaran do-
loroses decepcions, però el seu patiment les ajudarà a comprendre’s millor, i a desco-
brir que, per ser realment felices, el seny ha de deixar pas al sentiment i el sentiment 
ha de cedir davant el seny.

Club Victòria, 2
336 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm

978-84-17998-78-3

El batec i altres narracions 
DD.AA. 

Recull dels contes guanyadors i finalistes de la 24a edició del certamen de 
narrativa curta Mercè Rodoreda de la vila de Molins de Rei.

Tapa dura folrada
26,00 € / 25,00 € (aprox.)
Distribució: 24 febrer

Tapa dura folrada
25,00 € / 24,04 € (aprox.)
Distribució: 24 febrer

Concurs de narrativa literària
Mercè Rodoreda, 24 

104 pàg. 13,5 x 19 cm. Rústica
12,00 € / 11,54 €

Distribució: 24 febrer
978-84-9191-166-1   

UNA HABITACIÓ AMB VISTES
E.M. Forster. Traducció: Xavier Zambrano

La Lucy, una encantadora joveneta anglesa, està fent el 
gran tour pel continent acompanyada per la seva cosina 
gran, l’estricta i queixosa senyoreta Barlett. En arribar a 
Florència comencen els disgustos: l’habitació amb vistes 
a l’Arno que havien reservat, incomprensiblement, no està 
disponible. Dos hostes de la mateixa pensió, el jove George Emerson i el seu estrafo-
lari pare, s’ofereixen a canviar-los les habitacions, a la qual cosa, d’entrada, elles es 
neguen... però la intercessió del reverend Beebe fa que finalment hi accedeixin. 
En aquesta ciutat italiana, on l’alegria mediterrània fa oblidar els prejudicis victorians, un 
sorprenent joc de malentesos suposarà el despertar a l’amor dels joves protagonistes.

Seny i sentiment 
és una sàtira molt 
intel·ligent sobre 

els excessos del 
romanticisme,
així com sobre

les disposicions 
legals injustes
que afectaven
moltes dones

La col·lecció Club Victòria reuneix algunes de les millors novel·les angleses del 
segle XIX i començament del XX, fins ara inèdites o introbables per als lectors 
del XXI, amb excel·lents traduccions al català.

NOVA

COL·LECCIÓ

Publicada el 1908, 
aquesta deliciosa 

novel·la en clau de 
comèdia explora 

el conflicte entre la
rígida formació
anglesa i la joia

de viure
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Casa d’algú altre 
Silvio d’Arzo. Traducció: Meritxell Cucurella-Jorba

En un poble isolat i remot dels Ape-
nins, hi ha una dona gran que evita 
tots els actes festius i que no es fa 
amb ningú. Viu en una cabana una 
mica separada de les cases princi-

pals del llogarret i es guanya la vida fent de bugadera. Es diu Zelinda.
Un dia, l’anciana busca el capellà del poble per fer-li una pregunta que ella gai-
rebé no s’atreveix a fer, i que ell no acaba d’entendre i que, després de pensar-
hi molt, tampoc no sap ben bé com respondre.

Pandora 
Henry James. Traducció: Xavier Pàmies

El jove comte alemany Otto Vogelstein, amb una pro-
metedora carrera diplomàtica per davant, queda enci-
sat per una jove que coneix a la coberta del transatlàn-
tic que els duu a Nova York. Però tot seguit una elegant 
passatgera l’avisa que potser no cal que s’hi fixi tant, perquè pertanyen a dos 
mons ben diferents: ell és un aristòcrata europeu, i ella, la bella Pandora Day, 
és una noieta sense nom ni fortuna. I, en qualsevol cas, és improbable que es 
tornin a trobar...

Petits Plaers, 16 
128 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 € / 13,46 € (aprox.)
Distribució: 10 febrer
978-84-17998-76-9   

El cercle de Viena, 86
112 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 € (aprox.)
Distribució: 17 febrer
978-84-17998-46-2  

NO FICCIÓ

EL BARÇA, MÉS QUE UN CLUB?
Xavier Torres, Frederic Porta

El Barça és encara «més que un club»? 
Per primera vegada, un equip d’onze polítics i líders cívics 
catalans de totes les ideologies debaten sobre la realitat 
del millor ambaixador que ha tingut mai Catalunya, el Fut-
bol Club Barcelona, i reflexionen sobre si el mític lema encara 
és vigent després de 120 anys. 
En la nostra alineació hi ha dos presidents, Carles Puigdemont i Quim Torra; polí-
tics i líders d’entitats represaliades i empresonades com Jordi Cuixart, Oriol Jun-
queras, Raül Romeva o Jordi Sánchez; i figures de pes en la política espanyola, 
com el ministre Salvador Illa, o la catalana, com Jéssica Albiach, Carlos Carrizo-
sa, Xavier García Albiol o David Fernández, amb punts 
de vista ben diferents:
«El Barça ha defensat sempre els grans consensos i, 
avui, posar fi a la repressió espanyola, alliberar els pre-
sos polítics i fer retornar els exiliats és pur consens.»
«Els independentistes, el que han de fer, és deixar en 
pau el Barcelona!»
«L’1 d’octubre em vaig sentir enganyat pel president 
del Barça.»
«Els partits polítics volem controlar el Barça. I qui di-
gui el contrari és un hipòcrita.»

Fora de Joc, 21
272 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
17,50 € / 16,83 € (aprox.)
Distribució: 24 febrer
978-84-1356-027-4  

Un petit gran relat sobre 
el sentit de la vida, quan 
la vida no sembla tenir
cap sentit

Un relat
captivador de 
Henry James
fins ara inèdit
en català

Els autors

són periodistes 

reputats i amb 

una àmplia

experiència

del sector
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La cuina dels fumats. 250 receptes
Joan Jofre

«Avui, amb les tècniques més depurades i els productes millor 
preparats, els fumats han esdevingut un element imprescin-
dible de les nostres gastronomies. Si el món es globalitza, la 
cuina també ho ha de fer, no? En aquest llibre, hi trobareu fins 

a 250 receptes, primordialment d’entrants, amanides o ta-
pes, amb fumats molt diversos: junt amb el predomini del 
salmó i del bacallà, també hi són presents la truita de riu, 
l’arengada, la tonyina, el peix espasa… en forma de fumat.»

8

NO FICCIÓ

DEJUNI INTERMITENT
SALUDABLE
Guanya energia i salut, millora el teu descans 
i potencia la teva longevitat
Carla Zaplana

El dejuni intermitent ha arribat per 
quedar-se i no passa un dia sense que 
sentim parlar dels seus beneficis, malgrat que tanta informació sobre 
aquest tema pugui arribar a confondre’ns. Els estudis científics demos-
tren les seves nombroses virtuts, sempre que es dugui a terme de ma-
nera responsable i d’acord amb les nostres metes i necessitats: pèrdua 
de pes, millora de la longevitat i del descans, 
control dels nivells metabòlics, major qualitat 
de somni... Carla Zaplana, experta nutricio-
nista i dietista, ens ofereix en aquesta guia les 
respostes que ens ajudaran a sortir de dub-
tes, ens revela quin tipus de dejuni ens convé i 
ens ensenya a iniciar-nos en aquesta pràctica.

Guia botànica per al teu jardí 
Geoff Hodge

Més que un simple llibre de referència útil so-
bre la ciència de la botànica i el llenguatge de 
la horticultura: és una guia pràctica que ajudarà 
els amants del jardí a entendre com creixen les plantes, 
quins factors afecten el seu rendiment i com poden obtenir-
se els millors resultats.
Il·lustrada amb boniques impressions botàniques i amb 
diagrames simples, aquesta obra proporciona explicacions 
senzilles sobre més de 3.000 termes botànics i mostra com 
poden aplicar-se a la pràctica quotidiana de la jardineria. 
Per a facilitar-ne la lectura, el llibre es divideix en capítols 
temàtics que cobreixen tot tipus de temes.

Fora de col·lecció
224 pàg. (aprox.). 17 x 22,7 cm
Tapa dura
22,90 € / 22,02 € (aprox.)
Distribució: 3 febrer
CAT: 978-84-1356-007-6

CAS: 978-84-16918-84-3

Escudella, 15
160 pàg. (aprox.). 15,5 x 16 cm
Rústica amb solapes
14,70 € / 14,13 € (aprox.)
Distribució: 10 febrer
CAT: 978-84-1356-021-2

CAS: 978-84-16918-86-7

Fora de col·lecció
224 pàg. 14,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
15,50 € / 14,90 € (aprox.)
Distribució: 17 febrer

Menja net
24,90 €

978-84-9034-799-7

Més de 150.000

exemplar venuts 

des de la seva

publicació

Receptes

senzilles,

ràpides i

fàcils
de fer

«Escolta sempre el teu 
cos. Ell et dirà què li 
beneficia i què no»

978-84-1356-015-1
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MELETA DE ROMER
Les postres de la Gessa
Gessamí Caramés

Descobrim els secrets de la pastisseria de la mà de la Gessa. Per fi deixarem de banda la por als gra-
matges, quantitats i temperatures i entendrem el perquè de cada elaboració.
Comencem amb receptes bàsiques i imprescindibles per entendre el món dolç i acabem amb els 
pastissos més sofisticats, passant per les postres tradicionals de la nostra terra, pans, brioixos, 
pastisseria americana, begudes i fins i tot opcions sense gluten, sense lactosa i baixes en calories. 
Gessamí Caramés Núñez és la pastissera i copresentadora del programa Cuines de TV3. Comu-
nicadora audiovisual, cuinera i barista de formació, es passa el dia entre fogons i forns, i de tant 
en tant s’escapa per gravar. 

Sensacions, 14
160 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm

CAS: 978-84-16918-88-1CAT: 978-84-1356-026-7Rústica amb solapes
18,90 € / 18,17 € (aprox.)
Distribució: 24 febrer

Gessamí Caramés
és una figura
televisiva
(participa al
programa Cuines
de TV3) i del
món de la cuina
estimada
a Catalunya

GRAN CAMPANYA

DE PROMOCIÓ

A MITJANS I

XARXES SOCIALS
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Com la vida mateixa 
Rous Sarrias 

A Com la vida mateixa hi trobaràs un diari vivencial en què Rous Sarrias recopila 
entrevistes, poemes, cartes, reflexions, comiats i, fins i tot, algunes reivindicacions 
a partir d’experiències viscudes on la veritable protagonista és la vida mateixa.
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100 qüestions per identificar
la pseudociència 
Jordi de Manuel, Jesús Purroy

La frontera entre ciència i pseudociència és fàcil de traspassar i costa de distingir. La proliferació 
d’idees pseudocientífiques i l’accés que hi tenim mitjançant les xarxes socials és un fet innegable 
que té repercussions en la vida quotidiana de tothom, tant dels que 
hi creuen com dels que no.
Per determinar el límit d’aquesta frontera és útil conèixer el sig-
nificat d’alguns conceptes dels quals parla aquest llibre, com 
ara placebo, assaig clínic, estudi en “doble cec”, chemtrail, reiki, 
aromateràpia, quiromància, astrologia o memòria de l’aigua, en-
tre d’altres. Les 100 preguntes (i 100 respostes) que trobaràs en 
aquestes pàgines t’ajudaran a identificar les pseudociències i et 
proporcionaran les claus per orientar-te.

100 personas que han hecho único al Atleti 
Fernando Castán

Cada uno piensa que su equipo de fútbol es el mejor, pero hay razones ob-
jetivas para afirmar que el Atlético de Madrid es un club único. Sus títulos y 
la forma de conseguirlos, sus finales (y, a veces, la manera de perderlas), y 
sobre todo su afición, es lo que hacen del Atleti un club excepcional. 
Este libro está dedicado a sus socios, seguidores, jugadores, técnicos, en-
trenadores, presidentes y empleados, aunque en sus páginas solo aparez-
can cien.

Josep Maria Rovira i Jané
L’afany pel benestar de la pagesia vitivinícola
Josep Solé i Armajach

Josep M. Rovira i Jané (Sant Sadurní d’Anoia, 1885–Barcelona, 1964) fou sacerdot, 
enòleg i fitopatòleg, sociòleg i economista. Va lluitar pel benestar de la pagesia da-
vant una crisi que arruïnava el sector.

Quodlibeta
Selecció d’articles publicats a NotíciesTGN, 2012-2020
Josep Gil i Ribas

Aquest llibre aplega una tria d’articles del doctor Josep Gil i Ribas que tracten te-
mes de fe i d’altres qüestions i han estat publicats entre els anys 2012 i 2020 al 
setmanari NotíciesTGN (noticiestgn.cat).

Cien x 100, 34
240 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,50 € / 14,90 € (aprox.)
Distribució: 24 febrer
978-84-16918-89-8  

No ficció, 9
128 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
13,50 € / 12,98 € (aprox.)
Distribució: 17 febrer
978-84-16342-45-7  

Cooperativistes Catalans, 33
104 pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
11,90 € / 11,44 € (aprox.)
Distribució: 3 febrer
978-84-1356-019-9

Prisma, 54
304 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 € (aprox.)
Distribució: 10 febrer
978-84-1356-022-9  

De Cent en Cent, 64
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 € / 14,13 € (aprox.)
Distribució: 17 febrer
978-84-1356-024-3

Descobreix 

100 formes de 

desemmascarar la 

pseudociència!
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23,80 € / 22,88 €
Distribució:
24 febrer
978-84-1356-017-5  

CATALUNYA:
50 excursions a cascades 
i salts d’aigua
Joan de Déu Prats

Les cascades són indrets màgics plens d’energia 
que guarden històries i llegendes. Quan fem camí 
per la muntanya, són un dels tresors més preuats. 
Catalunya, tot i ser un país mediterrani, en dispo-
sa d’impressionants, de gran bellesa i espectacu-
laritat, la majoria desconegudes. Van ser motor de 
molins i de la primera electricitat, però també aixo-
pluguen esperits de la natura: les dones d’aigua.
N’hem fet una selecció de les més interessants i, 
alhora, assequibles i us les presentem per prime-
ra vegada reunides en un sol llibre, cada una amb 
la seva personalitat.

Rutes pels despoblats del Camp de Tarragona. 15 itineraris 
per la Conca del Barberà, l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès 
Gener Aymamí

Un despoblat, a més a més de ser un lloc pintoresc, és també un punt 
que convida a la reflexió. Hem d’imaginar-nos que, en aquell carrer 
on estem, abans hi havia vida i que, rere els murs esbaldregats i 
les portes i finestres esventrades, hi havia caliu humà. En aquesta 
guia trobareu 15 bonics i interessants itineraris on l’objectiu princi-
pal és visitar un poble abandonat.

L’Himàlaia hivernal. L’últim repte
Émile Brouze, Bérénice Rocfort-Giovanni. Traducció: Francesc Roma

L’espectacular operació de rescat d’Elisabeth Revol al Nanga Parbat (8.125 m), el mes 
de gener de 2018, va posar al descobert una disciplina poc coneguda: l’himalaisme 
hivernal. Qui són els muntanyencs que es dediquen a aquesta especialitat? Què els 
motiva a afrontar aquelles condicions inhumanes? Quina 
és la història d’aquesta pràctica extrema de muntanya?

Émilie Brouze i Bérénice Rocfort-Giovanni han investigat 
aquest univers sense sentit. S’han entrevistat amb Krzysztof 

Wielicki i Leszek Cichy, els primers conqueridors d’un vuitmil du-
rant l’hivern, l’Everest, l’any 1980. Després d’ells, pocs escala-
dors s’arrisquen a fer l’Himàlaia durant l’estació hostil. En canvi, 
els drames han estat nombrosos. Entre altres, Anatoli Boukreev, 
Jean-Christophe Lafaille i Tomasz Mackiewicz, tres personalitats 
turmentades, no n’han tornat mai. 

Annapurna, 8
136 pàg. 15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,30 € / 13,75 € (aprox.)
Distribució: 3 febrer
978-84-1356-016-8  

Azimut, 162
132 pàg. 12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
12,70 € / 12,21 € (aprox.)
Distribució: 3 febrer
978-84-1356-018-2  

Khroma, 22
120 pàg.
24 x 22,5 cm
Tapa dura

Rutes fascinants 

per les 50 cascades 

i salts d’aigua més 

impressionants de 

Catalunya

Vivències

esfereïdores,

apassionants i 

increïbles 

15 itineraris

a la recerca  del  

bonic i melancòlic

encant dels pobles 

abandonats
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Robatoris i vandalisme a la Ribera del Xúquer durant el segle XVI:
edició de dos processos criminals de les
localitats de Sueca i d’Alzira
Joan Barberà (ed.)

El volum presenta dos textos del segle XVI procedents de Sueca i d’Alzira.

El capitalismo explicado a los jóvenes y a los no tan jóvenes
Conversación con mi nieta (con la esperanza de que verá su fin)
Jean Ziegler. Traducció: Isabel Llasat

En este libro imprescindible para despertar 
consciencias, Jean Ziegler, sociólogo, ex 
relator de la ONU y veterano impulsor del 
movimiento antiglobalización, explica cla-
ramente cómo funciona el sistema capita-

lista y cómo desactivarlo.

Napoleó, la Revolució i els catalans 
Antoni Gelonch  

El nou llibre d’Antoni Gelonch explora per què les 
idees de la Revolució Francesa amb prou feines 
van arribar a Catalunya i per què la mala digestió 
dels fets de començaments del segle XIX va comportar misèria, guerra i absolutisme durant més de cent anys. 
El llibre també parla de relacions entre veïns, dels plans de Robespierre i Napoleó per a Catalunya, de 
l’organització administrativa napoleònica a casa nostra, de revoltes, de pors, de lligams, de rebomboris, de 
recels... de la condició humana!

PASTISSERIA TRADICIONAL
PER FER A CASA
Victòria Gudiol

Victòria Gudiol, pastis-
sera i il·lustradora, ha 
aplegat en aquest llibre 
algunes de les millors 
elaboracions de la pas-
tisseria catalana, tant 
dolces com salades, per preparar-les fàcilment a casa. Hi trobareu pas-
tissos de xocolata, de fruita i de formatge, pans de pessic, magdalenes, 
ametllats, carquinyolis, coques salades… Descobriu el plaer de preparar 
els vostres propis dolços amb ingredients saludables i de temporada.
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Scripta, 11
120 pàg.
13,5 x 22,5 cm
Rústica
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 3 febrer
978-84-9191-156-2

Assaig, 11
400 pàg. (aprox.)
15,3 x 23,3  cm
Rústica amb solapes
24,00 € / 23,08 € (aprox.)
Distribució: 10 febrer
978-84-17998-73-8

Las Claves, 1
176 pàg.
15 x 21 cm
978-84-122279-1-8

Milfulls, 31
112 pàg.
20 x 26 cm
Rústica amb solapes
21,00 € / 20,19 € (aprox.)
Distribució: 17 febrer
978-84-17998-74-5

Recordes l’olor de pa de
pessic fet a casa o l’aroma
de la crema cremada de 
l’àvia?

L’autora té un

perfil a Instagram

(pipa_and_roma) 

on penja les fotos 

que fa de les

seves receptes

Prólogo de

David Fernàndez

2021:

bicentenari

de la mort

de Napoleó

CAT:
9788417998110

Rústica amb solapes
16,50 € / 15,87 €
Distribució: 17 febrer
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El Fil d’Ariadna, 120
176 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm. Rústica
17,00 € / 16,35 € (aprox.)
Distribució: 3 febrer
978-84-18197-45-1

PARAULES D’ARCADI
Què hem après del món i 
com podem actuar
Arcadi Oliveres

“Estem obligats a l’esperança. Perquè l’esperança és l’únic 
motor per a l’acció. “
Que es produeixi una pandèmia global o que en ple segle XXI 
haguem de cridar «llibertat presos polítics» no són fets ca-
suals. Hem construït un món de relacions internacionals com-
plexes, en un sistema capitalista que perpetua les desigualtats 
controlat per governants i poders fàctics que actuen sense 
frens, en un planeta que està dient prou, mentre la Mediterrà-
nia s’omple de persones que s’ofeguen... Potser aquesta no 
era la fotografia que havíem imaginat del món que deixarem 
a les noves generacions. 
Arcadi Oliveres repassa en aquest llibre els conceptes que 
han guiat el seu posicionament: democràcia, refugiats i mi-
gracions, capitalisme, canvi climàtic, antiarmamentisme, 
cultura de la pau... Podem, així, entendre fins on hem arri-
bat, què hem après de tot allò viscut i explicar on són les 
claus per creure, encara, que aquest és un món habitable.

Els colors de la neu
Les llengües, les persones i el món 
Pere Comellas i Carme Junyent 

Sovint hem sentit dir que la llengua esquimal té molts termes per 
anomenar la neu. O que el francès és la llengua de l’amor; o que 
la ciència s’expressa en anglès. Doncs és fals! Totes les afir-
macions sobre la qualitat de les llengües o la seva adequació a 
uns usos determinats es basen en prejudicis. I en aquest llibre 
desmuntarem molts d’aquests tòpics. Pere Comellas i Carme 
Junyent s’han posat les ulleres d’antropòleg per explorar les re-
lacions entre les llengües, les persones i el món. Amb ells desco-
brirem com les llengües ens ajuden a construir identitat, a sentir-nos d’una comunitat, 
a transmetre normes socials o a enderrocar règims. Descobrirem, en definitiva, de 
quina manera ferm servir les llengües en les nostres vides.

Punts de vista
224 pàg.
13,5 x 21,5 cm

Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 24 febrer

978-84-9766-730-2

El llibre

que recull tot

el llegat

d’Arcadi

Oliveres

Carme Junyent 

desmunta tòpics 

sobre les llengües

Rústica amb solapes
16,50 € / 15,87 €
Distribució: 17 febrer
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Pitch Anything
Un método innovador para presentar,
persuadir y conseguir tus objetivos
Oren Klaff 

Según Oren Klaff, crear y presentar un gran lanzamiento no es un 
arte, es una ciencia sencilla.
En Pitch Anything podemos conocer cómo usar los últimos conoci-
mientos sobre el comportamiento humano para conseguir generar más 
«ventas», en sentido amplio, incluyendo operaciones comerciales, venta 
de proyectos a inversores, o incluso las negociaciones por un salario 
mejor. El método de Oren Klaff se conoce con el acrónimo STRONG.
Oren Klaff es el director de Mercados de Capitales del banco de inver-
sión Intersection Capital y especialista en modelos financieros.
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Los Aristegui: una familia, una empresa 
Jordi Tarragona y Jordi Vilagut 

Todos los profesionales que han trabajado o trabajan con empresas familiares son 
perfectamente conscientes de que el reto principal de cualquiera de dichas empre-
sas reside en conseguir su continuidad a lo largo de las generaciones. La novela 
de Jordi Tarragona y Jordi Vilagut supone una magnífica introducción al tema, ase-
quible para cualquier persona, y que recoge a la perfección lo que serían las prin-
cipales complicaciones con las que tiene que enfrentarse una familia empresaria. 

Wise Workers 
Ramón Cabezas 

Aumenta tu empleabilidad y conviértete en el empleado que adoran las empresas.
Si miras a tu alrededor verás que la globo-digitalización y las últimas crisis ya han 
destruido millones de empleos. Por otro lado, miles de directores de recursos hu-
manos están buscando sin éxito cubrir multitud de plazas vacantes que requieren 
nuevas competencias digitales y emocionales. Esta es una guía imprescindible, que 
te ayudará a convertirte en un empleado o profesional de alto valor.

RH Positivo  
DD.AA. 

Un método práctico e innovador para los Recursos Humanos.
Este libro descubre siete casos apasionantes de pymes y grandes empresas que 
empezaron de la nada, detallando su metodología y explicando los resultados que 
se pueden obtener cuando los profesionales de Recursos Humanos juegan un pa-
pel de aliados estratégicos del negocio y se desmarcan de roles tradicionales, me-
ramente administrativos.

320 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
22,95 € / 22,07 €
Distribució: 17 febrer
978-84-18464-21-8  

208 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
19,85 € / 19,09 €
Distribució: 17 febrer
9788418464065  

208 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
19,85 € / 19,09 €
Distribució: 17 febrer
9788418464126 

216 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
22,85 € / 21,97 €
Distribució: 3 febrer
9788417942854  

Más claro que el agua
Todo lo que deberías saber del agua
mineral natural y nunca te han contado
Dra. Magda Carlas 

Descubre todos los secretos que el agua mineral aporta a tu salud.

112 pàg.
17 x 23 cm
Rústica amb solapes
14,85 € / 14,28 €
Distribució: 10 febrer
978-84-18114-73-1  

Un Best seller
internacional,
traducido a mas
de 20 idiomas

2ª EDICIÓN
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¡Descubre tus tablas! 
Sandra Camós 

Consejos prácticos para ser la mejor versión de ti mismo.
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 propone unos sencillos y prácticos consejos y fórmulas 
(sus famosas «tablas») para descubrir lo mejor de nosotros mismos y sacar parti-
do de los retos que nos brinda la vida.

Tens 4 poders
Antoni Bolinches

Intel·ligència, voluntat, bondat i actitud positiva: 4 poders al ser-
vei del canvi personal. 
En un estil clar i amè, el prestigiós psicòleg Antoni Bolinches utilit-
za els conceptes clau del seu mètode terapèutic per bastir una obra 
que ens ensenya a potenciar les nostres capacitats personals i a 
relacionar-nos millor amb el nostre propi ser. Una obra excepcional-
ment didàctica en la que l’autor també aconsegueix comunicar amb 
gran eficàcia la manera de convertir les vivències en experiència i 
l’experiència en maduresa personal.
La intel·ligència constructiva, l’actitud positiva, la voluntat reforçada 
i la bondat bona són els nostres quatre grans poders que, ben treba-
llats ens marquen el camí cap a la superació personal i la plenitud.

Agiliza tu mente 
Pedro Martínez Ruiz 

¡Ejercicios prácticos para potenciar las capacidades de tu cerebro!
Página a página irás conociendo los secretos del órgano más importante de nues-
tro cuerpo, el cerebro, y aprenderás cómo mejorar sus capacidades y su resilien-
cia, 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.

168 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 3 febrer
9788418114519  

El arte de las personas 
Dave Kerpen

Cómo atraer y ganarse la confianza de las personas.
Best seller del New York Times.
Algunas personas piensan que en un mundo tan competitivo como 
el actual, un perfil de persona exitosa responde al clásico tipo duro 
que no necesita amigos. En realidad, como argumenta Dave Kerpen 
(autor de varios best sellers del New York Times), las personas de 
éxito son aquellas que dominan mejor las habilidades para relacio-
narse con las personas. Aquellas que saben establecer las relacio-
nes adecuadas. Aquellas que realmente entienden y conectan con 
sus colegas, sus clientes, sus socios. Aquellas que pueden enseñar, 
liderar e inspirar.

208 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 3 febrer
9788418114540  

160 pàg.
13,5 x 21,5  cm
Rústica amb solapes
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 17 febrer
9788418114687  

256 pàg.
15,3 x 23  cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 10 febrer
9788418114663  
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Joan Misser. Un combat per la Justícia i la Pau
Francesc Misser. Pròleg: Xavier Garcia Pujades

Biografia de Joan Misser, militant pacifista i ecumenista de la
primera hora, escrita pel seu fill periodista Francesc.
Aquest llibre ens invita al recorregut de moltes dècades a través de la vida d’un 
home marcat profundament pels estralls de la Guerra Civil a Barcelona, que va ésser uns dels 
capdavanters dels canvis profunds que es varen manifestar a Catalunya i a la resta de la Penín-
sula en el terreny polític i en el si de l’Església, a 
contracorrent de l’actitud col·laboracionista de la 
Jerarquia amb el règim franquista. Com va escriure 
Mossèn Josep Dalmau, Misser fou “un catalitzador, 
empassant-se i repartint idees i també escrits, una 
mena de laboratori ambulant”. 

Notícies de la Confederació
Viatge al país que hauria pogut ser
Xavier Delounder

Una barreja d’ucronia, assaig històric i anàlisi sociocultural i politic.
L’autor es pregunta quina hauria pogut ser la història dels Països Catalans els darrers segles 
si la Corona catalanoaragonesa continués existint avui dia i, a més, separada i independent de 
Castella. En aquesta ucronia la Corona d’Aragó s’aferma com a Confederació d’estats i es manté 
independent de Castella. Gairebé tot seria diferent 
de com ho vivim avui, però tot seria lògic perquè 
sempre hauria estat així. Us convidem a viatjar, sen-
se prejudicis, a aquesta nova realitat que posa en 
qüestió el que avui considerem “normal”.

Reconstruir les mortes vivents:
Gramàtica i Sociolingüística 
Josep Lluís Navarro Lluch

Crítica a la lingüística i la sociolingüística zombis.
L’autor afirma: “Dues zombis recorren el món, embrutint el saber sobre el llenguatge. Aquestes 
mortes vivents es disfressen amb els noms de lingüística i sociolingüística, mots que les fan sem-
blar molt científiques, però en el fons són dues impostures intel·lectuals i dos reduccionismes: llen-
guatgisme i sociollenguatgisme”.
L’objectiu d’aquest llibre és reconstruir l’estudi del 
llenguatge amb un nou paradigma que integri Gra-
màtica i Sociolingüística, tal i com l’autor simbolitza 
amb el diagrama de la Tetractys del llenguatge.

Els empresonats i exiliats de la Bíblia
Jordi Cervera i Valls

L’autor repassa les històries de personatges bíblics que sofreixen empre-
sonament i exili. Per a ell, és la manera de compartir i de com-patir els 
empresonaments i els exilis dels polítics catalans.

El Gra de Blat, 239
96 pàg.
11 x 18 cm
Rústica
10,00 € / 9,62 €
Distribució: 3 febrer
978-84-9191-145-6

Memòria, 13
284 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 3 febrer
978-84-122228-0-7

Entrevol,18
250 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 3 febrer
978-84-122228-6-9

Entrevol, 17
344 pàg.
21 x 14 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 3 febrer
978-84-122228-1-4 

“El gran

anarquista és 

l’Esperit Sant:

ens surt de

trascantó quan 

menys se

l’espera » 



XARXADELLIBRES  #92 / NOVETATS FEBRER 2021 17

ARRELATS
Les famílies més antigues de Catalunya
Xavier Cortadellas, Judit Pujadó, Ignasi Revés

No hi ha unes famílies 
més antigues que al-
tres. Sí que hi ha, però, 
algunes famílies que 
han viscut en la ma-

teixa casa des de fa molts segles i moltes generacions. Les hem 
cercades i hem recorregut milers de quilòmetres per tot Catalunya 
per anar-hi a parlar. Volíem saber si la memòria queda retinguda en 
una casa. Que ens expliquessin com ha afectat, a la menuda, la his-
tòria gran. Com han viscut els conflictes 
que han construït el país que som. Vo-
líem saber també com s’ho han fet per 
seguir en un mateix lloc quan tot ha anat 
canviant tant: no parlem de la memòria 
per nostàlgia sinó per saber com ateny 
el futur.
Totes les famílies que apareixen en 
aquest llibre han arribat al segle XXI 
amb un passat robust, amb unes arrels 
ben fondes, però han hagut de lluitar de 
valent per adaptar-se als nous temps.

El bosc i la casa
Joaquim Espinós

Joaquim Espinós obri les portes del seu món, a cavall entre la ciutat i el poble, per 
a oferir una mirada lúcida i personal sobre la realitat. En la primera part del dietari, 
l’acompanyem en l’escriptura d’una novel·la, en el joc sempre atractiu de la litera-
tura sobre la literatura. En la segona part, l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 
esdevé el detonant d’unes reflexions imprevistes i apressades, però sòlides i plenes 
d’humanitat.

Boscúria
La natura perduda de les coses
Miquel Bassols

Entre la memòria perduda de les coses i 
els relats de muntanya, entre un testimoni 
de l’irreal i un assaig de la veritat, Boscúria 
ens porta al més íntim i secret de la relació 
que l’ésser humà manté amb la natura, amb 
el bosc i les muntanyes, amb la vida al camp 
fora de qualsevol paisatge mistificador. Una exploració a la vora de 
les lletres fins tocar-ne el buit, allà on el temps s’atura.
Una dansa dels clops. Un assaig intel·ligent per desxifrar el codi 
perdut de sobrenatura.

Blaucel, 4
235 pàg. (aprox.)
21 x 15,5 cm
Rústica
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 15 febrer
9788415315926  

Textures, 34
176 pàg. 15 x 23,2 cm
Rústica
20,95 € / 20,14 €
Distribució: 17 febrer
978-84-1358-147-7  

La Talaia, 17
400 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Tapa dura (probablement)
22,00 € / 21,15 €
Distribució: 24 febrer
9788412224047  

XXII Premi d’Assaig 
Mancomunitat de la 

Ribera Alta

NO FICCIÓ

Miquel Bassols és, 

probablement,

el psicoanalista més 

reconegut del món en 

aquests moments

La memòria del país
explicada a partir de
21 famílies que fa segles
que són a la mateixa casa
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Convulsions 
José Cabañas González. Pròleg: Paul Preston

Aquesta obra ens parla de les accions criminals del franquisme 
després de la desfeta republicana de 1939. Constitueix un treball 
impressionant. Primer, treu a la llum un tema pràcticament 
desconegut fins ara: el camp de concentració de presoners de 
guerra, antesala d’altres llocs de treball esclau, que va existir 

a la localitat de Coyanza (Lleó). Les investigacions de Cabañas 
ens porten a profunditzar en la matèria, a partir dels Diaris d’un 

dels presoners reclosos a Coyanza, Jaume Cusidó, un relat fidel de 
com era la vida allà. Finalment, revela una dada que s’havia mantingut gai-
rebé en el silenci més absolut: els centenars de catalans assassinats a Lleó.

18

Sobre viatges i memòries. Llorenç Villalonga i altres escriptors
Pere Rosselló Bover

Recull de catorze estudis sobre autors i obres de les lletres cata-
lanes que tenen en comú la idea del viatge, tant en l’espai com en 
el temps. Villalonga, Rusiñol, Porcel... Exploracions que ens porten 
al cor de la literatura i de l’ànima humana.

NO FICCIÓ

La increïble història
del bisbe Irurita 
Josep Maria Ràfols

Quan el 1936 una multitud de revolucionaris va assaltar 
el palau Episcopal, Irurita va fugir disfressat per la porta 
del darrere. Poc temps després fou detingut i tancat a una presó clandes-
tina i, segons la versió oficial, va ser portat a un poble proper i afusellat a 
la tàpia del cementiri. Acabada la guerra, el seu cadàver va ser identificat 
i portat en processó solemne fins a la catedral de Barcelona on, per ordre 
de Franco, va ser enterrat amb honors de general. No obstant això, aques-
ta investigació acredita que va estar empresonat i que es va intentar, re-
petidament, intercanviar-lo per detinguts en poder del bàndol franquista.

Biblioteca Miquel dels
Sants Oliver, 56
384 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
27,00 € / 25,96 €
Distribució: 24 febrer
978-84-9191-162-3

Base Històrica, 168
648 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
24,95 € / 23,99 €
Distribució: 24 febrer
978-84-18434-36-5

Base Històrica, 169
300 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
21,90 € / 21,06 €
Distribució: 24 febrer
978-84-18434-37-2

Futbol i negoci
El camí de la gespa al Monopoly 
Marc Menchén

Futbol i negoci és un binomi indissociable que compta amb importants de-
tractors dins del mateix esport. La realitat, però, és que la globalització i el 
gir cap a una economia de l’entreteniment han accentuat la mercantilització 
d’una indústria que factura més de 21.000 milions d’euros anuals.
La història demostra que el component econòmic sempre hi ha estat, i que 
ara només s’ha sofisticat. Taquilla, espais VIP, gires i noves tecnologies han 
estat al centre de la transformació d’una disciplina global. Com en el joc del 
Monopoly, cada cop hi ha més agents que volen controlar aquest negoci.

Magma, 5
208 pàg.
14 x 21,5 cm. Rústica
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 17 febrer
978-84-9191-165-4

“Un llibre

imprescindible.

Un estudi substanciós

que amb ingent informació 

il·lumina i aprofundeix en 

fets i llocs desconeguts o 

silenciats fins ara.”

Paul Preston

El llibre

aporta,

en primícia,

la informació

sobre el seu

destí final

Com pot

canviar el

negoci del

fútbol pel

Covid
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Capitana Rosalie 
Timothée De Fombelle
Traducció: Marc Donat. Il·lustradora: Isabelle Arsenault 

Hivern de 1917. La Rosalie té cinc anys i és una capitana 
amb una missió molt secreta: aprendre a llegir. La mare 
li llegeix en veu alta les cartes que el pare els envia des 
del front. Però a mesura que la missió avança, la Rosalie 
comença a desxifrar lletres, paraules, frases, fins que 
arriba el dia que és capaç de llegir tota sola. Llavors des-
cobrirà la veritat sobre la guerra i les seves conseqüències.

Soc ferotge 
Anya Damirón. Il·lustrador: Pablo Pino

En Milo, un petit llop entremaliat i aventurer, 
creix pensant que un dia, de sobte, es con-
vertirà en un llop ferotge. Quan descobreix 
que això no passarà per art de màgia i que 
ha d’entrenar cada dia, com els altres llops 
de la bandada, en Milo es demana: ¿hauré de 
deixar de ser com soc per ser ferotge? Els 
amics d’en Milo el coneixen molt bé i saben 
que no serà feliç entrenant cada dia com ho 
fan els altres, així que decideixen ajudar-lo.

Descobreix com en Milo crea el seu pro-
pi camí i es converteix en un llop fort, 
àgil, ràpid, astut, sigil·lós, que arriba a 
saltar molt i molt amunt i fa que el seu 

udol travessi les muntanyes.

Virus
Tot el que sempre has volgut saber sobre els virus!
Dra. Anna Estapé. Il·lustradora: Ariadna Reyes

Vols conèixer tot sobre els virus? La Doctora Anna 
Estapé et convida a descobrir un munt de curiositats 
sobre els virus! Junts 
descobrireu què són els 
virus i quines diferències 
hi ha entre els virus i 
els bacteris. També en-
tendràs com funciona el 
nostre sistema immuni-
tari i com combatre les 
infeccions. Fins i tot, trobaràs una guia per conèixer 11 
tipus de virus diferents i molt comuns! 
Una guia sobre els virus completa, rigorosa i àgil amb 
divertides il·lustracions de l’Ariadna Reyes. Recoma-
nada per a lectors de +9 anys.

L’Arca, 4 
64 pàg.
15 x 23,2 cm
Tapa dura
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 17 febrer
978-84-17599-99-7   

INFANTIL

Àlbums il·lustrats
40 pàg.
24 x 25 cm
Tapa dura
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 10 febrer

CAT: 978-84-17599-84-3

CAS: 978-84-9142-424-6

Fora de col·lecció
48 pàg.
21 x 29,7 cm
Tapa dura
14,50 € / 13,92 € (aprox.)
Distribució: 17 febrer

CAT: 978-84-1356-023-6

CAS: 978-84-16918-87-4

Continguts 
adaptats a 
l’edat, un llibre 
rigorós i alhora 
molt fresc!

Hem creat

una app per afegir

música i efectes de

so a la lectura

d’aquest llibre.

Es pot descarregar a:

www.tucutuc.com

Dels autors

de l’èxit

Supernens

Timothée de

Fombelle és un dels

autors de LIJ francesos

de més prestigi

i projecció

 internacional
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No em bacil·lis! 
Montserrat Argerich i Flor Rey

La Júlia, una competent biòloga que està treballant per a 
l’obtenció d’una vacuna, mor de manera sobtada. Els indi-
cis apunten a una infecció causada pel bacil que investigava. 
Tothom accepta aquesta mort com un accident, excepte l’Anna, la tècnica 
del laboratori. Si es confirmés la hipòtesi, seria el primer cas d’infecció 
en un humà. Entestada a descobrir què hi ha darrere l’accident, l’Anna 
comença una recerca que la durà a conèixer més bé els microorganismes 
però també a les persones.

112 pàg. 
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 € / 11,54 €
Distribució: 10 febrer
978-84-9766-729-6  

ELS ADEUS DEL JAGUAR 
Joanjo Garcia

Aina torna al poble. I sap que, en fer-ho, ha d’escriure la història del Jaguar. 
D’aquell amic, d’aquella persona que va estimar, i amb qui va compartir estius 
d’adolescència. Aina ha d’escriure la història del Jaguar, de Juan David Mar-
tínez, d’aquell jove que es va llevar la vida amb només díhuit anys. Que es va 
suïcidar, encara que la paraula faça mal i siga un tabú, encara que al poble tot 
siguen eufemismes per evitar-la, encara que siga tan difícil entendre per què 
ho va fer, encara que hagen passat dos anys de silenci i de misteri. 

Hi ha un ieti al pati!
Pamela Butchart
Traducció: Scheherezade Surià López

Tercer títol de la col·lecció l’Izzy i la 
seva colla.

L’Izzy i els seus amics estan ES-
PANTATS! Es troben atrapats a 
l’escola per una gran nevada i 
hi ha una cosa ABOMINABLE 
fora al pati. Però quan veuen 

l’ENORME PETJADA a terra, ho 
entenen tot: hi ha un IETI al pati i 

sembla que TÉ GANA!
Tercer títol de la sèrie l’Izzy i la seva colla per 

a lectors majors de 8 anys.

l’Izzy i la seva colla, 3
280 pàg.
13 x 19,8 cm. Rústica
11,50 € / 11,06 € (aprox.)
Distribució: 3 febrer
978-84-18288-11-1 

        EXPOSITOR:
      1118202480007 

Trànsit, 21
15 x 22,2 cm
Rústica
11,95 € / 11,49 €

Distribució: 17 febrer
978-84-1358-140-8

Premi
Fundació
Bancaixa

de Narrativa
Juvenil

JUVENIL / INFANTIL

Lectura

recomanada

Una de les sèries

més populars a

Anglaterra, premiada

(The Children’s Book Award

& Blue Peter Best Story)

i traduïda a

13 idiomes
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INFANTIL

L’Isard, 25               978-84-18592-02-7  
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 17 febrer

Només vull ser jo mateix 
Rodolfo del Hoyo  

En Pau està de pega: se li ha mort l’avi i 
acaba de rebre una pallissa brutal. Els 
agressors li han robat, entre altres coses, 
un llibre amb uns documents a dins que 
en Silveri, amic de la família, tot just li ha-
via lliurat per complir la voluntat de l’avi. 
Amb l’ajuda de la Laura i l’Anna, les dues 
noies que el socorren, en Pau intentarà 

recuperar el llibre, però la recerca també el portarà a descobrir 
un secret molt perillós i a preguntar-se qui és ell en realitat.

La Formiga, 111     CAT: 978-84-17599-95-9    CAS: 978-84-9142-441-3
64 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
8,95 € / 8,61 €
Distribució: 10 febrer 

La Paula i el colibrí
Muriel Villanueva
Il·lustrador: Albert Asensio

Un matí d’hivern glaçat la Paula se sent 
trista, sobretot quan entra a l’habitació 
dels pares i veu en Biel amorrat al pit 
de la mare, xumant plàcidament al llit 
dels pares: el reiet de la casa. Doncs ja 
n’hi ha prou! La Paula ha decidit que se 
n’anirà a viure amb l’avi, l’únic que li fa 

cas. Però fugir de casa sense que et vegi ningú no és tan fàcil i 
és ple d’obstacles: tota una aventura!

HOLA!
Rocio Bonilla

La Babymoni diu “Hola!” al gos, al gat, als peixets.
Com li contestaran? Aprèn el so que fan els
animals i passa-t’ho d’allò més bé!

ON ÉS L’OSSET?
Rocio Bonilla

La Babymoni s’ha banyat, s’ha pres el bibe i ja
està a punt per anar a dormir.
Però li falta alguna cosa. L’osset! On deu ser?
Ajuda la Babymoni a trobar-lo i... bona nit!

UNITAT:
Col·lecció Cartó
20 pàg.  
16 x 16 cm

EXPOSITOR
1118202470008

978-84-17599-97-3 978-84-9142-447-5

978-84-17599-98-0 978-84-9142-448-2

Cartó
10,95 € / 10,56 €
Distribució: 24 febrer

Nova

col·lecció

de cartó de

Minimoni

Amb

concursos,

promocions i

materials de regal 

per al públic

final
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INFANTIL

Els bons malnoms, 1
72 pàg. 14,8 x 21 cm
Rústica
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 24 febrer
978-84-18434-38-9 

Els bons malnoms. El Maresme
Jordi Planet. Il·lustrador: Xavier Piñas

El diccionari diu que un malnom és un nom que es posa a algú, 
prenent-lo d’algun defecte, vici o qualitat. Sigui com sigui, el 
malnom ha estat sempre una eina per promoure la comunica-
ció entre pobles o per moure raons entre veïns, segons com es 
miri. Sobretot als pobles petits, encara és ben viu el fenomen 
dels malnoms o sobrenoms. Aquests gentilicis pejoratius, la 
majoria posats pels pobles del costat, s’han anat perdent amb 
el temps i només la gent gran en fa memòria. 

Escape Book 1. Les converses secretes
David Paloma i Mònica Montserrat

És un llibre i un joc. Llegeix i observa. Entra en l’aventura 
i escapa’t de la història... si pots.
Ets a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, al carrer del Car-
me de Barcelona. Aquí hi treballen tots els savis i les sàvies 
del país, però la guerra i les bombes que estan a punt de caure 
han trasbalsat l’activitat quotidiana. Els nervis es palpen. Tens 
una missió! 

Escape Book, 1
60 pàg. 14 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 24 febrer
978-84-18434-39-6 

El Petit Pelut, 12
34 pàg. 20 x 26,5 cm
Tapa dura
9,80 € / 9,42 €
Distribució: 24 febrer
978-84-17759-92-6 

Petit Pelut 12. La perruqueria còsmica
Pierre Bailly i Céline Fraipont

Un coet espacial com el de les pel·lícules, un planeta de dos co-
lors, unes criatures amb els cabells arrissats, unes altres amb 
els cabells allisats i una sorprenent butaca de perruquer, cavall 
de tortura dels cabells del nostre amic.
Aquesta història aborda d’una manera divertida i lleu-
gera el tema del respecte, la diferència i la personalitat.

Petit Pelut 16. El blues del ieti
Pierre Bailly i Céline Fraipont

Una tempesta de neu, tres marmotes rockeres, un ieti espanto-
sament maldestre, una desgràcia rere una altra i, finalment, la 
bellesa d’un jardí de flors de neu...
El blues del ieti mostra amb molta tendresa aquesta 
manera de ser, sovint difícil de conviure-hi. Una bona 
manera de parlar-ne amb els vostres fills i filles!

El Petit Pelut, 16
34 pàg. 20 x 26,5 cm
Tapa dura
9,80 € / 9,42 €
Distribució: 24 febrer
978-84-17759-93-3 

Una obra

amb la voluntat de 

recuperar la tradició i 

aquest costum català

tan nostre.

Profusament

il·lustrat

És petit. És pelut.

És el Petit Pelut!

Ha sortit de casa 

aquest matí i tot

anava pel bon camí
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REEDICIONS

CAMINAR

11,00 €
978-84-15307-75-4

L’AMOR D’ERIKA EWALD

14,00 €
978-84-17998-59-2  

IDAHO

19,90 €
978-84-949049-9-8

LES INSEPARABLES

17,90 € 
9788418197260

EL VIATGE
11,00 €

CAT: 978-84-17998-51-6

CAS: 978-84-121000-7-5

EL REGNE DE LES DONES
12,00 €

CAT: 978-84-949906-5-6

CAS: 978-84-948987-3-0

EL EFECTO ACTITUD

17,50 €
 978843910655

PA DE LLIMONA AMB
LLAVORS DE ROSELLA

20,50 €
978-84-946777-4-8

LA MUNTANYA VIVA
16,00 €

978-84-945041-8-1

WALDEN O LA VIDA
ALS BOSCOS

20,00 €
978-84-15315-68-1



Indústria 64, entl 1a
08025 Barcelona
T: 932 096 941
info@xarxadellibres.cat
www.xarxadellibres.cat
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Àgora Solucions Logístiques, SL
T: 902 109 431

REEDICIONS

CAPGIRAT

15,95 €
978-84-121080-8-8

FINS QUE ENS
PUGUEM ABRAÇAR

15,95 €
978-84-17599-86-7

ASSAGETS
17,00 €

978-84-7226-847-0

EL PEIX PEIXET
I EL SEU PARE

13,00 €
978-84-15315-46-9

ESTIMA EL TEU COS

14,00 €
978-84-121080-9-5

PARLA’M AMB ESTIL

15,00 €
978-84-9766-708-1


